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HMÚ
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k.ú.
M Ú
MŽP
NEL
NO2
NOX
NP
NRBC
NRBK
PE
PM10
PO
PP
PUPFL
PVC
SO
TÚV
TZL
UNESCO
ÚP
ÚSES
VKP
VZT
WHO
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Agentura ochrany p írody a krajiny
Bonitovaná p dn ekologická jednotka
eský hydrometeorologický ústav
isti ka odpadních vod
Environmental Impact Assessment
Evropsky významná lokalita
Chrán ná oblast p írodní akumulace vod
Katastr nemovitostí
Katastrální území
M stský ú ad
Ministerstvo životního prost edí
Nepolární extrahovatelné látky
Oxid dusi itý
Oxidy dusíku
Národní park
Biocentrum nadregionálního významu
Biokoridor nadregionálního významu
Polyethylen
Suspendované ástice frakce PM10
Pta í oblast
P írodní památka
Pozemky ur ené k pln ní funkce lesa
Polyvinyl chlorid
Stavební objekt
Teplá užitková voda
Tuhé zne iš ující látky
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(Organizace spojených národ pro výchovu, v du a kulturu)
Územní plán
Územní systém ekologické stability
Významný krajinný prvek
Vzduchotechnická jednotka
World Health Organization (Sv tová zdravotnická organizace)
Zem d lský p dní fond
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ÚVOD
V dokumentaci jsou hodnoceny vlivy p edkládaného zám ru na životní prost edí.
Dokumentace byla zpracována dle zákona . 100/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis a
dle metodického pokynu MŽP. Plánovaný zám r byl dle svého charakteru za azen do
kategorie II. pod bod 10.10.
Zadavatelem dokumentace je Architektonická, projektová a inženýrská spole nost ATIP a.s.
zastoupený Viktorem Vl kem a ing. Petrem Svinkou. Zpracovatelem dokumentace je
autorizovaná osoba dle §19 zákona . 100/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , ze
spole nosti Empla s.r.o. Hradec Králové.
Zám rem investora (BAU – INVEST Pec pod Sn žkou, spol. s r.o.) je realizovat výstavbu
komplexu šesti bytových dom s domovním fitcentrem, ve ejnou kavárnou, parkovacími
stáními, trafostanicí a inženýrskými sít mi. V sou asnosti se na míst stavby nachází n kolik
starších budov, které jsou ur eny k demolici. Celkem bude zastav na plocha o rozloze
p ibližn 0,5 ha. Lokalita je v územím plánu sídla Pec pod Sn žkou vymezena k zástavb
bytovými domy, emuž také odpovídá charakter zám ru.
P ed zahájením stavby zám ru dojde k demolici stávajícího chátrajícího objektu mate ské
školy, neobydleného objektu a trafostanice a zrušení jednoho krátkého lyža ského vleku.
Technické ešení p edkládaného zám ru bylo erpáno z Projektové dokumentace ke
stavebnímu ízení – Bytové domy, fitcentrum, kavárna, p ístavba školy (Architektonická,
projektová a inženýrská spole nost ATIP a.s., Trutnov 2006).
Hlavními podklady pro hodnocení stávajícího stavu životního prost edí byly:
-

-

Biologické hodnocení (Mgr. J. Losík, listopad 2006) + dopracování biologického
hodnocení (Mgr. J. Losík, srpen 2007)
Posouzení vlivu zám ru na lokality soustavy Natura 2000 (Mgr. J. Losík, listopad 2006) +
dopracování posouzení vlivu zám ru na lokality soustavy Natura 2000 (Mgr. J. Losík,
srpen 2007)
Inženýrskogeologický pr zkum I. etapa (Ing. J. Petera) 2005, II. etapa
(Ing. J. Petera, Ing. M. Hartman) 2006
Radonový pr zkum dané lokality (Ing. P. Petr ) 2005
Rozptylová studie (Ing. P. Tomíška) 2005
Hluková studie (Empla spol. s.r.o., arch. . 97/07) 2007
Konzultace na M Ú Trutnov – odbor životního prost edí
ÚP m sta Pec pod Sn žkou (Ing. arch. A. Jane ková) 2005, schválený v prosinci 2006
ÚP VÚC Krkonoše 2005
Terénní obch zka spoluzpracovateli dokumentace
Internetové stránky

Podklady pro popis technického a technologického ešení zám ru byly erpány z projektové
dokumentace ke stavebnímu ízení.
Jedním z cíl navrhovaného zám ru je p izp sobení jeho výstavby a provozu požadavk m
ochrany životního prost edí dle platných legislativních p edpis .
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A. 1. Obchodní firma: BAU-INVEST Pec pod Sn žkou, s.r.o.
A. 2. I : 27212122
A. 3. Sídlo: Elišky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha
Poštovní adresa: Strahovská 5, 118 00 Praha
A. 4. Oprávn ný zástupce oznamovatele:
Viktor Vl ek (BAU-INVEST Pec pod Sn žkou, s.r.o.)
Ing. Petr Svinka
Tel: 220 518 043
Email: bauinvest@mediaworld.cz

B. ÚDAJE O ZÁM RU
B. I. Základní údaje
A. I. 1. Název zám ru a jeho za azení podle p ílohy . 1
„Pec pod Sn žkou - Malá plá – bytové domy, fitcentrum, kavárna“
Plánovaný zám r je za azen dle p ílohy . 1 zákona 100/2001 Sb., v platném zn ní, do
kategorie II bodu 10. 10, sloupce A – Rekrea ní a sportovní areály, hotelové komplexy a
související za ízení v územích chrán ných podle zvláštních právních p edpis (dle zákona
. 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis ).

B. I. 2. Kapacita (rozsah) zám ru
Stavba celého areálu bude realizována v jedné etap , ve které dojde k výstavb objekt
SO 01 až SO 10 (6 bytových dom , fitcentrum, kavárna, parkovací objekt, trafostanice) a
SO 20 - inženýrské sít a venkovní úpravy. P ed touto stavbou dojde k demolici objektu
mate ské školy (na st. p. . 366), neobydleného objektu na p. . 278 a trafostanice (na p. .
390). Podmínkou demolice trafostanice je výstavba a uvedení do provozu trafostanice nové
(SO 10).
Plánováno je vybudovat celkem p ibližn 78 bytových jednotek (podlahová plocha cca
2
6 900 m ) pro cca 200 obyvatel. Dopravní obslužnost jednotlivých dom bude zajišt na
vlastní komunikací na parcele, podzemními garážemi a p íslušným po tem krytých a
nekrytých parkovacích stání. Celkový po et parkovacích stání bude 122, z toho s p ímým
nájezdem ze silnice (venkovních) bude 25, venkovních krytých 31 a s vjezdem do vnit ního
prostoru (podzemních) 66.
Zastav nou plochu budou tvo it následující objekty:
SO-01: 363,3 m2, SO-02: 363,3 m2, SO-03: 373,2 m2, SO-04: 385,4 m2, SO-05: 385,4 m2,
SO-06: 385,4 m2, SO-07: 401,8 m2, SO-08: 436,9 m2, SO-09: 1 839,4 m2, SO-10:trafostanice
- bytové domy budou tedy tvo it celkem cca 4 934 m2 zastav né plochy
- komunikace 2 400 m2
- chodníky 1 240 m2
Z výše uvedeného p ehledu vyplývá, že celková zastav ná plocha bude init okolo 0,858 ha.
Zastavovací situace je sou ástí p ílohy . 1 dokumentace.
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B. I. 3. Umíst ní zám ru
Kraj :
Bývalý okres:
M sto:
Katastrální území:

Královéhradecký
Trutnov
Pec pod Sn žkou
Pec pod Sn žkou

Jednotlivé objekty bytových dom se nachází v katastrálním území Pec pod Sn žkou,
v lokalit Malá plá . Stavba bude realizována na pozemcích p. . 104/1, 104/12, 118/13
(trvalý travní porost), 110/1, 104/17 (ostatní plocha), st. 278, st. 367, st. 390/2, st. 366, st.
390/1. Do asný zábor ástí pozemk pro realizaci inženýrských sítí se bude dotýkat
pozemk p. . 104/9, 111/15, 119/1 (trvalý travní porost), 111/10 (ostatní plocha), 121/10.
V zájmovém území se nachází stávající objekt mate ské školy, objekt trafostanice a
neobydlený objekt st.p. 278. Veškeré objekty budou odstran ny. Pozemek pro výstavbu je
svažitý sm rem východním do údolí Pece pod Sn žkou. P evýšení pozemku pro výstavbu je
18 výškových metr . Objekty se budou nacházet v áste n zastav né lokalit . V okolí
zájmového pozemku jsou umíst ny penziony, nízkopodlažní bytové domy a hotel. Zám r je
v souladu s územním plánem m sta, ve kterém jsou dot ené pozemky ur eny pro bydlení
(p evážn bytové jednotky). Vyjád ení stavebního ú adu z hlediska souladu zám ru
s územním plánem m sta je sou ástí p ílohy dokumentace . 3.
Situace zám ru je z ejmá z následujícího obrázku . 1. P ehledné znázorn ní umíst ní
zám ru z hlediska širších vztah a v katastrální map je sou ástí p ílohy . 1 dokumentace.
Obr. . 1: Umíst ní zám ru

Zám r

B. I. 4. Charakter zám ru a možnost kumulace jeho vliv
(realizovanými, p ipravovanými, uvažovanými)

s jinými zám ry

Plochy ur ené pro posuzovaný zám r jsou v souladu s ÚP m sta Pec pod Sn žkou
(schváleného v prosinci roku 2006), které jsou vymezeny pro bydlení (bytové jednotky). Dle
ÚP se v okolí zám ru nep edpokládá realizace jiných nových zám r , tudíž lze vylou it
kumulaci zám ru s ostatními plánovanými zám ry.
Vyjád ení p íslušného stavebního ú adu k zám ru je sou ástí p ílohy dokumentace . 3.
V blízkém okolí zám ru se nachází plochy bydlení – zejména rodinné domy, z nichž v tšina
má charakter penzion . Západním sm rem od plánovaného zám ru se nachází plochy luk
s lyža ským vlekem, který zasahuje také do posuzovaného území. P ibližn 60 m od hranice
stavebního pozemku se západním sm rem rozprostírá lesní komplex. Z východní ásti je
ešená plocha ohrani ena místní komunikací. Severn od zám ru se nachází plochy bydlení
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a plochy luk s objekty hromadné rekreace. Fotodokumentace okolí zám ru je sou ástí
p ílohy dokumentace . 2.
Grafické znázorn ní aktuálního územního plánu m sta Pec pod Sn žkou je sou ástí
obrázku . 2.
Obr. . 2: Komplexní ešení ÚP m sta Pec pod Sn žkou

Zám r

Legenda:

Z d vodu výstavby bytových dom , v zájmovém území Pec pod Sn žkou - Malá plá , dojde
ke kolizi se stávajícími rozvody jednotlivých inženýrských sítí. Tyto rozvody budou p eloženy
do nových tras, ze kterých budou nov vzniklé objekty napojeny. Jedná se o sít V E,
eského Telecomu, vodovodu a plynu.
V projektu stavby bylo upozorn no na situaci, že v pr b hu rekonstrukce komunikací a
budování p ístupové komunikace mezi dv ma adami plánovaných dom (v projektu
ozna ené íslem„3“) se mohou nacházet dosud neznámé podzemní prostory (kaverny),
které mohou být poz statkem po p vodní zástavb . M že se jednat též o neznámá
podzemní kabelová vedení, která nejsou evidována žádným správcem.

Empla spol. s r.o. Hradec Králové
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V rámci výstavby bude zrušena stávající trafostanice ( .p. 390), dále projekt p edpokládá
demolici objektu (objekty bývalé mate ské školy st. p. . 366), na který je vydaný demoli ní
vým r, dále se bude demolovat neobydlený objekt (st.p. . 278), malý objekt na st. p. . 367 a
lyža ský vlek na pozemku 104/1. Pro objekt .p. 279 bude po dobu trvání stavby vybudováno
provizorní zpevn né parkovišt mimo areál staveništ . Na území staveništ budou p eloženy
inženýrské sít .
Zám r bude p edstavovat dot ení p es 1 ha zem d lské plochy (p i emž zastav no bude
cca 0,5 ha plochy), zvýšení nabídky trvalého bydlení v tomto atraktivním horském prost edí.
Fitcentrum s bazénem jsou ur eny pouze pro obyvatele bytových objekt , nikoliv pro ve ejný
provoz. Kavárna bude p ístupná ve ejnosti.
Zastav ním a celoro ním využíváním nového území se zvýší intenzita pr jezd
vozidel na okolních komunikacích.

osobních

B. I. 5. Zd vodn ní pot eby zám ru a jeho umíst ní, v etn p ehledu
zvažovaných variant a hlavních d vod pro jejich výb r, resp. odmítnutí
Lokalita, která byla vybrána pro realizaci 6 bytových dom a spole ného objektu s fitcentrem,
ve ejnou kavárnou, parkovacím objektem a novou trafostanicí, se nachází v blízkosti centra
horského st ediska Pece pod Sn žkou, v ásti zvané Malá plá , která je klidná a atraktivní
z hlediska turistického ruchu a sportovního vyžití. Lokalita je v územím plánu m sta Pec pod
Sn žkou vymezena k zástavb bytovými domy, emuž také odpovídá charakter zám ru.
Realizace zám ru vy eší využití ásti dosud volné lokality Malá plá v Peci pod Sn žkou, k
zástavb bytovými domy. Bytové domy jsou z ásti navrženy na ploše bývalé mate ské školy
(st. p. . 366), která je ur ena k demolici. Stavba bytových dom si také vynutí demolici
stávající trafostanice (na st. p. . 390), neobydleného objektu (na st. p. . 278) a malého
objektu na st. p. . 367. Zám rem bude také zrušen stávající cvi ný lyža ský vlek na
pozemku p. . 104/1. Trafostanice bude p eložena do nové trafostanice vystav né a
zprovozn né p ed demolicí stávající.
P edpokládané ešení bytových dom je zpracováno v dokumentaci pro územní ízení a
následn dokumentací pro stavební ízení, zpracované architektonickým studiem ATIP a.s.
Trutnov. Projekt stavby je koncipován takovým zp sobem, aby bytové domy urbanisticky
tvo ily ucelený obytný prostor, který se svou kompozicí a architekturou za lení do stávající
zástavby a pozvedne její kvalitu.
Bytové jednotky, jejich vybavení a p ilehlá za ízení nabídnou majitel m možnost luxusního
ubytování nabízející zárove také kulturní vyžití.
Návrh objekt byl vypracován také na základ konzultace se Sdružením pro životní prost edí
zdravotn postižených v R tak, že bytové domy SO-4 až SO-6 a objekty ob anského
vybavení jsou ešeny s ohledem na t lesn postižené osoby.
Provoz zám ru (ve ejn prosp šného za ízení – kavárna i neve ejných za ízení - bazén,
sauna, posilovna) nabídne pracovní p íležitost pro cca 6 zam stnanc .
Z hlediska technického a technologického
neuvažuje o žádném alternativním ešení.

ešení zám ru,

i jeho umíst ní, zadavatel

Z hlediska rozsahu možných vliv na životní prost edí a obyvatelstvo jsou v dokumentaci
hodnoceny pouze stávající stav (nulová varianta) a monovariantní zám r p edkládaný
oznamovatelem (aktivní varianta). Popis stávajícího stavu životního prost edí, tj. nulové
varianty, je rozebrán v kapitole C dokumentace. Popis zám ru (aktivní varianty) je uveden
v kapitole B dokumentace a hodnocení vliv zám ru na životní prost edí v kapitole D
dokumentace.
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B. I. 6. Popis technického a technologického ešení zám ru
Popis etapy výstavby
Stavební práce budou realizovány v tomto sledu:
1. Vybudování nové trafostanice SO-10, p ípadn osazení do asné mobilní trafostanice
v prostoru výstavby trafostanice nové (dodavatel EZ Distribuce a.s.)
2. Demolice stávající trafostanice, realizace inženýrských sítí v prostoru komunikací po
obvodu staveništ a demolice p ípadných dalších objekt ( ást mate ské školy st. p. . 366,
ást objektu na st. p. . 278, parkovišt na p. . 104/17) objekt bránících výstavb t chto sítí.
3. Výstavba komunikací v etn vrchní asfaltové vrstvy po obvodu staveništ tak, aby byl
zajišt n nekomplikovaný p ístup do všech objekt po obvodu staveništ , výstavba
do asných parkovacích ploch pro objekt .p. 279
4.

Demolice nevyužívané mate ské školy a objektu na p. . 278

5. Výstavba komplexu šesti bytových dom a dalších ástí stavby
Stavba celého areálu bude realizována v jedné etap , ve které dojde k výstavb
SO 01 – SO 10 a SO 20 - inženýrské sít a venkovní úpravy.

objekt

P ehled stavebních objekt :
SO-1 Bytový d m A1 (zastav ná plocha 363,3 m2)
SO-2 Bytový d m A2 (363,3 m2)
SO-3 Bytový d m B3 (373,2 m2)
SO-4 Bytový d m C4 (385,4 m2)
SO-5 Bytový d m C5 (385,4 m2)
SO-6 Bytový d m C6 (385,4 m2)
SO-7 D m fitcentra (401,8 m2)
SO-8 Kavárna (436,9 m2)
SO-9 Parkovací objekt (1 839,4 m2)
SO-10 Trafostanice
SO-20 Inženýrské objekty (p eložka vedení VN, p eložka vedení NN, p eložka
trafostanice, venkovní plynovod, kabelové rozvody NN, venkovní vodovod,
venkovní kanalizace, teplovod, ve ejné osv tlení, kabelové rozvody telefonní,
venkovní úpravy, sadové úpravy, pozemní komunikace, statika).
Situa ní mapa organizace výstavby a zastavovací situace je sou ástí p ílohy dokumentace
. 4.
Dispozi ní ešení:
Suterén bytových dom v horní ad (SO-4, SO-5, SO-6) zaujímají garáže rezident
s p ímým napojením na vnit ní komunikace. V dalším podlaží všech objekt budou spole né
technické a skladové prostory. Každý byt bude mít vlastní sklepní kóji a každý bytový d m
spole nou kolárnu a servisní místnost. Na východní stranu (po svahu) jsou ve všech
objektech v t chto podlažích umíst ny byty. Sou ástí ešení území je i áste n zapušt ný
objekt spole ného vybavení (SO-7), zapušt ný mezi objekty SO-1a SO-2 v dolní ad , se
vstupem z nov navržené komunikace, do n hož je umíst no fitcentrum s recepcí, vnit ní
bazén, sauna a posilovna s provozním zázemím. V objektu SO-1 je umíst n byt správce
s nutným technickým a skladovým vybavením pro provoz fitcentra a celého areálu. Do
objektu SO-2 je umíst no technické vybavení pro provoz všech navržených objekt centrální kotelna. Strojovna VZT je umíst na do 2.PP v objektu SO-7. Do svahu je áste n
zapušt ná plánovaná kavárna (SO-8), umíst ná pod fitcentrem a p ístupná ze zpevn né
plochy napojené na stávající komunikaci s nov navrženým parkovišt m pro návšt vníky.
Empla spol. s r.o. Hradec Králové
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Architektonické ešení:
P edkládané ešení navazuje na stávající urbanistickou strukturu obce v této lokalit , a to jak
prostorovým uspo ádáním, tak svoji architekturou. Navrženo je 6 bytových dom . Návrh
využívá svažitosti stavebního pozemku - technické a skladové prostory, garáže, venkovní
krytá stání i ást fitcentra jsou zapušt ny do terénu. Výška staveb se bude pohybovat
do 19 m nad terén a bude odpovídat charakteru lokality.
St echy objekt jsou navrženy pultové s plechovou titanzinkovou krytinou. Architektonicky se
nejedná o žádný novotvar, podobné domy jsou realizovány v t sném sousedství dané
lokality. Fasády dom jsou navrženy v d ev ném obkladu s horizontální orientací, typické pro
místní horské stavby, v kombinaci s betonovým tryskaným soklem. Jednotlivé objekty jsou
navzájem rozlišeny nejen architektonickými prvky, ale i velikostí a barevností d ev ného
obkladu.
Úrove ±0,000 bytových dom je vztažena k podlaze 1. NP objektu SO-4 a odpovídá
nadmo ské výšce 814,000 m n.m.
Urbanisticky tvo í bytové domy ucelený obytný prostor, který se svou kompozicí a
architekturou za le uje do stávající zástavby a pozvedá její kvalitu. V každém z bytových
dom bude umíst no 13 bytových jednotek.
Dopravní obslužnost jednotlivých dom je zajišt na vlastní komunikací na parcele,
podzemními garážemi a p íslušným po tem krytých a nekrytých parkovacích stání.
Pr b h stavby:
Zahájení stavby
P ed zahájením demolice stávající mate ské školy, bude stávající nízkotlaká p ípojka plynu
DN 50 pro plynovou kotelnu mate ské školy zrušena v celém rozsahu.
Za ízení staveništ bude vybudováno pomocí mobilních staveništních bun k v jihozápadní
ásti areálu.
Po dobu výstavby bude zajišt n provoz stávajících vedení NN, VN a telefonu v nových p eložených trasách, ve kterých budou po dobu výstavby chrán ny p ed poškozením.
Výkopové práce
Na ploše staveništ bude sejmuta vrchní ást ornice v tl.min. 150 mm, která bude
deponována na mezideponii v prostoru staveništ v severovýchodní ásti areálu a bude
použita na isté terénní úpravy.
Výkopové práce budou provedeny jako otev ená stavební jáma se svahováním v pom ru
1:0,6 (1:075). Výkopová jáma bude provedena s ohledem na výškové osazení jednotlivých
objekt na terén. Výkopové práce budou probíhat v zeminách horninového prost edí a v
horninách m lkého kvarterního pokryvu. Vyt žený materiál bude áste n skladován
v prostoru staveništ na p ipravených deponiích. Tato zemina bude po úprav a optimálních
vlhkostních podmínkách použita na zásypy v okolí objekt , na hrubé terénní úpravy a
v omezené mí e do podloží pozemních komunikací. P ebyte ná zemina, která nebude
použita, nebo nebude vyhovovat svou kvalitou bude odvezena na skládku ur enou M Ú.
Dle projektové dokumentace ke stavebnímu ízení se p edpokládá zp tné využití cca 7 556
m3 zeminy a odvoz cca 12 000 m3 p ebytku zeminy.
Základy
Budovy jsou založeny ve svažitém terénu. Výškové uspo ádání budov je navrženo jako
stup ovité. Stavební jámy vzniknou provedením zemních od ez zahloubených p evážn do
deluvií, ojedin le se dotknou eluviálních zv tralin nebo hornin skalního podloží. Kontakt
s tvrdými horninami skalního podloží p ipadá v úvahu p edevším v severní ásti staveništ .
Pro založení uvažovaných staticky pom rn náro ných staveb se dle projektu jedná
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o základovou p du podmíne n vhodnou, jejíž parametry je nutné zlepšit vhodnou úpravou
základové spáry (tzn. nutnost použít dovezený št rk s p esn definovanými parametry a
nevyužívat zeminy z odt žených výkopk ).
Založení stavebních objekt je navrženo jako plošné a to na železobetonových deskách. Pod
deskou je navržena úprava základové spáry formou šachtových pilí . Základová spára bude
ošet ena drenážním systémem.
Vybavení staveništ
S ohledem na zvolenou technologii výstavby je navrhováno použití mobilních je áb
(pro montáž bedn ní). Beton pro betonové konstrukce bude dovážen z centrální betonárky.
Za ízení staveništ – hygienické bu ky, kancelá e a p íru ní sklady budou situovány v jižní
ásti staveništ . Další skladové prostory jsou situovány v centrální ásti staveništ .
Napájecí bod elektro bude napojen z nové trafostanice, staveništní zdroj vody bude napojen
na stávající p ípojku do objektu mate ské školy, spot eby stavby budou samostatn m eny.
Staveništ bude oploceno.
Po dobu stavby provizorní zpevn né parkovišt z betonových panel pro .p. 279. Plocha
bude mimo oplocené staveništ .
P íjezd na staveništ bude z ve ejné komunikace. Pro staveništní provoz budou využívány
stávající p ístupové cesty v jižní ásti lokality a panelová komunikace, která bude zbudována
v míst p edpokládané nové komunikace procházející st edem areálu. Tato komunikace
umožní p ístup demoli ní techniky pro demolici objektu .p. 278 a 390. Po dobu výstavby
bude zajišt n provoz stávajících vedení NN, VN a telefonu v nových - p eložených trasách,
ve kterých budou po dobu výstavby chrán ny p ed poškozením.
Konstrukce
Svislé nosné konstrukce p edstavují železobetonové monolitické st ny obvodové a vnit ní.
Mezibytové zdivo vnit ní je navrženo z cihelných blok POROTHERM 24 AKU. Vnit ní p í ky
budou provedeny z cihelných blok POROTHERM 11,5 P+D. V prostorách, které vyžadují
otev enou dispozici jsou navrženy železobetonové monolitické sloupy.
Vodorovné nosné konstrukce p edstavují železobetonové monolitické stropní desky.
V objektu SO-09 garáže, jsou sloupy opat eny betonovými hlavicemi na výšku 150 mm.
Šikmé ásti stropní konstrukce v podkroví jsou navrženy ze sádrokartonu s dvojitým
oplášt ním.
St echa
Nosná konstrukce st echy bude d ev ná, klasické pultové konstrukce se st edními
vaznicemi, op ených do nosných zdí a ocelových sloup . Západní strana st echy bude
vyvýšena nad východní rovinu st echy. Skladba konstrukce st echy bude provedena jako
t ípláš ová v traná st echa.
St ešní krytina bude z titanzinkového plechu Rheinzink s p edzv tralým povrchem.
St ešní konstrukce nad kavárnou a fitcentrem budou provedeny jako st echy ploché s
krytinou z PVC fólie krytou jemným kamenivem. St ešní konstrukce nad garážemi je
navržena jako zatravn ná st echa pro zatravn ní a osazení jednoduché zelen .
Zelené st echy a terasy budou zaujímat rozlohu 1604 m2. ást plochých st ech bude plochá
s krytinou z fólie PVC a dlažbou do ter - poch zné, pop ípad pojezdné drobnou zahradní
mechanizací. P íst ešky nad garážovými stáními budou opat eny fólií z PVC a í ními
oblázky.
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Okna
Veškerá okna budou provedena jako d ev ná typu euro, zasklená izola ní dvojsklem
s hodnotou k=1,1 W/m2K. Okna v prostoru bazénu budou v provedení hliníkovém.
Vn jší povrchy st n
Venkovní povrch objektu bude opat en na výšku 1.NP tryskaným betonem. Vyšší patra
budou opat ena v tranou d ev nou fasádou, zateplenou tepelnou izolací z minerálních
vláken v tl. 160 mm. Vrchní vrstva bude provedena z palubkových prken, kladených
vodorovn .
Bezbariérové ešení
Bytové domy jsou ešeny s ohledem na t lesn postižené osoby.
Vytáp ní - úst ední
Pro pot eby tepla objekt SO-1 až SO-8 a p ípravu TUV bude z ízena plynová kotelna
II.kategorie umíst ná v budov SO-2 v suterénu (1.P.P.) v místnosti ur ené pro kotelnu.
Kotelna bude vybavena dv ma kotlovými jednotkami Buderus Logano o jmenovitém
tepelném výkonu jedné jednotky do 440 kW. Plynové stacionární litinové kotlové jednotky
budou konstruk n provedeny ze dvou paraleln azených kotlových blok ze za sebou
azených lánk vyrobených z kvalitní litiny. Každý blok bude vybaven jednostup ovým
atmosférickým ho ákem s p edmísením bez ventilátoru. Ho ák bude pln automatický
s elektricky zapalovaným startovacím ho ákem.
Vodovod
Stávající vodovod DN 200 bude p eložen, na n j budou p ípojkami napojeny všechny ešené
objekty.
Kanalizace
V celém území je navržena v souladu se stávajícím stavem m stské stokové sít oddílná
kanaliza ní stoková sí .
Nov navržená splašková kanalizace (skládající se ze dvou hlavních stok S1 a S2) bude
zaúst na do stávající kanaliza ní šachty v prostoru k ižovatky nad mostem, tato stávající
kanalizace vede sm rem po svahu až na centrální sb ra ústící do podzemní centrální
m stskou OV.
Navržená deš ová kanalizace je vyprojektována v soub hu se splaškovou kanalizací.
Nezne išt né deš ové vody budou svedeny do vodote í.
Požární vodovod
V objektech budou umíst ny vnit ní hydranty. Jako vn jší odb rná místa požární vody budou
sloužit vn jší hydranty umíst né ve vzdálenosti do 150 m (od bytových dom ) nebo
do 100 m (od parkovacího objektu a trafostanice).
Elektrorozvody
Stavba trafostanice bude umíst na na st. p. . 278. Stavba TS je navržena jako typová
v provedení BETONBAU s plochou st echou, pochozí. Na stran VN bude osazena
rozvad em se svodi i p ep tí na kabelových p ívodech VN. Na stran NN bude typový
sk í ový rozvad
s hlavním jisti em. TS zajistí sou asný dodávaný el. výkon a navýšení
soudobého výkonu pro napojované bytové domy.
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Pozemní komunikace
Jedná se o rekonstrukci stávajících místních komunikací a novostavbu 4 místních
obslužných komunikací v lokalit Malá plá v Peci pod Sn žkou (ozna ené v projektu ísly
„1“ až „4“).
Jedná se vesm s o místní obslužné komunikace funk ní t ídy C2 až C3. Veškeré návrhové
parametry odpovídají obslužným sídlištním komunikacím.
P edpokládá se, že tyto místní komunikace budou mít funkci obslužnou - budou
zp ístup ovat dané území a navrhované pozemní objekty a umož ovat jejich p ímou
obsluhu. Sou ástí komunikací vozidlových jsou navrhovány komunikace p ší
(nemotoristické), funk ní t ídy D3 a odstavná stání.
Místní komunikace jsou ešeny jako dvoupruhové, obousm rné, kategorie MO – 7/30, pro
návrhovou rychlost 30 km/h.
Odlu ova ropných látek SOL2/4P
Sorp ní plastový odlu ova ropných látek je navržen na p í ných stáních a bude sloužit
k p ed išt ní deš ových vod od ropných látek (NEL) z ploch do 400m2.
Odlu ova bude mít podobu vodot sné sva ované polypropylenové nádrže s gravita n
sedimenta ní komorou, odleh ovacím lenem a s do išt ním na sorp ním filtru. Sorp ní filtr
bude z FIBROILU. Zne išt ná voda do n j bude p itékat potrubím, zakrytí bude ocelovým
poklopem p ejezdným pro osobní a lehké nákladní automobily do 3,5 t.
Technické parametry lapolu:
Max. pr tok (kapacita) ........................... 4 l.s-1
Odvod ovaná plocha (orienta n ) ........ 100 - 400 m2
Max. zne išt ní vstupní vody ................ 1000 mg ropných látek (NEL) v 1 l vody
Kvalita vody na výstupu ......................... 0,5 mg ropných látek (NEL) v 1 l vody
Odb r vzork pro kontrolu kvality vypoušt né vody bude možný p ímo v odlu ova i
v poslední komo e p ed výtokem do kanalizace.
Bazén
Navržený bazén má rozm ry 9 x 4 m s hloubkou max. 1,5 m. Jedná se o bazén
železobetonový s p elivným žlabem - opat ený keramickým obkladem. Objem 54 m3.
Pro udržení dostate né kvality bazénové vody, bude instalováno m ící za ízení Pool-Pac
360 firmy ENDRESS - HAUSER, které bude pr b žn m it hodnotu pH, volného chlóru,
vázaného chlóru, redoxu a teploty.
Charakter provozu
U bytových dom se p edpokládá s trvalým obsazením. Vzhledem k tomu, že se uvažuje
s vybudováním celkových cca 78 bytových jednotek, lze p edpokládat obydlení p ibližn 200
obyvateli.
SO-7 (fitnescentrum, strojovna VZT, technologie bazénu, technická místnost)
- ob asná pracovní místa, po et osob v prostoru fitcentra je ur en podle po tu sk ín k
(38 sk ín k + 3 sk í ky pro invalidy) + recepce 1 osoba
Provozy (bary) se v rámci objektu nacházejí v 1. a 2. p.p.:
Bar v 1.p.p. je navržen do dispozice fitness ásti (bazén, sauna, posilovna)
- sortiment: teplé + studené nápoje, eventueln balené cukrovinky
- popis provozu: naskladn ní nápoj do chlazených prostor baru, balené potraviny do
nabídkového regálu. Pro p ípravu teplých nápoj
navržen automatický kávovar.
Mytí použitého nádobí bude zajišt no v d ezu. Pro obsluhu je navrženo umývadlo u dve í.
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Bar v 2.p.p. - bar je koncipován jako nápojový s možností ob erstvení balenými potravinami
nebo výrobky studené kuchyn (mražená pizza, bagety, sendvi e apod.), které bude možné
tepeln upravit (oh át) na pracovišti ve st ední ásti baru, eventueln v p ípravn .
- sortiment: teplé + studené lahvové i to ené nápoje, balené potraviny
- po et zam stnanc 4 + 1 vedoucí
- kapacita 90 návšt vník
SO-8 (kavárna)
- kapacita pro max. 146 návšt vník , obsluha 10 osob
Kone né úpravy území, ozelen ní areálu
Kone né venkovní úpravy budou mít charakter sadových úprav se zpevn nými parkovacími
plochami, chodníky, sportovními a odpo inkovými plochami pro pobyt obyvatel bytových
dom .
Pro realizaci úprav území a sadových úprav areálu byl zpracován samostatný projekt.
Jak bylo zmín no výše,bude p ed zahájením stavby provedena skrývka ornice a uložena na
do asnou skládku v prostoru staveništ . Po dokon ení stavby bude tato ornice použita na
ohumusování zatrav ovaných ploch.
Do p ílohy . 4 dokumentace je za azen výkres situace sadových úprav, ze kterého vyplývá
rozsah zelených ploch. Pozemek je velmi svažitý a proto je roz len n do n kolika výškových
úrovní pomocí op rných zdí.
Pro finální ozelen ní areálu jsou navrženy listnaté stromy (jasan ztepilý p evislý), které
budou vysázeny podél spodní ady bytových dom . Dále jsou navrženy živé ploty, které
odd lují soukromé terasy u bytových dom . Stromy, které t sn sousedí s komunikacemi,
budou ochrán ny zábranami proti najížd ní aut a proti poškození p i vyhrnování sn hu.
Na st echách objekt SO-7 a SO-8 je navržena zelená st echa s extenzivní zelení
(suchomilné trávy – festuca mairei, festuca glauca).
Na st eše parkovacího objektu SO-9 je navržena st echa s travním porostem. Tento je
možno založit výsevem nebo pomocí travních koberc .
Oba dva typy zelených st ech vyžadují pravidelnou údržbu (hnojení, sekání, likvidaci plevele
a mechu, provzduš ování), travnatá st echa vyžaduje i pravidelnou regulovanou závlahu.
Parter u bytových dom bude zatravn n. Plochy pro trávníky budou nejd íve ohumusovány
v tl. 100 mm ornice.Trávníkové plochy budou založeny výsevem. Spot eba osiva "parkové
2
travní sm si" je 0,050kg/1 m následujícího složení:
35 % jílku vytrvalého, 30 % kost avy výb žkaté, 15 % lipnice lu ní, 10 % pohá ky h ebenité,
5 % jetele a 5 % psine ku výb žkatého.
Tato parková travní sm s odpovídá vlh ím a st edn t žkým p dám a výslunné poloze. P ed
založením trávníku se po ítá s chemickým odplevelením p dy a to post ikem selektivního
r stového herbicidu SYS 67 Ramex v množství cca 100 ml/1 ar.
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B. I. 7. P edpokládaný termín zahájení realizace zám ru a jeho dokon ení
Zahájení stavebních prací je odvislé od vydání stavebního povolení.
Investor p edpokládá se zahájením stavebních inností v roce 2008. Dokon ení výstavby je
plánováno v roce 2009.

B. I. 8. Vý et dot ených územn samosprávných celk
1) Královéhradecký kraj
Sídlo: Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové
2) M sto: Pec pod Sn žkou
Sídlo: Pec pod Sn žkou 230, 542 21 Pec pod Sn žkou
Dot eným územím bude pouze katastrální území Pec pod Sn žkou, které je ve správ
m sta Pec pod Sn žkou. Pov enou obcí je Svoboda nad Úpou, obcí s rozší enou
p sobností je m sto Trutnov.
Pro obsluhu zám ru a pohyb obyvatel bytových dom budou využívány místní komunikace
v okolí zám ru, zejména komunikace . II/296 vedoucí z Pece p. Sn žkou p es Velkou a
malou Úpu do Trutnova, která prochází také jinými katastrálními územími a tvo í pojítko
s okolními obcemi.

B. I. 9. Vý et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních ú ad ,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Investor dle stavebního zákona . 50/1976 Sb., v platném zn ní investor žádá o vydání
stavebního povolení p íslušný stavební ú ad – M stský ú ad Pec pod Sn žkou.
Navazující rozhodnutí dle složkových legislativních p edpis :
Povolení k vyjmutí pozemk ze ZPF:
Žádost o vydání souhlasu s trvalým odn tím p dy ze ZPF pro nezem d lské ú ely
(v souladu s ustanovením §9 zákona . 334/1992 Sb., o ochran zem d lského p dního
fondu, ve zn ní pozd jších p edpis ), p íslušným orgánem ochrany ZPF vzhledem
k p edpokládanému rozsahu vyjmutí nad 1 ha (celkem 1,0099 ha) je Krajský ú ad
Královehradeckého kraje, odbor životního prost edí a zem d lství. Tento souhlas byl v rámci
územního ízení spole nosti ATIP, a.s. ud len dne 17.3. 2006 pod zna kou 6286/ZP/2006To.
Povolení ke kácení d evin rostoucích mimo les
Vzhledem k tomu, že si zám r vyžádá kácení dvou b íz b lokorých - d evin rostoucích mimo
les, provozovatel jako právnická osoba má za povinnost opat it si od orgánu ochrany p írody
povolení ke kácení d evin rostoucích mimo les. Toto povolení bylo v rámci územního ízení
vydáno M stským ú adem v Peci pod Sn žkou pod .j.1036/05/Be v listopadu 2005.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvlášt chrán ných druh
Výjimka dle § 56 odst. 3 písm. e zákona . 114/1992 Sb., v platném zn ní byla ud lena
Správou KRNAP dne 6.9. 2006 pod zna kou KRNAP 08485/2006 (viz. p íloha dokumentace
. 3).
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Povolení ke stavb v ochranném pásmu lesa (dot ení PUPFL)
Povolení se stavbou na pozemcích ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesních pozemk podle
§14 odst.2 lesního zákona v platném zn ní byl vydán dne 30.11. 2005 pod
.j.:ŽP.2005/11748/ŽP/Rj.
Povolení k nakládání s vodami:
Stavební povolení k realizaci vodního díla (lapolu) dle §55 odst. 1 vodního zákona v platném
zn ní. Stavitel navrhuje instalaci odlu ova e ropných látek pro zabezpe ení svodu
deš ových vod potencionáln obsahujících ropné látky pocházejících z nezast ešených
parkovacích stání. Výtok z odlu ova bude napojen na deš ovou kanalizaci, která povede v
obslužné komunikaci.
V povolení s nakládání s vodami p íslušný vodoprávní ú ad stanoví ú el, rozsah, povinnosti
a pop ípad podmínky, za kterých se toto povolení vydává.
P i povolování vypoušt ní deš ových odpadních vod proteklých p es lapol do deš ové
kanalizace a následn do vod povrchových stanoví p íslušný vodoprávní ú ad emisní limity
pro místo výpusti (§6 odst.3 na ízení vlády . 61/2003 Sb., v platném zn ní), tak aby byly
dodrženy imisní standardy ukazatel p ípustného zne išt ní povrchových vod dle p ílohy . 3
k tomuto na ízení.
P íslušným vodoprávním ú adem je M stský ú ad Trutnov – odbor životního prost edí.
Povolení k umis ování staveb, staveb a uvedení do provozu st edního stacionárního zdroje
Orgán ochrany ovzduší vydá povolení k umíst ní plynové kotelny (dva plynové kotle
o výkonu 2 x 440 kW). Dle §4 zákona . 86/2002 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis se jedná
o st ední spalovací zdroj.
Orgán ochrany ovzduší vydá povolení ke stavb plánované plynové kotelny a k uvedení
tohoto zdroje zne išt ní ovzduší do zkušebního a trvalého provozu (§17 zákona . 86/2002
Sb., ve zn ní pozd jších p edpis ).
Dot eným orgánem státní správy z hlediska ochrany ovzduší
Královéhradeckého kraje, odbor životního prost edí a zem d lství.

je

Krajský

ú ad

Ochranné pásmo lesa
Souhlas se stavbou na pozemcích ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesních pozemk byl
vydán M stským ú adem Trutnov, odborem životního prost edí dne 30.11. 2005 pod
.j.:ŽP.2005/11748/ŽP/Rj.

B. II. Údaje o vstupech
B. II. 1. P da
Zábor pozemk a jejich druh
Zám r bude realizován v katastrálním území Pec pod Sn žkou, v lokalit Malá plá .
Výstavbu bytových dom je navrhováno umístit na pozemcích p. . 104/1, 104/12, 118/13
(trvalý travní porost), 110/1, 104/17 (ostatní plocha), st. 278, st. 367, st. 390/2, st. 366, st.
390/1. Do asný zábor ástí pozemk pro realizaci inženýrských sítí se bude dotýkat
pozemk p. . 104/9, 111/15, 119/1 (trvalý travní porost), 111/10 (ostatní plocha).
V zájmovém území se nachází stávající objekt mate ské školy (st. p. . 366), objekt
trafostanice (na st. p. . 390/1), malý objekt na st. p. . 367 a neobydlený objekt (st.p. 278).
Veškeré objekty budou asanovány.
Empla spol. s r.o. Hradec Králové
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Zám rem bude také zrušen stávající lyža ský vlek na pozemku p. . 104/1. Trafostanice bude
p eložena do nové trafostanice vystav né a zprovozn né p ed demolicí stávající.
V následující tabulce je uveden seznam dot ených pozemk , v etn jejich specifikace dle
výpisu z katastru nemovitostí. Kopie katastrální mapy, v etn výpisu z katastru nemovitostí
je sou ástí p ílohy . 1 dokumentace.
Tabulka . 1: P ehled dot ených pozemk
íslo
Vým ra
Druh pozemku
parcely
dle výpisu
z KN (m2)
Zastav ná
St. 278
209
plocha a
nádvo í
Zastav ná
St. 367
43
plocha a
nádvo í
Zastav ná
St. 390/2
60
plocha a
nádvo í
Zastav ná
plocha a
St. 366
1 135
nádvo í
Zastav ná
St. 390/1
33
plocha a
nádvo í

Zp sob
ochrany

Využití pro
zám r
(ha)

Poznámka

Rozsáhlé
chrán né území*

0,0209

Stávající d m
.p. 285

Rozsáhlé
chrán né území*

0,0043

Stávající
zd ný objekt

Rozsáhlé
chrán né území*

0,006

Stávající TS

Rozsáhlé
chrán né území*

0,1135

Stávající
mate ská
školka

Rozsáhlé
chrán né území*

0,0033

Stávající TS

Trvalý travní
porost

ZPF, rozsáhlé
chrán né území*

0,7977

Trvalý travní
porost
Trvalý travní
porost

ZPF, rozsáhlé
chrán né území*
ZPF, rozsáhlé
chrán né území*

BPEJ 9.36.44
Stávající
lyža ský vlek

0,1175

BPEJ 9.36.44

0,0947

BPEJ 9.36.44

104/1

17 803

104/12

1 175

118/13

947

104/17

83

Ostatní plocha

Rozsáhlé
chrán né území*

0,0083

110/1

656

Ostatní plocha

Rozsáhlé
chrán né území*

0,009

Celkem

22 144

-

-

1,1752

Stávající
parkovišt pro
.p. 279
Ostatní
komunikace
-

Poznámka k tabulce . 1:
* Rozsáhlé chrán né území u všech pozemk znamená situování pozemk v Krkonošském
národním parku, dále v chrán né oblasti p irozené akumulace vod (CHOPAV Krkonoše).
Kód BPEJ 9.36.44 = IV. t ída ochrany ZPF
Do IV. t ídy ochrany ZPF jsou za azeny p dy s p evážn podpr m rnou produk ní
schopností v rámci p íslušných klimatických region s jen omezenou ochranou, využitelné i
pro výstavbu.
Z tabulky . 1 plyne, že zám rem budou dot eny pozemky o celkové rozloze 1,1752 ha,
p i emž bude dot ena zem d lská p da o celkové ploše 1,0099 ha. Souhlas krajského
ú adu s trvalým odn tím zem d lské p dy ze ZPF byl vydán pod .j.2006/2040/ŽP/Hj.
V p ípad dot ení zem d lských pozemk se bude jednat o pozemky náležící do IV. t ídy
ochrany zem d lské p dy.
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Do asný zábor ástí pozemk pro realizaci inženýrských sítí se bude dotýkat pozemk
p. . 104/9, 111/15, 119/1 (trvalý travní porost), 110/10, 121/10 (ostatní plocha).
Kopie výpisu z katastru nemovitostí a katastrální mapa jsou sou ástí p ílohy dokumentace
. 1.
Zám rem dojde k zastav ní p ibližn poloviny plochy ešeného území.
Zám rem nebudou dot eny pozemky ur ené k pln ní funkce lesa (PUPFL), pouze ást
bytových dom v západní ásti se nachází v ochranném pásmu lesa (pozemku p. . 476/1
k.ú. Pec pod Sn žkou).

B. II. 2. Voda
Etapa výstavby
Technologická voda
Provozní technologická voda bude spot ebovávána p i výstavb , k išt ní vozidel, stroj
(pop . k ochran proti nadm rné prašnosti). Dále bude v p ípad zne išt ní komunikací
používána voda pro išt ní komunikací b hem stavby.
Pro vlastní stavební ú ely bude zajišt na voda z m stského vodovodního adu. Množství
vody spot ebované b hem výstavby nelze v sou asné dob objektivn stanovit.
Pitná voda
V etap výstavby bude pitná voda spot ebovávána pro sociální ú ely (voda k pití, WC,
sprchy). Množství pitné vody bude záviset na po tu pracovník a dob trvání výstavby. Pro
pitné ú ely bude používána pitná voda balená pitná voda (pozd ji pop . pitná voda
z vodovodu).
Etapa provozu zám ru
Pitná voda
Pro pitný režim, stravování a hygienické pot eby obyvatel bytových dom , návšt vník
kavárny a jeho zam stnanc bude odebírána pitná voda z vodovodního adu pomocí
vodovodních p ípojek. Pitná voda bude využívána v sociálních za ízeních bytového
komplexu a v bazénové technologii. Spot eba pitné vody bude odvislá na po tu osob
využívajících prostory komplexu jak trvale, tak do asn . V projektové dokumentaci byla
vy íslena následující spot eba pitné vody, která je odvislá na po tu osob využívajících
za ízení areálu a nárok m na její spot ebu pro jednotlivá provozní za ízení (bazén, sauna,
fitnesscentrum, kavárna) a byty.
P edpokládaná spot eba vody:
specifická pot eba l/den
Byty - 195 EO
150 l/os. d.
Fitcentrum
2 zam stnanci
60 l/zam. d.
Posilovna - 25 návšt vník /den
60 l/zam. d.
Bazén - 50 návšt vník /den:
- dopoušt ní bazénu
50 l/návšt. d.
- praní filtr
- ostatní pot eba
60 l/návš . d.
Sauna - 25 návšt vník /den
200 l/návš . d.
Kavárna (150 míst):
5 zam stnanc
300 l/zam. d.
Celkem
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cekem l/den
29 250
120
1500
2 500
6 000
3 000
5 000
1 500
48 870 l/den = 48,9 m3/den
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Pr m rná denní pot eba vody – Qp = 48,9 m3/den
Maximální denní pot eba vody – Qm = 73,4 m3/den=0,85 l/s
Maximální hodinová pot eba vody – Qh = 6,42 m3/hod=1,78 l/s
Celková ro ní pot eba vody – Qr = 10 171 m3/rok
Užitková voda
Užitková voda nebude p i b žném provozu zám ru využívána. P ívod požární vody bude
zajišt n z ve ejného vodovodu. P ípadné vnit ní hydranty budou osazeny dle požadavku
požární zprávy.
Technologická voda
Jako technologická voda pro provoz bazénu a vý ivky bude využívána pitná voda, která bude
odebírána z vodovodního adu.
Technické parametry za ízení:
- rekrea ní bazén objem 54 m3 doba recirkulace 2,0 h t.j. 72 m3/hod
- whirl-pool objem 3 m3 doba recirkulace 0,1 h t.j. 32 m3/hod
Úprava vody bude spo ívat v následujících procesech:
- hrubé p ed išt ní vody od vlas , list a podobných ne istot na lapa i hrubých ne istot,
který je sou ástí recirkula ních erpadel.
- koagula ní filtrace – za sání recirkula ních erpadel bude nadávkováno koagula ní inidlo
nap . roztok síranu hlinitého Al2(SO4)3 – které vytvo í jemné vlo ky, na n ž se nasorbují ve
vod obsažené drobné ne istoty. Tyto vlo ky se z vody odstraní následnou tlakovou filtrací.
Roztok Al2(SO4)3 se bude p ipravovat v PE nádrži 50 l vybavené ru ním míchadlem.
Dávkování chemikálie bude zajišt no pomocí dávkovacího erpadla ASTRAL 0 – 5 l/hod.
P ídavná voda z vodovodního adu bude dopoušt na do akumula ní jímky podle výšky
hladiny v této jímce v množství cca 30 l /osobu/den p ídavné vody.
Úprava vody ví ivky (Whirl-poolu) je vzhledem k vysoké teplot vody (36o C) a návšt vnosti je
stejn náro ná jako úprava bazénové vody.

B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Stavební a konstruk ní materiál
Dodavatel stavby a technologie zajistí pot ebný druh a množství stavebního a konstruk ního
materiálu dle projektové dokumentace stavby.
Dle projektové dokumentace stavby se bude jednat následující b žný stavební a konstruk ní
materiál:
- železobetonové konstrukce,
- cihelné tvárnice,
- d evo (d ev ný obklad),
- kámen (na kamenný obklad),
- št rk,
- m k ené PVC, PE tvarovky (kanaliza ní potrubí),
- ocelové trubky pozinkované, polypropylenové (vodovod),
- asfaltový beton, asfalt, kamenivo (povrch vozovky).
Stavební objekty, které jsou p edm tem zám ru, budou realizovány na základ schváleného
projektu stavby.
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Zemina, ozelen ní
Pro zajišt ní podmínek pro ozelen ní areálu bude využita vrstva ornice sejmutá v rámci
p ípravy stavby a deponovaná v prostoru staveništ .
Pro sadové úpravy budou použity sazenice listnatých strom , živé ploty, travní osivo,
p ípadn travní koberec.
Elektrická energie
V následujících tabulkách jsou uvedeny p edpokládané energetické bilance:
Tabulka . 2: Objekt SO-02 až SO-06 (jeden bytový d m) – energetické bilance
popis
bytová jednotka - stupe
"B"
domovní spot eba osv tlení
požární VZT
MaR
oh ev okap
dat. rozvody
STA

jedn. p íkon
(kW)

množství

Pi (kW)

11,00

8

88,00

4,00
0,50
1,00
16,00
0,50

1
1
1
1
1

4,00
0,50
1,00
16,00
0,50

0,50

1

0,50

Sou et

110,50

Tabulka . 3: Objekt fitcentra SO-07 (Fitcentrum) - energetické bilance
jedn. p íkon
(kW)

množství

Pi (kW)

osv tlení
výtah
bar
technologie

20,00
5,00
3,40
30,00

1
1
1
1

20,00
5,00
3,40
30,00

ostatní zás. spot ebi e

10,00

1

popis

10,00

Sou et

88,40

Tabulka . 4: Strojovna VZT – energetické bilance
popis
Strojovna VZT

jedn. p íkon
(kW)

množství

Pi (kW)

26,00

1

26,00

Tabulka . 5: Objekt SO-08 (kavárna) – energetické bilance
jedn. p íkon
(kW)

množství

Pi (kW)

osv tlení
kuchy - technologie
VZT

20,00
48,00
8,00

1
1
1

20,00
48,00
8,00

ostatní zás. spot ebi e

10,00

1

popis

10,00

Sou et

86,00

Tabulka . 6: Objekt SO-09 (parkovací stání) – energetické bilance
jednotkový p íkon
(kW)

množství

Pi (kW)

osv tlení

15,00

1

15,00

ostatní

10,00

1

10,00

popis

Sou et
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Tabulka . 7: Celkový p íkon
Celkem

Pi (kW)

soudobost

Pp (kW)

706,4

0,58

415

Zp sob napojení objekt na sí :
Jednotlivé objekty SO-01 až 09 budou napojeny ze samostatných p ípojkových sk íní
umíst ných vn objektu, které budou sou ástí venkovních kabelových rozvod 1 kV a budou
napojeny z nové trafostanice – viz SO-10, na který bude zpracován samostatný projekt.
Zemní plyn
Teoretická ro ní spot eba tepla pro ÚT, TUV a VZT ....... 1 630 MWh/rok = 5 868 GJ/rok
P edpokládaná ro ní spot eba zemního plynu ................ cca 180 000 m3/rok
Chemické p ípravky
Pro nát ry konstrukcí a souvisejících za ízení budou použity r zné druhy syntetických barev
a edidel. Dodávku chemických p ípravk a jejich aplikaci zajistí dodavatel stavby.
B hem provozu zám ru budou používány b žné chemické p ípravky k údržb (úklidové a
dezinfek ní prost edky, nát rové hmoty, atd.).
Chemické hospodá ství – bazénová voda musí být udržována v takové kvalit , aby pH vody
se pohybovalo v rozmezí 6,8 – 7,2 a volný chlor byl 0,3 – 0,6 mg/l. Pro zaru ení této kvality
vody budou tyto hodnoty pr b žn m eny na za ízení Pool-Pac 360 firmy ENDRESS HAUSER. Za ízení m í hodnotu pH, volného chlóru, vázaného chlóru, redoxu a teploty a dle
nam ených hodnot bude pro korekci pH do vody dávkován roztok H2SO4 pop . HCl,
k dopln ní pot ebného obsahu chloru pak bude dávkován chlornan sodný NaClO. Roztoky
jednotlivých chemikálií budou do bazénu dávkovány z PE nádrží 50 l.
P ed založením trávníku se po ítá s chemickým odplevelením p dy a to post ikem
selektivního r stového herbicidu SYS 67 Ramex v množství cca 100 ml/1 ar.

B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Stávající stav
Jedinou p ístupovou komunikací do Pece pod Sn žkou je komunikace II. t ídy . 296 (Pec p.
Sn. – Svoboda nad Úpou – Trutnov).
editelstvím silnic a dálnic
R, správa
Královehradecký kraj, okres Trutnov bylo v roce 2005 na této komunikaci provedeno oficiální
s ítání hustoty dopravy (s ítací místo 5 - 4460, na silnici . II/296 v úseku Temný d l - Pec
pod Sn žkou).
Na základ znalosti území byl výsledek oficiálního s ítání hustoty dopravy na hlavní
komunikaci rozd len na jednotlivé místní komunikace, výsledek je z ejmý z následující
tabulky . 8. Stávající místní komunikace v blízkosti zám ru jsou zobrazeny v p íloze . 2
dokumentace (fotodokumentace).
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Tabulka . 8: Po ty pr jezd vozidel na místních komunikacích za 24 hod bez
posuzovaného zám ru pro roky 2005 a 2010 – stávající stav
24 h
Úsek komunikace

S ítací místo

A silnice II / 296

2010 1)

2005
celkem

nákladní

celkem

nákladní

5 - 0962

2 292

284

2 516

308

B místní silnice

(70% z A)

1 604

198

1 761

216

C místní silnice

(30 % z A)

688

86

755

92

D místní silnice

(10 % z A)

229

28

252

31

Poznámka k tabulce . 8:
1)

hodnoty na úseku A jsou navýšeny podle r stových koeficient
silnice II. t ídy 1,098 / 1,084 celkem / nákladní

SD pro rok 2010 a pro

Obr. . 3: Schéma situace a ozna ení díl ích úsek komunikací – stávající stav

C

D

A

B

Výstavba
Jako svozové trasy budou jak pro fázi stavebních inností využívány místní komunikace a
hlavní komunikace II/296. V rámci výstavby vzrostou nároky na nákladní dopravní
obslužnost. Bude záležet o kterou fázi výstavby se bude jednat, p i emž se p edpokládá, že
nejv tší požadavky na nákladní dopravní infrastrukturu budou kladeny v pr b hu
výkopových prací. Etapa výstavby bude realizována b hem jednoho roku.
V následující tabulce . 9 je uveden p edpokládaný po et pr jezd vozidel b hem výstavby a
na obrázku . 4 jsou vyzna eny využívané komunikace.
Tabulka . 9: Po ty pr jezd
pro rok 2007 - výstavba

vozidel na místních komunikacích za 16 hod (denní doba)
Denní doba 600 - 2200 hod (T = 16 hod)

Rok 2009
Úsek komunikace
Pouze stavba

A, C, D

E

F

B

celkem

50

10

40

0

nákladní

40

10

30

0
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Obr. . 4: Schéma situace a ozna ení díl ích úsek komunikací - výstavba

C

D

A

B

F
E

Zám r
Dopravní obslužnost jednotlivých dom bude zajišt na vlastní komunikací. Budou vytvo ena
nová parkovací místa stání.
Celkový po et parkovacích stání je plánováno na max. 122, z toho 66 podzemních, 31
krytých a 25 nechrán ných venkovních.
Pro obslužnost zám ru k dispozici 4 p ístupové komunikace, p i emž se bude jednat
o rekonstrukci krátkých úsek t í stávajících místních komunikací (dle projektu ozna ené
komunikace . 1, 2 a 4) a o novostavbu místní obslužné komunikace (ozna ené v projektu
. 3), která bude zajiš ovat obsluhu navrhovaných pozemních objekt , v etn dopravního
napojení hromadných garáží. Tato komunikace bude zakon ena obratišt m pro osobní
vozidla.
V projektové dokumentaci je podrobn popsáno technické ešení t chto komunikací, v etn
realizace chodník a odvodn ní.
Výkres pozemních komunikací je sou ástí p ílohy . 4 dokumentace.
Obr. . 5: Schéma situace a ozna ení díl ích úsek komunikací – provoz zám ru
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D
B

F
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E
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Tabulka . 10: Po ty pr jezd vozidel na komunikacích za 24 hod pro výpo tový rok 2010 –
provoz zám ru
zám r 2)

Rok 2010
Úsek komunikace

aktivní varianta 3)

celkem

nákladní

celkem

nákladní

A silnice II / 296 (5 – 0962)

200

0

2 716

308

B místní silnice

44

0

1 805

216

C místní silnice

244

0

999

92

D místní silnice

244

0

496

31

E úsek 1 – nový

50

0

50

0

F úsek 2 – nový

194

0

194

0

G úsek 3 – nový

194

0

194

0

Poznámka k tabulce . 10:
1)
2)
3)

celková dopravní situace v roce 2010 bez realizace zám ru
doprava vyvolaná pouze zám rem, tzn. vozidly obyvateli obytných dom a návšt vníky
kavárny, fitnes centra a další dopravou vyvolanou zprovozn ním zám ru
celková dopravní situace v roce 2010 po zprovozn ní zám ru

B. III. Údaje o výstupech
B. III. 1. Ovzduší
Etapa výstavby zám ru
Zdrojem emisí p i výstavb zám ru bude provoz stavebních mechanism na staveništi,
výkopové práce a obslužná nákladní automobilová doprava na p íjezdových komunikacích.
Zdrojem zne iš ování ovzduší p i provozu motorových vozidel a obslužných mechanism je
nedokonalé spalování paliva (benzinu a motorové nafty). Sledovanými škodlivinami
z automobilové dopravy jsou zejména oxidy dusíku, oxid uhelnatý, uhlovodíky a pevné
ástice. Jako nejzávažn jší škodlivinou se z hlediska množství emisí a velikosti imisních
limit jeví oxidy dusíku a benzen.
P i výstavb budou dále emitovány tuhé zne iš ující látky – p i výkopových pracích, ze
skladování sypkých materiál , atd. Emise budou závislé na aktuálních podmínkách (nap . na
vlhkosti vzduchu a p dy, síle a sm ru v tru) a také na realizaci opat ení k omezování
prašnosti, proto bude nutné (zejména v dob suchého a v trného po así) provád t
pravidelné išt ní vozovky na dopravní trase, aby se zamezilo ší ení prachu do okolí a
omezovat prašnost i v míst stavby.
Plošným zdrojem emisí bude plocha staveništ a prostor stání nákladních vozidel. Liniovými
zdroji emisí budou komunikace sloužící jako p íjezdové, resp. odjezdové trasy.
P ípravné práce, demolice stávajících objekt a jejich odstran ní je uvažováno v krátkém
asovém intervalu (v ádu 2 - 3 m síc ). Vlastní výstavba bude realizována do 1 roku.
Stavební innost bude probíhat pouze v denní dob od 700 hod do 2100 hod. P sobení t chto
zdroj je asov omezené, v rozptylové studii nebyla etapa výstavby ešena.
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Etapa provozu zám ru
Zdrojem emisí bude provoz spalovacího za ízení (plynové kotelny k vytáp ní byt a oh evu
teplé užitkové vody) a dopravy vyvolané obyvateli a návšt vami.
Bodové zdroje emisí
Bodovým zdrojem emisí bude výduch z plynové kotelny umíst né v suterénu domu
ozna eného SO-2.
Popis zdroje:
V prostoru nové kotelny budou nainstalovány dva nízkoteplotní litinové kotle BUDERUS
Logano GE515. Každý kotel bude mít jmenovitý tepelný výkon 440 kW. Celkový instalovaný
výkon plynové kotelny bude tedy init 880 kW.
Dle § 4 zákona . 86/2002 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis se jedná o st ední zdroj
zne iš ování ovzduší.
Kotle Buderus Logano GE515 mají pr m rnou ú innost spalování zemního plynu 93,5%.
Spot eba zemního plynu p i maximálním výkonu jednoho kotle je 49,8 m3/h. Celková
p edpokládaná ro ní spot eba zemního plynu kotelny je 172 000 m3.
Spaliny z t chto dvou plynových kotl budou odvád ny kou ovody do samostatných komín .
Tyto komíny budou vedeny z kotelny hlavní nosnou st nou nad st echu objektu do výšky
14,5 m nad terénem. Pr m r komín bude 0,3 m.
Sledovanými škodlivinami ze spalování plynných paliv jsou oxidy dusíku, oxid uhelnatý, oxid
si i itý, uhlovodíky a tuhé zne iš ující látky (TZL). Jako nejzávažn jší škodlivinou se
z hlediska množství a velikosti imisních limit jeví oxidy dusíku. Rozptylová studie byla
zpracována pro oxid dusi itý NO2, který má stanoven imisní limit pro ochranu zdraví lidí.
Výpo et rozptylové studie byl proveden pro koncentraci NOx ve spalinách ze dvou kotl na
úrovni emisního limitu pro st ední stacionární zdroje spalující zemní plyn, tj. 200 mg/m3 (dle
na ízení vlády . 352/2002 Sb.). T ítahová konstrukce kotl Logano GE515 umož uje
dosahovat velmi nízké emisní hodnoty pro NOx, CO a spl ují tak nejp ísn jší p edpisy pro
ochranu životního prost edí. V následující tabulce . 11 jsou uvedeny hodnoty emisí
nam ené na dvou kotlích tohoto typu s výkonem 455 kW.
Tabulka . 11: Nam ené emisní koncentrace kotle Buderus
Kotel
Buderus Logano GE515

NOx (mg/m3)
63,3 a 71,0

CO (mg/m3)
0 a 0,3

Plošné zdroje emisí
Zdrojem emisí bude také provoz obslužné automobilové dopravy na p íjezdových
komunikacích a parkovacích plochách. Výpo et rozptylové studie byl proveden pro
p edpokládanou hodinovou špi kovou intenzitu dopravy vozidel na parkovišti (až po výjezd
na hlavní komunikaci) – 122 p íjezd a odjezd . Byl uvažován maximální denní pohyb 300
odjezd a p íjezd .
Parkovišt
budou zdrojem emisí zne iš ujících látek ze spalování pohonných hmot
v motorech aut. Emisní faktory osobních a nákladních automobil byly spo ítány pomocí
výpo etního programu MEFA-02, který je pro tyto ú ely ur en dle na ízení vlády . 597/06
Sb. Výpo et byl proveden pro rychlost jízdy na parkovišti 10 km/h a emisní úrove Euro 1.
Bylo uvažováno využívání benzínových motor . Emisní faktor pro NOx pak iní 0,9535 g/km.
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B. III. 2. Odpadní vody
Etapa výstavby
B hem výstavby komplexu budou vznikat splaškové odpadní vody. Pro tyto ú ely budou
instalována chemická WC p ímo v míst stavby. Produkce splaškových odpadních vod bude
odpovídat spot eb pitné vody.
Podrobn jší popis vzniku a množství odpadních vod z etapy výstavby nelze v sou asné
dob objektivn ur it.
Nakládání s odpadními vodami v etap výstavby bude up esn no v plánu výstavby.
Etapa provozu zám ru
Splaškové vody
Odpadní vody pocházející ze sociálního zázemí budou svád ny vnit ní splaškovou
kanalizací splaškovou kanalizací a svedeny do m stské OV. Vnit ní kanalizace uvnit
objektu bude oddílná. Samostatn budou svedeny deš ové odpadní vody ze st ech objekt a
splaškové vody ze všech navržených za izovacích p edm t .
Množství produkovaných splaškových vod bude prakticky shodné s množstvím odebrané
pitné vody, tj 48,9 m3/den, 10 171 m3/rok – viz. kapitola dokumentace B. II. 2.
Technologické odpadní vody
Z realizace zám ru se p edpokládá vznik technologických odpadních vod pocházejících
z bazénové technologie.
B hem provozu bazénu a vý ivky bude pro eliminaci vypoušt ní velkého množství odpadních
vod provád na úprava bazénové vody, která bude spo ívat v následujících procesech:
- hrubé p ed išt ní vody od vlas , list a podobných ne istot na lapa i hrubých ne istot,
který je sou ástí recirkula ních erpadel.
- koagula ní filtrace – za sání recirkula ních erpadel bude nadávkováno koagula ní inidlo,
kterým bude roztok síranu hlinitého Al2(SO4)3 – které vytvo í jemné vlo ky, na n ž se
nasorbují ve vod obsažené drobné ne istoty. Tyto vlo ky se z vody odstraní následnou
tlakovou filtrací. Roztok Al2(SO4)3 se bude p ipravovat v PE nádrži 50 l vybavené ru ním
míchadlem. Dávkování chemikálie bude zajišt no pomocí dávkovacího erpadla ASTRAL 0
– 5 l/hod. Tlaková filtrace bude probíhat na jednom laminátovém filtru typu PTK o pr m ru
950 mm. Velikost filtru je navržena tak, aby filtra ní rychlost byla 30 m3/hod/m2 P i filtraci
dochází k zanášení filtr , což se projeví zvýšením filtra ního odporu. P i dosažení stanovené
meze tlakové ztráty se musí filtr vyprat. Praní filtru se provádí zp tným proudem vody.
Po pr chodu filtrem bude prací voda zavedena do splaškové kanalizace (v množství
11,7 l/s). Filtra ní nádoby budou umíst né ve strojovn pod bazénem a ochozem bazénu.
Vzhledem k tomu, ze bude probíhat išt ní bazénu, nebudou vody vypoušt ny do deš ové
kanalizace zcela (samotný bazén o objemu 53 m3 bude cca 1-2x za rok vypušt n do deš ové
kanalizace). Zbytkové množství vody ze dna bazénu bude vypoušt no do splaškové
kanalizace, aby nedošlo k úniku istících prost edk p ímo do vodote e. Proces vypoušt ní
bazénu bude popsán v provozním ádu bazénu.
Deš ové odpadní vody (potencionáln zne išt né)
Deš ové vody ze st ech objekt bytových dom budou svedeny vn jšími svody po fasád
domu (nejsou považovány za odpadní vody). Ploché st echy parkovacího domu, fitcentra a
kavárny budou odvodn ny p es deš ové vpusti vnit ními odpady do deš ové kanalizace.
Pro možnost išt ní deš ového kanaliza ního systému budou na vhodných místech osazeny
istící kusy.
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Odvodn ní komunikací:
Parkovací stání v objektu a zast ešená parkovací stání p ed objektem SO-9 budou
odvodn na žlaby, které budou zaúst ny na dvou místech do sorp ního odlu ova e ropných
látek SOL-2/4P. Výtok z odlu ova
bude napojen na deš ovou kanalizaci, která povede
v obslužné komunikaci.
Venkovní nekryté parkovací plochy a odstavná plocha budou vydlážd ny betonovou
zámkovou dlažbou a deš ové vody z nich budou svedeny do odvod ovacích žlábk p es
odlu ova ropných látek (ORL) do kanalizace.
Funkce odlu ova e ropných látek:
Odlou ení ropných látek je vícestup ové, tj. nejd íve dojde ke gravita ní separaci na hladin ,
k sedimentaci jemných áste ek, a potom k do išt ní na speciálním sorp ním filtru, kde jsou
ropné látky vázány na FIBROIL - vláknitý PP+PE materiál obsahující 20 - 30 % mikromletého
vápence. Odleh ení se používá p i išt ní deš ových vod z ploch. Voda i p i velmi silných
deštích (tj. p i nátoku na odlu ova do 2 l.s-1) je 100% do išt na sorp ním filtrem. Pouze p i
pr tržích a bou kových p ívalech (tj. p i nátoku na odlu ova p es 2 do 4 l.s-1), kdy jsou
ropné látky již splaveny a dochází k zna nému na ed ní, je využit odleh ovací len - tzn.
p ebytek vody je išt n gravita n p i zajišt ní kvality vody na výstupu. Odb r vzork pro
kontrolu kvality vypoušt né vody bude možný p ímo v odlu ova i v poslední komo e p ed
výtokem do kanalizace.
P i povolování vypoušt ní deš ových odpadních vod proteklých p es lapol do deš ové
kanalizace a následn do vod povrchových stanoví p íslušný vodoprávní ú ad emisní limity
pro místo výpusti tak, aby byly dodrženy imisní standardy ukazatel p ípustného zne išt ní
povrchových vod dle p ílohy . 3 k na ízení vlády . 61/2003 Sb., v platném zn ní.
Výpo tové množství istých deš ových vod
- získáno z projektové dokumentace stavby
- pro intenzitu p ívalového 15-ti minutového dešt ..... q=156 l/s.ha
sedlové st echy 2 270 m2
zelené st echy a terasy 1 604 m2
terasy a dlážd né plochy 378 m2
zast ešení parkovacích stání 465 m2
komunikace 2 400 m2
chodníky 1 240 m2
celkem

Q1 = 35,4 l/s
Q2 = 12,5 l/s
Q3 = 4,7 l/s
Q4 = 6,5 l/s
Q5 = 30,0 l/s
Q6 = 13,5 l/s
Qdéš = 102,6 l/s

B. III. 3. Odpady
Odpady vznikající b hem p ípravy území, demolice stávajících objekt a z vlastní
stavby
P i stavb vznikne p i výkopových pracích pro základy objekt a pro konstrukce zpevn ných
ploch p ebytek vyt žené zeminy. Tato zemina bude po úprav na míst t íd ním a drcením a
p i zajišt ní optimálních vlhkostních podmínek použita na zásypy v okolí objekt , na hrubé
terénní úpravy a v omezené mí e do podloží pozemních komunikací. V tomto p ípad se
nebude jednat o odpad. Dle projektové dokumentace ke stavebnímu ízení se p edpokládá
zp tné využití cca 7 556 m3 zeminy.
Odpadem bude p ebyte ná zemina, která nebude vyhovovat svou kvalitou pro další použití.
Tento odpad bude odvezena na skládku ur enou stavebním ú adem. P edpokládá se odvoz
cca 12 000 m3 p ebytku zeminy.

Empla spol. s r.o. Hradec Králové

28

Dokumentace „Pec pod Sn žkou – Malá plá – bytové domy, fitcentrum, kavárna“
S odpady vznikajícími p i realizaci stavby musí být nakládáno v souladu se zákonem
. 185/2001 Sb., o odpadech v platném zn ní. Doklady o naložení s odpady p edloží investor
p i kolaudaci stavby.
B hem stavebních inností zahrnujících demolici stávajících objekt (mate ská školka,
obytný d m, lyža ský vlek), výstavbu jednotlivých stavebních objekt , provedení p ípojek
inženýrských sítí, zpevn ní n kterých ploch budou vznikat odpady typické pro stavební
innost. Dle katalogu odpad (vyhláška MŽP . 381/2001 Sb., v platném zn ní) se bude
jednat zejména o odpady kategorie „ostatní odpad“, kdy se bude jednat o odpady
charakterizované katalogovými ísly ady 17 (zbytky stavebního materiálu – beton, cihly,
asfaltové sm si, d evo, sklo, plasty) a ady 15 (r zné druhy obal – sm sné, papírové a
lepenkové obaly, plastové obaly,
isticí tkaniny a ochranné od vy neuvedené
pod íslem 15 02 02). V malé mí e budou vznikat také sm sné komunální odpady kat. .
20 03 01.
Zám rem se nevylu uje také vznik malého množství nebezpe ných odpad , kterými budou
odpady kat . 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek nebo obaly t mito
látkami zne išt né, 15 02 02 Absorp ní inidla, isticí tkaniny a ochranné od vy zne išt né
nebezpe nými látkami.
V rámci odstran ní stávajících objekt na zájmových pozemcích, mohou vzniknout odpady
obsahující azbest, charakterizované katalogovým íslem 17 06 01 nebo kat. . 17 06 05.
Podrobnosti p i nakládání s odpady s obsahem azbestu eší zákon . 185/2001 Sb.,
o odpadech v platném zn ní a p íslušné provád cí p edpisy. Nakládáním s azbestem a
odpady s obsahem azbestu se zabývá také zákon . 258/2000 Sb. o ochran ve ejného
zdraví v platném zn ní.
P i odstra ování staveb nebo jejich ástí, v nichž byly použity stavební materiály obsahující
azbest, musí být dodržena opat ení k ochran zdraví zam stnanc (na ízení vlády
. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zam stnanc p i práci,
v platném zn ní, vyhláška Ministerstva zdravotnictví . 432/2003 Sb., která stanovuje
náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými initeli).
Množství odpad vznikajících ve výstavbové etap není v sou asné dob
ur it, bude záležet také na hospoda ení stavební firmy.

možné p esn

V p ípad vzniku nebezpe ných odpad , budou nebezpe né odpady rozt íd ny dle
jednotlivých druh a kategorií a budou shromaž ovány odd len ve speciálních uzav ených
nepropustných nádobách ur ených k tomuto ú elu a zabezpe ených tak, aby nemohlo dojít
k neoprávn né manipulaci s nebezpe nými odpady nebo k úniku škodlivin z uložených
odpad . Sb rné nádoby budou ozna eny v souladu se zákonem . 185/2001 Sb.,
o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon , v platném zn ní (v p ípad
shromaž ovacích nádob s nebezpe nými odpady budou tyto nádoby opat eny
identifika ními listy nebezpe ných odpad , symboly nebezpe nosti a osobou zodpov dnou
za nakládání s t mito nebezpe nými odpady).
Dodavatel stavby, který bude p vodcem odpad ve smyslu zákona . 185/2001 Sb.,
o odpadech, bude povinen plnit povinnosti p vodce odpadu, dle ustanovení tohoto zákona
v platném zn ní a jeho pr vodních p edpis .
Veškeré odpady budou p edány oprávn ným osobám k využití nebo odstran ní v souladu
s požadavky zákona o odpadech. Doklady o nakládání s odpady p edloží investor p i
kolaudaci stavby.
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Odpady vznikající b hem provozu zám ru
B hem provozu zám ru se p edpokládá vznik pouze sm sných komunálních odpad
(kat. . 20 03 01) a z n ho vyt íd ných složek ur ených k dalšímu využití. Dále bude vznikat
odpad kat. . 20 02 01 (Biologicky rozložitelný odpad) z údržby zelen a nebezpe ný odpad
v podob kal z lapolu kat . 13 05 03 (kaly z lapák ne istot).
Komunální odpad z bytových dom bude ukládán do popelnicových nádob, umíst ných
v prostorách krytých venkovních stání. Každý objekt bude mít p i azen odpovídající po et
popelnicových nádob. Odpad se bude pravideln 1 týdn odvážet oprávn nou osobou.
Odpadky z kavárny budou skladovány do popelnicových nádob umíst ným u p íjezdové
komunikace pro zásobování.
Biologicky rozložitelný odpad bude p edán oprávn ným osobám k dalšímu využití.
Kaly z lapák ne istot budou odváženy oprávn nou firmou k využití nebo k odstran ní.
Odpady vzniklé p i p ípadném ukon ení zám ru
V p ípad nutnosti odstran ní stavebních objekt , které vzniknou realizací zám ru vznikne
p i demolici a demontáži t chto objekt stavební odpad v množství odpovídajícím použitému
materiálu pro výstavbu t chto objekt .
B. III. 4. Hluk a vibrace
Hluk ze stavební innosti
Hluk ze stavební innosti je ešen odd len pro hluk ze stavební innosti v samotném areálu
budoucího zám ru (staveništ ) a pro hluk z dopravy na ve ejných pozemních komunikacích
vyvolané vozidly zajiš ujícími dopravní obslužnost stavby.
Vzhledem k tomu, že výstavba zám ru bude probíhat ve více etapách, které budou mít
odlišný vliv na hlukové zatížení posuzované lokality, byl modelový výpo et proveden pro
etapu, kdy bude hlukové zatížení posuzované lokality nejvyšší, tzn. nejmén p íznivé. Dle
zadavatele hlukové studie bude nejhlu n jší úvodní etapa samotné výstavby, tzn. etapa
výstavby (zemní práce, výkopy, atd.), která bude nejvíce náro ná jak na po et nasazení
stavebních mechanizm , tak na dopravní obslužnost.
Tabulka . 12: Stacionární zdroje hluku umíst né v areálu staveništ
Název za ízení (zdroje hluku)

Nasazení
zdroj hluku za
sm nu (min)

Po et

LWA 1)
(dB)

1

Rypadlo CAT 325

360

1

103

2

Naklada HON 50

360

1

101

3

Kolový naklada CAT 438C

360

1

101

4

V žový je áb MB 80/100

480

2

98

360

2

103

5

erpadlo na betonovou sm s Wibau

6

Mícha ka SMA 125

360

3

90

7

Motorová sbíje ka Pioneer

240

1

105

8

Je áb AD 20 na T 815

300

1

100

Pr jezd 50 vozidel areálem stavby (40 nákladních a 10 osobních vozidel)
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Poznámka k tabulce . 12:
1)

hladina akustického výkonu A LWA (dB)

akustické parametry stavebních mechanizm hladiny akustického výkonu LWA byly stanoveny
jako maximální p ípustné hodnoty emisí hluku pro daný typ za ízení viz. na ízení vlády
. 9/2002 Sb. - ha . 4 pro období od 3.1.2006
Hluk z provozu zám ru
Na posuzovaném zám ru lze vyspecifikovat tyto zdroje hluku:
-

stacionární zdroje hluku (vyústky VZT, jednotky na vytáp ní atd.)
dopravní hluk vyvolaný vozidly zajiš ujícími dopravní obslužnost zám ru

Stacionární zdroje hluku
Základní parametry stacionárních zdroj hluku jsou uvedeny v následující tabulce . 13.
Tabulka . 13: Stacionární zdroje hluku umíst né na zám ru - p epo et hladiny akustického
tlaku A LAeq,T ze stacionárních zdroj hluku vyvolaných zprovozn ním zám ru na
8 nejhlu n jších denních po sob jdoucích hodin a na nejhlu n jší no ní hodinu
po et
zdroj

Zdroj hluku

LAeq,T
(dB)

d
(m)

tden
tnoc
(min) (min)

LAeq,T´
(dB)

DENNÍ DOBA - nejhlu n jších po sob jdoucích 8 hodin
1

vyústka - spole ný sací kanál

1

50,0

1,0

480

60

50,0

2

vyústka - spole ný odtah. kanál

1

50,0

1,0

480

60

50,0

3

ventilátor - kotelna

2

45,0

1,0

480

60

45,0

4

vyústka – odtah kavárna

1

45,0

1,0

480

60

45,0

5

vyústka - odv tr. kuchyn byt

12

60,0

1,0

480

60

60,0

6

vyústka - odv tr. sociální za . byt

12

60,0

1,0

480

60

60,0

7

vyústka v trání CHÚC

3

50,0

1,0

120

15

44,0

8

vyústka v trání CHÚC

6

50,0

1,0

120

15

44,0

9

vyústka v trání - sklípky, tech. m.

3

50,0

1,0

480

60

50,0

10

vyústka v trání - sklípky, tech. m.

3

50,0

1,0

480

60

50,0

Venkovní parkovišt u kavárny - 10 stání (4 vým ny na jedno parkovací místo)
Vysv tlivky k tabulce . 13:
LAeq,T
d
t
LAeq,T ´

-

hladina akustického tlaku A ve vzdálenosti d od zdroje hluku
vzdálenost ve které byla m ena LAeq,T od zdroje hluku
doba chodu zdroje hluku v pr b hu jednoho pracovního dne
hladina akustického tlaku A p epo tena na 8 po sob
nejhlu n jších denních hodin resp. 1 no ní hodinu
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Poznámka k tabulce .13:
Umíst ní výpo tových bod je znázorn no na obr. . 10.
Pro zpracování stacionárních zdroj hluku je v této studii použito výpo tového programu
„Hluk +, Verze 7.12 Profi - Výpo et dopravního a pr myslového hluku ve venkovním
prost edí “. Výpo et je proveden pro výpo tový rok 2010.
Tabulka . 14: Vypo tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ze stacionárních zdroj
hluku umíst ných na zám ru - rok 2010
LAeq,T (dB)
íslo bodu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

DENNÍ DOBA - nejhlu n jších po sob jdoucích 8 hodin
Výška
bodu

3 m 31,4 31,2 36,6 33,5 30,0 21,1 16,1 35,9 35,5 35,1 35,6 38,4 36,7 34,8
6m

-

-

-

-

-

-

-

36,1 36,3 35,5 35,4 36,8 36,1 35,3

NO NÍ DOBA - nejhlu n jší 1 hodina
Výška
bodu

3 m 31,3 29,9 32,8 30,3 30,0 21,1 16,1 35,9 35,5 35,1 32,5 33,9 36,5 34,8

36,1 36,3 35,8 33,9 32,9 35,8 35,2
6m
Poznámka k tabulce .14:
Umíst ní výpo tových bod je znázorn no na obr. . 10.

Z tabulky . 14 vyplývá, že ve všech modelových bodech umíst ných jak u stávajícího tak
plánovaného chrán ného venkovního prostoru staveb budou spln ny hygienické limity pro
denní (LAeq,8h = 50,0 dB) i no ní dobu (LAeq,1h = 40,0 dB).
Vzhledem k tomu, že ve všech modelových bodech umíst ných jak u stávajícího, tak
u plánovaného chrán ného venkovního prostoru staveb budou spln ny platné hygienické
limity pro denní i no ní dobu, není pro hluk ze stacionárních zdroj hluku umíst ných na
zám ru p i dodržení vstupních akustických parametr nutné provád t žádná protihluková
opat ení.
Dopravní hluk
Pro zpracování dopravního hluku zpracovatel hlukové studie použil výpo tový program
„Hluk+ 7.12 Profi - Výpo et dopravního a pr myslového hluku ve venkovním prost edí“.
Modelový výpo et byl proveden pro výpo tový rok 2010, pro denní (T=16 h) a no ní (T=8 h)
dobu - modelový rok 2010.
Modelový výpo et dopravního hluku je proveden pro nulovou variantu, aktivní variantu a pro
samotný provoz zám ru. Výpo et je proveden pro denní a no ní dobu.
Vstupní údaje
Jako podklad pro výpo et dopravního hluku byly použity údaje poskytnuté
Trutnov.

SD okres

Pro modelový výpo et dopravního hluku, který mapuje p edpokládanou hlukovou zát ž
posuzované lokality dopravním hlukem, byly použity po ty pr jezd vozidel dodané
zadavatelem dokumentace a uvažované zpracovatelem rozptylové studie (Ing. Pavel
Tomíška). Informace o dopravním zatížení posuzované lokality vlivem zám ru jsou uvedeny
v kapitole dokumentace B. II. 4.
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Tabulka . 15: Vypo tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z dopravy na ve ejných
pozemních komunikací vyvolané pouze pr jezdy vozidel pocházejících ze zám ru výpo tový rok 2010
Výpo tové místo - LAeq,T (dB)
íslo bodu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13

14

DENNÍ DOBA 06 - 22 hod (T = 16 hod)
3 m 45,7 45,6 41,0 38,8 36,9 45,6 41,8 42,3 37,3 38,2 37,7 38,6 44,3 37,2

zám r

6m

-

-

-

-

-

-

-

42,4 41,6 41,3 36,9 38,2 42,8 38,7

NO NÍ DOBA 22 - 06 hod (T = 8 hod)
3 m 36,6 36,5 31,9 29,7 27,8 36,5 32,5 33,2 28,1 29,1 28,6 29,5 35,2 28,1

zám r

6m

-

-

-

-

-

-

-

33,3 32,5 32,2 27,8 29,1 33,7 29,6

Poznámka k tabulce . 15:
Výpo tové body jsou znázorn ny na obr. . 10.
Celkové hlukové zatížení lokality vyvolané pouze zám rem (tj. stacionární zdroje hluku
a hluk dopravy sou asn )
Tabulka . 16: Výsledky modelového výpo tu celkového hlukového zatížení v posuzované
lokalit vyvolaného pouze zám rem (hluk z dopravy a ze stacionárních zdroj hluku) - denní
a no ní doba
Výpo tové místo LAeq,T (dB)
Rok
Výška
stávající CHVPS
plánovaný CHVPS
2010
bodu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14
STAV SE ZDROJI HLUKU POUZE Z POSUZOVANÉHO ZÁM RU
DENNÍ DOBA
SH plus
DH

3m
6m

45,9 45,8 42,3 39,9 37,7 45,6 41,8 43,2 39,5 39,9 39,8 41,5 45,0 39,2
-

-

-

-

-

-

-

43,3 42,7 42,3 39,2 40,6 43,6 40,3

NO NÍ DOBA

SH plus
DH

3m
6m

37,7 37,4 35,4 33,0 32,0 36,6 32,6 37,8 36,2 36,1 34,0 35,2 38,9 35,6
-

-

-

-

-

-

Poznámka k tabulce . 16:
Výpo tové body jsou znázorn ny na obr. . 10.
CHVPS = chrán ný venkovní prostor staveb
SH
- stacionární zdroje hluku
DH
- dopravní hluk
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ V DOT ENÉM ÚZEMÍ
C. 1. Vý et nejzávažn jších environmentálních charakteristik dot eného území
Zvlášt chrán ná území
Hodnocená stavba (zastav ná ást obce Pec pod Sn žkou) je situována do ochranného
pásma NP v blízkosti hranice 3. zóny. Celé území NP Krkonoše je také za azeno na
seznam biosférických rezervací v rámci mezinárodního programu Man and the Biosphere
(MAB) pod záštitou UNESCO. Mezinárodní ochrana vybraných druh a p írodních stanoviš
na území NP byla v nedávné minulosti dále posílena vyhlášením soustavy Natura 2000.
Krkonošský národní park byl vyhlášen v roce 1963 na základ zákona . 40/1956 Sb.
k ochran významných p írodních a estetických hodnot a v roce 1990 dopln n právní
normou ze stejných d vod , pat í k nejv tším chrán ným územím R. Je len n na 1., 2. a
3. zónu, kde platí odlišné podmínky pro hospoda ení, turistiku a rekrea ní pobyt. Roste tu
1 200 druh cévnatých druh rostlin a žije asi 300 druh obratlovc .
Východn od obce Pec pod Sn žkou se nachází P írodní památka „Pramen Úpy“. Tato PP
byla vyhlášena roku 1980, její rozloha je 4 279,79 ha. D vodem vyhlášení – jedná se
o nejcenn jší partie Krkonoš v pramenné oblasti Úpy. Funk ním typem a biogeografickým
významem je PP nadregionálním biocentrem . 85.
Jiná zvlášt chrán ná území
Zám r byl posouzen z hlediska možného vlivu na soustavy Natura 2000. Posouzení, v etn
jeho dopl ku, bylo zpracováno podle metodických pokyn MŽP R a odpovídá posouzení
podle § 45i zákona . 114/1992 Sb. (zpracovatel Mgr. Jan Losík). Posouzení vlivu zám ru na
lokality soustavy Natura 2000 z listopadu 2006 a jeho dopln k ze srpna 2007 je sou ástí
p ílohy . 9a a 9b.
Zpracování posudku se opíralo o terénní šet ení provedená jednak na podzim roku 2006,
b hem vegeta ní sezóny roku 2007 a o údaje získané od Správy KRNAP.
V území dot eném hodnocenou stavbou byla provedena lokalizace jednotlivých stavebních
objekt a byly vyhodnoceny vztahy mezi nimi a lokalitami soustavy Natura 2000. V širším
okolí byly vytipovány zám ry s možným kumulativním vlivem.
Pta í oblasti
Pta í oblast Krkonoše (popis oblasti viz. p íloha dokumentace . 9a)
Hodnocená lokalita neleží na území pta í oblasti, ale t sn za její hranicí. Vzhledem
k charakteru lokality, lze vylou it trvalý výskyt v tšiny druh , kte í pat í k p edm t m
ochrany, nebo jsou vázány na odlišný typ prost edí. Jediným druhem, který osidluje lu ní
porosty je ch ástal polní, jehož p ítomnost v zájmovém území nebyla zoologickým
pr zkumem v období od kv tna do srpna 2007 potvrzena (p íloha dokumentace . 9b).
Z ostatních druh pták , které pat í k p edm t m ochrany PO byl v širším okolí zájmového
území zaznamenán výskyt pouze datla erného (Dryocopus martius), který je vázán na lesní
porosty a jeho populace nebude realizací zám ru ovlivn na.
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Evropsky významné lokality
EVL Krkonoše
Na základ botanického pr zkumu na lokalit bylo zjišt no, že v dot eném území se
vyskytují p írodní stanovišt , která pat í k p edm t m ochrany EVL Krkonoše. V tšina
porost odpovídá stanovišti 6520 - Horské se ené louky, prioritní stanovišt 6230 Druhov bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech, které
vyžaduje zvláštní pozornost, je ve sledovaném prostoru zastoupeno jen na malých plochách.
Porosty na stanovišti 6520 za ínají podléhat degradaci v d sledku absence vhodného
obhospoda ování.
Biotopy odpovídající t mto kategoriím se nachází na parcele . 104/1, která bude v p ípad
realizace zám ru áste n zastav na.
Poznámka:
Podle výsledk mapování biotop , které realizovala Agentura ochrany p írody R, se na v tšin
plochy uvedené parcely nachází biotop T2.2 - Horské smilkové trávníky s alpínskými druhy, který
v pojetí klasifikace p írodních stanoviš soustavy Natura 2000 odpovídá stanovišti 6230 - Druhov
bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech. Avšak na základ pr zkumu
provedeného ve vegeta ní sezón roku 2007 však bylo zjišt no, že stanovišt 6230 se na v tšin
plochy parcely . 104/1, nevyskytuje. Jde o chybn vymapovaný porost, který jednozna n
odpovídá stanovišti 6520 - Horské se ené louky. Toto stanovišt je rovn ž p edm tem ochrany EVL,
nepat í však mezi prioritní.

Následující obrázek zachycuje skute ný výskyt p írodních stanoviš v zájmovém území,
které pat í k p edm t m ochrany EVL Krkonoše).
Obr. . 6: Výskyt p írodních stanoviš v zájmovém území
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Z obrázku . 6 je z ejmé, že výskyt stanovišt 6230, byl na sledované ploše zjišt n pouze
maloplošn p i jejích okrajích. Zám rem stavby bude p ímo ohroženo cca 0,04 ha tohoto
stanovišt .
Stanovišt 6520 - Horské se ené louky, bude dot eno na ploše cca 0,68 ha
Hodnocení kvality p írodních stanoviš :
Stanovišt 6230 - Druhov bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských
oblastech:
Jedná se o krátkostébelné porosty s dominancí smilky tuhé a výskytem druh jako mochna
zlatá, silenka nadmutá, metli ka k ivolaká, a rdesno hadí ko en. Jejich kvalita je
v sou asnosti snížena díky absenci managementu, porosty v severozápadní a západní ásti
území jsou navíc ohroženy zar stáním náletem smrku. Porost v jižní ásti zájmového území,
je siln nereprezentativní, k tomuto typu p írodního stanovišt byl za azen jen díky své
fyziognomii. Struktura porostu je poznamenána narušením p dního povrchu, které na ploše
v minulosti prob hlo. Vegetace je zde krátkostébelná a mezernatá, dominují jest ábníky,
mechy a psine ek obecný, ojedin le se zde vyskytují duhy jako smilka tuhá, v es obecný a
ost ice bledavá. Celková rozloha stanovišt
6230 - Druhov bohaté smilkové louky na
silikátových podložích v horských oblastech byla pro zájmové území odhadnuta na 780 m2,
zám rem výstavby je p ímo ohroženo asi 400 m2 tohoto stanovišt .
Stanovišt 6520 - Horské se ené louky :
Toto stanovišt se vyskytuje na v tšin plochy parcely . 104/1, okraje jsou tvo eny
kamennými snosy a porosty náletových d evin, v okolí budov jsou porosty zcela
degradované v d sledku eutrofizace. Celková rozloha stanovišt 6520 v zájmovém území je
1,2 ha, stavbou bude p ímo zlikvidována plocha o rozloze 0,68 ha. Reprezentativnost a
druhová bohatost tohoto stanovišt
je snížena v d sledku dlouhodobé absence
managementu (se ení). Porosty podléhají sukcesním zm nám, p edevším ší ení
konkuren n siln jších druh trav a bylin jako t ezalka skvrnitá, na n kterých místech se
objevují mladé náletové d eviny a porosty nep vodní ech ice vonné, která byla d íve
p stována jako okrasná a užitková rostlina. N která místa jsou ruderalizovaná s výskytem
kop ivy dvoudomé a š ovík , to sv d í o zvýšeném množství dusíku v p d , který souvisí
s chovem dobytka, který na lokalit v minulosti probíhal. Takto jsou postiženy zvlášt dolní
partie louky v okolí staré roubené budovy.
Na pozemku ur eném k zastav ní byl zjišt n i výskyt zvonku eského (Campanula
bohemica), který pat í k prioritním p edm t m ochrany EVL Krkonoše. Po etnost ásti
populace zvonku eského, která se vyskytuje v prostoru ur eném k zastav ní, byla p i
pr zkumu v roce 2006 odhadnuta na cca 120 rostlin. Z terénního šet ení v roce 2007
vyplynulo, že uvedený po et rostlin zahrnuje i jedince zvonku okrouhlolistého, který je
schopen k ížení se zvonkem eským. ást populace je tvo ena práv t mito mezidruhovými
k íženci. Jiné p edm ty ochrany EVL Krkonoše s v prostoru dot eném stavbou nevyskytují.
Stanovisko orgánu ochrany p írody podle §45i zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších
p edpis je p ílohou dokumentace . 3.
Památné stromy
Památné stromy se v míst zám ru ani v bližším okolí nevyskytují.
Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Území bylo osídleno od 16. století. Hlavní osídlení je spojeno s hornictvím a pozd ji
s d eva stvím. Katastr obce je územím archeologického zájmu. Proto je nutno dodržet
oznamovací povinnost v tomto zn ní: V souvislosti s provád ním zemních prací je nezbytné
dodržet ustanovení § 22 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní
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pozd jších p edpis , ukládající povinnost stavebníkovi p ed zahájením stavební innosti sv j
zám r oznámit Archeologickému ústavu p íslušného regionu a umožnit jemu nebo organizaci
oprávn né k provád ní archeologických výzkum provést na dot eném území záchranný
archeologický výzkum.
ešení památkové ochrany obce je v souladu s p edpisy památkové pé e. Památková
ochrana lidové architektury je zabezpe ena seznamem registrovaných a k registraci
navržených nemovitých kulturních památek a vyhlášením dvou památkových zón lidové
architektury.
Krom památkové ochrany objekt a stanovených obou památkových zón lidové architektury
a jejich ochranných pásem budou v ešeném území zd razn ny a chrán ny objekty
kulturního a památkového zájmu (k íže, pomníky, kaple, stávající kamenné ochranné a
op rní zdi, kamenné dlažby historických horských chodník ) a významné prvky zelen .
Z hlediska památkové pé e je nutné, aby kulturní a historické hodnoty a stávající
architektonická a urbanistická skladba m sta, vytvá ená postupn p edešlými generacemi,
byly i nadále zachovány. Zachování p vodního historického vzhledu lokalit a zachování
charakteristického panoramatu s rozptýlenou zástavbou a se souborem staveb lidového
stavitelství je žádoucí.
Historické a kulturní památky v Peci pod Sn žkou
kaple Panny Marie, hospoda na Peci z roku 1793, který si dodnes zachovala p vodní ráz,
pozdn barokní kostel Nejsv t jší Trojice ve Velké Úp , horská lidová architektura – roubené
domy – Tippeltovy boudy, chalupy v Modrém Dole.
Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky
stabiln jších ástí krajiny, ú eln rozmíst ných podle funk ních a prostorových kritérií – tj.
podle rozmanitosti potenciálních p írodních ekosystém v ešeném území, na základ jejich
prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametr (minimální plochy biocenter,
maximální délky biokoridor a minimální nutné ší ky), dle aktuálního stavu krajiny a
spole enských limit a zám r ur ujících sou asné a perspektivní možnosti kompletování
uceleného systému (Míchal I., 1994).
Dle zákona . 114/1992 Sb. o ochran p írody a krajiny, v platném zn ní, je územní systém
ekologické stability krajiny vzájemn propojený soubor p irozených i pozm n ných, avšak
p írod blízkých ekosystém , které udržují p írodní rovnováhu.
P i návrhu lokálního systému ekologické stability se vychází z nadregionálního a
regionálního ÚSES a z vymezené kostry stability daného území. Lokální ÚSES jednak
navazuje na vyšší ÚSES, up es uje ho a zárove vytvá í. (Do regionálního biokoridoru se
vkládají menší biocentra lokálního významu.) V urbanizované krajin pak jde i o propojení
bioty m sta s volnou krajinou, o zlepšení životního prost edí v etn podmínek pohody.
Biocentrum je ást krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umož uje
existenci druh nebo spole enstev rostlin a živo ich .
Biokoridor je ást krajiny, která spojuje biocentra a umož uje organism m p echody mezi
biocentry.
Východn od obce Pec pod Sn žkou se nachází nadregionální biocentrum . 85. „Pramen
Úpy“, toto NRBC je také za azeno v kategorii PP.
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V jihovýchodní
ásti území prochází nadregionální biokoridor. Ochranné pásmo
nadregionálního biokoridoru je 2 km od osy tohoto NRBK z obou stran. Tento NRBK ani jeho
ochranné pásmo do ešeného území plánované výstavby nezasahuje.
Lokální ÚSES se v míst zám ru ani jeho blízkém okolí nenalézá.
Obr. . 7: ÚSES

Zám r

Památné a významné stromy nejsou na plochách dot ených zám rem ani v jejich blízkosti
registrovány.
Území hust zalidn ná
Zám r je navržen v katastrálním území Pec pod Sn žkou.
V obci je k trvalému pobytu p ihlášeno 699 obyvatel, z toho je 319 muž nad 15 let,
49 chlapc do 15 let, 293 žen nad 15 let, 38 dívek do 15 let. Tento stav je prezentován k
29. ledna 2007 zdrojem informací je Ministerstvo vnitra R).
Nejbližší obytnou zástavbou zám ru jsou dvoupodlažní domy ( .p. 263, 264, 289, 288, 287,
277, 278, 279) a hotel .p. 295 nacházející se východním sm rem ve vzdálenosti do 50 m
východním sm rem od hranice zám ru.
Zám r je v souladu s platným územním plánem m sta Pec pod Sn žkou.
Území zat žovaná nad míru únosného zatížení (v etn starých zát ží)
Na posuzovaném území nebyly evidovány žádné ekologické zát že.
Významné krajinné prvky
Významný krajinný prvek (VKP) – dle §3 odst.1) písm. b) zákona 114/1992 Sb. o ochran
p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , je VKP definován jako ekologicky a
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná ást krajiny utvá ející její typický vzhled nebo
p ispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliništ , vodní
toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné ásti krajiny, které zaregistruje podle §6
orgán ochrany p írody jako významný krajinný prvek, zejména mok ady, stepní trávníky,
remízy, meze, trvalé travní plochy, nalezišt nerost a zkamen lin, um lé i p irozené skalní
útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porost sídelních útvar v etn
historických zahrad a park .
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V ešeném území lze za VKP „dle zákona“ ozna it potok Pecký, který te e pod p íjezdovou
komunikací k zám ru (viz. fotodokumentace), a který je levostranným p ítokem do potoka
Zelený. Potok Pecký nebude provozem zám ru dot en. Budou do n ho svád ny
nezne išt né deš ové vody z plochy zám ru.
Jako další VKP lze ozna it prvky systém ekologické stability a sousedící lesní komplex
rozkládající se západním sm rem od zám ru (viz. fotodokumentace).
Dv b ízy b lokoré nacházející se na východní hranici zám ru u p íjezdových komunikací
jsou také významným krajinným prvkem (viz. fotodokumentace). Realizací zám ru budou
dot eny, na což bylo v roce 2005 M Ú Pec pod Sn žkou vydáno povolení ke kácení nelesní
zelen .
Registrované významné krajinné prvky - ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotné ásti krajiny, které utvá ejí její typický vzhled nebo p ispívají k udržení její stability
– se v posuzovaném území ani jeho blízkosti nenacházejí
Dle Koncepce ochrany p írody a krajiny Královéhradeckého kraje se na ešeném území, ani
v jeho blízkosti nenachází žádný registrovaný VKP.
Extrémní pom ry v dot eném území
V dot eném území nejsou známy žádné extrémní pom ry.
B. 2. Charakteristika sou asného stavu složek životního prost edí v dot eném území
C. 2. 1. Ovzduší
Meteorologická situace
Klimaticky území náleží do mírn teplé oblasti CH6, charakterizované velmi krátkým až
krátkým, mírn chladným, vlhkým až velmi vlhkým létem. P echodné období je dlouhé
s chladným jarem a mírn chladným podzimem. Zima je velmi dlouhá, mírn chladná, vlhká
s dlouhým trváním sn hové pokrývky.
Tabulka . 17: Klimatické charakteristiky oblasti CH6
Charakteristiky

Klimatická oblast CH6
10 - 30

Po et letních dn
Po et dn s pr m rnou teplotou >10°C

120 - 140

Po et mrazových dn

140 - 160

Po et ledových dn

60 - 70

Pr m rná teplota v lednu v °C

-4 až -5

Pr m rná teplota v ervenci v °C

14 - 15

Pr m rná teplota v dubnu v °C

2-4

Pr m rná teplota v íjnu v °C

5-6

Pr m rný po et dn
více

se srážkami 1 mm a

140 - 160

Srážkový úhrn ve vegeta ním období v mm

600 - 700

Srážkový úhrn v zimním období v mm

400 - 500

Po et dn se sn hovou p ikrývkou

120 - 140

Po et dn zamra ených

150 - 160

Po et dn jasných
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Pr m rná ro ní teplota je 5 oC a pr m rný ro ní úhrn srážek 1 000 – 1 250 mm.
Pro lokalitu Pec pod Sn žkou zpracoval HMÚ Praha odborný odhad v trné r žice. V trná
r žice udává etnost sm r v tr ve výšce 10 m nad terénem pro p t t íd stability p ízemní
vrstvy atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a t i t ídy rychlosti v tru
(1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).
Grafické znázorn ní v trné r žice pro lokalitu Pec pod Sn žkou je znázorn no v p íloze . 5
rozptylové studie (p íloha dokumentace . 6).
Tabulka . 18: Hodnoty celkové v trné r žice lokality Pec pod Sn žkou
m.s-1
S
SV
V
JV
J
JZ
Z
SZ

CALM

sou et

9,99

66,17

1,7

7,05

3,74

8,08

11,32

3,15

6,36

3,99

12,49

5,0

3,82

1,24

3,89

8,44

0,85

2,61

1,89

10,19

32,93

11,0

0,13
11,0
0

0,02

0,03

0,22

0,01

0,03

0,13

0,33

0,90

5,00

12,00

19,98

4,01

9,00

6,01

23,01

sou et

9,99

100/100

Z této v trné r žice vyplývá, že nejv tší etnost výskytu má severozápadní vítr (23 %), vítr
jihovýchodní (20 %) a východní (12 %). etnost výskytu bezv t í je 10 %.
I. a II. t ída stability po así v p ízemní vrstv atmosféry, tzn. špatné rozptylové podmínky se
vyskytují v 32,6 % p ípad
Kvalita ovzduší
Stávající imisní situace je ovliv ována emisemi z dopravy, provozem stacionárních zdroj
emisí a dálkovým p enosem z velkých pr myslových zdroj . P i inverzním charakteru po así
mohou být v údolí zhoršené rozptylové podmínky s výskytem vyšších imisních koncentrací
zne iš ujících látek ze spalování paliv v místních objektech. Automobilová doprava je v této
ásti m sta omezena.
Posuzovaná lokalita nepat í mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (dle sd lení MŽP
. 38).

R

Imisní situace p ímo v zájmové lokalit není trvale sledovaná. Níže v textu jsou uvedeny
údaje p evzaté z ro enky HMÚ “Zne išt ní ovzduší a chemické složení srážek na území
R” za rok 2005 na reprezentativních monitorovacích stanicích.
Nejbližší m ící stanicí je stanice . 1110 Krkonoše-Rýchory (cca 11 km od Pece pod
Sn žkou) a stanice . 1496 Vrchlabí (ve vzdálenosti cca 12 km).
Krkonoše - Rýchory, stanice . 1110 ( HMÚ): reprezentativnost: oblastní m ítko (0,5 – 4
km), klasifikace stanice: poza ová, venkovská, p írodní, regionální, datum vzniku:
09.02.1994; cíl: stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací. Nadmo ská výška stanice:
1001 m n. m.
Maximální hodinová koncentrace oxidu dusi itého nam ená v roce 2005 inila 45 µg/m3
(29.11.2005), 98% kvantil = 23 µg/m3. Denní maximum dosahovalo hodnoty 28,6 µg/m3
(29.11.2005), 98% kvantil iní 20,7 µg/m3. Hodnoty tvrtletních pr m rných koncentrací byly
12,2 µg/m3 (1. tvrtletí), 7,4 µg/m3 (2. tvrtletí), 4,5 µg/m3 (3. tvrtletí) a 8,4 µg/m3 (4. tvrtletí),
hodnota ro ní pr m rné koncentrace (tj. ro ní aritmetický pr m r) byla 8,1 µg/m3.
Stanice . 1496 ( HMÚ), Vrchlabí: reprezentativnost: oblastní m ítko (4 – 50 km),
klasifikace stanice: poza ová, p edm stská, obytná, datum vzniku: 01.07.2003; cíl: ur ení
vlivu na zdravotní stav obyvatelstva. Nadmo ská výška stanice: 482 m n. m.
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Denní maximum oxidu dusi itého v roce 2005 dosahovalo hodnoty 74,1 µg/m3 (27.8.2005),
98% kvantil iní 53,3 µg/m3. Hodnoty tvrtletních pr m rných koncentrací byly 14,3 µg/m3
(1. tvrtletí), 20,6 µg/m3 (2. tvrtletí), 21,9 µg/m3 (3. tvrtletí) a 27,9 µg/m3 (4. tvrtletí),
hodnota ro ní pr m rné koncentrace (tj. ro ní aritmetický pr m r) byla 21,2 µg/m3.
Vzhledem k reprezentativnosti stanice odpovídá zájmové lokalit více stanice . 1496.
Imisní limity pro posuzovanou škodlivinu – oxid dusi itý jsou uvedeny v tabulce . 21.
C. 2. 2. Voda
1. Hydrologie
ešené území pat í do povodí eky Úpy.
vodné toky.

í ní sí je velice hustá. P evažují krátké, málo

V ešeném území je hlavním tokem eka Úpa, pramenící v Úpských rašeliništích nad Lu ní
boudou; protéká Ob ím dolem p es Pec pod Sn žkou, Velkou Úpou, v prostoru Nad
k ižovatkou se spojuje s Malou Úpou.
Nejvýznamn jšími p ítoky Úpy v Peci pod Sn žkou jsou Zelený potok a Malá Úpa.
Zájmová lokalita se nenachází v zátopovém území.
Pro území je typické nerovnom rné rozložení pr tok v í ních tocích zp sobené prudkým
táním sn hu i p ívalovými dešt mi.
Obecn nejvíce vody odte e v jarních m sících, nejmén na podzim.
2. Podzemní vody
V kvartérním pokryvu se podzemní voda vyskytuje sporadicky. Jedná se o srážkovou vodu,
infiltrovanou do propustn jších poloh v deluviích a pohybující se v gravita ním režimu
sm rem do údolí. Lokáln se stává, že m lká voda je zadržena mén propustnými polohami.
Režim kvartérní zvodn je závislý na klimatických podmínkách, zejména na srážkovém
úhrnu.
ešené území se nachází v „Chrán né oblasti p irozené akumulace vod (CHOPAV)
Krkonoše“.
V Peci pod Sn žkou se nachází pásmo hygienické ochrany vodních zdroj , dle informací
pracovník M stského ú adu Trutnov, odboru životního prost edí se posuzovaný zám r
nachází v bývalém PHO III. stupn .
Výskyt podzemní vody:
Sondážními pracemi bylo zjišt no sporadické zvodn ní m lkých geologických vrstev. Pokud
byla objevena souvislejší zvodn lá linie, vyskytovala se hluboko pod terénem (5 m).
P edpokládá se tedy, že podzemní voda nebude negativn ovliv ovat navrhované stavby.
Vzhledem k výkyv m ve srážkové dotaci v pr b hu roku je navrženo odvodn ní stavebních
jam tak, aby nedocházelo k plné saturaci m lkých kvartérních vrstev (deluvia).
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3. Geofaktory
Podle regionálního geomorfologického
sou ástí:
provincie:
soustavy:
podsoustavy:
celku:
podcelku:
okrsku:
okrsku:
podcelku:
okrsku:
okrsku:

len ní

eské republiky (Demek, 1987) je území

eská vyso ina
IV Krkonošsko – jesenická soustava
IV A Krkonošská podsoustava
IV A – 7 Krkonoše
IV A – 7A Krkonošské h bety
IV – 7A a Slezský h bet
IV – 7A b eský h bet
IV A – 7B Krkonošské rozsochy
IV – 7B d ernohorská rozsocha
IV – 7B e R žohorská rozsocha

ešené území se rozkládá ve východní ásti geomorfologického celku Krkonoše. Ze t í
krkonošských podcelk jsou zastoupeny dva – Krkonošské h bety (Slezský a eský h bet) a
Krkonošské rozsochy ( ernohorská a R žohorská rozsocha).
Z pohledu geomorfologie leží zájmové území v horské oblasti Krkonoš a je situováno do
jejich východní ásti. Horská oblast se vyzna uje výrazn modelovaným terénním reliéfem,
který byl ve zkoumané oblasti ovlivn n p edevším glaciální inností a fluviální erozí.
P evýšení mezi okolními vrcholky a dnem údolí iní ádov stovky metr .
Vlastní staveništ je situováno na východn exponovaném svahu cca 30 – 40 výškových
metru nade dnem údolí Zeleného potoka. Nadmo ská výška staveništ je p ibližn 800 až
820 m n. m.
Krkonoše spolu s n kterými okolními horskými celky vytvá ejí tzv. krkonošsko-jizerské
krystalinikum, které je budováno proterozoickými až paleozoickými krystalickými b idlicemi
(zvlášt svory, fylity a ortoruly; stá í 600-1000 milion let). Z dalších podružných hornin jsou
tu k emence, edi a krystalické vápence, které p es plošn menší rozsah mají velký význam
pro utvá ení reliéfu i strukturu vegetace.
Do krystalinika, které bylo v prvohorách dvakrát zvrásn no, pronikl p i druhém vrásn ní
b hem karbonu žulový pluton, vytvá ející v tší ást hlavního h ebene a tém celou polskou
ást poho í. S jeho existencí je spojen vznik tvrdého kontaktního pásma, majícího zásadní
vliv na další geomorfologický vývoj poho í. Mimo to jsou na n j vázána i nejvýznamn jší
rudní ložiska Krkonoš.
V druhohorách a první polovin t etihor, kdy panovalo na našem území tropické resp.
subtropické klima, byly Krkonoše modelovány chemickým zv tráváním, což vedlo ke vzniku
plochého a m kkého reliéfu, tzv. zarovnaných povrch . K výrazné zm n došlo v mladších
t etihorách, kdy byly horotvornými pohyby, vyvolanými vrásn ním v sousední alpské a
karpatské oblasti, etapovit vyzdviženy i Krkonoše. Dosáhly p itom již p ibližn dnešní výšky,
což vedlo k prudkému oživení vodní eroze a tím i následnému roz len ní zarovnaných
povrch do podoby lenitého horského reliéfu, jak ho známe dnes.
Významným geomorfologickým initelem bylo i zaledn ní poho í, k n muž došlo v ledových
dobách ve tvrtohorách, kdy byl reliéf modelován jak horskými ledovci (vznik kar , jezer,
morén atd.), tak mrazovými procesy (vznik kryoplana ních teras, mrazových srub a sutí,
polygonálních a brázd ných p d atd.). Jmenované formy pat í k nejcenn jšímu neživému
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fondu chrán ného území. V poledové dob jsou hlavními modela ními initeli v Krkonoších
vodní eroze, svahové sesuvy a antropogenní vlivy; v mén nápadné form se uplat uje i
mrazové a biologické zv trávání a lavinová eroze, ve vápencích p istupuje ješt krasov ní.
Širší území náleží do Krkonošského bioregionu (Culek a kol., 1995). Bioregion má pom rn
pestrou geologickou stavbu, uspo ádanou v pruzích sm ru západ – východ. V podhrani ním
h betu vystupují žuly až granodiority, v tšinou hrubozrnné. Siln ji metamorfované horniny –
svorové ruly až svory – budují Sn žku a obecn p evažují na východ . Krkonoše mají
charakteristický reliéf kerné hornatiny se zbytky zarovnaného povrchu na temenech poho í.
Svahy jsou za len ny hlubokými erozními údolími.
Geologie
Z regionáln -geologického hlediska leží území v Krkonošsko-jizerském krystaliniku,
konkrétn v jeho centrální ásti. Pat í ke skupin starých metamorfovaných hornin
proterozoického stá í. Metamorfity byly postiženy množstvím tektonických pohybu, z nichž
n které zanechaly své stopy v podob zlomu, výrazných puklin a doprovodných projevu
(nap . zón s hydrotermální p em nou hornin).
Horninové prost edí v míst je budováno metamorfity tzv. svorové série. P evážn se
jedná o muskovitické a chlorit-muskovitické svory s p evládajícím šedým zabarvením.
Lokáln jsou k zastižení ruly, o ky krystalických vápenc , místy tenké polohy svorových
fylit . Povrch skalního podloží je nerovný a vyskytuje s v r zné hloubce pod úrovní terénu
(místy i více než 12 m). V severní ásti lokality se v podloží kvartérního krytu objevuje poloha
rozložených, st íb it šedých až hn dých jemn pís itých silt (bez úlomku hornin) s náznaky
plošn paralelní textury. M že se jednat o vrstvu rozložených fylit . Výpl tektonických
poruch je zpravidla tvo ena kataklazovanou (mechanicky drcenou) horninou kusovit úlomkovitého charakteru, místy vypln nou až stmelenou prachovito-pís ito-slídnatým
materiálem.
Kvartérní pokryv podložních svoru resp. jiných výše uvedených hornin a jejich
bezprost edních zv tralin je tvo en gravita n p emíst nými deluviálními uloženinami.
Jejich charakter je výrazn kamenitý až balvanitý, lokáln s pís ito-hlinitou výplní. Mocnost
kvartérního pokryvu dosahuje n kolik metr , genereln se prokazateln zv tšuje sm rem k
jihu, kde dosahuje mocnosti vetší než 12 m.
V t sné blízkosti stávajících stavebních d l jsou lokáln provedeny navážky a zásypy.
Jedná se pouze o plošn omezená t lesa, vázaná hlavn na prostor d ív jších terénních
úprav v okolí materské školy.
Základové pom ry jsou hodnoceny ve zjednodušené podob jako 2-vrstvý systém (1. vrstva
= deluvium, 2. vrstva = skalní podloží budované metamorfity) s vloženými ten ími polohami
eluviálních zv tralin a anomáliemi v pásmech tektonických zlom .
Základové pom ry jsou hodnoceny jako složité a to zejména díky p ítomnosti etných
tektonických zlom a dalších doprovodných projev (nap íklad zón s hydrotermální
p em nou hornin).
Návrh základových pom r stavby z hlediska geologického
Budovy jsou založeny ve svažitém terénu. Výškové uspo ádání budov je navrženo jako
stup ovité. Stavební jámy vzniknou provedením zemních od ez zahloubených p evážn do
deluvií, ojedin le se dotknou eluviálních zv tralin nebo hornin skalního podloží. Kontakt s
tvrdými horninami skalního podloží p ipadá v úvahu p edevším v severní ásti staveništ .
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Základová spára je situována p evážn do deluviálních uloženin hlinito-pís ito-kamenitého
charakteru. Toto deluvium je hodnoceno jako st edn únosná a st edn stla itelná základová
p da, vyzna ující se prom nlivým zrnitostním složením a sezónn prom nlivou vlhkostí. Pro
založení uvažovaných staticky pom rn náro ných staveb se jedná o základovou p du
podmíne n vhodnou, jejíž parametry je nutné zlepšit vhodnou úpravou základové spáry.
Statická stabilita svažitého staveništ :
V sou asné dob nejsou ve svahu patrné nežádoucí deformace indikující svahové pohyby
zemních hmot. Charakter zemin, konformní sklonitost skalního podloží a dobré drenážní
podmínky za azují svah do kategorie stabilní. Tento stav bude zachován i p i výstavb a v
zájmu jeho zachování je navrženo pat i né provedení od ez , drenáží a dalších zemních
prací.
Hydrogeologie
Posuzovaná lokalita spadá do hydrogeologického rajonu 641 Krystalinikum Krkonoš a
Jizerských hor. Hydrogeologické pom ry lokality jsou komplikované. Souvislé zvodn ní
geologických vrstev je vázáno v cca 70 m širokém poruchovém pásmu v sz. ásti lokality.
Hladina podzemní vody (dále jen HPV) se zde nachází v hloubce 3,7 – 8,3 m pod terénem a
je vázána v diskontinuitách tektonicky rozvoln ného skalního podloží. Migra ní dráha
podzemní vody je náhle p etnuta zlomovou strukturou probíhající p ibližn st edem ešeného
území ve sm ru SSV – JJZ. Podél této linie podzemní voda zapadá hloub ji do geologického
prost edí. Z hloubkových rozdílu mezi naraženými a ustálenými HPV v jednotlivých
pr zkumných vrtech usuzujeme, že zvode je mírn napjatá.
Podzemní voda výrazn ovlivnila strukturn -mechanický stav horninového masivu. Její
p sobení je z ejmé nejen v už zmín ných zlomových pásmech, ale také v p idružených
zónách rozvoln ní skalního podloží. Podzemní voda p ispívala ke zv trávání hornin
(rozkladu minerálních sou ástek), jejím p sobením vznikaly v metamorfitech pseudokrásové
a v krystalických vápencích krasové jevy, p ípadn docházelo k hydrotermální p em n
horniny.
3. Pedologie
V území je p dní pokryv pom rn málo pestrý. Dominujícím p dním typem jsou podzoly, ve
vyšších polohách typické, v nižších polohách ve variet
kambizemní, s p echody
do dystrických (siln kyselých) kambizemí. Pro skalní výchozy a p íkré kamenité svahy jsou
typické málo vyvinuté p dy – litozem a rankery. P dy na rašelinách jsou charakterizovány
jako organozem . Podél vodních tok se nacházejí úzké pruhy glej .
4. Radonový index
V prostoru plánované výstavby bytových dom byl proveden detailní radonový pr zkum.
Z výsledk nam ené objemové aktivity radonu v p dním vzduchu a z hodnocení základové
p dy vyplývá, že m ená ást pozemku je pozemek s vyšším než nízkým radonovým
indexem a výstavba musí být tak preventivn
chrán na proti pronikání radonu
z geologického podloží.
C. 2. 3. Fauna a flóra, ekosystémy
Širší území náleží do Krkonošského bioregionu (Culek a kol., 1995). Tento bioregion leží na
severu východních ech p i hranici s Polskem, zabírá geomorfologický celek Krkonoše a
severní výb žek Krkonošského podh í. Plocha regionu v R je cca 447 km2.
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Bioregion zabírá nejvyšší poho í celé hercynské podprovincie a jako jediný v R (i v celé
podprovincii) dostate n vystupuje nad horní hranici lesa a má dokonale vyvinutý
subalpinský stupe s autochtonní kosod evinou. Biota má p evážn hercynský ráz, jsou zde
zastoupena spole enstva 5. jedlovo-bukového až 8. subalpiského, kle ového vegeta ního
stupn a dokonce i ostr vky p irozeného alpinského bezlesí. Potenciální vegetace je tvo ena
kv tnatými, klenovými a acidofilními horskými bu inami, p irozenými smr inami,
subalpinskými spole enstvy a vrchovišti. Biota je obohacena mnoha relativn teplomilnými
prvky v ledovcových karech, arkto-alpinskými reliktními druhy i adou neoendemit , nap .
jest ábníky a je ábem sudetským.
Na lokalit ur ené k výstavb byl po átkem listopadu 2006 proveden základní biologický
pr zkum zam ený na zjišt ní p ítomných druh rostlin a živo ich s d razem na výskyt
taxon chrán ných podle zákona . 114/1992 Sb., v platném zn ní. Vzhledem k termínu
provád ní pr zkumu nebylo možné vy erpávajícím zp sobem vyhodnotit p ítomnost všech
skupin organism . Vý et nalezených druh byl proto dopln n ádným biologickým
pr zkumem v jarním a letním období (od kv tna do srpna) v roce 2007. Pr zkum byl
zam en na výskyt zvlášt chrán ných druh , které by mohly být realizací zám ru ovlivn ny.
Flóra
Zpracovatel biologického posouzení rozd lil porosty nacházející se na p edm tné lokalit
na šest ploch (dle zp sobu využívání a charakteru porost ), které jsou zobrazeny v p íloze
dokumentace . 8a - obrázek . 2:
Kolem staveb ve východní ásti lokality (plocha . 1) p evažují zpevn né plochy a vegetace
je tvo ena nereprezentativními porosty, které byly siln ovlivn ny p i výstavb okolních
budov. Jedná se o zapojené trávníky s dominancí b žných druh .
V okolí staré roubené budovy (plocha . 2) jsou porosty siln ruderalizované v
d sledku silné eutrofizace. Velké zatížení této plochy živinami vzniklo v dobách, kdy tato
budova sloužila jako zem d lská usedlost s chovem domácích zví at. Na poz statcích
bývalého hnojišt a po celém obvodu budovy dominuje kop iva dvoudomá, pelyn k ernobýl,
srha lalo natá a š ovík alpský. Po obvodu budovy roste n kolik ke bezu hroznatého, vrba
jíva, je áb pta í a še ík obecný.
Ruderalizace je patrná i na ploše . 3, kde se vyskytuje populace vl ího bobu mnoholistého,
který prost ednictvím symbiotických bakterií obohacuje p du o dusík. Zvýšený p ísun živin
akceleruje zar stání této plochy, která není žádným zp sobem udržována. V porostu se
ší í druhy jako pchá oset, bolševník obecný, srha lalo natá, vrbovka úzkolistá, star ek vej itý
a kop iva dvoudomá. Nejv tší rozlohu zaujímá plocha
. 4, která p edstavuje
neobhospoda ovanou louku, která zar stá konkuren n silnými druhy, jako je metlice
prost ední, lipnice širolistá, t ezalka skvrnitá, psine ek obecný, srha lalo natá, trojšt t
žlutavý, rozrazil rezekvítek. V horní ásti svahu je louka místy siln ruderalizovaná s porosty
kop ivy dvoudomé, která se roztroušen vyskytuje po celé ploše. V dostate ném po tu zde
však nalezneme i druhy typické pro horské louky jako je kost ava ervená, silenka nadmutá
silenka dvoudomá, smilka tuhá, prysky ník prudký, pchá r znolistý a další. Na této ploše se
vyskytují i zvlášt chrán né druhy rostlin. Na n kolika místech byl zaznamenán zvonek
eský a ho ec tolitovitý, který roste p i severním okraji plochy. Louka je na severní a západní
stran ohrani ena kamennými snosy, na nichž se vyskytuje vegetace s dominancí brusnice
bor vky, rozchodníku, mech a lišejník . Na t chto kamenných valech roste i n kolik d evin,
p evážn je áb pta í, b íza b lokorá a smrk ztepilý.
Obdobná vegetace se nachází i na ploše . 5, která se od p edchozí odlišuje tím, že porost
je pravideln mul ován v rámci údržby sjezdovky, která se zde nachází.
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Plocha . 6 p edstavuje nízkostébelnou vegetaci na m lké p d s hojným výskytem mech a
druh jako v es obecný, jest ábníky, smilka tuhá, psine ek obecný, t ezalka skvrnitá,
pupava bezlodyžná, bika ladní, silenka nadmutá, kost ava ervená. Tato plocha rovn ž
není žádným zp sobem obhospoda ována a za íná zar stat náletem smrku a b ízy. Absence
managementu se projevuje p edevším v horní ásti plochy, kde jsou p ízniv jší edafické
podmínky a porost svým charakterem odpovídá spíše spole enstvu na ploše . 4.
Orienta ním botanickým pr zkumem p edstavujícím podzimní aspekt ve sledovaném
prostoru bylo zjišt no 67 druh vyšších rostlin, jejichž seznam je uveden v p íloze
dokumentace . 8a. Dopln ním pr zkumu o jarní a letní aspekt byl v zájmovém území zjišt n
výskyt dalších 23 druh vyšších rostlin, jejichž vý et je uveden v p íloze 8b dokumentace.
Z nov nalezených druh je nejvýznamn jší violka žlutá sudetská, která je podle vyhlášky
395/1992 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis za azena mezi siln ohrožené druhy rostlin. Byla
zjišt na na okraji kamenného valu p i severním okraji zájmového území, ovšem mimo plochu
p ímo dot enou zamýšlenou stavbou. Na lokalit se vyskytují i další zvlášt chrán né druhy
rostlin - ho ec tolitovitý a zvonek eský. Jejich rozší ení je znázorn no na obrázku . 8.
V p ípad ho ce tolitovitého byly nalezeny pouze dva trsy mimo dot enou plochu. Po etnost
ásti populace zvonku eského, která se vyskytuje v prostoru ur eném k zastav ní, byla p i
pr zkumu v roce 2006 odhadnuta na cca 120 rostlin. Z terénního šet ení v roce 2007
vyplynulo, že uvedený po et rostlin zahrnuje i jedince zvonku okrouhlolistého, který je
schopen k ížení se zvonkem eským. ást populace je tvo ena práv t mito mezidruhovými
k íženci.
Obr. . 8: Lokalizace výskytu zvlášt chrán ných druh rostlin

V rámci územního ízení bylo pro p edkládaný zám r vydáno povolení ke kácení mimolesní
zelen . Jedná se o dv b ízy b lokoré rostoucí na p.p. . 104/12 a t i vrby jívy rostoucí na
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p.p. . 46/2. Vrby jívy byly již zkáceny. Dv b ízy b lokoré jsou významným krajinným prvkem
(viz. fotodokumentace).
Fauna
Pro posuzovaný zám r bylo v listopadu 2006 provedeno p edb žné biologické
hodnocení p edm tné lokality a ádný biologický pr zkum v kv tnu až srpnu roku
2007. Biologické pr zkumy a biologické hodnocení byly provedeny autorizovanou
osobou dle §45i a §67 zákona . 114/1992 Sb., v platném zn ní, a jsou sou ástí
p ílohy dokumentace . 8a a 8b.
Z pr zkumu v roce 2006 vyplynulo, že na lokalit se mohou vyskytovat n které zvlášt
chrán né druhy živo ich (plši, ch ástal polní, plazi a n kte í bezobratlí). Jejich výskyt byl
ov ován b hem jarního a letního období roku 2007.
P ítomnost plcha velkého (Glis glis) a plšíka lískového (Muscardinus avellanarius) byla
zjiš ována odchytem do živolovných pastí vnad ných džemem a o echy. Pasti byly v po tu
20 kus exponovány po t i noci ve staré roubené budov , která byla vytipována jako možný
úkryt t chto hlodavc . B hem ervence a srpna se nepoda ilo odchytit žádného zástupce
t chto druh . Oba druhy jsou zákonem chrán né v kategorii ohrožený a siln ohrožený. Lze
konstatovat, že v dané sezón se plši na lokalit nevyskytovali.
Byli odchyceni pouze b žní zástupci spole enstva drobných savc
(Apodemus flavicolis) a rejsek obecný (Sorex araneus).

- myšice lesní

Z pták byl na podzim roku 2006 na lokalit zastižen pouze rehek domácí (Phoenicurus
ochruros) a kos erný (Turdus merula). Vzhledem k tomu, že p i podzimním pr zkumu nebyl
vylou en výskyt dalších druh hnízdících na loukách (nap . ch ástal polní), byl jeho
potencionální výskyt ov ován p i ádném zoologickém pr zkumu v roce 2007. Ch ástal polní
(Crex crex) byl zjiš ován v jarním období a na za átku léta. Ve ve erních a no ních hodinách
byl na lokalit a v blízkém okolí provád n monitoring p ítomnosti tokajících samc za pomoci
magnetofonové nahrávky teritoriálního hlasu. P i t ech návšt vách nebyl výskyt tohoto druhu
v zájmovém území ani jeho okolí potvrzen.
Z dalších pták byli na lokalit a v jejím okolí pozorováni konipas bílý (Motacilla alba), drozd
zp vný (Turdus philomelos), straka obecná (Pica pica), p vuška modrá (Prunella modularis),
budní ek v tší (Phylloscopus trochilus). V tšina druh je vázána na lesní porosty sousedící
s hodnocenou lu ní enklávou: budní ek menší (Phylloscopus collybita), strakapoud velký
(Dendrocopos major), datel erný (Dryocopus martius), sýkora uhelní ek (Parus ater), s.
paruká ka (Parus cristatus) šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris), brhlík lesní (Sitta
europaea), králí ek ohnivý (Regulus ignicapillus), k. obecný (Regulus regulus), ížek lesní
(Carduelis spinus), k ivka obecná (Loxia curvirostra).
Plazi byli zjiš ováni vizuáln p i pr zkumu lokality, p i emž byla prohledávána místa jejich
obvyklých úkryt (ležící d evo a kameny, kamenné snosy). Na lokalit byla zjišt na
p ítomnost populace ješt rky živorodé (Lacerta vivipara) a také výskyt slepýše k ehkého
(Anguis fragilis), oba druhy jsou ve vyhlášce . 395/1992 Sb., v platném zn ní, za azeny
mezi siln ohrožené živo ichy. Výskyt jedinc t chto druh byl zaznamenán v celém
zájmovém území, p edevším na okrajích luk v blízkosti kamenných snos , které t mto
druh m poskytují ideální úkryt. Jejich výskyt byl zjišt n i p ímo na ploše, která bude p i
realizaci zám ru zastav na. Oba druhy se vyskytují u staré roubené budovy, kde nacházejí
úkryty pod ležícími d ev nými deskami i p ímo ve spárách v základech stavby. Na
kamenných snosech v severní ásti území byl zaznamenán výskyt dvou jedinc kriticky
ohrožené zmije obecné (Vipera berus). Toto stanovišt nebude p i výstavb p ímo postiženo.
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Zákonem chrán ní bezobratlí jsou nejpo etn ji zastoupeni skupinou melák rodu Bombus,
kte í jsou za azeni mezi ohrožené živo ichy. Na lokalit byly pozorovány b žn jší druhy se
širokou ekologickou valencí: melák hájový (B. lucorum), melák skalní (B. lapidarius),
melák širolebý (B. wurfleini mastrucatus), melák sorojský (B. soroensis), melák rolní
(B. pascuorum). K ohroženým druh m hmyzu pat í také zlatohlávek Oxythyrea funesta, který
byl ojedin le pozorován na kvetoucích rostlinách v lu ním porostu. Na okraji lesa byli
pozorováni mravenci ohroženého rodu Formica, mraveništ žádného zástupce tohoto rodu
však v dot eném prostoru nalezeno nebylo. Fauna ostatních bezobratlých je na lokalit
tvo ena množstvím druh , které se b žn vyskytují na horských loukách. K nejnápadn jším
pat í denní motýli, kte í využívají kvetoucí luky jako potravní zdroj, bylo pozorováno n kolik
druh babo ek a dalších hojn jších druh jako ohnivá ek celíkový (Lycaena virgaureae),
perle ovec velký (Argynnis aglaja), p. st íbropásek (Argynnis paphia). Hojn se zde
vyskytuje i typický zástupce spole enstva motýl vyšších poloh oká ernohn dý (Erebia
ligea).
C. 2. 4. Krajina
Výrazn ji urbanizované území Pece p. Sn žkou náleží ochrannému pásmu národního parku.
Ú elem ochranného pásma národního parku je zabezpe ení území národního parku a jeho
krajiná ských a p írodních hodnot p ed rušivými vlivy okolí.
Z krajiná ského hlediska se jedná o oblast nižších horských a podhorských poloh, které jsou
tvo eny zastav nou ástí m sta. Okolní pozemky jsou z v tší míry kultivovány a zem d lsky
obhospoda ovány jako louky a pastviny (trvalé travní porosty). Jedná se o urbanizovanou
krajinu, více i mén ovlivn nou inností lov ka. Významné místo zde zaujímají kulturní,
historické a náboženské stavby, parky, ve ejná prostranství, v tší objekty ob anského
vybavení.
M sto Pec pod Sn žkou je podhorské sídlo, m sto má intenzivní rekrea ní využití v zimním i
v letním období, díky své podhorské poloze a díky horskému terénu, vhodnému pro sport a
turistiku. Je nejv tším rekrea ním, turistickým a lyža ským st ediskem ve východní ásti
Krkonoš.
Pec pod Sn žkou má v urbanistické struktu e rozvoln nou zástavbu na pláních a v podlesí
podél silnice a potoka. P vodní jsou srubové stavby, stavby se zd ným jádrem a horské
boudy. P edstavují cenný areál objekt lidové architektury.
Charakter zástavby m sta je podmín n lenitostí terénu. Jedná se p evážn o roztroušené
horské boudy s hustší zástavbou v údolí, která je koncentrována podéln ve sm ru tok Úpy
a Zeleného potoka. Do údolních poloh jsou situována centra zástavby – centrum Pece pod
Sn žkou na soutoku Úpy a Zeleného potoka. Sm rem k vyšším polohám je zástavba
rozptýlen jší, až po ojedin le stavby jsou pak již umíst ny v rámci 3. zóny ochrany KRNAP.
Charakter zástavby centra m sta Pec pod Sn žkou je horského rázu.
Pozemek pro výstavbu je svažitý sm rem východním do údolí Pece pod Sn žkou. Výškové
p evýšení pozemku pro výstavbu je 18 výškových metr . Objekty se budou nacházet v
áste n zastav né lokalit . V okolí pozemku pro výstavbu jsou umíst ny p evážn bytové
domy plnící funkci penzion a hotel.
C. 2. 5. Území hust zalidn ná
Území, ve kterém je plánováno umístit bytové domy, se vyzna uje pom rn nízkou hustotou
osídlení, která je navíc soust ed na zejména na rekrea ní využívání území.
V sousedství zám ru se nachází obytná zástavba v podob dvoupodlažních bytových
jednotek, penzion , také jednoho 7 podlažního hotelu Regata Garni.
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Situace širších vztah je sou ástí p ílohy dokumentace . 1.
Dle údaj Ministerstva vnitra, odboru informace ve ejné správy, bylo ke dni 26.2.2007 v obci
Pec pod Sn žkou k trvalému pobytu evidováno 699 obyvatel (369 muž a 330 žen).
Obr. . 9: Zachycení stávající zástavby v okolí zám ru

C. 2. 6. Hluková situace
Dominantním zdrojem hluku je v posuzované lokalit dopravní hluk z automobilové dopravy
na silnici . II/296 a ostatních místních ve ejných pozemních komunikacích situovaných
do posuzované lokality. Jako další významný zdroj hluku v posuzované lokalit je hluk
vyvolaný p írodními zdroji hluku, kterými jsou vodní toky (Zlatý potok a Úpa).
Podíl hluku ze stacionárních zdroj hluku umíst ných v posuzované lokalit na celkové
hlukové situace je zcela minimální a hluboko pod úrovní hluku z dopravy.
Vzhledem k tomu, že hluk ze stacionárních zdroj hluku je hluboko pod úrovní hluku
z dopravy a v posuzované lokalit není žádný významný stacionární zdroj hluku, byla
stávající hluková situace v hlukové studii vyhodnocena pouze pro hluk z dopravy na
ve ejných pozemních komunikacích.
Jako podklad pro výpo et dopravního hluku byly použity údaje poskytnuté SD okres
Trutnov. Dodané údaje jsou z celostátního s ítání hustoty dopravy v roce 2005, s ítací místo
5 - 4460, na silnici . II/296 (Temný d l - Pec pod Sn žkou).
Stávající dopravní intenzita a nároky na dopravní infrastrukturu vyvolanou výstavbou a
provozem zám ru jsou popsány v kapitole B. II. 4. dokumentace.
Pro zpracování dopravního hluku bylo v hlukové studii použito výpo tového programu
„Hluk +, Verze 7.12 Profi – Výpo et dopravního a pr myslového hluku ve venkovním
prost edí “.
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Tabulka . 19: Vypo tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z celkové dopravy na
ve ejných pozemních komunikacích – rok 2007, 2010
LAeq,T (dB)
íslo bodu

1

2

3

4

5

6

7

Denní doba 600 - 2200 hod (T = 16 hod)
2007 1)

3m

2010

3m
00

32,7

41,4

38,4

32,0

32,7

51,4

57,2

32,5

41,2

38,2

31,8

32,5

51,2

56,9

00

No ní doba 22 - 6 hod (T = 8 hod)
2007 1)

3m

24,2

32,8

29,8

23,8

24,2

42,8

49,7

2010

3m

24,0

32,6

29,5

23,6

23,9

42,6

49,5

Poznámka k tabulce . 19:
1)
pro výpo tový rok 2007 jsou použity po ty pr jezd vozidel z roku 2005
Z výsledk výpo t uvedených v tabulce . 19 a s jejich porovnáním s hygienickými limity dle
na ízení vlády . 148/2006 Sb.
Ve všech výpo tových bodech jsou v sou asnosti (rok 2007) spln ny hygienické limity pro
hluk ze silni ní dopravy a to v denní i no ní dob . Sou asn i v roce 2010 (bez realizace
zám ru - nulová varianta) budou ve všech výpo tových bodech spln ny hygienické limity
spln ny pro hluk ze silni ní dopravy a to v denní (55,0 dB) i no ní dob (45 dB).
C. 3. Celkové zhodnocení kvality životního prost edí v dot eném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Jednotlivé objekty bytových dom jsou navrženy v katastrálním území Pec pod Sn žkou,
v lokalit Malá plá , na pozemcích druhu ostatní plocha, zastav ná plocha a nádvo í a na
zem d lských pozemcích (trvalý travní porost, rozloha 1,01 ha). Dot ené zem d lské
pozemky náleží do IV. t ídy ochrany zem d lské p dy (p dy s p evážn podpr m rnou
produk ní schopností).
Hodnocená stavba (zastav ná ást obce Pec pod Sn žkou) je situována do ochranného
pásma NP v blízkosti hranice 3. zóny. Celé území NP Krkonoše je také za azeno na
seznam biosférických rezervací v rámci mezinárodního programu Man and the Biosphere
(MAB) pod záštitou UNESCO.
Mezinárodní ochrana vybraných druh a p írodních stanoviš na území NP byla v nedávné
minulosti dále posílena vyhlášením soustavy Natura 2000.
Hodnocený zám r leží v t sné blízkosti hranice pta í oblasti Krkonoše.
Na dot eném území se vyskytují p írodní stanovišt , která pat í k p edm t m ochrany EVL
Krkonoše. V tšina porost odpovídá stanovišti 6520 - Horské se ené louky, prioritní
stanovišt 6230 - Druhov bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských
oblastech, které vyžaduje zvláštní pozornost, je ve sledovaném prostoru zastoupeno jen na
malých plochách. Porosty na stanovišti 6520 za ínají podléhat degradaci v d sledku
absence vhodného obhospoda ování. Dále se na posuzovaném území nachází prioritní druh
zvonek eský.
Na lokalit se vyskytuje n kolik druh zvlášt chrán ných rostlin a živo ich , kte í budou
stavbou dot eni. Jedná se o siln ohrožený zvonek eský. Dále budou ovlivn ny dva druhy
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plaz (ješt rka živorodá a slepýš k ehký) a n kolik ohrožených druh hmyzu ( meláci rodu
Bombus, zlatohlávek Oxythyrea funesta). Tyto duhy budou ovlivn ny v tšinou nep ímo,
úbytkem vhodných stanoviš . Jedná se o živo ichy, kte í se na lokalit i v jejím okolí vyskytují
v po etn jších populacích a realizace zám ru neohrozí jejich životaschopnost v daném
území.
Zám r áste n zasahuje do ochranného pásma lesa.
P írodní zdroje se v míst zám ru ani v bližším okolí nevyskytují. V hodnoceném území se
nenachází žádný dobývací prostor ani chrán né ložisko nerostných surovin.
Památné stromy se v míst zám ru ani v bližším okolí nevyskytují.
Prvky ÚSES se v ešeném území nenacházejí.
Na posuzovaném území nebyly evidovány žádné ekologické zát že.
V ešeném území lze za VKP „dle zákona“ ozna it potok Pecký, který nebude provozem
zám ru p ímo dot en, ale budou do n ho svád ny nezne išt né deš ové vody z plochy
zám ru. Dále budou dot eny dv b ízy b lokoré nacházející se na východní hranici zám ru
u p íjezdových komunikací jsou také významným krajinným prvkem.
Na ešeném území, ani v jeho blízkosti nenachází žádný registrovaný VKP.
Posuzovaná lokalita nepat í mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.
ešené území se nachází v „Chrán né oblasti p irozené akumulace vod (CHOPAV)
Krkonoše“.
V Peci pod Sn žkou se nachází pásmo hygienické ochrany vodních zdroj , dle informací
pracovník M stského ú adu Trutnov, odboru životního prost edí se posuzovaný zám r
nachází v bývalém PHO III. stupn .
Zájmová lokalita se nenachází v zátopovém území.
Hydrogeologické základové pom ry jsou hodnoceny jako složité a to zejména díky
p ítomnosti etných tektonických zlom a dalších doprovodných projev .
Pozemek vykazuje vyšší než nízký radonový index a výstavba musí být tak preventivn
chrán na proti pronikání radonu z geologického podloží.
Dominantním zdrojem hluku je v posuzované lokalit dopravní hluk z automobilové dopravy
na silnici . II/296 a ostatních místních ve ejných pozemních komunikacích situovaných
do posuzované lokality. Jako další významný zdroj hluku v posuzované lokalit je hluk
vyvolaný p írodními zdroji hluku, kterými jsou vodní toky (Zlatý potok a Úpa). Podíl hluku ze
stacionárních zdroj hluku umíst ných v posuzované lokalit na celkové hlukové situace je
zcela minimální a hluboko pod úrovní hluku z dopravy. Ve všech výpo tových bodech jsou
v sou asnosti (rok 2007) spln ny hygienické limity pro hluk ze silni ní dopravy a to v denní i
no ní dob .
Katastrální území Pec pod Sn žkou je územím archeologického zájmu.
V dot eném území nejsou známy žádné extrémní pom ry.
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D. Údaje o vlivech zám ru na ve ejné zdraví a na životní prost edí
D. I. Charakteristika p edpokládaných vliv zám ru na obyvatelstvo a životní
prost edí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D. I. 1. Vlivy na obyvatelstvo, v etn sociáln ekonomických vliv
Tato kapitola shrnuje záv ry hodnocení vlivu zám ru na ve ejné zdraví, které bylo
zpracováno Mgr. Denisou Pelikánovou (Empla spol. s.r.o.) držitelem osv d ení odborné
zp sobilosti pro oblast posuzování vliv na ve ejné zdraví pro expozici chemickým látkám.
Hodnocení zdravotních rizik z hlediska hluku bylo vypracováno Ing. Danou Potužníkovou –
autorizovaná osoba v oblasti hodnocení zdravotních rizik expozice hluku. Ob hodnocení
jsou samostatnou p ílohou dokumentace (viz. p íloha . 7)
Hodnocení zdravotních rizik (HRA – Health risk assessment) je postup, který využívá všech
dostupných údaj (dle sou asného v deckého poznání) pro ur ení faktor , které mohou za
ur itých podmínek vyvolat nežádoucí zdravotní ú inky. Dále odhaduje rozsah expozice
ur itému faktoru, kterému jsou nebo v budoucnu mohou být vystaveny jednotlivé skupiny
dot ené populace a kone n zahrnuje charakterizaci existujících i potenciálních rizik
vyplývajících z uvedených zjišt ní. Sou ástí hodnocení je také diskuse úrovn nejistot, které
jsou spjaty s tímto procesem.
Hodnocení zdravotních rizik bylo provedeno dle autoriza ního návodu AN/14/03 a AN/15/04verze 2 Státního zdravotního ústavu Praha pro hodnocení zdravotních rizik dle zákona
. 258/2000 Sb. o ochran ve ejného zdraví, v platném zn ní.
Chemické škodliviny, prach, ostatní faktory
Hodnocení zdravotních rizik pro chemické látky vycházelo z rozptylové studie (p íloha
dokumentace . 6), která byla po ítána pouze pro oxid dusi itý reprezentující vliv emisí
z provozu kotelny a obslužné osobní dopravy.
Na základ provedeného hodnocení lze konstatovat, že samotný p ísp vek míry rizika
nekarcinogenního ú inku oxidu dusi itého (NO2) vyvolaný zprovozn ním zám ru není
významný.
Vlastní ro ní imisní p ísp vek NO2 z provozu zám ru je nízký, pohybuje se v ádu tisícin až
setin g/m3. Pro stávající stav lze výskyt respira ních symptom u d tské populace
p edpokládat v hladin 3,372 % (chronické obtíže), resp. 2,808 % (astmatické obtíže) z toho
by 0,372 %, resp. 0,808 % inil výskyt symptom odpovídající celkové imisní koncentraci.
Po zprovozn ní bytových dom , fitcentra a kavárny na Malé pláni by dle výpo tu nem lo
docházet ke zvyšování výskytu chronických
i astmatických respira ních obtíží
u exponované d tské populace v okolí (v porovnání se stávajícím stavem, resp. imisním
pozadím).
Ve výpo tech rozptylové studie, ze kterých vychází hodnocení zdravotních rizik, nebyla
hodnocena etapa p ípravy území (terénní upravy, demolice stávajících objekt ) a výstavby.
B hem demolic a zemních prací mohou být emitovány také tuhé zne iš ující látky. Ty by
mohly spolu se sekundární prašností navyšovat imisní zát ž v lokalit , proto je t eba je
p i výstavb zám ru snižovat vhodnými technickými a organiza ními opat eními.
V rámci p ípravy staveb bude provád no odstran ní stávajících objekt
pozemcích. N které ásti t chto objekt mohou obsahovat azbest.
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Podrobnosti p i nakládání s odpady s obsahem azbestu eší zákon . 185/2001 Sb.
o odpadech v platném zn ní a p íslušné provád cí p edpisy. Nakládáním s azbestem
a odpady s obsahem azbestu se zabývá také zákon . 258/2000 Sb. o ochran ve ejného
zdraví v platném zn ní. Specifické podmínky z hlediska ochrany zdraví p i práci s azbestem
a jiných pracích, které mohou být zdrojem expozice azbestu jsou uvedeny v na ízením vlády
. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zam stnanc p i práci,
v platném zn ní. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví . 432/2003 Sb. stanoví náležitosti
hlášení prací s azbestem a biologickými initeli.
P i odstra ování staveb nebo jejich ástí, v nichž byly použity stavební materiály obsahující
azbest, musí být dodržena opat ení k ochran zdraví zam stnanc . Obecná opat ení pro
nakládání s odpady obsahujícími azbest a podmínky k zajišt ní ochrany zdraví pracovník
jsou uvedeny v hodnocení zdravotních rizik (p íloha dokumentace . 7).
Hluk
Nezbytným výchozím podkladem pro hodnocení expozice hluku a následn
ke
kvantitativnímu a kvalitativnímu odhadu míry zdravotního rizika je znalost hlukové zát že
v posuzované lokalit . Podkladem pro vypracování hodnocení zdravotních rizik expozice
hluku byla hluková studie vypracovaná spole ností Empla spol. s r.o. arch. . 97/07 (p íloha
dokumentace . 5).
Pro zám r je zhodnoceno zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí uvažovaného
zám ru vyplývající z expozice hluku ze zdroj hluku umíst ných na míst zám ru a
z vyvolané osobní a obslužné automobilové dopravy.
Sou asné poznatky o nep íznivých ú incích hluku na lidské zdraví a pohodu lidí shrnuje
autoriza ní návod AN 15/04 - verze 2 - Státního zdravotního ústavu.
Na základ provedeného hodnocení zdravotních rizik z expozice hlukem lze konstatovat
následující záv ry:
o

Ve stávající situaci nelze u exponovaných osob pravd podobn o ekávat žádné
možné negativní ú inky hluku, a to jak z expozice v denní, tak no ní dob . Hodnot
LAeq,T , které se výpo tem blíží k hranici, kdy by se n jaké negativní ú inky hluku mohly
projevit, je dosaženo pouze u výpo tového bodu . 6 a 7. V tomto p ípad však nelze
uvažovat s dlouhodobou, n kolikaletou expozicí, protože se jedná o objekty
krátkodobého ubytování – penzion a hotel.

o

Realizací zám ru výstavby dojde k navýšení stávající hlukové situace, zejména hlukem
z dopravy. Hluk ze stacionárních zdroj hluku bude „maskován“ p írodním pozadím
(vodní toky) a také hlukem z dopravy. O ekávaným navýšením však nebude
dosaženo takových hodnot hluku, aby se u exponovaných osob daly o ekávat
p ípadné možné negativní ú inky expozice v denní nebo no ní dob .

o

Z hlediska porovnání o ekávaných hladin LAeq,T u chrán ných venkovních prostor staveb
(nikoliv rekrea ních objekt ), s hygienickými limity dle NV 148/2006 Sb. lze konstatovat,
že v denní ani v no ní dob nebudou z provozu žádných zdroj hluku, a to ani p i
stavební innosti, hygienické limity p ekra ovány.
U vypo tených hodnot LAeq,T je dostate ný odstup od hodnot hygienických limit .
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Realizace zám ru nep edstavuje z hlediska hodnocení zdravotních rizik expozice hluku
žádné riziko.
Sociáln ekonomické a jiné vlivy
Výstavba zám ru bude organiza n zabezpe ena zp sobem, který bude omezovat narušení
faktor pohody - v no ních hodinách nebude výstavba realizována veškerá p eprava
stavebních materiál a stavebních odpad bude uskute ována pouze v denní dob .
Provoz zám ru (resp. kavárny, bazénu, sauny a posilovny) nabídne pracovní p íležitost pro
cca 6 zam stnanc .
Ú elem zám ru je vytvo ení obytného komplexu s bytovými jednotkami a zázemím.
V sou asné dob jsou na lokalit nevyužité objekty. Realizace bytových dom bude
p ínosem z hlediska vytvo ení nových kapacit k bydlení a rozší ením služeb v této oblasti.
Vlivy na zam stnance
B hem realizace obou etap výstavby zám ru bude na pracovníky do asn p sobit hluk
odpovídající akustickým parametr m používaných stacionárních zdroj hluku (elektrické
ná adí, naklada , rypadlo, je áb atd.) a hluk z dopravní techniky.
P i výstavb
zám ru budou zam stnanci pravd podobn
manipulovat s n kterými
chemickými p ípravky, se kterými musí být nakládáno dle zákona . 356/2003 Sb.,
o chemických látkách a chemických p ípravcích, ve zn ní pozd jších p edpis a dle
bezpe nostních list jednotlivých p ípravk .
B hem provozu
na zam stnance.

zám ru

se

nep edpokládá

žádné

p sobení

negativních

vliv

S chemickými látkami a p ípravky bude v komplexu bytových dom a spole ného objektu
s fitcentrem, ve ejnou kavárnou a parkovacím objektem manipulováno minimáln (pouze pro
ú ely údržby za ízení a pro bazénovou technologii).
Správci t chto za ízení a obyvatelé jsou povinni dodržovat p edpisy t chto za ízení
k zajišt ní bezpe ného provozu za ízení, požární ochrany a zdraví jiných osob.
D. I. 2. Vlivy na ovzduší a klima
Etapa výstavby zám ru
Plošným zdrojem emisí p i výstavb zám ru bude provoz stavebních mechanism
na staveništi. Liniovým zdrojem emisí bude obslužná nákladní automobilová doprava na
p íjezdových komunikacích.
Vzhledem k neznalosti po tu a nasazení stavebních mechanism a obslužné dopravy není
možné p esn vy íslit množství emitovaných zne iš ujících látek vyvolaných provozem
mechanism a obslužné dopravy, bude se jednat o krátkodobé p sobení (max. cca 1 rok).
Etapa výstavby nebyla v rozptylové studii uvažována.
Ve výpo tech rozptylové studie nebyl uvažován vliv sekundární prašnosti, která by mohla
zejména v dob výstavby navýšit poza ový imisní p ísp vek PM10 v zájmové lokalit , proto
je t eba emise tuhých zne iš ujících látek do ovzduší v maximální mí e vylou it vhodnými
technickými a organiza ními opat eními:
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Minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiál a ostatních potencionálních zdroj
prašnosti.
Provád t pravidelné
kropení.

išt ní p íjezdových komunikací a v p ípad

sucha provád t

Provád t pravidelnou o istu vozidel p ed výjezdem z areálu staveništ .
Zajistit náklad proti úsyp m.
Minimalizovat prašnost pravidelným a dostate ným skráp ním
staveništ v dob nep íznivých pov trnostních podmínek.

i mlžením plochy

Vhodn manipulovat se sypkými materiály.
Up ednostnit nasazení stavebních mechanism a nákladních vozidel s nízkými emisními
hodnotami zne iš ujících látek.
Etapa provozu zám ru
Hodnocení vliv na ovzduší vychází z modelových výpo t rozptylové studie (p íloha
dokumentace . 6) nejvyšších a pr m rných ro ních imisních koncentrací vybrané
zne iš ující látky – oxidu dusi itého - ze zdroj , které vzniknou b hem provozu zám ru
(provoz kotelny a obslužné osobní dopravy).
Výpo ty maximálních i pr m rných ro ních koncentrací byly provedeny podle metodiky
SYMOS´97 – Systém modelování stacionárních zdroj , kterou vydal
HMÚ Praha.
K vlastnímu výpo tu byla použita verze výpo etního programu 2003. Výpo et je provád n
i s ohledem na tvar terénu mezi zdrojem emisí (kotelna) a p íslušným referen ním bodem.
Metodika po ítá se stá ením a zvyšováním rychlosti v tru s výškou a p i výpo tu
pr m rných koncentrací a doby p ekro ení bere v úvahu rozložení etností sm ru a rychlosti
v tru. Výpo ty se provád jí pro p t t íd stability atmosféry a 3 t ídy rychlosti v tru.
Výpo et rozptylu oxidu dusi itého NO2 byl proveden ve zvolených 15 referen ních bodech,
které p edstavují objekty v okolní obytné nebo rekrea ní zástavb . Tyto referen ní body jsou
znázorn ny v p íloze . 4 rozptylové studie (p íloha dokumentace . 6). Výpo et byl
proveden pro výšku horní ímsy u zvolených objekt . Na nejbližší hranici KRNAP byl zvolen
jeden referen ní bod ( . 16) pro výpo et imisní koncentrace oxid dusíku NOx. V tomto bod
byl výpo et proveden pro výšku 15 metr nad terénem.
Hodnoty p ísp vk imisních koncentrací byly vypo teny pro všech p t t íd stability p ízemní
vrstvy atmosféry a t i t ídy rychlosti v tru, s p ísp vky po úhlových krocích 1°.
Vypo tené imisní p ísp vky koncentrací NO2
V následující tabulce (tabulka . 20) jsou uvedeny vypo tené hodnoty p ísp vk
koncentrací NO2 v každém zvoleném referen ním bod .
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Tabulka
.
20:
P ísp vek
k
imisní
v jednotlivých referen ních bodech v µg /m3
RB
Cmax
Cr

koncentraci

zne iš ujících

látek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0,66

0,45

7,64

1,75

0,51

0,23

0,13

0,23

0,55

0,57

3,26

2,08

2,94

2,02

1,43

0,003 0,003 0,018 0,008 0,006 0,001 0,000 0,001 0,003 0,002 0,015 0,005 0,008 0,003 0,003

Vysv tlivky k tabulce . 20:
RB ......... referen ní bod
cr............p ísp vek k pr m rné ro ní imisní koncentraci zne iš ující látky v µg/m3 NO2,
cmax……maximální hodnota p ísp vk k hodinovým imisním koncentracím zne iš ující látky
v µg/m3 NO2
Imisní limit: Cmax ……. 200 µg /m3
Cr ………. 40 µg /m3
Nejvyšší vypo ítané pr m rné imisní koncentrace pro oxidy dusíku v referen ním bod . 16
(na nejbližší hranici KRNAP) mají hodnotu 0,32 µg/m3, nejvyšší maximální (hodinové)
hodnoty koncentrací NOx mají hodnotu 110,6 µg /m3. Imisní limit pro tento parametr je
30 µg.m-3. Nejbližší hranice KRNAP je vzdálena od kotelny víceú elového komplexu 70 m.
Imisní limity
Tabulka . 21: Imisní limity
Zne iš ující
látka

Doba pr m rování

Oxid dusi itý

1 hodina

Oxid dusi itý

1 rok

Hodnota imisního
limitu/maximální povolený
po et jejího p ekro ení
za rok
200 µg.m-3/18

Datum, do
n hož musí být
limit dosažen
1.1.2010

40 µg.m-3

1.1.2010

Meze tolerance vybraných zne iš ujících látek
Tabulka . 22: Meze tolerance
Zne iš ující látka

Doba pr m rování

2007

2008
-3

2009
-3

Oxid dusi itý

1 hodina

30 µg.m

20 µg.m

10 µg.m-3

Oxid dusi itý

1 rok

6 µg.m-3

4 µg.m-3

2 µg.m-3

Imisní limit pro ochranu ekosystém a vegetace je dle na ízení vlády . 597/06 Sb.stanoven
jako aritmetický pr m r za kalendá ní rok ve výši 30 µg.m-3 NOx. Tento limit musí být
dodržován na území národních park , chrán ných krajinných oblastí, území o nadmo ské
výšce 800 m n.m. a vyšší.
Vyhodnocení výsledk rozptylové studie
K výsledným p ísp vk m imisní koncentrace zne iš ujících látek zpracovatel dokumentace
p ipo etl hodnoty pozadí - viz. kapitola C. 2. 1 – hodnoty z m ící stanice . 1496 ( HMÚ),
Vrchlabí, kde byla nam ena hodnota ro ní pr m rné koncentrace (tj. ro ní aritmetický
pr m r) 21,2 µg/m3.
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Vypo tené p ísp vky k pr m rným ro ním imisním koncentracím NO2 v referen ních bodech
se pohybují v rozmezí od 0,000 do 0,018 µg/m3. Po p i tení poza ové koncentrace 21,2
µg/m3 nep esáhne výsledná koncentrace hodnotu 21,218 µg/m3. Nejvyšší koncentrace byla
zjišt na v referen ním bod . 3.
Hodnota ro ního imisního limitu pro NO2 je 40 µg/m3.
Vypo tené p ísp vky k maximálním hodinovým imisním koncentracím NO2 v referen ních
bodech se pohybují v rozmezí od 0,13 do 7,64 µg/m3. Poza ová koncentrace nebyla
stanovena. Nejvyšší koncentrace byla zjišt na v referen ním bod . 3.
Hodnota hodinového imisního limitu pro NO2 je 200 µg/m3.
Na nejbližší hranici KRNAP (referen ní bod . 16) bude i po realizaci zám ru spln n imisní
limit pro ochranu ekosystém a vegetace oxid dusíku NOx.
Vzhledem k velmi nízkým vypo teným hodnotám p ísp vk imisních koncentrací oxidu
dusi itého lze p edpokládat, že provozem posuzovaného zám ru nebude imisní situace
v dané lokalit tém v bec ovlivn na.
Na základ výsledku rozptylové studie její zpracovatel doporu il minimální výšku komínu
kotelny na 14,5 m nad terénem.
P ed umíst ním st edního zdroje zne iš ování ovzduší musí být p íslušnému orgánu ochrany
ovzduší p edložena rozptylová studie a odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou
v souladu s §17 zákona . 86/2002 Sb. v platném zn ní.
D. I. 3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
P edm tem hlukové studie (p íloha dokumentace . 5) bylo posouzení nár stu hlukové
zát že zp sobené výstavbou a zprovozn ním p edm tného zám ru vzhledem k nejblíže
umíst nému chrán nému venkovnímu prostoru a chrán nému venkovnímu prostoru staveb
a to v etn chrán ného venkovního prostoru staveb, který je sou ástí zám ru (bytové domy)
a jeho porovnání s požadovanými hygienickými limity, které jsou vymezeny na ízením vlády
. 148/2006 Sb. „O ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací“ (viz. tabulky
. 28 a 29).
Výpo et stávající i p edpokládané hlukové situace byl proveden pro hluk ze stacionárních
zdroj hluku, pro dopravní hluk a pro hluk ze stacionárních zdroj hluku i z dopravy spole n
(celková situace) pro denní a no ní dobu.
Pro výpo et hlukového zatížení posuzované lokality bylo v hlukové studii použito
výpo tového programu „Hluk +, Verze 7.12 Profi - Výpo et dopravního a pr myslového hluku
ve venkovním prost edí “.
Hluk ze stavby
Stacionární zdroje hluku
Tabulka . 23 Vypo tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ze stavební
v areálu stavby zám ru - denní doba 700 - 2100 hod (T = 14 hod)

innosti

LAeq,T (dB)
íslo bodu
Stavba - areál staveništ

1

2

3

4

5

6

7

63,7

62,8

63,6

62,6

62,7

46,5

37,4
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Rozhodující podíl na zat žování venkovního prostoru hlukem v období výstavby zám ru je
nutno p isoudit innosti hlu ných mechanism - stavebních stroj (stacionárních zdroj
hluku). Nejvyšší p ípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,14h = 65,0 dB pro
provád ní nových staveb a zm n dokon ených staveb je v dob od 700 do 2100 hod
stanovena v tabulce . 28.
Na základ modelového výpo tu (viz. tab. . 23) lze konstatovat, že ve všech modelových
bodech bude spln n hygienický limit pro hluk ze stavební innosti.
Doprava na ve ejných pozemních komunikacích vyvolaná stavbou zám ru
Tabulka . 24: Vypo tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z dopravy na ve ejných
pozemních komunikacích - výpo tový rok 2007
LAeq,T (dB)
íslo bodu

1

2

Nulová varianta 1)

32,7

Doprava vyvolaná pouze stavbou
Nulová varianta plus stavba

00

3

4

5

6

7

41,4

38,4

32,0

32,7

51,4

57,2

50,2

50,5

46,8

37,5

34,8

51,7

49,2

50,3

51,0

47,4

38,6

36,9

54,6

57,8

+ 17,6 + 9,6

+ 9,0

+ 6,6

+ 4,2

+ 3,2

+ 0,6

00

Denní doba 6 - 22 hod (T = 16 hod)

Nár st oproti nulové variant

Tabulka . 25: Porovnání s hygienickými limity – doprava b hem výstavby
LAeq,T (dB)
íslo bodu

1

2

3

4

5

6

7

Hygienický limit

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

60,0

Nulová varianta

32,7

41,4

38,4

32,0

32,7

51,4

57,2

Doprava vyvolaná pouze stavbou

50,2

50,5

46,8

37,5

34,8

51,7

49,2

Nulová varianta plus stavba

50,3

51,0

47,4

38,6

36,9

54,6

57,8

Hygienický limit spln n

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Denní doba 600 - 2200 hod (T = 16 hod)

Ve všech výpo tových bodech i pro všechny ešené režimy budou spln ny hygienické limity
pro hluk ze silni ní dopravy na ve ejných pozemních komunikacích.
Vzhledem k tomu, že ve všech modelových bodech umíst ných u chrán ného venkovního
prostoru staveb, budou spln ny platné hygienické limity, není p i dodržení vstupních
akustických parametr nutné provád t žádná protihluková opat ení.
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Hluk z provozu zám ru
Modelový výpo et je proveden pro denní a no ní dobu a to pouze pro hluk vyvolaný
stacionárními zdroji umíst nými na posuzovaném zám ru.
V hlukové studii byly uvažovány následující definice a stavy:
-

dopravním hlukem rozumíme hluk z pozemní (silni ní) dopravy na ve ejných pozemních
komunikacích

-

stacionárními zdroji hluku rozumíme i hluk p sobený vozidly, které se pohybují na
neve ejných komunikacích (ú elové komunikace, parkovišt )

-

nulovou variantou rozumíme stav v roce 2010 bez realizace zám ru

-

aktivní variantou rozumíme stav v roce 2010 s realizací zám ru

Tabulka . 26: Výpo et hluku z dopravy a stacionárních zdroj hluku - denní doba
Rok
2010

Výška
bodu

Výpo tové místo LAeq,T (dB)
stávající CHVPS
1

2

3

4

plánovaný CHVPS

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

NULOVÁ VARIANTA - STAV BEZ POSUZOVANÉHO ZÁM RU
SH
DH

minimáln 15 dB pod úrovní hluku z dopravy
3m
6m

32,5 41,2 38,2 31,8 32,5 51,2 56,9
-

-

-

-

-

-

-

Výpo tové body jsou na obytné
zástavb , která je sou ástí zám ru

STAV SE ZDROJI HLUKU POUZE Z POSUZOVANÉHO ZÁM RU
SH
DH
SH plus
DH

3m
6m
3m
6m
3m
6m

31,4 31,2 36,6 33,5 30,0 21,1 16,1 35,9 35,5 35,1 35,6 38,4 36,7 34,8
-

-

-

-

-

-

-

36,1 36,3 35,5 35,4 36,8 36,1 35,3

45,7 45,6 41,0 38,8 36,9 45,6 41,8 42,3 37,3 38,2 37,7 38,6 44,3 37,2
-

-

-

-

-

-

-

42,4 41,6 41,3 36,9 38,2 42,8 38,7

45,9 45,8 42,3 39,9 37,7 45,6 41,8 43,2 39,5 39,9 39,8 41,5 45,0 39,2
-

-

-

-

-

-

-

43,3 42,7 42,3 39,2 40,6 43,6 40,3

AKTIVNÍ VARIANTA - NULOVÁ VARIANTA PLUS ZÁM R
SH
DH
SH plus
DH
zm na
stavu 1)

3m
6m
3m
6m
3m

31,4 31,2 36,6 33,5 30,0 21,1 16,1 35,9 35,5 35,1 35,6 38,4 36,7 34,8
-

-

-

-

-

-

36,1 36,3 35,5 35,4 36,8 36,1 35,3

46,0 47,6 42,8 39,6 37,2 52,3 57,1 42,4 39,5 39,2 41,2 42,3 45,1 40,0
-

-

-

-

-

-

-

42,6 42,8 42,1 41,9 42,8 44,7 41,3

46,1 47,7 43,7 40,6 38,0 52,3 57,1 43,3 41,0 40,6 42,3 43,8 45,7 41,1

6m

-

-

-

-

-

-

-

43,5 43,7 43,0 42,8 43,8 45,3 42,3

3m

13,6

6,5

5,5

8,8

5,5

1,1

0,2

6m

-

-

-

-

-

-

-

Výpo tové body jsou na obytné
zástavb , která je sou ástí zám ru

Poznámka k tabulce . 26:
1)

-

zm na aktivní oproti nulové variant
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Tabulka . 27: Výpo et hluku z dopravy a stacionárních zdroj hluku - no ní doba
Rok
2010

Výška
bodu

Výpo tové místo LAeq,T (dB)
stávající CHVPS
1

2

3

4

plánovaný CHVPS

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

NULOVÁ VARIANTA - STAV BEZ POSUZOVANÉHO ZÁM RU
SH
DH

minimáln 15 dB pod úrovní hluku z dopravy
3m
6m

24,0 32,6 29,5 23,6 23,9 42,6 49,5
-

-

-

-

-

-

-

Výpo tové body jsou na obytné
zástavb , která je sou ástí zám ru

STAV SE ZDROJI HLUKU POUZE Z POSUZOVANÉHO ZÁM RU
SH
DH
SH plus
DH

3m
6m
3m
6m
3m
6m

31,3 29,9 32,8 30,3 30,0 21,1 16,1 35,9 35,5 35,1 32,5 33,9 36,5 34,8
-

-

-

-

-

-

-

36,1 36,3 35,8 33,9 32,9 35,8 35,2

36,6 36,5 31,9 29,7 27,8 36,5 32,5 33,2 28,1 29,1 28,6 29,5 35,2 28,1
-

-

-

-

-

-

-

33,3 32,5 32,2 27,8 29,1 33,7 29,6

37,7 37,4 35,4 33,0 32,0 36,6 32,6 37,8 36,2 36,1 34,0 35,2 38,9 35,6
-

-

-

-

-

-

-

37,9 37,8 37,4 34,9 34,4 37,9 36,3

AKTIVNÍ VARIANTA - NULOVÁ VARIANTA PLUS ZÁM R
SH
DH
SH plus
DH
zm na
stavu 1)

3m
6m
3m
6m
3m

31,3 29,9 32,8 30,3 30,0 21,1 16,1 35,9 35,5 35,1 32,5 33,9 36,5 34,8
-

-

-

-

-

-

-

36,1 36,3 35,8 33,9 32,9 35,8 35,2

37,0 38,7 33,9 30,6 28,2 43,6 49,5 33,3 30,7 30,5 32,5 33,6 36,2 31,3
-

-

-

-

-

-

-

33,5 33,9 33,3 33,5 34,2 35,8 32,5

38,0 39,2 36,4 33,5 32,2 43,6 49,5 37,8 36,7 36,4 35,5 36,8 39,4 36,4

6m

-

-

-

-

-

-

-

38,0 38,3 37,7 36,7 36,6 38,8 37,1

3m

12,0

6,6

6,9

9,9

8,3

1,0

0,0

-

-

-

-

-

Výpo tové body jsou na obytné
zástavb , která je sou ástí zám ru

6m
Poznámka k tabulce . 27:

Znázorn ní umíst ní výpo tových bod – viz. obr. . 10.
SH .... stacionární zdroje hluku
DH .... hluk z dopravy
SH+DH .... stacionární zdroje hluku a doprava sou asn
1)
zm na aktivní oproti nulové variant
Pro všechny ešené varianty a ve všech modelových bodech umíst ných jak u stávajícího,
tak plánovaného chrán ného venkovního prostoru staveb budou spln ny hygienické limity
pro hluk ze stacionárních zdroj hluku i pro hluk z dopravy na ve ejných pozemních
komunikacích a to jak v denní, tak i v no ní dobu (viz. tabulka . 29).
V t chto výpo tových bodech dojde v denní i no ní dob k nár stu hlukové zát že LAeq,T
ze všech zdroj hluku umíst ných v posuzované lokalit a to v rozmezí od + 0,2 dB do +
13,6 dB v denní dob a od 0,0 dB do + 12,0 dB v no ní dob . Proto je nutno zajistit, aby toto
navýšení nem lo vliv na p ekro ení hygienických limit pro chrán ný vnit ní prostor staveb
v denní i no ní dob .
Na základ na ízení vlády . 148/2006 Sb. vyplývá pro zájmové území následující stanovení
hygienických limit .
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Tabulka . 28: D sledky pro ešení - hluk ze stavební
na ízení vlády . 148/2006 Sb.

innosti - hygienické limity dle

Základní hladina akustického tlaku A

LAeq,T = 50 dB

Nejvyšší p ípustná hodnota hluku LAeq,s ze stavební innosti se stanoví ze vztahu:
LAeq,S = LAeq,T +10 log ((429 + t1)/ t1)
t1

je doba trvání hluku ze stavební innosti v hodinách v období 7:00 - 21:00 hod

LAeq,T základní hladina akustického tlaku A
VÝSLEDNÁ NEJVYŠŠÍ P ÍPUSTNÁ EKVIVAL. HLADINA AK. TLAKU A LAeq,T
(staveno pro dobu trvání t1 = 14 hod)
Chrán né venkovní prostory ostatních
a chrán né ostatní venkovní prostory

staveb

7:00 - 21:00 hod

LAeq,T = 65 dB

Tabulka . 29: D sledky pro ešení - hluk z b žného provozu
Základní hladina akustického tlaku A

LAeq,T = 50 dB

KOREKCE NA MÍSTNÍ PODMÍNKY
Stacionární zdroje hluku
Chrán né venkovní prostory staveb

0 dB

Dopravní hluk
+ 10 dB 1) + 5 dB 2)

Chrán né venkovní prostory staveb
KOREKCE NA DENNÍ DOBU
Den 0600 - 2200 hod (T= 16 hod)

0 dB

Noc 2200 - 0600 hod (T= 8 hod)

- 10 dB

VÝSLEDNÁ NEJVYŠŠÍ P ÍPUSTNÁ EKVIVAL. HLADINA AK. TLAKU A LAeq,T
Stacionární zdroje hluku
Chrán né venkovní prostory staveb

Den

LAeq,T = 50 dB

Noc

LAeq,T = 40 dB

Den

LAeq,T = 60 dB

Noc

LAeq,T = 50 dB

Den

LAeq,T = 55 dB

Noc

LAeq,T = 45 dB

Dopravní hluk 1)
Chrán né venkovní prostory staveb
Dopravní hluk

2)

Chrán né venkovní prostory staveb

Poznámka k tabulce . 29:
1)
korekce je stanovena pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území,
kde hluk z dopravy na t chto komunikacích je p evažující nad hlukem z dopravy na ostatních
pozemních komunikacích
2)
korekce je stanovena pro hluk z dopravy na ve ejných komunikací
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Nejbližší chrán ný venkovní prostor staveb je situován severn , východn a jižn od areálu
zám ru a je tvo en rodinnými domy a objekty pro individuální i hromadnou rekreaci. Území
v posuzované lokalit je kopcovité s tím, že areál samotného zám ru je umíst n na svahu,
který se svažuje východním sm rem.
Výpo tové body použité v hlukové studii
Výpo tové body byly umíst ny u nejbližšího chrán ného venkovního prostoru staveb (obytné
zástavby) v blízkosti zám ru. Vzhledem k tomu, že sou ástí zám ru je výstavba nových
bytových dom , které po zprovozn ní budou tvo it nový chrán ný venkovní prostor staveb,
jsou výpo tové body umíst ny u stávajícího i plánovaného (bytové domy) chrán ného
venkovního prostoru staveb.
Tabulka . 30: Umíst ní modelových výpo tový bod
íslo
bodu

Umíst ní

Výška
bodu

Stávající chrán ný venkovní prostor staveb
1

Obytný d m .p. 278 - 2 m od fasády jižního rohu domu

3m

2

Obytný d m .p. 277 - 2 m od fasády jižního rohu domu

3m

3

Obytný d m .p. 287 - 2 m od fasády západní st ny domu

3m

4

Obytný d m .p. 289 - 2 m od fasády západní st ny domu

3m

5

Obytný d m .p. 263 - 2 m od fasády severní st ny domu

3m

6

Penzion (u p íjezdové trasy) - 2 m od fasády jižní st ny domu

3m

7

Hotel Máj .p.1402 - 2 m od fasády jižní st ny domu

3m

Plánovaný chrán ný venkovní prostor staveb (zám r)
8

Nový bytový d m „C6“ - 2 m od fasády východní st ny

3 m, 6 m

9

Nový bytový d m „C5“ - 2 m od fasády východní st ny

3 m, 6 m

10

Nový bytový d m „C4“ - 2 m od fasády východní st ny

3 m, 6 m

11

Nový bytový d m „B3“ - 2 m od fasády východní st ny

3 m, 6 m

12

Nový bytový d m „A2“ - 2 m od fasády východní st ny

3 m, 6 m

13

Nový bytový d m „A1“ - 2 m od fasády východní st ny

3 m, 6 m

14

Nový bytový d m „A1“ - 2 m od fasády jižní st ny

3 m, 6 m

Empla spol. s r.o. Hradec Králové

62

Dokumentace „Pec pod Sn žkou – Malá plá – bytové domy, fitcentrum, kavárna“
Obr. . 10: Schéma situace a umíst ní výpo tových bod
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Chrán ný vnit ní prostor staveb
Realizací zám ru vznikne nový chrán ný vnit ní prostor staveb (modelové výpo tové body
. 8 až 14). Pro spln ní hygienických limit pro chrán ný vnit ní prostor staveb a to jak
v denní, tak i no ní dob byly v hlukové studii stanoveny požadavky na zvukovou izolaci
obvodového plášt budov.
Ve stávajícím vnit ním chrán ném prostoru staveb lze po zprovozn ní zám ru o ekávat
max. hodnotu LAeq,T = 25,1 dB v denní dob a LAeq,T = 17,5 dB v no ní dob , z ehož plyne,
že v t chto objektech bude i nadále spln n hygienický limit pro chrán ný vnit ní prostor
staveb v denní i no ní dob (nejvyšší p ípustná ekvivalentní hladina akust. tlaku A pro hluky
pronikající vzduchem zven í je pro denní dobu LAeq,T = 40 dB a pro no ní dobu LAeq,T = 30
dB).
Pro hluk ze všech zdroj hluku umíst ných v posuzované lokalit (aktivní varianta) bude
ekvivalentní hladina akustického tlaku A v posuzovaných chrán ných vnit ních prostorech
staveb (prostory uvnit chrán ných venkovních prostor staveb) v souladu s hygienickými
limity pro vnit ní chrán ný prostor staveb a to jak v denní, tak i v no ní dob .
Na základ
maximálních ekvivalentních hladin akustického tlaku A vypo tených
u plánovaného chrán ného venkovního prostoru staveb, byly v hlukové studii stanoveny
požadavky na zvukovou izolaci obvodového plášt a požadavky na stavební nepr zvu nost
R´W obvodového plášt nového chrán ného venkovního prostoru staveb.
Skute nou hlukovou situaci v posuzované lokalit bude možné ov it až p ímým m ením
hladin akustického tlaku A po zprovozn ní zám ru.
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D. I. 4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Etapa výstavby zám ru
Ur ité riziko zne išt ní povrchových a podzemních vod vodám závadnými látkami
p edstavují náhodné úkapy provozních náplní (látky ropného charakteru) ze stavební
mechaniky a nákladních vozidel pohybující se na do asn nezpevn ných plochách
(staveništi). Snížení rizika ohrožení zne išt ní povrchových a podzemních vod lze snížit
vhodnými organiza n technickými opat eními v pr b hu stavby (pohyb vozidel pouze na
zpevn ných plochách, pro p ípady havarijního úniku vodám závadných látek musí být
staveništ vybaveno dostate ným množstvím vhodných sorp ních prost edk a ná adí).
P i správném pr b hu stavebních prací a technického vybavení stavebních mechanizm
se nep edpokládá vznik negativního ovlivn ní podzemních ani povrchových vod. V pr b hu
výstavby je nutné zajistit nakládání se závadnými látkami v souladu s ustanovením §39
zákona . 254/2001 Sb. v platném zn ní.
V pr b hu zemních prací musí být ešen svod deš ových vod ze staveništ , jelikož lze
o ekávat zm nu odtokových pom r v území.
Etapa provozu zám ru
Budované objekty budou odkanalizovány oddílnou kanalizací.
Splaškové odpadní vody budou svedeny nov vybudovanou splaškovou kanalizací p es
revizní šachtu do stávající m stské splaškové kanalizace ústící do m stské OV.
Vypoušt ní odpadních vod z bazénu do deš ové kanalizace a následn do Peckého potoka
bude zabezpe eno tak, aby nedocházelo k ovlivn ní kvality vodu v tomto recipientu
(odv trání vody v bazénu, zbytkové množství vody se zbytky istících prost edk ze dna
bazénu bude vypoušt no do splaškové kanalizace).
Pro lapol zachycující ropné látky z deš ových vod dopadajících na venkovní parkovací stání
s následným vyúst ním do deš ové kanalizace a následn do povrchového toku bude
vypracován provozn manipula ní ád.
Odlu ova ropných látek bude pravideln kontrolován a provozován tak, aby nedošlo ke
zne išt ní povrchových vod a byl udržen maximální istící efekt. Správnost provozu za ízení
bude kontrolována provozovatelem, který bude provád t pravidelné rozbory a jejich výsledky
uchovávat pro p ípad kontroly. Kaly z istícího za ízení budou odstra ovány dle platných
legislativních p edpis , v rámci nakládání s odpady.
Hodnoty ukazatel zne išt ní a množství vypoušt ných odpadních vod musí odpovídat
stanoveným limit m kanaliza ního ádu m sta (dle platné legislativy zákon . 254/2001 Sb.,
o vodách, v platném zn ní, zákon . 274/2001, o vodovodech a kanalizacích, v platném
zn ní).
Veškeré deš ové vody ze st ech, zpevn ných ploch a ú elové komunikace budou svedeny
novou deš ovou kanalizací p es revizní šachtu vyvedenou do stávající deš ové kanalizace
s vyúst ním do Peckého potoka. Odvodn ní venkovních parkovacích stání bude provedeno
p es sorp ní vpus (zamezující zne išt ní deš ových vod ropnými látkami) s napojením na
revizní šachtu do deš ové kanalizace a následn do recipientu.
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V povolení s nakládání s vodami p íslušný vodoprávní ú ad stanoví ú el, rozsah, povinnosti
a pop ípad podmínky, za kterých se toto povolení vydává.
P i povolování vypoušt ní deš ových odpadních vod proteklých p es lapol do deš ové
kanalizace a následn do vod povrchových p íslušný vodoprávní ú ad stanoví emisní limity
pro místo výpusti (§6 odst.3 na ízení vlády . 61/2003 Sb., v platném zn ní), tak aby byly
dodrženy imisní standardy ukazatel p ípustného zne išt ní povrchových vod dle p ílohy . 3
k tomuto na ízení.
Vzhledem k tomu, že b hem provozu zám ru nebude v zájmovém území nakládáno se
závadnými látkami nebo jen v omezené mí e (pro b žnou údržbu za ízení), lze prakticky
vylou it negativní dopad na povrchové a podzemní vody. V pr b hu provozu zám ru je
nutné zajistit nakládání se závadnými látkami v souladu s ustanovením §39 zákona
. 254/2001 Sb. v platném zn ní.
Popis nestandardního stavu úniku vodám závadných látek a následná opat ení jsou
nastín ny v kapitole D. IV dokumentace.
Zám r se nachází v chrán né oblasti p írodní akumulace vod Krkonoše, pro niž se vztahuje
ochrana dle zákona . 254/2001 Sb., o vodách, ve zn ní pozd jších p edpis a na ízení
vlády SR . 40/1978 Sb. Pro výstavbu a provoz zám ru dle t chto p edpis se
nep edpokládají žádná omezení, pouze p i p ípadném provád ní geologických a
hydrogeologických pr zkumných prací je nutno zajistit jejich následné vodohospodá ské
využití nebo jejich upravení, aby nedocházelo k ohrožení ob hu podzemních vod.
Zám r se nenachází v záplavovém území.
Vzhledem k charakteru posuzovaného zám ru lze konstatovat, že standardní provoz
zám ru, v etn p ípravy území pro zám r a stavebních inností, nebude mít negativní vliv
na kvalitu povrchových a podzemních vod v daném území. Pro havarijní situace úniku
ropných látek z vozidel využívajících tyto prostory musí být navrhnuta pat i ná opat ení, aby
se zamezilo nebezpe í kontaminace podzemních a povrchových vod v této
vodohospodá sky významné oblasti.
D. I. 5. Vlivy na p du (ZPF, PUPFL)
Zábor pozemk
Zám rem budou dot eny pozemky v k.ú. Pec pod Sn žkou o celkové rozloze 1,1752 ha,
p i emž zastav na bude jen ást t chto pozemk . Z této vým ry bude dot eno 1,0099 ha
zem d lské p dy náležící do IV. t ídy ochrany zem d lské p dy (tj. s podpr m rnou
produk ní schopností, které je možné využít pro výstavbu). Zbylé plochy mají dle výpisu
z katastru nemovitostí charakter zastav ných ploch a nádvo í a ostatních ploch.
Lze konstatovat, že zám rem budou využity zem d lské pozemky prakticky zem d lsky
nevyužívané. Jedná se o louky, v zimním období využívané áste n k sportovní innosti
(lyža ský vlek dlouhý cca 115 m), v zastav ném území m sta, proto tento zásah do ZPF lze
ozna it za málo významný.
Aby bylo zabrán no škodám na ZPF v d sledku stavebních inností a provozu zám ru, jsou
právnické a fyzické osoby tuto innost vykonávající povinny ídit se zásadami ochrany ZPF
zejména dle § 4 zákona . 334/1992 Sb. P i záboru p d ZPF je nutné co nejmén narušovat
hydrologické a odtokové pom ry v území, odnímat jen nejnutn jší plochu ZPF a
po p ípadném ukon ení povolení nezem d lské innosti neprodlen provést terénní úpravy,
pro p ípravu území pro rekultivaci.
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V rámci územního ízení byl Krajským ú adem Královéhradeckého kraje pro daný zám r
vydán souhlas s trvalým odn tím zem d lské p dy ze ZPF dle §9 zákona o ochran ZPF, ve
zn ní pozd jších p edpis . Souhlas s odn tím zem d lské p dy je podmín n následujícími
podmínkami:
- V terénu bude provedeno zam ení odejmuté vým ry a zabezpe eno nep ekro ení
odsouhlaseného záboru.
- Skrývka kulturních vrstev zeminy bude provedena z celé odnímané vým ry do hloubky
15 cm. Získaných 1 515 m3 zeminy bude použito k ozelen ní kolem nových objekt .
Stavebník bude vést pracovní deník, kde budou zaznamenány všechny skute nosti
rozhodující pro posouzení ú elného nakládání s kulturní zeminou v etn množství a
umíst ní skrývky.
Ovlivn ní PUPFL
Zám rem nebudou dot eny pozemky ur ené k pln ní funkce lesa (PUPFL), pouze ást
zám ru bude ležet v ochranném pásmu lesa (50 m od okraje lesa). Souhlas se stavbou na
pozemcích do vzdálenosti do 50 m od okraje lesních pozemk byl M stským ú adem
Trutnov, odborem životního prost edí vydán v rámci územního ízení dne 30.11. 2005.
V tomto rozhodnutí byly stanoveny následující podmínky realizace zám ru:
-

Na lesním pozemku nesmí být ukládány a skladovány zemní hmoty, stavební materiál,
odpady, umís ovány nebo kotvena stavební za ízení, odstavována technika apod.
Veškerá innost v OP lesa musí být provád na tak, aby nedocházelo k poškozování lesní
p dy, okolních lesních porost a jejich ko enového systému. Nebude požadováno
odlesn ní v okolních lesních porostech.
Požárn nebezpe ný prostor objekt nebude zasahovat na lesní pozemek.
Stavba bude zabezpe ena tak, aby nemohlo dojít k jejímu poškození p ípadnými
padajícími stromy.
Zapo etí jakož i ukon ení prací bude p edem dohodnuto s vedoucím LS Pec pod
Sn žkou.

Zne išt ní p dy
Samotným provozem zám ru se nep edpokládá žádné zne išt ní p dy, jelikož b hem
provozu zám ru nebude manipulováno s vodám a p dám závadnými látkami.
Pr nik závadných látek do p dního prost edí by teoreticky mohl být zp soben v etap
výstavby jednotlivých stavebních objekt zám ru náhodnými úkapy pohonných hmot ze
strojní mechanizace pohybující se na do asn nezpevn ných plochách. Se zne išt nou
zeminou by bylo nakládáno jako s nebezpe ným odpadem, dle zákona . 185/2001 Sb.,
v platném zn ní.
Nestandardní stavy jsou ešeny v kapitole D. IV dokumentace.
D. I. 6. Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy a soustavu Natura 2000
Pro zám r byl proveden p edb žný biologický pr zkum a dopln k biologického pr zkumu
p edm tného území. Biologické hodnocení je sou ástí p ílohy dokumentace . 8a a 8b
(zpracovatel Mgr. Jan Losík – autorizovaná osoba k provád ní posouzení dle §67 zákona
. 114/1992 Sb., v platném zn ní). Dále bylo provedeno posouzení vlivu zám ru na lokality
soustavy Natura 2000 a jeho dopln ní pro ú ely zpracování dokumentace o hodnocení vliv
na životní prost edí. Posouzení jsou sou ástí p ílohy dokumentace . 9a a 9b (zpracovatel
Mgr. Jan Losík).
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Flóra
Pokud dojde k realizaci navrženého zám ru výstavby bytových dom , budou p ímo
zlikvidována rostlinná spole enstva na ploše o velikosti p ibližn 1 ha. Zhruba polovina
dot ených porost má významn jší ochraná skou hodnotu. Jde o lu ní porosty
charakterizované jako horské kv tnaté louky. I když jsou tyto louky áste n degradované
v d sledku absence pravidelného se ení a lokáln ruderalizovány, jsou stále druhov bohaté
a vyskytuje se zde i n kolik zvlášt chrán ných druh rostlin.
Z provedeného biologického hodnocení a jeho dopln ní (p íloha dokumentace . 8a a 8b) je
z ejmé, že nejvýznamn jším zásahem do biotické složky na lokalit bude likvidace ásti
lu ních porost s výskytem siln ohroženého zvonku eského. Podle zjišt ní u in ných
v roce 2007 ádným botanickým pr zkumem v jarním a letním období bude po et dot ených
jedinc tohoto druhu nižší, než p vodn stanovených 120 rostlin. Na lokalit se totiž
vyskytují populace dvou zvonk , které se mezi sebou k íží (Campanula rotundifolia a C.
bohemica) a lze jen t žko stanovit, ke kterému druhu tito k íženci pat í. P ípadná ztráta této
ásti populace neohrozí existenci druhu v oblasti Pece pod Sn žkou. Pokud budou vhodn
ošet eny narušené plochy v okolí stavby, je možné, že zvonek eský tato narušená místa
v budoucnu kolonizuje. Ohrožené jedince lze ze stavebního pozemku p enést na vhodná
stanovišt , takže po et zlikvidovaných rostlin se výrazn sníží. Správa KRNAP již dne
30 .11. 2006 vydala rozhodnutí (KRNAP 08485/2006), jímž umož uje záchranný transfer
t chto rostlin a stanovuje podmínky, které je t eba p i této akci dodržet. Toto rozhodnutí je
sou ástí p ílohy dokumentace . 3. Bylo by vhodné provést transfer rostlin i s ástí okolního
drnu. Tím by bylo zajišt no i zachování ásti stanovišt , na n mž se zvonky vyskytují. Drny
by mohly být p eneseny na n které partie parcely . 104/1, které jsou v sou asnosti zarostlé
ruderální vegetací nebo dominantními druhy trav.
Dalším zvlášt chrán ným druhem, který se vyskytuje na stavebním pozemku je ho ec
tolitovitý. Jedná se o jeden trs v jihozápadním rohu pozemku. Vzhledem k tomu, že se tento
jedinec vyskytuje na samém okraji území, které je v projektu vyzna eno jako stavební
pozemek, lze se jeho poškození vyhnout šetrným provád ním stavby v jeho blízkosti. Další
jedinci ho ce tolitovitého a violky žluté sudetské se na dot ené parcele vyskytují mimo
plochu, která bude zastav na, takže pokud nedojde k zásah m mimo hranice stavebního
pozemku, nebudou nijak ovlivn ni.
Fauna
Zastav ním území dojde k likvidaci stanoviš , která se dotkne také chrán ných druh
živo ich .
Na lokalit byl prokázán výskyt plaz (ješt rka živorodá, slepýš k ehký), kte í využívají úkryty
v okolí roubené budovy ur ené k demolici. Riziko p ímé likvidace jedinc p i bouracích
pracích lze minimalizovat vhodným na asováním demolice, nejlépe na konec léta (druhá
polovina ervence a srpen). Úbytek vhodných úkryt nebude pro existenci populací
významný, nebo v okolí se nacházejí kamenné snosy, kde tito živo ichové naleznou
náhradní úkryt. Ztrátu úkryt lze také snadno kompenzovat vytvo ením náhradních opat ení,
nap íklad z ízením hromad z v tších kamen .
Zvlášt chrán né druhy bezobratlých pak budou dot eni pouze ztrátou potravních stanoviš ,
které jsou v sou asnosti p edstavovány lu ními porosty. Ty mají význam i jako biotop pro
výše uvedené druhy plaz . V sou asnosti není v tšina plochy luk na lokalit nijak
obhospoda ována a ší í se zde konkuren n silné druhy trav a nitrofilních druh , na okrajích
za íná sukcese d evin. Pokud bude na lokalit zahájen vhodný management, dá se
o ekávat zlepšení stavu t chto luk (zvýšení po etnosti konkuren n slabších druh v etn
zvonku eského). Toto zlepšení by mohlo p isp t k minimalizaci dopad ztráty stanoviš na
n které druhy živo ich .
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Zpracovatel biologického hodnocení pro realizaci zám ru navrhl následující zmír ující a
kompenza ní opat ení:
- Všechny zemní práce provád t s maximální šetrností, aby se minimalizoval rozsah
ploch s narušeným p dním povrchem. Tento požadavek je t eba zohlednit
p edevším na parcele . 104/1, kde se vyskytuje zvonek eský. Práce je t eba
provád t za suchého po así, aby se p edešlo rozježd ní louky.
-

Veškeré plochy, které budou p i stavb narušeny, nebo zbaveny vegetace je t eba
rekultivovat, nejlépe pomocí drn sejmutých na míst stavby z ploch, na nichž
se vyskytují p írodní stanovišt nebo oseta sm sí semen získaných vydrolením
sena z okolních luk.

-

Zabránit ší ení plevelných a invazních druh rostlin na obnažené plochy (kop iva
dvoudomá, t tina k ovištní, pýr plazivý, š ovík alpský). Toho lze dosáhnout
v asným ozelen ním p vodními druhy rostlin, v p ípad výskytu nežádoucích druh
je pot eba provést jejich likvidaci.

-

Na nezastav ném zbytku parcely . 104/1, zahájit pravidelný management zam ený
na zvýšení kvality lu ních porost
a podporu populace zvonku eského.
Doporu eným zp sobem je pravidelná se
celé plochy jedenkrát ro n
s d sledným odstran ním sklizené biomasy.

-

Kompenzaci ztráty úkryt pro obratlovce lze provést nap íklad vytvo ením hromad
z v tších kus d eva a kamen . V jejich blízkosti provést výsadby p vodních
listnatých d evin (je áb pta í, buk lesní, bez hroznatý).

-

Stavba bude probíhat podle platných norem a bude se dbát na dobrý stav techniky
a správné nakládání s odpady, aby nedošlo ke kontaminaci prost edí zne is ujícími
a škodlivými látkami.

- Management by m l spo ívat v se ení jednou ro n , odstran ní pose ené biomasy,

eventueln i ob asném mozaikovitém narušení souvislého drnu, aby se vytvo ily
vhodné podmínky pro klí ení semen n kterých rostlin. V ideálním p ípad by m l být
management provád n ke konci léta, vždy jen na ásti plochy. Nepose ená ást
biomasy by pak byla sklizena až na ja e následujícího roku. Toto opat ení by zajistilo
údržbu luk i celoro ní úkryt pro všechny živo ichy vázané na lu ní porosty.

Pokud budou realizována vhodná opat ení uvedená výše, m lo by dojít ke zlepšení kvality
nezastav né ásti stanoviš na lokalit . Tento management lze považovat za opat ení
zmír ující negativní vliv zám ru. Pokud by byl zachován sou asný stav, kdy jsou louky
ponechány bez údržby, došlo by asem k jejich celkové degradaci a následn zániku
v d sledku expanze náletových d evin.
V sou asné dob se zpracovává projekt k realizaci transferu zvlášt
rostlin p ed realizací zám ru.

chrán ných druh

Natura 2000
Pta í oblast Krkonoše:
Hodnocený zám r leží mimo území pta í oblasti, avšak t sn za její hranicí. Pokud by došlo
k realizaci zám ru, nedojde ke snížení rozlohy vhodných biotop ani k p ímé likvidaci jedinc
pta ích druh , které pat í k p edm t m ochrany. Ch ástal polní, který jako jediný obývá
bezlesá stanovišt , nebyl na lokalit zaznamenán a jeho populace nebude realizací zám ru
nijak ovlivn na.
Možný vliv by mohl plynout pouze z rušení pták v d sledku zvýšeného pohybu osob
v p ilehlé ásti pta í oblasti. Vzhledem k tomu, že v prostoru, který by mohl být takto ovlivn n
p evažují smrkové monokultury, které pro v tšinu cílových druh nep edstavují práv
optimální prost edí, lze tento vliv považovat za zanedbatelný.
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Evropsky významná lokalita Krkonoše:
Posuzovaný zám r je celý lokalizován na území EVL Krkonoše. Na ásti plochy ur ené
k nové výstavb se v sou asnosti nacházejí starší budovy, v jejichž bezprost ední blízkosti
se vyskytují stanovišt siln pozm n ná lov kem. ást nov naplánovaných budov však
bude stát na pozemcích, na nichž se vyskytují stanovišt a druhy, které jsou p edm tem
ochrany EVL Krkonoše. Pokud dojde k realizaci zám ru, bude zni eno p ibližn 0,68 ha
stanovišt 6520 - Horské se ené louky a asi 0,04 ha stanovišt 6230 - Druhov bohaté
smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (prioritní typ stanovišt ).
Po provedeném posouzení (p íloha . 9a a 9b dokumentace) plyne záv r, že ztráta t chto
dvou stanoviš nebude p edstavovat významn negativní ovlivn ní p edm t ochrany.
Bude také ovlivn na ást populace zvonku eského (prioritní p edm t ochrany EVL), po et
postižených rostlin je maximáln 120. Ohrožené jedince lze ze stavebního pozemku p enést
na vhodná stanovišt , takže po et zlikvidovaných rostlin se výrazn sníží. Správa KRNAP
dne 30 .11. 2006 již vydala rozhodnutí (KRNAP 08485/2006), jímž umož uje záchranný
transfer t chto rostlin a stanovuje podmínky, které je t eba p i této akci dodržet. Bylo by
vhodné provést transfer rostlin i s ástí okolního drnu. Tím by bylo zajišt no i zachování ásti
stanovišt , na n mž se zvonky vyskytují. Drny by mohly být p eneseny na n které partie
parcely . 104/1, které jsou v sou asnosti zarostlé ruderální vegetací nebo dominantními
druhy trav a po ínajícím náletem d evin (obr. . 11).
Obr. . 11: Lokalizace degradovaných a ruderalizovaných ploch – návrh lokalit pro transfer
zvonku eského

Empla spol. s r.o. Hradec Králové

69

Dokumentace „Pec pod Sn žkou – Malá plá – bytové domy, fitcentrum, kavárna“
Kumulativní vlivy spojené se soustavou Natura 2000:
Vliv hodnoceného zám ru na Pta í oblast Krkonoše nebyl prokázán, nedojde tedy ani ke
kumulaci s jinými zám ry.
Kumulativní vliv stavby spolu s doposud realizovanými stavbami na celém území EVL
Krkonoše, které svým charakterem m ly negativní vliv na dot ená stanovišt 6520 a 6230
byl zpracovatelem posouzení vlivu zám ru na lokality soustavy Natura 2000 vyhodnocen
jako nevýznamný vzhledem k jejich rozloze a kvalit .
Kumulativní vliv hodnoceného zám ru na bezprost ední a p iléhající okolí (k.ú. Pec pod
Sn žkou) byl z hlediska dopadu na stanovišt 6520 a 6230 vyhodnocen taktéž jako
nevýznamný.
Kumulativní vliv zvýšení ubytovací kapacity výstavbou p edm tného ubytovacího za ízení
spolu s p edpokládaným zvýšením turistického tlaku na okolí Pece pod Sn žkou lze
vyhodnotit jako nevýznamný.
Návrh zmír ujících opat ení:
Pro minimalizaci vlivu stavby na p edm ty ochrany lokalit soustavy Natura 2000 lze provést
následující opat ení. Uvedená opat ení by m la být zapracována do projektu.
-

Všechny zemní práce provád t s maximální šetrností, aby se minimalizoval rozsah
ploch s narušeným p dním povrchem. Tento požadavek je t eba zohlednit p edevším
na parcele . 104/1, kde se vyskytují p edm ty ochrany EVL Krkonoše. Práce je t eba
provád t za suchého po así, aby se p edešlo rozježd ní louky.

-

Veškeré plochy, které budou p i stavb narušeny, nebo zbaveny vegetace je t eba
rekultivovat, nejlépe pomocí drn sejmutých na míst stavby z ploch, na nichž se
vyskytují p írodní stanovišt . Nebo oseta sm sí semen získaných vydrolením sena
z okolních luk.

-

Zabránit ší ení plevelných a invazních druh rostlin na obnažené plochy. Toho lze
dosáhnout v asným ozelen ním p vodními druhy rostlin, v p ípad
výskytu
nežádoucích druh je pot eba provést jejich likvidaci.

-

Na nezastav ném zbytku parcely . 104/1, zahájit pravidelný management zam ený
na zvýšení kvality lu ních porost
a podporu populace zvonku eského.
Doporu eným zp sobem je pravidelná se celé plochy jedenkrát ro n s d sledným
odstran ním sklizené biomasy.

-

P i záchranném transferu ásti populace zvonku eského, ke kterému vydala souhlas
správa KRNAP, by bylo vhodné provést transfer rostlin i s ástí okolního drnu. Tím by
bylo zajišt no i zachování ásti stanovišt , na n mž se zvonky vyskytují. Drny by
mohly být p eneseny na n které partie parcely . 104/1, které jsou v sou asnosti
zarostlé ruderální vegetací nebo dominantními druhy trav (obr. . 11).

Pokud budou realizována navržená zmír ující opat ení, bude zajišt n odpovídající
management na zbývající ploše p írodních stanoviš , takže v dlouhodobém výhledu bude
realizace zám ru (aktivní varianta) lepší než nulová varianta, která by vedla k postupné
degradaci lu ních spole enstev. Tyto záv ry se vztahují i na další dot ený p edm t EVL,
kterým je lokální populace zvonku eského (Campanula bohemica). Pro jedince, kte í by byli
realizací zám ru p ímo postiženi je navržen záchranný transfer. Zavedení managementu na
plochách v okolí nových staveb zajistí vhodné podmínky pro trvalou existenci tohoto druhu.
Na základ uvedených zjišt ní lze tedy konstatovat, že realizace hodnoceného zám ru
nebude mít významn negativní vliv na p edm ty ochrany EVL Krkonoše.
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D. I. 7. Vlivy na krajinu
Vliv na krajinný ráz a významné krajinné prvky
Dle zákona . 114/1992 Sb. (§12), ve zn ní pozd jších p edpis , zásahy do krajinného rázu,
zejména p i umis ování staveb, mohou být provád ny pouze s ohledem na zachování
významných krajinných prvk , zvlášt chrán ných území, kulturních dominant krajiny,
harmonického m ítka a vztah v krajin .
Realizací zám ru dojde k záboru do cca 1,175 ha dosud nevyužívané plochy (krom plochy
krátké sjezdové trat ). P edm tný zám r je situován na svahu svažujícím se východním
sm rem do údolí Pece pod Sn žkou v nadmo ské výšce okolo 800 – 820 m n.m. Jedná se o
urbanizovanou krajinu, více i mén ovlivn nou inností lov ka.
Zám r bude svým charakterem tvo it kulturní dominantu zejména z pohledu okolních strání.
Umíst ní zám ru v krajin je dob e viditelné z obrázku . 7. Ze západního sm ru bude
odclon n vzrostlým lesním komplexem, z pohledu údolí Zeleného potoka a centra Pece pod
Sn žkou bude kryt stávajícími zástavbami (bytovými a rekrea ními, ob anského využití).
Zám rem budou odstran ny negativní kulturní prvky v krajin v podob demolice chátrající
mate ské školky a obytného objektu.
Okolní pozemky jsou z v tší míry kultivovány a zem d lsky obhospoda ovány jako louky a
pastviny (trvalé travní porosty). Jejich využití se zám rem nezm ní.
Pro realizaci zám ru budou pokáceny dv b ízy b lokoré nacházející se na východní hranici
zám ru u p íjezdových komunikací, které jsou VKP v p edm tném území. Jedná se spíše o
náletové d eviny, jejichž obvod kmene ve vý etní výšce není v tší než 80 cm. Tento VKP
bude nahrazen jiným vhodným typem d evin (jasan ztepilý).
Vliv na estetické kvality území
Veškeré stavby, které budou umíst ny v p edm tné lokalit musí být vhodn za len ny do
krajiny jak sm rovým a výškovým vedením, tak následnými sadovými úpravami, aby nebyla
snížena estetická hodnota území. Navržené architektonické ešení bytových objekt je
v podob výkres stavebního ešení sou ástí p ílohy dokumentace . 4.
P edkládané ešení navazuje na stávající urbanistickou strukturu obce v této lokalit , a to jak
prostorovým uspo ádáním, tak svoji architekturou. Navrženo je 6 bytových dom . Návrh
využívá svažitosti stavebního pozemku - technické a skladové prostory, garáže, venkovní
krytá stání i ást fitcentra jsou zapušt ny do terénu. Výška zástavby odpovídá charakteru
lokality, domy mají jedno podzemní a dv nadzemní podlaží a podkroví. St echy objekt jsou
navrženy pultové s plechovou titanzinkovou krytinou. Architektonicky se nejedná o žádný
novotvar, podobné domy jsou realizovány v t sném sousedství dané lokality. Fasády dom
jsou navrženy v d ev ném obkladu s horizontální orientací, typické pro místní horské stavby,
v kombinaci s betonovým tryskaným soklem. Jednotlivé objekty jsou navzájem rozlišeny
nejen architektonickými prvky, ale i velikostí a barevností d ev ného obkladu. Dopravní
obslužnost jednotlivých dom je zajišt na vlastní komunikací na parcele, podzemními
garážemi a p íslušným po tem krytých a nekrytých parkovacích stání.
Technický návrh konstrukcí vychází z toho, že objekt je situován v oblasti s nadmo skou
výškou cca 810 m n. m., v teplotním pásmu –18 0C, sn hová oblast V a v trná oblast IV.
Lze konstatovat, že urbanisticky tvo í bytové domy ucelený obytný prostor, který se svou
kompozicí a architekturou za le uje do stávající zástavby a pozvedá její kvalitu.
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Zám r p edpokládá s realizací ozelen ní areálu (vysázení n kolika kus jasanu ztepilého,
navržení živých plot , zatravn ní st ech objekt SO-7, SO-8, SO-9, p i emž budou
up ednostn ny domácí druhy (autochtonní). Do p ílohy . 4 dokumentace je za azen výkres
z projektové dokumentace ke stavebnímu ízení - situace sadových úprav, ze které je z ejmé
rozvržení a rozsah zelených ploch, umíst ní komunikací a chodník .
Vliv na rekrea ní využití krajiny
A koli není zám r ur en k rekrea ním ú el m, mohou turisté (ve ejnost) využívat kavárnu.
Zám r zatraktivní dosud málo využívanou plochu a odstraní nevyužívané 3 stavební objekty.
Lokalita je v územím plánu m sta Pec pod Sn žkou vymezena k zástavb bytovými domy,
emuž také odpovídá charakter zám ru. Zvýšení koncentrace bydlení v této lokalit však
m že na uživatele okolních rekrea ních objekt (penzion a hotelu) do ur ité míry p sobit
rušiv . Zám rem bude zrušen stávající krátký cvi ný lyža ský vlek.
D. I. 8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Zám r bude realizován na pozemcích, jejichž vlastníkem je oznamovatel. S p vodními
majiteli n kterých pozemk byly vyrovnány majetkoprávní vztahy.
Jiný hmotný majetek t etích osob nebude dot en. Kulturní památky nebudou zám rem
ovlivn ny.
D. I. 9. Vlivy na chrán ná území
Plánovaný zám r svým charakterem neovlivní žádná zvlášt chrán ná území vymezená
zákonem . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis .
Vzhledem k tomu, že se posuzovaný zám r se nachází v ochranném pásmu KRNAP jsou
regulativy pro využívání území ochranného pásma stanovena v na ízení vlády . 165/1991
Sb.. Zám r není v rozporu s tímto na ízením vlády.
ešené území se nachází v „Chrán né oblasti p irozené akumulace vod (CHOPAV)
Krkonoše“, která byla stanovena na ízením vlády SR . 40/1978 Sb. ze dne 19. dubna
1978. Hranice je totožná s hranicí KRNAP. Omezení, která jsou stanovena v tomto na ízení
vlády se nevztahují pro uvažovaný zám r.
P írodní zdroje se v míst zám ru ani v bližším okolí nevyskytují. V hodnoceném území se
nenachází žádný dobývací prostor ani chrán né ložisko nerostných surovin.
Katastrální území Pec pod Sn žkou je územím archeologického zájmu ve smyslu zákona
. 20/1987 Sb., o státní památkové pé i. V souvislosti s provád ním zemních prací je
nezbytné dodržet ustanovení § 22 odst. 2 tohoto zákona ukládající povinnost stavebníkovi
v dob p ípravy stavby zkontaktovat n které z archeologických pracoviš pro vydání
souhlasu ke stavb a stanovení podmínek p ípadného záchranného archeologického
výzkumu (§ 22 zákona).

D. II. Komplexní charakteristika vliv zám ru na životní prost edí z hlediska
jejich velikosti a významnosti a možnosti p eshrani ních vliv
P edkládaný zám r je v této dokumentaci posouzen v souladu se zákonem . 100/2001 Sb.,
o posuzování vliv na životní prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis .
Snahou investora je p izp sobit fázi výstavby a samotný provoz zám ru požadavk m
ochrany životního prost edí dle platných legislativních p edpis .
Navrhovaný zám r nebude mít žádné nep íznivé vlivy p esahující státní hranice.
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Vlivy na ve ejné zdraví
Hodnocení zdravotních rizik pro chemické látky vycházelo z rozptylové studie, která byla
po ítána pro chemickou škodlivinu - oxid dusi itý - reprezentující vliv emisí z provozu kotelny
a obslužné osobní dopravy.
Na základ provedeného hodnocení lze konstatovat, že samotný p ísp vek míry rizika
nekarcinogenního ú inku oxidu dusi itého (NO2) vyvolaný zprovozn ním zám ru není
významný.
Vlastní ro ní imisní p ísp vek NO2 z provozu zám ru je nízký, pohybuje se v ádu tisícin až
setin g/m3. Pro stávající stav lze výskyt respira ních symptom u d tské populace
p edpokládat v hladin 3,372 % (chronické obtíže), resp. 2,808 % (astmatické obtíže) z toho
by 0,372 %, resp. 0,808 % inil výskyt symptom odpovídající celkové imisní koncentraci.
Po zprovozn ní bytových dom , fitcentra a kavárny na Malé pláni by dle výpo tu nem lo
docházet ke zvyšování výskytu chronických i astmatických respira ních obtíží u
exponované d tské populace v okolí (v porovnání se stávajícím stavem, resp. imisním
pozadím).
Hluk
Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku bylo provedeno na základ hlukové studie
(z uvažovaných zdroj hluku umíst ných na míst zám ru a z vyvolané osobní a obslužné
automobilové dopravy) dle autoriza ního návodu AN 15/04 - verze 2 - Státního zdravotního
ústavu. Bylo provedeno hodnocení pro stávající stav a pro stav po realizaci zám ru.Ve
stávající situaci nelze u exponovaných osob pravd podobn o ekávat žádné možné
negativní ú inky hluku, a to jak z expozice v denní, tak no ní dob .
Realizací zám ru výstavby dojde k navýšení stávající hlukové situace, zejména hlukem
z dopravy. O ekávaným navýšením však nebude dosaženo takových hodnot hluku, aby se u
exponovaných osob daly o ekávat p ípadné možné negativní ú inky expozice v denní nebo
no ní dob .
Realizace zám ru nep edstavuje z hlediska hodnocení zdravotních rizik expozice hluku
žádné riziko.
Vlivy na ovzduší a klima
Plošným zdrojem emisí p i výstavb zám ru bude provoz stavebních mechanism
na staveništi. Liniovým zdrojem emisí bude obslužná nákladní automobilová doprava na
p íjezdových komunikacích. Bude se jednat o krátkodobé p sobení (max. cca 1 rok) t chto
zdroj zne išt ní ovzduší. Pro zamezení vlivu sekundární prašnosti (emise TZL) byla v
dokumentaci navržena n která technická a organiza ní opat ení výstavby.
Hodnocení vliv na ovzduší pro etapu provozu zám ru bylo provedeno pro nejvyšší a
pr m rné ro ní imisní koncentrace oxidu dusi itého – z provozu kotelny a obslužné osobní
dopravy.
Vzhledem k velmi nízkým vypo teným hodnotám p ísp vk imisních koncentrací oxidu
dusi itého lze p edpokládat, že provozem posuzovaného zám ru nebude imisní situace
v dané lokalit tém v bec ovlivn na. Na nejbližší hranici KRNAP bude i po realizaci
zám ru spln n imisní limit pro ochranu ekosystém a vegetace oxid dusíku NOx.
Na základ výsledku rozptylové studie její zpracovatel doporu il minimální výšku komínu
kotelny na 14,5 m nad terénem.
Vlivy na hlukovou situaci
Výpo et stávající i p edpokládané hlukové situace byl proveden pro hluk ze stacionárních
zdroj hluku, pro dopravní hluk a pro hluk ze stacionárních zdroj hluku i z dopravy spole n
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(celková situace) pro denní a no ní dobu. V hlukové studii byl dále vypo ítán hluk
ze stavební innosti.
Ve všech modelových bodech (reprezentujících nejbližší obytnou zástavbu v okolí zám ru)
umíst ných jak u stávajícího, tak u plánovaného chrán ného venkovního prostoru staveb
budou b hem provozu zám ru spln ny hygienické limity pro hluk ze stacionárních zdroj
hluku i pro hluk z dopravy na ve ejných pozemních komunikacích a to jak v denní, tak i v
no ní dobu (v etap výstavby pro denní dobu).
V t chto výpo tových bodech dojde v denní i no ní dob k nár stu hlukové zát že LAeq,T ze
všech zdroj hluku umíst ných v posuzované lokalit a to v rozmezí od + 0,2 dB do + 13,6
dB v denní dob a od 0,0 dB do + 12,0 dB v no ní dob . Proto bude nutné zajistit, aby toto
navýšení nem lo vliv na p ekro ení hygienických limit pro chrán ný vnit ní prostor staveb
v denní i no ní dob .
Realizací zám ru vznikne nový chrán ný vnit ní prostor staveb (modelové výpo tové body
. 8 až 14). Pro spln ní hygienických limit pro chrán ný vnit ní prostor staveb a to jak
v denní, tak i no ní dob byly v hlukové studii stanoveny požadavky na zvukovou izolaci
obvodového plášt budov.
Ve stávajícím vnit ním chrán ném prostoru staveb (uvnit stávajících obytných objekt ) lze
po zprovozn ní zám ru o ekávat spln ní hygienických limit pro chrán ný vnit ní prostor
staveb v denní i no ní dob .
Vliv na podzemní a povrchové vody
Standardním provozem zám ru, v etn p ípravy území pro zám r, ze stavebních inností a
realizovaného vhodného technického zabezpe ení svodu deš ových vod z parkovacích
ploch stání a z likvidace splaškových vod nebude mít zám r negativní vliv na kvalitu
povrchových a podzemních vod v daném území.
Vliv na p du
Zám r nebude mít p i standardním pr b hu terénních a stavebních prací negativní vliv na
p du. Zám rem budou dot eny pozemky v k.ú. Pec pod Sn žkou o celkové rozloze 1,175
ha. Z této vým ry bude dot eno 1,0099 ha zem d lské p dy náležící do IV. t ídy ochrany
zem d lské p dy (tj. s podpr m rnou produk ní schopností, které je možné využít pro
výstavbu). Zbylé plochy mají dle výpisu z katastru nemovitostí charakter zastav ných ploch a
nádvo í a ostatních ploch.
v zastav ném území m sta, proto tento zásah do ZPF lze ozna it za málo významný.
V rámci územního ízení byl Krajským ú adem Královéhradeckého kraje pro daný zám r
vydán souhlas s trvalým odn tím zem d lské p dy ze ZPF v etn podmínek dle §9 zákona
o ochran ZPF, ve zn ní pozd jších p edpis .
Zám rem nebudou dot eny pozemky ur ené k pln ní funkce lesa (PUPFL), pouze ást
zám ru bude ležet v ochranném pásmu lesa (50 m od okraje lesa). Souhlas se stavbou na
pozemcích do vzdálenosti do 50 m od okraje lesních pozemk , v etn podmínek byl
M stským ú adem Trutnov, odborem životního prost edí vydán v rámci územního ízení.
Provozem zám ru se nep edpokládá žádné zne išt ní p dy.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
V p edm tném území byl proveden biologický pr zkum. Z n ho je z ejmé, že stavbou bude
dot eno n kolik druh zvlášt chrán ných rostlin a živo ich . P ímo ovlivn na bude zdejší
mikropopulace siln ohroženého zvonku eského, která se vyskytuje p ímo na ploše ur ené
k výstavb . Minimalizace po tu zlikvidovaných jedinc
lze dosáhnout záchranným
transferem rostlin spolu s ástí drnu na degradovaná místa v lu ním porostu. Správa KRNAP
již ud lila výjimku pro tento transfer.
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Dále budou ovlivn ny dva druhy plaz (ješt rka živorodá a slepýš k ehký) a n kolik
ohrožených druh hmyzu ( meláci rodu Bombus, zlatohlávek Oxythyrea funesta). Tyto duhy
budou ovlivn ny v tšinou nep ímo, úbytkem vhodných stanoviš . Jedná se o živo ichy, kte í
se na lokalit i v jejím okolí vyskytují v po etn jších populacích a realizace zám ru neohrozí
jejich životaschopnost v daném území.
Pokud budou realizována vhodná opat ení uvedená v biologickém hodnocení, m lo by dojít
ke zlepšení kvality nezastav né ásti stanoviš na lokalit . Tento management lze považovat
za opat ení zmír ující negativní vliv zám ru. Pokud by byl zachován sou asný stav, kdy jsou
louky ponechány bez údržby, došlo by asem k jejich celkové degradaci a následn zániku
v d sledku expanze náletových d evin.
Vlivy na soustavu Natura 2000
Bylo provedeno provedeno posouzení vliv zám ru na lokality soustavy Natura 2000.
Vzhledem k lokalizaci a charakteru zám ru byl posuzován vliv na pta í oblasti a evropsky
významné lokality Krkonoše.
Riziko ovlivn ní populací cílových druh v pta í oblasti Krkonoše bylo vyhodnoceno jako
minimální. Bylo zjišt no, že dojde k p ímému ovlivn ní p edm tu ochrany v EVL Krkonoše,
jelikož bude narušena plocha s výskytem zvonku eského (Campanula bohemica) a dvou
typ p írodních stanoviš (konkrétn jde o stanovišt 6520 - Horské se ené louky a 6230 Druhov bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech).
Po provedeném posouzení plyne záv r, že ztráta t chto dvou stanoviš nebude p edstavovat
významn negativní ovlivn ní p edm t ochrany.
Po et postižených rostlin zvonku eského (prioritní p edm t ochrany EVL) bude maximáln
120. Pokud budou realizována navržená zmír ující opat ení, bude zajišt n odpovídající
management na zbývající ploše p írodních stanoviš , takže v dlouhodobém výhledu je
realizace zám ru lepší než nulová varianta, která by vedla k postupné degradaci lu ních
spole enstev. Ohrožené jedince lze ze stavebního pozemku p enést na vhodná stanovišt ,
takže po et zlikvidovaných rostlin se výrazn sníží. Správa KRNAP dne 30 .11. 2006 již
vydala rozhodnutí (KRNAP 08485/2006), jímž umož uje záchranný transfer t chto rostlin a
stanovuje podmínky, které je t eba p i této akci dodržet.
Vliv na krajinu
Zám r bude svým charakterem tvo it kulturní dominantu zejména z pohledu okolních strání.
Ze západního sm ru bude odclon n vzrostlým lesním komplexem, z pohledu údolí Zeleného
potoka a centra Pece pod Sn žkou bude kryt stávajícími zástavbami. Zám rem budou
odstran ny negativní kulturní prvky v krajin v podob demolice chátrající mate ské školky a
obytného objektu.
Urbanisticky budou bytové domy tvo it ucelený obytný prostor, který se svou kompozicí a
architekturou za lení do stávající zástavby. Zám r zatraktivní dosud málo využívanou plochu
a odstraní nevyužívané 3 stavební objekty. Lokalita je v územím plánu m sta Pec pod
Sn žkou vymezena k zástavb bytovými domy, emuž také odpovídá charakter zám ru.
Zvýšení koncentrace bydlení v této lokalit však m že na uživatele okolních rekrea ních
objekt (penzion a hotelu) p sobit rušiv . Zám rem bude zrušen stávající krátký cvi ný
lyža ský vlek.
Pro realizaci zám ru budou pokáceny dv b ízy b lokoré nacházející se na východní hranici
zám ru u p íjezdových komunikací, které jsou VKP v p edm tném území a budou nahrazeny
jiným vhodným ozelen ním.
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Vliv na chrán ná území
Plánovaný zám r svým charakterem neovlivní žádná zvlášt chrán ná území vymezená
zákonem . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis . P esto,
že se posuzovaný zám r se nachází v ochranném pásmu KRNAP, budou jeho realizací
dodrženy regulativy stanovené pro využívání tohoto území (na ízení vlády . 165/1991 Sb.).
P írodní zdroje se v míst zám ru ani v bližším okolí nevyskytují. V hodnoceném území se
nenachází žádný dobývací prostor ani chrán né ložisko nerostných surovin.
Katastrální území Pec pod Sn žkou je územím archeologického zájmu ve smyslu zákona
. 20/1987 Sb., o státní památkové pé i. V p ípad archeologického nálezu (nap . p i
výkopových pracích) musí být u in no oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu
muzeu.
Socioekonomické vlivy
Výstavba zám ru bude organiza n zabezpe ena zp sobem, který bude omezovat narušení
faktor pohody - v no ních hodinách nebude výstavba realizována veškerá p eprava
stavebních materiál a stavebních odpad bude uskute ována pouze v denní dob .
Provoz zám ru (resp. kavárny, bazénu, sauny a posilovny) nabídne pracovní p íležitost pro
cca 6 zam stnanc .
Ú elem zám ru je vytvo ení obytného komplexu s bytovými jednotkami a zázemím.
V sou asné dob jsou na lokalit nevyužité objekty. Realizace bytových dom bude
p ínosem z hlediska vytvo ení nových kapacit k bydlení a rozší ením služeb v této oblasti.

D. III. Charakteristika environmentálních rizik p i možných haváriích a
nestandardních stavech
Z b žného provozu zám ru v etn jeho výstavby p i dodržování legislativních p edpis a
navržených opat ení nevyplývají pro pracovníky, obyvatele a životní prost edí v okolí areálu
žádná významná rizika.
P edvídatelné druhy havárií v za ízení a nestandardních stav :
•
•

úniky látek škodlivých vodám a p dám b hem výstavby
požár

Únik látek škodlivých vodám a p dám
Významné riziko pro kvalitu podzemních i povrchových vod v p edm tné lokalit a jejím okolí
p edstavují p ípadné úkapy nebo úniky ropných látek (nafta, benzín, hydraulické oleje apod.)
používaných p i provozu stavební mechanizace a dopravních prost edk .
Požár v objektu (úniky emisí)
Za mimo ádné události spojené s únikem emisí škodlivin lze považovat požár v areálu
bytových dom , fitcentra, kavárny, krytého parkovišt i trafostanice.
Uvedené objekty jsou rozd leny do následujících požárních úsek :
1) SO-1 Bytový d m + SO-2 Bytový d m + SO-7 Fitcentrum + SO-8 Kavárna = z hlediska
PO jeden objekt
2) SO-3, SO-4, SO-5, SO-6 Bytové domy = jednotlivé samostatné objekty
3) SO-9 Parkovací stání + SO-10 Trafostanice = z hlediska PO jeden objekt
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P i požáru unikají do ovzduší toxické zplodiny ho ení. Tímto m že dojít u n kterých škodlivin
k p ekro ení jejich nejvyšších p ípustných krátkodobých koncentrací v ovzduší. Vliv p sobení
potenciálních mimo ádných událostí lze ozna it jako krátkodobý.

D. IV. Charakteristika opat ení k prevenci, vylou ení, snížení, pop ípad
kompenzaci nep íznivých vliv na životní prost edí
Opat ení pro minimalizaci možnosti vzniku havárií a nestandardních stav
Únik látek škodlivým vodám a p dám
Jak v etap výstavby zám ru, tak b hem provozu zám ru musí být nakládání s chemickými
látkami a p ípravky provád no dle zákona . 356/2003 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
Pro tyto nestandardní situace musí být provozovatel p ipraven na ú elné provedení
kompenza ních opat ení. V p ípad úniku závadných látek na nezpevn nou plochu bude
p erušen únik látek, unikající kapalina bude zachycena a zneškodn na, kontaminovaná
zemina bude sejmuta a odvezena k likvidaci.
V areálu za ízení musí být k dispozici sorp ní prost edky a ochranné pom cky pro
pracovníky a pracovní ná iní a pevná sb rná nádoba.
Strojní mechanismy a nákladní doprava, které budou zám rem využívány nebo s ním
spojeny, musí být ve vyhovujícím technickém stavu. U za ízení využívaných v rámci za ízení
bude nezbytné zajiš ovat jejich kontrolu zejména z hlediska možných úkap ropných látek.
Kontrolu je doporu ováno provád t pravideln p ed zahájením prací.
Pohyb nákladních vozidel a strojních za ízení bude provád n pouze komunikacích, p íp.
cestách a zpevn ných plochách k tomuto ú elu ur eným.
Riziko poškození nebo ohrožení životního prost edí v pr b hu provozu zám ru bude
minimální, nebo v areálu bytového komplexu nebude prakticky manipulováno se závadnými
látkami a osobní automobily využívající nové parkovací prostory a p íjezdové komunikace se
budou pohybovat pouze na vodohospodá sky dostate n zabezpe ených plochách.
Požár v objektu (úniky emisí)
Pravd podobnost vzniku t chto nestandardních stav bude minimalizováno použitím
vhodných materiál na konstrukci staveb a obvodové plášt a dostate ného zabezpe ení
staveb požární vodou v etn rozmíst ní vnit ních a vn jších odb rných míst. V našem
p ípad budou požární objekty vybaveny vnit ními i vn jšími hydranty, v objektech budou
dále umíst ny ru ní hasící p ístroje (práškové).
Požární zabezpe ení staveb je ešeno v projektové dokumentaci zám ru a bude provedeno
dle p íslušných norem.
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Navržená opat ení a doporu ení pro realizaci zám ru
Dle provedeného komplexního posouzení zám ru z hlediska vliv na zdraví obyvatel a na
životní prost edí plynou pro realizaci stavby a provozu zám ru následující povinnosti a
doporu ení:
A. Doporu ení p ed p ípravou území pro stavbu:
Jelikož v posuzovaném území není vylou ena možnost archeologických nález ve
smyslu §22 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších
p edpis , jsou stavebníci již od doby p ípravy jednotlivých staveb povinni zám ry
oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávn né organizaci provést na
dot eném území záchranný archeologický výzkum.
P ed zahájením stavby ve vhodném vegeta ním období provést biologické hodnocení
se zam ením na zvlášt chrán né druhy rostlin.
B. Doporu ení pro fázi výstavby:
Organiza n zabezpe it výstavbu zám ru takovým zp sobem, který zajistí bezpe nost
provozu a maximáln omezí možnost vzniku negativního ovlivn ní životního prost edí
v dané lokalit a možnost narušení faktor pohody (a to zejména v no ních hodinách a
ve dnech pracovního klidu).
Aby bylo zabrán no škodám na ZPF v d sledku stavebních inností a provozu zám ru,
jsou právnické a fyzické osoby tuto innost vykonávající povinny ídit se zásadami
ochrany ZPF zejména dle §4 zákona . 334/1992 Sb. P i záboru p d ZPF je nutné co
nejmén narušovat hydrologické a odtokové pom ry v území, odnímat jen nejnutn jší
plochu ZPF a po p ípadném ukon ení povolení nezem d lské innosti neprodlen
provést terénní úpravy, pro p ípravu území pro rekultivaci.
V terénu bude provedeno zam ení odejmuté vým ry a zabezpe eno nep ekro ení
odsouhlaseného záboru.
Skrývka kulturních vrstev zeminy bude provedena z celé odnímané vým ry do hloubky
15 cm. Získaných 1 515 m3 zeminy bude použito k ozelen ní kolem nových objekt .
Stavebník bude vést pracovní deník, kde budou zaznamenány všechny skute nosti
rozhodující pro posouzení ú elného nakládání s kulturní zeminou v etn množství a
umíst ní skrývky.
Na sousedním lesním pozemku nesmí být ukládány a skladovány zemní hmoty, stavební
materiál, odpady, umís ovány nebo kotvena stavební za ízení, odstavována technika
apod.
Veškerá innost v ochranném pásmu lesa musí být provád na tak, aby nedocházelo
k poškozování lesní p dy, okolních lesních porost a jejich ko enového systému. Nebude
požadováno odlesn ní v okolních lesních porostech.
Požárn nebezpe ný prostor objekt nebude zasahovat na lesní pozemek.
Stavba bude zabezpe ena tak, aby nemohlo dojít k jejímu poškození p ípadnými
padajícími stromy.
Zapo etí jakož i ukon ení prací bude p edem dohodnuto s vedoucím Lesní správy Pec
pod Sn žkou.
Strojní za ízení využívaná v etap výstavby musí být udržována v dobrém technickém
stavu (pro minimalizaci zplodin ze spalovacích motor , únik provozních kapalin do okolí,
hlu nosti apod.). Up ednostnit nasazení stavebních mechanism a nákladních vozidel
s nízkými emisními hodnotami zne iš ujících látek.
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V prostorách staveništ , zejména v suchých letních m sících, minimalizovat prašnost
pravidelným, dostate ným skráp ním plochy staveništ a komunikací využívaných p i
výstavb .
Minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiál a ostatních potencionálních zdroj
prašnosti. Zajistit p evážený sypký náklad proti úsyp m. Vhodn manipulovat se sypkými
materiály.
Provád t pravidelnou o istu vozidel p ed výjezdem z areálu staveništ .
Všechny zemní práce provád t s maximální šetrností, aby se minimalizoval rozsah
ploch s narušeným p dním povrchem. Tento požadavek je t eba zohlednit p edevším na
parcele . 104/1, kde se vyskytují p edm ty ochrany evropsky významné lokality
Krkonoše. Práce je t eba provád t za suchého po así, aby se p edešlo rozježd ní
louky.
Veškeré plochy, které budou p i stavb narušeny nebo zbaveny vegetace, je t eba
rekultivovat, nejlépe pomocí drn sejmutých na míst stavby z ploch, na nichž se
vyskytují p írodní stanovišt nebo oseta sm sí semen získaných vydrolením sena z
okolních luk.
Zabránit ší ení plevelných a invazních druh rostlin na obnažené plochy. Toho lze
dosáhnout v asným ozelen ním p vodními druhy rostlin, v p ípad
výskytu
nežádoucích druh je pot eba provést jejich likvidaci.
Na nezastav ném zbytku parcely . 104/1, zahájit pravidelný management zam ený
na zvýšení kvality lu ních porost a podporu populace zvonku eského. Doporu eným
zp sobem je pravidelná se celé plochy jedenkrát ro n s d sledným odstran ním
sklizené biomasy.
P i záchranném transferu ásti populace zvonku eského, ke kterému vydala souhlas
správa KRNAP, by bylo vhodné provést transfer rostlin i s ástí okolního drnu. Tím by
bylo zajišt no i zachování ásti stanovišt , na n mž se zvonky vyskytují. Drny by mohly
být p eneseny na n které partie parcely . 104/1, které jsou v sou asnosti zarostlé
ruderální vegetací nebo dominantními druhy trav.
Provozovat výstavbu v souladu se zákonem . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví
a s ním souvisejících p edpis , v platném zn ní.
Chemickými p ípravky manipulovat dle zákona . 356/2003 Sb., o chemických látkách a
chemických p ípravcích, ve zn ní pozd jších p edpis a dle bezpe nostních list
jednotlivých p ípravk .
Nakládat s odpady dle zákona . 185/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
C. Opat ení pro fázi provozu zám ru:
Provozovat za ízení v souladu se zákonem . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví
a s ním souvisejících p edpis v platném zn ní.
P i provozu zám ru akreditovaným m ením ov it hlukovou situaci a tím i spln ní
hygienických limit v nejbližším chrán ném prostoru v souladu s na ízením vlády
. 148/2006 Sb., v platném zn ní.
S odpady vznikajícími s provozem zám ru nakládat dle zákona . 185/2001 Sb. a jeho
provád cích p edpis v platném zn ní.
S chemickými látkami a p ípravky nakládat dle zákona . 356/2003 Sb., o chemických
látkách a p ípravcích, ve zn ní pozd jších p edpis .
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Pro Lapol zachycující ropné látky z deš ových vod dopadajících na venkovní parkovací
stání s následným vyúst ním do deš ové kanalizace a následn do povrchového toku
vypracovat provozn manipula ní ád.
Hodnoty ukazatel zne išt ní a množství vypoušt ných odpadních vod musí odpovídat
stanoveným limit m kanaliza ního ádu m sta (dle platné legislativy zákon . 254/2001
Sb., o vodách, v platném zn ní, zákon . 274/2001, o vodovodech a kanalizacích,
v platném zn ní).
D. Opat ení po ukon ení provozu:
Zajistit rekultivaci území dle platné legislativy.
Celkové zhodnocení povinnosti provozovatele:
P íprava stavby a zkušební provoz zám ru budou ve všech svých fázích podléhat povinnosti
kontroly p íslušných ú ad , p ípadn specialisty z týmu zpracovatele této dokumentace.

D. V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích p edpoklad
p i hodnocení vliv
Modelové prognostické výpo ty
Matematické výpo ty:
- Rozptylové studie emisí ze stacionárních zdroj
modelování stacionárních zdroj , HMÚ Praha 1998

dle metodiky SYMOS´97 – Systém

- Software – výpo tový model dle metodiky SYMOS´97 – Systém modelování stacionárních
zdroj , verze 2003
- Výpo tový software pro vyhodnocování vliv zdroj hluku Hluk +, Verze 7.12 Profi
Hlavními podklady pro hodnocení stávajícího stavu životního prost edí v posuzované lokalit
byly:
- Biologické hodnocení a posouzení vlivu zám ru na soustavu Natura 2000
(Mgr. Jan Losík) 2006
- Inženýrskogeologický pr zkum I. etapa (Ing. J. Petera) 2005, II. etapa (Ing. J. Petera,
Ing. M. Hartman) 2006
- Radonový pr zkum dané lokality (Ing. P. Petr ) 2005
- Rozptylová studie (Ing. P. Tomíška) 2005
- Hluková studie (Empla spol. s.r.o.) 2007
- Konzultace na M Ú Trutnov – odbor životního prost edí
- ÚP m sta Pec pod Sn žkou (Ing. arch. A. Jane ková) 2005, schválený v prosinci 2006
- ÚP VÚC Krkonoše 2005
- Terénní obch zka zpracovateli dokumentace a odborných studií
- Internetové stránky
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D. VI. Charakteristika nedostatk ve znalostech a neur itostí, které se vyskytly
p i specifikaci vliv a p i zpracování dokumentace
V p edm tné lokalit nebyl proveden imisní monitoring. Pro zjišt ní stávajícího stavu
imisního pozadí zpracovatel dokumentace vycházel z informací HMÚ a ze vstupních
parametr od zadavatele dokumentace. Nejistoty výpo t v rozptylové studii pochází
p edevším z výpo tových program SYMOS´97 (verze 2003).
V rozptylové studii nebyl uvažován vliv sekundární prašnosti na obslužných komunikacích a
manipula ních plochách a uvol ování jemných prachových ástic p i manipulaci se sypkými
surovinami. Tato prašnost by mohla vést ke zvýšení imisního p ísp vku PM10 v zájmové
lokalit , proto byla v dokumentaci doporu ena n která technická a organiza ní opat ení.
Hluková zát ž byla vypo tena uznávanými prognostickými postupy (výpo tový program
„Hluk+, verze 7.12 profi -Výpo et dopravního a pr myslového hluku ve venkovním prost edí“)
na základ znalosti dopravního zatížení v okolí posuzované lokality získaného od zadavatele
dokumentace a od SD. Hluk ze stacionárních zdroj hluku byl vypo ten z akustických
parametr stacionárních zdroj dodaných zadavatelem dokumentace. Nejistoty výsledk v
hlukové studii jsou dány nejistotami odvozených vztah a závislostí atd.
Nejistoty hodnocení zdravotních rizik vycházejí z nejistot výsledk hlukové a rozptylové
studie a z dalších dat a postup , na kterých bylo založeno vypracování studií zdravotních
rizik.
Byl hodnocen o ekávaný b žný provoz zám ru, áste n byla hodnocena etapa výstavby,
nebyly uvažovány nestandardní situace a havarijní stavy.
Nejsou známy bližší informace o exponované populaci (citlivé skupiny populace, jejich
velikost a v ková skladba, doba trávená v obytné zón a jiné aktivity v zájmovém území,
atd.).
Jednotlivé vlivy na životní prost edí byly porovnávány se stanovenými limity a posuzovány
dle platné legislativy R.
Zdroje informací:
Technické a technologické ešení zám ru bylo erpáno z projektové dokumentace ke
stavebnímu ízení (ATIP a.s 2006) dodaného zadavatelem dokumentace.
Hlavními podklady pro hodnocení stávajícího stavu životního prost edí byly: Biologické
hodnocení a posouzení vlivu zám ru na soustavu Natura 2000, inženýrskogeologický
pr zkum I. a II. etapa, Radonový pr zkum dané lokality, Rozptylová studie, Hluková studie,
platný územní plán m sta Pec pod Sn žkou a ÚP VÚC Krkonoše.
Dále byla provedena terénní obch zka p edm tného území spoluzpracovateli dokumentace
a byly využity informace uvedené na internetových stránkách Královéhradeckého kraje a
Ministerstva životního prost edí.
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Výchozí teze, prameny, literatura:
Culek M. (ed.) a kol.: Biogeografické len ní R. ENIGMA, MŽP

R, Praha, 1995.

Míchal, I. a kol.: Hodnocení krajinného rázu a jeho uplat ování ve ve ejné správ . Metodické
doporu ení Agentury pro ochranu p írody a krajiny R, Praha 1999.
Jen ková A.: ÚP m sta Pec pod Sn žkou, 2005.
ATIP a.s.: Projektová dokumentace ke stavebnímu ízení., Trutnov 2006.
Losík J.: Biologické hodnocení, Olomouc 2006.
Losík J.: Posouzení vlivu zám ru na soustavu Natura 2000, Olomouc 2006.
Petera J.: Inženýrskogeologický pr zkum I. etapa, Hradec Králové 2005.
Petera J., Hartman M.: Inženýrskogeologický pr zkum II. etapa, Hradec Králové 2006.
Petr P.: Radonový index pozemku, Hradec Králové 2005.
Tomíška P.: Rozptylová studie – Pec Pod Sn žkou – víceú elový komplex, Hradec Králové
2005.
Empla spol. s.r.o.: Hluková studie arch . 97/07.
Zpracovatel dokumentace se dále opíral o platné legislativní p edpisy a rozhodnutí
vyjád ení p íslušných ú ad k projektové dokumentaci k územnímu i stavebnímu ízení.
Databáze – Internetové stránky:
www.chmi.cz
www.cuzk.cz
www.env.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
wwww.krnap.cz
www.heis.vuv.cz
www.mapyonline.cz
www.mvcr.cz
www.natura2000.cz
www.rsd.cz
Konzultace:
- M Ú Pec pod Sn žkou – stavební odbor (Ing. Alena Holá, Ladislav Jacko)
- M Ú Trutnov – odbor životního prost edí (M. Dyntera)
- Muzeum podrkonoší Trutnov (Mgr. H. Burdychová)
- ATIP a.s.. (Ing. Michal Bedrník)
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E. POROVNÁNÍ VARIANT EŠENÍ ZÁM RU
Zám r je oznamovatelem p edkládán pouze v jedné variant (tzv. aktivní varianta). Proto
zpracovatel dokumentace pro zhodnocení vliv zám ru na životní prost edí a zdraví obyvatel
srovnával posuzovaný zám r s nulovou variantou, která p edstavuje stávající stav
(tj. nerealizaci zám ru).
Po provedeném komplexním posouzení možných vliv na životní prost edí a zdraví lidí lze
konstatovat, že aktivní varianta (zám r) byl shledán jako vhodný k realizaci, p i emž byla pro
jeho realizaci navržena n která opat ení týkající se zejména organiza ního postupu v etap
výstavby zám ru, dále v ov ení vypo tených hodnot výsledného imisního pozadí v hlukové
studii, kompenzace vlivu na flóru a evropsky významné lokality. B hem realizace zám ru a
jeho provozu musí být respektována platná legislativa R.
Porovnání aktivní varianty s nulovou variantou je níže podrobn ji provedeno pro zjišt ný
potencionáln negativní vliv týkající se vlivu na evropsky významné lokality soustavy Natura
2000 (dot ení prioritního druhu - zvonku eského).
Nulová varianta:
Pokud by zájmové území z stalo nevyužívané, pokra ovala by degradace luk sm rem
k druhov chudým porost m s p evahou lipnice širolisté, t ezalky skvrnité, metlice prost ední,
srhy lalo naté a dalších konkuren n silných druh . Pokra ovalo by ší ení náletových d evin
a louka by byla postupn kolonizována druhy jako je d hel lesní, kop iva dvoudomá, maliník
a star ek vej itý. Tyto procesy jsou již nastartovány a uvedené druhy se ší í na horním okraji,
kde louka sousedí s lesem. Drobné porosty smilkových trávník na západním okraji louky by
b hem n kolika málo let zarostly náletem smrku a b ízy. S nejv tší pravd podobností by
z lokality asem zmizel i zvonek eský, který by podlehl v d sledku hromad ní sta iny a
konkuren nímu tlaku dominantních trav.
Aktivní varianta:
Aktivní varianta, která p edstavuje realizaci hodnoceného zám ru p inese výše popsaný
úbytek stanoviš , ale lze o ekávat, že lu ní porosty v okolí staveb budou pravideln
udržovány, takže postupn dojde ke zlepšení jejich kvality. Pokud bude realizován
záchranný transfer ohrožených jedinc zvonku eského, nedojde ani k výrazn jšímu úbytku
po etnosti tohoto druhu. Pokud budou vhodn ošet eny narušené plochy v okolí stavby, je
možné, že zvonek eský tato narušená místa v budoucnu kolonizuje.
F. ZÁV R
Dokumentace na zám r „Pec pod Sn žkou – Malá plá – bytové domy, fitcentrum, kavárna“
v rámci k.ú. Pec pod Sn žkou v Královéhradeckém kraji byla zpracována dle zákona
. 100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis a
podle Metodického pokynu odboru posuzování vliv na životní prost edí MŽP.
V dokumentaci byly komplexn posouzeny o ekávané vlivy na složky životního prost edí
vznikající b hem výstavby a provozu zám ru a srovnány se stávajícím stavem.
S ohledem na výsledek posouzení vliv zám ru na životní prost edí a zdraví
obyvatelstva lze posuzovaný zám r realizovat za podmínek uvedených v kapitole
D. IV. této dokumentace.
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G. VŠEOBECN SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
V této dokumentaci zpracované dle zákona . 100/2001 Sb., v platném zn ní, je posuzován
zám r „Pec pod Sn žkou – Malá plá – bytové domy, fitcentrum, kavárna“.
Charakteristika zám ru
Jedná se o výstavbu komplexu šesti bytových dom , domovního fitcentra (složeného
z posilovny, bazénu, sauny, sociálního zázemí a baru), ve ejné kavárny, parkovacích
objekt , trafostanice a inženýrských objekt . Zám r bude zaujímat rozlohu do cca 1,175 ha a
bude situován v katastrálním území Pec pod Sn žkou v lokalit zvané Malá plá . V
sou asnosti se na míst stavby nachází n kolik starších budov (bývalá mate ská škola - st.
p. . 366, neobydlený objekt - st.p. . 278, malý objekt na st. p. . 367 a lyža ský vlek na
pozemku 104/1) které jsou ur eny k demolici.
Plánováno je vybudovat celkem p ibližn 78 bytových jednotek pro cca 200 obyvatel.
Dopravní obslužnost jednotlivých dom bude zajišt na vlastní komunikací na parcele,
podzemními garážemi a p íslušným po tem krytých a nekrytých parkovacích stání. Celkový
po et parkovacích stání bude 122. Stávající trafostanice na p. . 390 bude nahrazena novou
trafostanicí.
Termín zahájení stavebních prací je naplánován na kv ten roku 2007. Délka stavebních prací
je odhadována na jeden rok.
Umíst ní zám ru a dot ené pozemky
Jednotlivé objekty bytových dom se nachází v katastrálním území Pec pod Sn žkou,
v lokalit Malá plá . Stavba bude realizována na pozemcích p. . 104/1, 104/12, 118/13
(trvalý travní porost), 110/1, 104/17 (ostatní plocha), st. 278, st. 367, st. 390/2, st. 366, st.
390/1. Do asný zábor ástí pozemk pro realizaci inženýrských sítí se bude dotýkat
pozemk p. . 104/9, 111/15, 119/1 (trvalý travní porost), 111/10 (ostatní plocha), 121/10.
Zám r je v souladu s územním plánem m sta.
Vliv na ovzduší
Posuzovaná lokalita nepat í mezi oblasti ze zhoršenou kvalitou ovzduší.
Pro zjišt ní vlivu zne iš ujících látek emitovaných z provozu posuzovaného zám ru na okolní
zástavbu byla vypracována rozptylová studie, která je p ílohou dokumentace.
Plošným zdrojem emisí p i výstavb zám ru bude provoz stavebních mechanism na
staveništi. Liniovým zdrojem emisí bude obslužná nákladní automobilová doprava na
p íjezdových komunikacích. Bude se jednat o krátkodobé p sobení (max. cca 1 rok) t chto
zdroj zne išt ní ovzduší. Pro zamezení vlivu sekundární prašnosti byla v dokumentaci
navržena n která technická a organiza ní opat ení výstavby.
Zdrojem emisí b hem provozu zám ru bude provoz spalovacího za ízení (plynové kotelny
k vytáp ní byt a oh evu teplé užitkové vody) a dopravy vyvolané obyvateli a návšt vami.
Hodnocení vliv na ovzduší pro etapu provozu zám ru bylo provedeno pro nejvyšší a
pr m rné ro ní imisní koncentrace oxidu dusi itého. Vzhledem k velmi nízkým vypo teným
hodnotám p ísp vk imisních koncentrací této škodliviny lze p edpokládat, že provozem
posuzovaného zám ru nebude imisní situace v dané lokalit tém
v bec ovlivn na.
Na nejbližší hranici KRNAP bude i po realizaci zám ru spln n imisní limit pro ochranu
ekosystém a vegetace oxid dusíku.
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Vliv na hlukovou situaci
Pro zjišt ní vlivu zám ru na hlukovou situaci u nejbližších obytných zástaveb byla
vypracována hluková studie, která je p ílohou dokumentace.
Na uvažovaném zám ru se budou nacházet jednak stacionární zdroje hluku (vyústky VZT,
jednotky na vytáp ní atd.) a dopravní hluk zp sobený automobilovou dopravou uživatel
bytového komplexu a jeho za ízení. V hlukové studii byl ešen také hluk ze stavební innosti.
Výsledkem výpo t v hlukové studii je, že u plánovaného chrán ného venkovního prostoru
staveb (tj. u nejbližších obytných zástaveb) budou b hem výstavby a provozu zám ru
spln ny hygienické limity pro hluk ze stacionárních zdroj hluku i pro hluk z dopravy na
ve ejných pozemních komunikacích a to jak v denní, tak i v no ní dob (v etap výstavby
byla zvažována pouze denní doba).
Vzhledem k tomu, že b hem provozu zám ru dojde k nár stu celkové hlukové zát že LAeq,T
v posuzované lokalit (v denní dob v rozmezí od + 0,2 dB do + 13,6 dB a v no ní dob od
0,0 dB do + 12,0 dB), byly v hlukové studii stanoveny požadavky na zvukovou izolaci
obvodového plášt budov.
Vliv na krajinu
Zám rem bude ovlivn n krajinný ráz (zám r bude tvo it novou kulturní dominantu zejména
z pohledu okolních strání a budou jím odstran ny negativní kulturní prvky v krajin v podob
demolice stávajících nevyužívaných objekt ). Urbanisticky budou bytové domy tvo it ucelený
obytný prostor, který se svou kompozicí a architekturou za lení do stávající zástavby.
P ípadné snížení estetické hodnoty území bude zmírn no vhodnými sadovými úpravami.
Vliv na chrán ná území
Plánovaný zám r svým charakterem neovlivní žádná zvlášt chrán ná území vymezená
zákonem . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis . P esto,
že se posuzovaný zám r se nachází v ochranném pásmu KRNAP, budou jeho realizací
dodrženy regulativy stanovené pro využívání tohoto území (na ízení vlády . 165/1991 Sb.).
P írodní zdroje se v míst zám ru ani v bližším okolí nevyskytují. V hodnoceném území se
nenachází žádný dobývací prostor ani chrán né ložisko nerostných surovin.
Katastrální území Pec pod Sn žkou je územím archeologického zájmu, což bude
podchyceno p ed p ípravou území oznámením Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu
muzeu.
Vliv na faunu a flóru
Pro zám r byl proveden biologický pr zkum p edm tného území. Z n ho je z ejmé, že
stavbou budou dot eny travní porosty s r znou hodnotou. Stavbou bude dot eno také
n kolik druh zvlášt chrán ných rostlin a živo ich . P ímo ovlivn na bude zdejší
mikropopulace siln ohroženého zvonku eského, která se vyskytuje p ímo na ploše ur ené
k výstavb . Minimalizace po tu zlikvidovaných jedinc
lze dosáhnout záchranným
transferem rostlin spolu s ástí drnu na degradovaná místa v lu ním porostu. Správa KRNAP
již ud lila výjimku pro tento transfer.
Dále budou ovlivn ny dva druhy plaz (ješt rka živorodá a slepýš k ehký) a n kolik
ohrožených druh hmyzu ( meláci rodu Bombus, zlatohlávek Oxythyrea funesta). Tyto duhy
budou ovlivn ny v tšinou nep ímo, úbytkem vhodných stanoviš . Jedná se o živo ichy, kte í
se na lokalit i v jejím okolí vyskytují v po etn jších populacích a realizace zám ru neohrozí
jejich životaschopnost v daném území.
Pokud budou realizována vhodná opat ení uvedená v biologickém hodnocení m lo by dojít
naopak ke zlepšení kvality nezastav né ásti stanoviš na lokalit . Tento management lze
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považovat za opat ení zmír ující negativní vliv zám ru.
Zám r si nevyžádá kácení lesních porost , pouze dvou mimolesních d evin - b íz
b lokorých.
Vlivy na soustavu Natura 2000
Bylo provedeno provedeno posouzení vliv zám ru na lokality soustavy Natura 2000
(evropsky významné lokality a pta í oblasti).
Riziko ovlivn ní populací cílových druh v pta í oblasti Krkonoše bylo vyhodnoceno jako
minimální. Bylo zjišt no, že dojde k p ímému ovlivn ní p edm tu ochrany v evropsky
významné lokalit Krkonoše, jelikož bude narušena plocha s výskytem zvonku eského a
dvou typ p írodních stanoviš (konkrétn jde o stanovišt 6520 - Horské se ené louky a
6230 - Druhov bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech).
Po provedeném posouzení plyne záv r, že ztráta t chto dvou stanoviš nebude p edstavovat
významn negativní ovlivn ní p edm t ochrany. Po et postižených rostlin zvonku eského
bude maximáln 120. Pokud budou realizována navržená zmír ující opat ení a bude zajišt n
odpovídající management na zbývající ploše p írodních stanoviš , lze o ekávat
v dlouhodobém výhledu pozitivní vliv zám ru na tento druh.
Vliv na vodní prost edí
Standardním provozem zám ru, v etn p ípravy území pro zám r, ze stavebních inností a
realizovaného vhodného technického zabezpe ení svodu deš ových vod z parkovacích
ploch stání a z likvidace splaškových vod nebude mít zám r negativní vliv na kvalitu
povrchových a podzemních vod v daném území.
Vliv na p du
Zám r nebude mít p i standardním pr b hu terénních a stavebních prací negativní vliv na
p du. Zám rem budou dot eny pozemky v k.ú. Pec pod Sn žkou o celkové rozloze 1,175
ha. Z této vým ry bude dot eno 1,0099 ha zem d lské p dy náležící do IV. t ídy ochrany
zem d lské p dy (tj. s podpr m rnou produk ní schopností, které je možné využít pro
výstavbu). Zbylé plochy mají dle výpisu z katastru nemovitostí charakter zastav ných ploch a
nádvo í a ostatních ploch.
V rámci územního ízení byl Krajským ú adem Královéhradeckého kraje pro daný zám r
vydán souhlas s trvalým odn tím zem d lské p dy ze zem d lského p dního fondu.
Provozem zám ru se nep edpokládá žádné zne išt ní p dy.
Vliv na lesní pozemky
Zám rem nebudou dot eny pozemky ur ené k pln ní funkce lesa (PUPFL), pouze ást
zám ru bude ležet v ochranném pásmu lesa (50 m od okraje lesa). Souhlas se stavbou na
pozemcích do vzdálenosti do 50 m od okraje lesních pozemk , v etn podmínek byl
M stským ú adem Trutnov, odborem životního prost edí vydán v rámci územního ízení
Odpady
S odpady vznikajícími v pr b hu realizace zám ru bude nakládáno dle zákona . 185/2001
Sb., o odpadech, ve zn ní pozd jších p edpis .
Vliv na zdraví obyvatel
Sou ástí dokumentace je také hodnocení zdravotních rizik z hlediska hluku a emisí
škodlivých látek do ovzduší.
Na základ provedeného hodnocení lze konstatovat, že samotný p ísp vek míry rizika
nekarcinogenního ú inku oxidu dusi itého vyvolaný zprovozn ním zám ru není významný.
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Výstavba zám ru bude organiza n zabezpe ena zp sobem, který bude omezovat narušení
faktor pohody - v no ních hodinách nebude výstavba realizována veškerá p eprava
stavebních materiál a stavebních odpad bude uskute ována pouze v denní dob .
Socioekonomické faktory
Ú elem zám ru je vytvo ení obytného komplexu s bytovými jednotkami a zázemím.
V sou asné dob jsou na lokalit nevyužité objekty. Realizace bytových dom bude
p ínosem z hlediska vytvo ení nových kapacit k bydlení a rozší ením služeb v této oblasti.
Provoz zám ru (resp. kavárny, bazénu, sauny a posilovny) nabídne pracovní p íležitost pro
cca 6 zam stnanc .
Hmotný majetek
P edkládaný zám r bude umíst n na pozemcích, jejichž vlastníkem je investor. Hmotný
majetek jiných osob nebude dot en.
Záv r
Po provedeném komplexním posouzení vliv na životní prost edí dle zákona . 100/2001
Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , které obsahuje tato dokumentace, je z ejmé, že zám r
nebude významným zp sobem negativn ovliv ovat žádnou ze složek životního prost edí,
tudíž z environmentálního hlediska lze za p edpokladu dodržení podmínek uvedených v této
dokumentaci zám r doporu it.
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