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Zkratky a symboly použité v textu
BPEJ

Bonitovaná půdně ekologická jednotka

BSK5

Biologická spotřeba kyslíku

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČHP

Číslo hydrologického pořadí

ČSN

Česká státní norma

EVL

Evropsky významná lokalita

CHSK

Chemická spotřeba kyslíku

KRNAP

Krkonošský národní park

KÚ

Katastrální území

LAeq,T

Hladina akustického tlaku v čase T

MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí České republiky

NL

Nerozpuštěné látky

NOx

Oxidy dusíku

NO2

Oxid dusičitý

NP

Národní park

NP

Nadzemní patro

OP

Ochranné pásmo

PD

Projektová dokumentace

PLZ

Přírodní léčivé zdroje

PM10

Suspendované částice frakce PM10

PO

Ptačí oblast

PP

Přízemní patro

PUPFL

Pozemek určený k plnění funkce lesa

TUV

Teplá užitková voda

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VKP

Významný krajinný prvek

ZPF

Zemědělský půdní fond
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma
M-PRO REAL, s.r.o.

2. IČ
259 51 602

3. Sídlo (bydliště)
Piletická 50
500 03 Hradec Králové

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
Ing. Eva Prokešová
Piletická 50
500 03 Hradec Králové
Tel: 723 889 692
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I.

Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Název záměru:
Penzion Janské Lázně
Zařazení záměru do příslušné dle přílohy č. 1:
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí v platném
znění, přílohy č. 1, patří záměr do kategorie II mezi záměry vyžadující zjišťovací
řízení. Záměr svým charakterem splňuje charakteristiku bodu 10.10 Rekreační
a sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení v územích chráněných
podle zvláštních právních předpisů.

2. Kapacita (rozsah) záměru
Počet apartmánových bytů:

8

Počet parkovacích stání (krytý parking):

13

Kapacita restaurace:

50 míst

Půdorysné rozměry penzionu:

33 x 14,5 m

Podlažní plocha objektu:

457 m2

Plocha pozemku:

829 m2

Počet zaměstnanců (restaurace)

6

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj: Královéhradecký
Obec: Janské Lázně
Katastrální území: Černá Hora v Krkonoších
Zájmová lokalita je situována ve východní části Jánských Lázní. Pozemek je umístěn
nedaleko dolní stanice lanové dráhy na Černou horu a v sousedství centrálního
parkoviště k této lanové dráze a stávající chaty Viktorka.

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové

7

Penzion Janské Lázně
_________________________________________________________________________________________

Obr. č. 1: Situace umístění záměru

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými
záměry (realizovanými, připravovanými, uvažovanými)
Záměrem investora je výstavba nového objektu na pozemku č. 139 v katastrálním
území Černá Hora v Krkonoších. Bude se jednat o výstavbu nových ubytovacích
kapacit formou penzionu, který rozšíří stávající bytové kapacity v dané lokalitě.
Pozemek je umístěn nedaleko dolní stanice lanové dráhy na Černou horu
a v sousedství centrálního parkoviště k této lanové dráze a stávající chaty Viktorka.
Západně od posuzovaného záměru je plánován záměr „Stavební úpravy parkoviště
a občanská vybavenost, Janské Lázně – Pod lanovkou“. Na tento záměr byl dne
9. ledna 2007 vydáno souhlasné stanovisko. Prozatím na dotčené lokalitě
neprobíhají žádné stavební práce. Vzhledem k tomu, že s výjimkou ulice
Černohorská, úsekem mezi centrálním parkovištěm a silnicí II/297 ke kumulaci
nedochází. Z tohoto důvodu není tato kumulace dále řešena.
Další záměry nejsou v dotčeném okolí známy.
EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové

8

Penzion Janské Lázně
_________________________________________________________________________________________

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního
prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Realizace záměru je vyvolána potřebou rozšíření stávající bytové kapacity v dané
lokalitě a zlepšení nabízených služeb pro turisty.
Z hlediska situování i technického řešení záměru je zvažována pouze jedna aktivní
varianta daná využitím pozemku investora.
Nulová varianta – řešení bez činnosti – znamená zachování stávajícího stavu bez
výstavby penzionu.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Záměrem investora je výstavba nového objektu na pozemku č. 139 v katastrálním
území Černá Hora v Krkonoších. Jedná se o výstavbu nových ubytovacích kapacit
a restaurace formou penzionu.
6.1. Stávající stav a výstavba záměru
Pozemek je umístěn nedaleko dolní stanice lanové dráhy na Černou horu
a v sousedství centrálního parkoviště k této lanové dráze a stávající chaty Viktorka.
Pozemek je ve svahu, výškový rozdíl mezi spodním koncem pozemku a horní hranou
je cca 11 m.
Pozemek p.č. 139 je ve vlastnictví pana Mgr. Korčáka (investora záměru) má
podlouhlý tvar, je situován podélnou osou ve směru jih – sever, začíná v horní části
u příjezdové cesty k chatě Viktorka a v dolní části končí u křižovatky veřejných cest
z centrálního parkoviště a k ostatním chatám v okolí. Pozemek je volný bez staveb,
v levé části sousedí se soukromím pozemkem (na hranici obou pozemků je malá
strouha s potůčkem), v pravé s centrálním parkovištěm ve vlastnictví města Janské
Lázně.
Stavba bude z hlediska provádění a s tím související přípravy zařízení staveniště
rozdělena do několika časových etap. V časové první etapě bude nutné provést
základní přeložky odvodňovacího kanálku a úprava stávajícího potoka včetně
mostku. V druhé etapě dojde k odstranění náletové zeleně, sejmutí ornice a k hrubím
terénním úpravám pro výstavbu nového objektu. Jako poslední etapa bude realizace
vlastního objektu včetně inženýrských sítí.
V rámci přípravy území bude nutno z daného pozemku odstranit stávající náletovou
zeleň. Bude se jednat o stromy a keře (bříza, osika, habr, modřín, smrk apod.).
Stromy budou káceny v době vegetačního klidu. Dále bude provedena skrývka
ornice v tl. cca 150 mm.
Hrubé terénní úpravy zahrnují provedení skrývky vrstvy podorničí v tl. cca 150 až
300 mm. Terén bude dále upraven v základní figuře dle zapuštění objektu do svahu
a dle požadavku statika.
Pro vlastní zařízení staveniště bude využito kontejnerových (buňkových) sestav, kde
bude pro potřeby provozního i sociálního zařízení staveniště využito mobilních buněk
EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové
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s ekologickým WC. Předpokládá se s umístěním 1 až 3 buněk na pozemku města.
Zde budou umístěny kanceláře a místnosti sociálního zabezpečení včetně šaten
pracovníků. S umístěním skladovacích prostor se předpokládá v mobilních skladech
nebo dovozem na stavbu dle potřeby ze základny dodavatele. Zmíněné buňky budou
napojeny provizorně na vodu, odkanalizování a elektro.
Transport stavebního materiálu bude pomocí nákladních automobilů po stávajících
veřejných komunikacích přes spodní část centrálního parkoviště v dohodnutých
dobách.
Odvoz nevhodného materiálu (stavební suť, vytěžená zemina, apod.) bude
uskladňován na oficiálních skládkách stavebního odpadu a zeminy. Předpokládá se
odvoz do vzdálenosti cca 20 km.
Při realizaci stavby budou používány stavební stroje a zařízení výhradně v době od
6.00 h do max. 21.00 h.
6.2. Navrhovaný stav
Předmětem hodnocení EIA je vybudování nového penzionu s veřejnou restaurací
nedaleko spodní stanice lanové dráhy na Černou Horu. Objemové řešení území
předpokládá vybudování čtyřpodlažního objektu, z nichž dvě podlaží budou
zapuštěná ve svahovitém terénu a částečně odkrytá vůči jižní straně, horní dvě
bytové podlaží budou nadzemní. Celkový půdorysných rozměrech objektu bude
33 x 14,5 m. Hlavní vstup do penzionu bude z úrovně příjezdové komunikace od
chaty Viktorka. Do restaurace bude nutno sejít po bočním venkovním schodišti
o jednu úroveň níže (1. PP). Příjezdová komunikace do suterénního parkingu bude
ze spodní části pozemku.
Provozní uspořádání a bilance ubytovacích kapacit:
2.PP

13 parkovacích stání
sklad
technická místnost
schodiště s výtahem

1. PP

restaurace (kapacita cca 50 míst)
letní terasa
zázemí restaurace
sociální vybavení
sklad
schodiště s výtahem

1. NP

4 x apartmánový byt pro 2 osoby (celkem 8 osob)
lyžárna
sklad
schodiště s výtahem

2. NP

4 x apartmánový byt pro 2 osoby (celkem 8 osob)
služební pokoj pro personál – 2 lůžka (v podkroví)
schodiště s výtahem

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové
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Architektonické řešení objektu bude respektovat krajinný charakter území, tzn.
horské středisko. Materiálově bude použita na objektu kombinace dřeva
a prosklených ploch. Objekt bude navržen s nevtíravou architekturou a výtvarným
projevem, který nepůsobí agresivně na okolí, ač bude svým umístěním ve svažitém
terénu do jisté míry vytvářet dominantu.
Objekt je navržen jako čtyřpodlažní se sedlovou střechou. Nosná konstrukce bude
monolitický železobetonový stěnový systém, založení bude na základových pasech.
Bude proveden zateplovací systém stěn, fasáda bude v kombinaci omítky a obkladu
dřevem.
Střešní konstrukce bude řešena jako železobetonová šikmá deska s tepelnou izolací
a plechovou krytinou.
Každý apartmán se bude skládat z ložnice, pokoje s kuchyňským koutem, chodbou
a sociálním zázemím (koupelna a WC). Dva apartmány v obou podlaží budou
vybaveny lodžií. Půdorysy jednotlivých podlaží jsou přílohou oznámení č. 2.
V apartmánech bude provedeno odvětrání sociálního zařízení centrální odtahovou
jednotkou na střeše. U kuchyňských linek bude instalována recyklační odsávací
digestoř.
Vzduchotechnická jednotka pro větrání kuchyně restaurace bude umístěna
v technické místnosti ve 2. PP. Nasávání vzduchu bude z fasády, výfuk bude nad
střechu. Potrubními stoupačkami bude vzduch přiváděn do podhledu kuchyně
v 1. PP. Přívod vzduchu bude velkoplošnými výústěmi pod stropem kuchyně.
Vzduchotechnická jednotka pro větrání jídelny bude umístěna v technické místnosti
ve 2.PP. Nasávání vzduchu bude z fasády, výfuk nad střechu. Klimatizační jednotka
bude vybavena směšovací komorou a vodním chladičem. Potrubními stoupačkami
se vzduch bude přivádět do podhledu kuchyně a dále do jídelny v 1. PP.
Topný systém je navržen teplovodní s tepelným spádem 70/50°C. Zdrojem tepla
bude centrální kotelna o celkovém výkonu 60 kW. Kotelna bude řešena kaskádou
elektrokotlů o výkonu 20 kW. Rozvody budou děleny podle užitných celků na
jednotlivé větve s měřičem odebraného tepla. Vlastní regulace výkonu topné plochy
v místě spotřeby zajistí armatury s termoregulační funkcí, případně s dálkovým
ovládáním pomocí systému M+R.
Vytápění a příprava TUV v objektu je navržena centrální elektrickou energií. Příprava
jídel je navržena na elektrických spotřebičích. (Podrobnější informace jsou uvedeny
v kapitole B.II.3 Surovinové a energetické zdroje)
Řešený penzion je o 8-mi apartmánových jednotkách a prostorem restaurace
s kuchyní. Dále jsou v objektu společné prostory pro technické zázemí, sklady
a garáže. Každý z těchto prostorů bude samostatně měřeným odběrným místem.
Elektrické napojení objektu bude z distribuční sítě společnosti ČEZ Distribuce přes
kabelovou rozpojovací skříň umístěnou na vnější stěně objektu.
Řešená lokalita bude zásobována vodu ze stávajícího vodovodního řadu, který vede
podél pozemku jak v horní, tak i spodní části pozemku. Jedná se o stávající
vodovodní řad o dimenzi DN 100 v potrubí PVC.
EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové
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Rozvod vody bude napojen na vodoměrnou sestavu, odkud bude proveden rozvod.
Ohřev TUV bude řešen centrálně. Od ohřevu bude proveden ležatý rozvod potrubí
teplé a studené vody vedeno k jednotlivým stoupacím potrubím a následně
k zařizovacím předmětům. Rozvod vody bude veden ve zdech. V apartmánech a pro
stravovací zařízení budou osazeny podružné vodoměry.
Pod objektem je veden stávající kanalizační řad DN 300. Splaškové odpadní vody od
jednotlivých zařizovacích předmětů budou svedeny připojovacím potrubím do
kanalizačních odpadů a napojeny do navržené ležaté splaškové kanalizace, která
bude napojena do kanalizační přípojky SO 08.
Objekt bude napojen novou kanalizační přípojkou splaškových vod s napojením do
veřejné splaškové kanalizace DN 300 situované jihovýchodně od objektu. Na trase
bude revizní lomová šachta a v místě napojení bude zřízena spojná šachta.
Materiálově bude potrubí navrženo z trub z plastických hmot, revizní šachty
z betonových prefabrikátů.
Součástí řešené stavby je i nová příjezdová komunikace k podzemním garážím.
Jedná se o zpevněné plochy, které budou umožňovat dopravní obsluhu daného
objektu z dolní části pozemku. Konkrétně se jedná o návrh příjezdové cesty
k suterénnímu podlaží.
Parkovací stání je situováno v 2. PP. Normou požadovaný počet parkovacích stání
činí 8 stání. Počet navržených stání je 13. Plocha garáže bude cca 338,9 m2.
Tato přístupová komunikace bude dimenzována na průjezd a zatížení lehkých
osobních vozidel, povrch bude živičný nebo ze zámkové dlažby, spádovaný k místu
napojení na okolní komunikační síť.
Současně s komunikací bude realizováno její osvětlení pomocí dvou svítidel
o elektrickém příkonu 50 W, která budou umístěna na ocelových, bezpaticových
oboustranně pozinkovaných sloupech o maximální výšce 4 m od nově upraveného
terénu. Napájení venkovního osvětlení bude z rozvaděče společné spotřeby
umístěného uvnitř objektu v prostoru technické místnosti nebo skladu. Venkovní
osvětlení bude ovládáno v závislosti na intenzitě denního osvětlení pomocí
soumrakového snímače a časově pomocí spínacích hodin.
Z důvodu výstavby příjezdové komunikace v místě nátoku vodoteče pod mostek
bude provedena úprava koryta. Dále bude i úprava koryta nutno provést i podél stěny
2. PP objektu, neboť se objekt těsně dotýká stávajícího potoka. Jednalo by se
o úpravu koryta pomocí železobetonové konstrukce s izolací.
Podél západní strany území prochází odvodňovací příkop. Pro uvolnění staveniště
výstavby objektu bude odvodňovací kanál odkloněn těsně na hranici pozemku. Bude
vyhlouben příkop o shodném průřezu, který bude zpevněn betonovými žlabovkami.
Výškové rozdíly terénu budou překonány spádovými stupni.
Bezbariérové řešení
Penzion i s prostory parkoviště a restaurace budou řešeny s ohledem na tělesně
postižené osoby. V objektu bude výtah, který bude přizpůsoben pro tyto osoby.
Parkování pro imobilní je na vyhrazených místech parkoviště.
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Konečné a sadovnicko – vegetační úpravy
Sadové a terénní úpravy budou řešit finální koncovou úpravu terénu po dokončení
stavby. Bude se jednat hlavně o dosetí trávníku v místech stavební činnosti, ochranu
stávající vzrostlé zeleně a případnou výsadbu keřů a stromů dle návrhu zahradního
architekta. Jejich přesný výběr bude předmětem dalšího stupně PD, kde bude
navržena nejvhodnější druhovost výsadeb. Před výsevem trávníků bude provedeno
ohumusování v tloušťce minimálně 15 cm a příprava terénu pro zasazení dřevin.
Výběr dřevin bude respektovat půdní podmínky lokality a druhové skladby stávajících
porostů blízkého okolí. Druhy rostlin a dřevin, rozsah a situační umístění bude
upřesněno po konzultaci s orgánem ochrany přírody v dalším stupni dokumentace.
Koordinační situace stavby je součástí přílohy č. 1 tohoto oznámení, výkresová
situace je přílohou č. 2.

7. Předpokládaný
dokončení

termín

zahájení

realizace

záměru

a

jeho

Předpokládaný termín zahájení výstavby záměru: 1. – 2. čtvrtletí 2009
Předpokládaný termín dokončení záměru: 1. – 2. čtvrtletí 2011

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Navrhovaný záměr
v Krkonoších.

leží

na

pozemcích

v katastrálním

území

Černá

Hora

S ohledem na charakter záměru budou přímé vlivy jeho výstavby a provozu působit
především v okolí záměru. Z hlediska vlivu na životní prostředí patří k potencionálně
dotčeným územím tato území:
Dotčené samosprávné celky:
Obec: Janské Lázně
Kraj: Královéhradecký
Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je Ministerstvo životního
prostředí.

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních
úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat
Investor bude žádat dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o vydání územního
rozhodnutí a stavebního povolení příslušný stavební úřad – městský úřad Janské
Lázně.
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Navazující rozhodnutí dle složkových legislativních předpisů:

žádost o vydání souhlasu s dočasným odnětím dotčených pozemků pro
realizaci záměru ze ZPF v souladu s ustanovením § 9, odst. 6 zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,

II.

Údaje o vstupech

1. Zábor půdy
Plocha určená k zastavění je ze všech stran ohraničena porostem náletových dřevin.
Plocha byla v minulosti zřejmě užívána jako louka. V severní části parcely je patrná
eutrofizace způsobená v minulosti ukládáním odpadu. Podél západní hranice parcely
protéká drobný potok. Uvažovaný pozemek v navrhované lokalitě je v současnosti
nezastavěný.
Stavba řešeného záměru se bude nacházet na pozemku p.č. 139 (druh pozemku –
ostatní plocha, využití pozemku – manipulační plocha). Pozemek má výměru 829 m2
a je situován v katastrálním území Černá Hora v Krkonoších (KÚ 657212).
Pozemek je ve vlastnictví pana Mgr. Korčáka (investora záměru) má podlouhlý
trojúhelníkový tvar. Je situován podélnou osou ve směru jih-sever, začíná v horní
části u příjezdové cesty k chatě Viktorka a v dolní části končí u křižovatky veřejných
cest z centrálního parkoviště a k ostatním chatám v okolí. Pozemek je volný bez
staveb, v levé části sousedí se soukromým pozemkem (na hranici obou pozemků je
malá strouha s potůčkem), v pravé s centrálním parkovištěm Města Janské Lázně.
Výškový rozdíl horní a dolní části pozemku je cca 10 – 11m. Umístění pozemku je
znázorněno na následujícím obrázku.
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Obr. č. 2: Umístění záměru (www.mapy.1188.cz)

dotčený pozemek
p.č. 139

Realizací inženýrských sítí budou dotčeny pozemkové parcely číslo 139, 174/1, 140,
172/1, 347, 348, 184/4 a 199. V následující tabulce je uveden seznam zájmových
parcel pro inženýrské sítě a další informace o způsobu využití, ochraně, celkové
výměře parcel aj.

Tab. č. 1: Seznam zájmových parcel inženýrských sítí
Parcela
č.

Celková
výměra
parcely
2
(m )

Druh
pozemku

Způsob
ochrany

Kód
BPEJ

Vlastník

139

829

ostatní
plocha

manipulační
plocha

-

Mgr. Milan Korčák

174/1

2 973

trvale
travní
porost

-

9 73 43

140

263

ostatní

komunikace

-

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové
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Parcela
č.

Celková
výměra
parcely
2
(m )

Druh
pozemku

Způsob
ochrany

Kód
BPEJ

Vlastník

plocha
172/1

29 430

ostatní
plocha

komunikace

-

Město Janské Lázně

347

3 041

ostatní
plocha

komunikace

-

Město Janské Lázně

348

644

ostatní
plocha

komunikace

-

Město Janské Lázně

184/4

3 012

trvale
travní
porost

-

9 40 68

ZPA CZ, spol. s.r.o.

199

16

zastavěná
plocha a
nádvoří

-

-

ZPA CZ, spol. s.r.o.

V rámci přípravných prací bude nutné v souladu s ustanovením § 9, odst. 6 zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších
předpisů požádat o vydání souhlasu s dočasným odnětím dotčených pozemků pro
realizaci záměru ze ZPF (tj. pozemků určených pro inženýrské sítě). Před podáním
žádosti o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je nutno s příslušným
orgánem ochrany zemědělského půdního fondu vyřešit vyjasnění podmínek záboru
zemědělské půdy.
Řešený záměr nebude zasahovat na pozemky PUPFL ani do jeho ochranného
pásma.
Využití parcel k realizaci záměru je v souladu s platným územním plánem města
Janské Lázně. Vyjádření příslušného stavebního úřadu je součástí přílohy č. 4 tohoto
oznámení.

2. Odběr a spotřeba vody
Řešená lokalita bude zásobována vodou ze stávajícího řadu, který vede podél
pozemku jak v horní, tak i spodní části. Jedná se o stávající vodovodní řad o dimenzi
DN 100 v potrubí PVC.
Předpokládaná potřeba pitné vody pro penzion (apatrmány) je 2 400 l/den (16 osob á
150 l/os/den) a pro restauraci 2 500 l/den (2 x 50 jídel á 25 l). Celková maximální
denní potřeba pitné vody bude cca 4,9 m3. Roční předpokládaná potřeba bude
přibližně 1 788,5 m3.
Rozvod vody bude napojen na vodoměrnou sestavu, odkud bude proveden rozvod.
Ohřev TUV bude řešen centrálně. Od ohřevu bude proveden ležatý rozvod potrubí
teplé a studené vody k jednotlivým stoupacím potrubím a následně k zařizovacím
předmětům. Rozvod vody bude veden ve zdech. V apartmánech a pro stravovací
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zařízení budou osazeny podružné vodoměry. V objektu bude proveden rozvod
požární vody dle požadavku požárního specialisty a dle ČSN.
Potřebného množství požární vody bude vypočteno dle ČSN 73 0873. Vnitřní požární
voda bude zajištěna z nástěnného hydrantu, venkovní požární voda bude
z nadzemního požárního hydrantu. V objektu budou rovněž ruční hasící přístroje.

3. Surovinové a energetické zdroje
Etapa výstavby záměru
V rámci výstavby záměru bude plocha řešena jako zastavěná, zpevněné a částečně
osetá travní směsí, investor počítá i s výsadbou dřevin. Příjezdová komunikace bude
řešena jako zpevněná, pravděpodobně živičná asfaltová.
Celkovou spotřebu elektrické energie při výstavbě nelze v současné době objektivně
určit. Přesné množství a určení zdrojů surovin bude upřesněno v dalších stupních
projektové dokumentace. Bude se jednat o běžné stavební hmoty a materiály (beton,
železobetonové panely, izolace, rozvody, atd.).
Etapa provozu záměru
Vytápění a zásobování elektrickou energií
Topný systém je navržen teplovodní s tepelným spádem 70/50°C. Zdrojem tepla
bude centrální elektrokotelna o celkovém výkonu 60kW. Kotelna bude řešena
kaskádou elektrokotlů o výkonu 20kW. Rozvody budou děleny podle užitných celků
na jednotlivé větve s měřičem odebraného tepla. Vlastní regulace výkonu topné
plochy v místě spotřeby zajistí armatury s termoregulační funkcí, případně
s dálkovým ovládáním pomocí systému M+R.
Výkonová bilance:
Vytápění a příprava TUV v objektu je navržena centrální elektrickou energií. Příprava
jídel je navržena na elektrických spotřebičích.
Prostory apartmánů
Počet apartmánů v kategorii B
Soudobý příkon apartmánu
Koeficient soudobosti
Výpočtové zatížení na apartmány

8
11kW
0,48
43kW

Prostor kuchyně
Technologie kuchyně
Ostatní elektro kuchyně
Koeficient soudobosti
Výpočtové zatížení na kuchyni a restauraci

55kW
18kW
0,6
44kW

Společné prostory
Vytápění
Ostatní elektro
Koeficient soudobosti
Výpočtové zatížení na společné prostory
EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové
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Součet výpočtových zatížení v objektu
Koeficient náročnosti
Celkové výpočtové zatížení objektu

157kW
0,9
141kW

V objektu penzionu bude umístěno celkem 10 odběrných míst:
8 x hlavní jistič 25A třífázový a elektroměr třífázový jednosazbový – apartmány,
1x hladní jistič 100A třífázový a elektroměr třífázový dvousazbový – kuchyně
a restaurace,
1x hladní jistič 120A třífázový a elektroměr třífázový dvousazbový – společné
prostory.
Elektrické napojení objektu penzionu bude z distribuční sítě společnosti ČEZ
Distribuce přes kabelovou rozpojovací skříň umístěnou na vnější stěně objektu.
Prostor jejího umístění bude stanoven v závislosti na trase napájecích kabelů.
Výše uvedený příkon pro nový objekt penzionu bude zajištěn posílením stávající
distribuční kabelové sítě NN. Posílení bude provedeno ze stávající distribuční
trafostanice číslo 1014 (Janské Lázně Gracie), která je umístěna na pozemku p.p.č.
184/4 z jejího rozvaděče NN. Trasa nového kabelu bude z trafostanice vyvedena na
pozemek p.p.č. 184/4 přes který projde na pozemek p.p.č. 384, na kterém je
umístěna veřejná komunikace. Zde zahne vlevo a bude pokračovat přes pozemek
p.p.č. 347 na pozemek, který je v majetku investora napojované stavby. Po výše
uvedených pozemcích je vedena zpevněná komunikace. Nový kabel bude
pravděpodobně uložen v prostoru mezi zpevněnou komunikací a hranicí sousedních
pozemků. Délka trasy nového kabelu z trafostanice bude přibližně 240 m.
Hromosvodná instalace
Na objektu penzionu bude provedena hromosvodná instalace sestávající z jímací
soustavy, svodových vedení a z uzemnění. Uzemnění bude společné s ochranným
a pracovním uzemněním elektrických rozvodů.
Slaboproudé rozvody
Ze slaboproudých rozvodů budou v objektu instalovány rozvody pro telefon, rozvody
pro domovní telefon a rozvody pro televizní signál. Slaboproudé rozvody budou buď
přímo provedeny nebo budou pro tyto rozvody připraveny kabelové trasy z ohebných
elektroinstalačních trubek umístěných v podlahách a ve stěnách.
Tepelná energie
Tepelné ztráty pro záměr byly předběžně vypočteny dle ČSN 060210 při nejnižších
venkovní teplotě -18°C a činí 57kW. Roční potřeba tepelné energie (Ev) bude
přibližně 385,5 GJ/a. Roční spotřeba elektrické energie bude cca 106 370,6 kWh/a.
Maximální hodinová potřeba elektrické energie bude cca 60 kW/h.
Venkovní osvětlení
Součástí řešené stavby je i příjezdová komunikace k podzemním garážím. Současně
s komunikací bude realizováno její osvětlení pomocí dvou svítidel o elektrickém
příkonu 50W, která budou umístěna na ocelových, bezpaticových oboustranně
pozinkovaných sloupech o maximální výšce 4 m od terénu.
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Napájení venkovního osvětlení bude z rozvaděče společné spotřeby umístěného
uvnitř objektu v prostoru technické místnosti nebo skladu. Venkovní osvětlení bude
ovládáno v závislosti na intenzitě denního osvětlení pomocí soumrakového spínače
a časově pomocí spínacích hodin.
Vzduchotechnika
V apartmánech bude provedeno odvětrání sociálního zařízení centrální odtahovou
jednotkou na střeše, u kuchyňských linek bude instalována recyklační odsávací
digestoř.
Vzduchotechnická jednotka pro větrání kuchyně bude umístěna v technické místnosti
ve 2.PP. Nasávání vzduchu bude z fasády, výfuk bude nad střechu. Potrubními
stoupačkami bude vzduch přiváděn do podhledu kuchyně v 1.PP. Přívod vzduchu
bude velkoplošnými výústěmi pod stropem kuchyně. Vzduchotechnické potrubí bude
napojeno na odsávací akumulační zákryty nad varným jádrem. Odvod vzduchu bude
v kuchyni přes zákryt, v přípravnách odvodními výústkami osazenými do těsného
podhledu. Přívod vzduchu do přípraven bude zajištěn pod tlakem mřížkami ve
stěnách. Zákryty budou vybaveny ventilátorem vstřikového vzduchu. Odsávací
potrubí bude v těsném provedení, odsávací stoupačky budou odvodněny. Chod
jednotky bude ve dvou režimech: režim vaření a režim výdeje jídel.
Režim vaření zahrnuje plný přívod vzduchu potrubním rozvodem do varny do
velkoplošných výústí. Příslušné větve budou zaregulované nebo uzavřené.
Režim výdeje jídel zahrnuje plný přívod vzduchu potrubním rozvodem jídelny do
vířivých anemostatů a částečný přívod vzduchu do varny. Příslušné větve budou
zaregulované nebo uzavřené. Chod zařízení bude ovládán okruhy měření a regulací.
Vzduchotechnická jednotka pro větrání jídelny bude umístěna v technické místnosti
ve 2.PP. Nasávání vzduchu bude z fasády, výfuk nad střechu. Klimatizační jednotka
bude vybavena směšovací komorou a vodním chladičem. Potrubními stoupačkami
se vzduch přivádí do podhledu kuchyně a dále do jídelny v 1.PP. Přívod a odvod
vzduchu bude drallovými anemostaty a štěrbinami. Odvod vzduchu bude vířivými
anemostaty a výústkami. V příslušných místech bude potrubí opatřeno izolací.
Vzduchotechnická jednotka bude vybavena jednootáčkovými motory. Chod zařízení
bude ovládán okruhy měření a regulace.

III.

Údaje o výstupech

1. Množství a druh emisí do ovzduší
Etapa výstavby záměru
Zdrojem emisí bude provoz stavebních mechanismů na staveništi a obslužná
automobilová doprava na příjezdových komunikacích. Během výstavby se mohou
uvolňovat emise poletavého prachu (při provádění zemních prací, ze skládek
sypkých materiálů aj.).
Bude nutné (zejména v době suchého a větrného počasí) provádět pravidelné čištění
vozovky na dopravní trase, aby se zamezilo šíření prachu do okolí a omezovat
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prašnost i v místě stavby (zkrápění, instalace protiprašných zábran (vertikálních
celoplošných záchytných textilií, využívání chráněných shozů aj.).
Působení těchto zdrojů je časově omezené – zejména během provádění demolic
objektů a výkopových prací.
Vzhledem k neznalosti počtu a nasazení stavebních mechanismů a obslužné
dopravy není možné přesně vyčíslit množství znečišťujících látek, které ze svého
provozu emitují stavební mechanismy a obslužná doprava, ale vzhledem k rozsahu
a charakteru stavby lze předpokládat, že budou nízké. Doba trvání výstavby se
předpokládá 16 měsíců.
Etapa provozu záměru
V penzionu Janské Lázně bude vybudováno osm apartmánových bytů, restaurace
s kapacitou 50 míst a 13 parkovacích stání v podzemním parkovišti.
Vytápění celého objektu je navrženo teplovodní s tepelným spádem 70/50°C.
Zdrojem tepla bude centrální elektrokotelna o celkovém výkonu 60 kW. Kotelna bude
řešena kaskádou elektrokotlů o výkonu 20 kW. Elektrické napojení objektu bude
z distribuční sítě společnosti ČEZ Distribuce.
Dopravní napojení areálu bude zachováno z ulice Černohorská přes komunikaci před
hotelem Omnia.
Vzhledem k nízkému počtu parkovacích stání nebyla rozptylová studie zpracována.
Byly pouze vyčísleny emise z dopravy, které jsou uvedeny níže v textu.
Výběr znečišťujících látek:
Zdrojem emisí při provozu záměru bude automobilová doprava. Při provozu záměru
se bude jednat především o osobní automobily návštěvníků jednotlivých bytových
jednotek a vozidla zásobující penzion. Zdrojem znečišťování ovzduší při provozu
motorových vozidel je nedokonalé spalování paliva (benzinu a motorové nafty).
Sledovanými škodlivinami produkovanými spalovacími motory vozidel a mechanismů
jsou oxidy dusíku, oxid uhelnatý, uhlovodíky a pevné částice.
Liniové zdroje emisí
Hlavním liniovým zdrojem znečištění bude doprava po stávající příjezdové
komunikaci (ulice Černohorská) a komunikaci II/297 ulice Krkonošská.
Po výjezdu z penzionu vozidla projedou přes parkoviště u hotelu Omnia na ulici
Černohorská a poté se napojí na ulici Krkonošská.
Zásobování penzionu bude zajištěno cca 5 osobními vozidly (pickup) denně, pro
výpočet emisí bylo uvažováno, že všechna vozidla přijedou během jedné hodiny. Pro
výpočet emisí z dopravy osobních vozidel hostů penzionu byl vzat předpoklad, že
hosté všech osmi apartmánu přijedou a odjedou během jedné hodiny. Bude se
jednat o pohyb 8 osobních vozidel za hodinu. Celkem se bude jednat o pohyb
13 osobních vozidel za hodinu, tj. 26 průjezdů osobních vozidel za hodinu. Jedná se
o nejhorší možnou variantu.
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Emisní faktory osobních vozidel a nákladních vozidel byly spočítány pomocí
výpočetního programu MEFA-06, který je pro tyto účely určen. Výpočet byl proveden
pro rok 2011 a emisní úroveň Euro 3.
Tab. č. 2: Emisní faktory vozidel (rok 2011, EURO 3)

OV

Vysvětlivky:

Emisní faktor [g/km] pro

Znečišťující
látka

20 km/h

50 km/h

90 km/h

Benzen

0,0035

0,0028

0,0038

NOx

0,1870

0,1644

0,2083

PM10

0,0005

0,0005

0,0014

OV

osobní vozidla

V dodatku č. 1 k Metodickému pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP zveřejněném
ve Věstníku MŽP jsou uvedeny procentuelní zastoupení frakce PM10. Pro emise
z dopravy činí procento zastoupení PM10 100 % z celkového prachu.
Množství benzenu, NOx a PM10 uvedené v následující tabulce bylo vypočteno
z tabelovaných emisních faktorů uvedených v předcházející tabulce.

Tab. č. 3: Emise z navazující automobilové dopravy
Rychlost
vozidel

20 km/h

50 km/h

90 km/h

Hmotnostní tok

Znečišťující
látka

g/m/s

g/m/h

g/m/rok

Benzen

2,5*10-8

9,1*10-5

0,0332

NOx

1,35*10-6

4,86*10-3

1,77

PM10

3*10-9

1,3*10-5

0,0047

Benzen

2*10-8

7,2*10-5

0,0263

NOx

1,187*10-6

4,27*10-3

1,56

PM10

3*10-9

1,3*10-5

0,0047

Benzen

2,7*10-8

9,88*10-5

0,0361

NOx

1,50*10-6

5,42*10-3

1,98

PM10

1*10-8

3,64*10-5

0,0133

Pro výpočet ročních hmotnostní toku byl vzat předpoklad, že tento stav nastane
každý den v roce, tj. 365 h/rok.

2. Množství odpadních vod a jejich znečištění
Vzhledem k charakteru záměru, tj. výstavba penzionu, se předpokládá pouze
produkce splaškových odpadních vod a vod dešťových.
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Splaškové vody
Splaškové odpadní vody od jednotlivých zařizovacích předmětů budou svedeny
připojovacím potrubím do kanalizačních odpadů a napojeny do navržené ležaté
splaškové kanalizace, která bude napojena do kanalizační přípojky. Pod objektem je
veden stávající kanalizační řad DN 300, do které budou tyto splaškové vody
zaústěny.
Množství splaškových odpadních vod bude přibližně korespondovat se spotřebou
pitné vody, tj. že množství splaškové vody za den bude 4,9 m3 a celková roční
produkce bude 1 788,5 m3.
Z hlediska látkového zatížení odpadních vod musí být splněny limity dané
kanalizačním řadem. Nakládání s odpadními vodami musí být v souladu se smlouvou
o odvádění odpadních vod, uzavřenou s provozovatelem veřejné kanalizace a ČOV.
Splašková kanalizace bude doplněna lapačem tuků. Správnost provozu zařízení
bude kontrolována provozovatelem. Dle rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu
a dle platné legislativy bude prováděn rozbor kvality vypouštěných odpadních vod
a jejich výsledky uchovávat pro případ kontroly.
Výstupní znečištění splaškových vod:
BSK5 = 400 mg/l
CHSK = 733 mg/l
NL = 367 mg/l
Dešťové vody
Dešťová voda ze střechy a zpevněných ploch bude svedena do stávajícího potoka.
Vzhledem k charakteru dešťových vod budou vody svedeny přímo do potoka.
Roční množství dešťových vod, které bude odvedeno z posuzované plochy bude
334,1 m3/rok (Qmax = 9,7 l/sec, Qmax-15min = 8,73 m3/15 minut).

3. Kategorizace a množství odpadů
Odpady, které budou vznikat v souvislosti se záměrem, lze rozdělit na odpady, které
budou vznikat při jeho výstavbě a na odpady vznikající za běžného provozu.
Etapa výstavby záměru
Po dobu výstavby záměru budou vznikat odpady typické pro stavební činnosti tohoto
druhu a rozsahu (tj. kácení zeleně, zemní stavební a montážní práce, vybavování
objektů, úklidové práce, apod.).
Během výstavby záměru budou vznikat odpady charakteru nevyužitých částí
konstrukčních prvků (např. zbytky neupotřebených těsnících fólií, zbytky potrubí,
kabelů aj.) Dále budou vznikat také odpady typické pro stavební práce a k nim se
pojící jednotlivé druhy odpadních obalů jako jsou například papírové a lepenkové
obaly, plastové obaly od stavebních a montážních hmot, úlomky cihel, betonu,
nevyužité části kovových konstrukcí (železo, ocel, směsné kovy, atd.).
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Ve fázi výstavby bude vznikat i komunální odpad, který bude tříděn na využitelné
složky – plasty, sklo, papír. Předpokládá se zapojení do systému sběru komunálního
odpadu obce.
Rostlinný materiál pocházející z odstraňování bylinné a dřevinné vegetace (keře,
náletové dřeviny) při přípravě plochy pro realizaci záměru bude využit vhodným
způsobem (např. kompostováním).
Při realizaci stavby je uvažováno o deponii vytěžené zeminy v prostoru staveniště,
která bude později použita na terénní úpravy, zásypy v okolí objektů. Přebytečná
zemina, která nebude použita, nebo nebude vyhovovat svou kvalitou bude odvezena
na skládku určenou příslušným stavebním úřadem.
Vznikající odpady budou v maximální možné míře recyklovány. Pokud budou některé
odpady či jejich části znečištěny nebezpečnými látkami, bude s těmito odpady
nakládáno jako s nebezpečným odpadem.
Odpady vznikající během výstavby budou odděleně shromažďovány ve sběrných
nádobách a kontejnerech, po jejich naplnění budou tyto odpady předávány k využití
či k odstranění. Případně vznikající nebezpečné odpady budou také tříděny dle
jednotlivých druhů, shromažďovány odděleně ve speciálních uzavřených
nepropustných nádobách určených k tomuto účelu a zabezpečených tak, aby
nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady nebo k úniku
škodlivin ze shromážděných odpadů.
Shromažďovací nádoby musí být označeny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. V případě
shromažďovacích nádob s nebezpečnými odpady musí být tyto nádoby opatřeny
katalogovým číslem, názvem odpadu, symboly nebezpečnosti a osobou
zodpovědnou za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku. V blízkosti
shromažďovacího místa či prostředku nebezpečných odpadů nebo na nich musí být
umístěn identifikační list nebezpečných odpadů.
U odpadu, u kterého nelze vyloučit kontaminaci nebezpečnými látkami, je nutné
provést hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle zákona 185/2001Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění. U odpadů
potenciálně kontaminovaných se provede test na vyloučení nebezpečných vlastností
a to akreditovanou laboratoří. Odběr odpadu provede pověřená osoba (dle vyhlášky
č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů), podle výsledku
hodnocení bude navržen způsob nakládání s těmito druhy odpadů.
Přesná specifikace odpadů vznikajících v průběhu výstavby není v současné době
možná, bude upřesněna v prováděcích projektech, kde budou uvedeny jednotlivé
druhy odpadů vznikající během výstavby záměru, jejich předpokládané množství
a způsob shromažďování, třídění, odstranění či využití.
Očekávané druhy odpadů vznikajících během přípravy a výstavby záměru jsou
uvedeny v následující tabulce.
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Tab. č. 4: Předpokládané druhy odpadu vznikající při výstavbě záměru
Katalogové
Kategorie
číslo

Název druhu odpadu

Vznik

02 01 03

O

Odpad rostlinných pletiv

Odstraňování
bylinné a dřevinné
vegetace

08 01 11

N

Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

Odpad vznikající
během stavby

08 01 12

O

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod
číslem 08 01 11

Odpad vznikající
během stavby

08 01 17

N

Odpady z odstraňování barev nebo laků
obsahujících organická rozpouštědla nebo
jiné nebezpečné látky

Odpad vznikající
během stavby

08 04 09

N

Odpadní lepidla a těsnící materiály
obsahující organické rozpouštědla nebo
jiné nebezpečné látky

Odpad vznikající
během stavby

08 04 10

O

Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály
neuvedené pod číslem 08 04 09

Odpad vznikající
během stavby

12 01 20

N

Upotřebené brusné nástroje a brusné
materiály obsahující nebezpečné látky

Odpad vznikající
během stavby

12 01 21

O

Upotřebené brusné nástroje a brusné
materiály neuvedené pod číslem 12 01 20

Odpad vznikající
během stavby

13 02 05

N

Nechlorované minerální motorové,
převodové a mazací oleje

Údržba zařízení

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

Obaly stavebních
materiálů a hmot
apod.

15 01 02

O

Plastové obaly

Obaly stavebních
materiálu a hmot
apod.

15 01 03

O

Dřevěné obaly

Obaly stavebních
materiálů a hmot
apod.

15 01 04

O

Kovové obaly

Odpad vznikající
během stavby

15 01 05

O

Kompozitní obaly

Obaly stavebních
materiálů a hmot
apod.

15 01 06

O

Směsné obaly

Obaly stavebních
hmot apod.

15 01 10

N

Obaly obsahující zbytky nebezpečných
látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

Obaly z nátěrových
a těsnících hmot

15 02 02

N

Absorpční činidla, filtrační materiály
(včetně olejových filtrů jinak blíže

Odpad vznikající
během stavby
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Katalogové
Kategorie
číslo

Název druhu odpadu

Vznik

neurčených), čisticí tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

17 01 01

O

Beton

Zbytky stavebních
hmot – odpad
vznikající během
stavby

17 01 02

O

Cihly

Odpad vznikající
během stavby

O

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,
tašek a keramických výrobků neuvedené
pod číslem 17 01 06

Poškozené nebo
jinak nepoužitelné
stavební hmoty,
odpad vznikající
během stavby

17 01 07

17 02 01

O

Dřevo

Odpadní stavební
dřevo, odpad
vznikající během
stavby

17 02 02

O

Sklo

Zbytky, poškozené
stavební materiály

17 02 03

O

Plasty

Odpad plastů

17 02 04

N

Sklo, plasty a dřevo obsahující
nebezpečné látky nebo nebezpečnými
látkami znečištěné

Odpad vznikající
během stavby

17 04 02

O

Hliník

Odpad vznikající
během stavby

17 04 05

O

Železo a ocel

Odpad vznikající
během stavby

17 04 07

O

Směsné kovy

Zbytky, poškozené
stavební materiály odpad vznikající
během stavby

17 04 09

N

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými
látkami

Odpad ze
stavebních úprav

17 04 11

O

Kabely neuvedené pod 17 04 10

Odpad izolačních
stavebních
materiálu, odpad
vznikající během
stavby

17 05 04

O

Zemina a kamení neuvedené pod číslem
17 05 03

Odpad ze
stavebních úprav

17 05 06

O

Vytěžená hlušina neuvedená pod kódem
17 05 05

Odpad ze
stavebních úprav

17 06 04

O

Izolační materiály jiné jako uvedené
v 17 06 01 a 17 06 03

Odpad izolačních
stavebních
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Katalogové
Kategorie
číslo

Název druhu odpadu

Vznik
materiálů, odpad
vznikající během
stavby

20 01 01

O

Papír a lepenka

Odpad vznikající
během stavby

20 01 02

O

Sklo

Odpad vznikající
během stavby

20 01 39

O

Plasty

Odpad vznikající
během stavby

20 03 01

O

Smíšený komunální odpad

Odpad vznikající
během stavby

Vysvětlivky:
O
ostatní odpad
N
nebezpečný odpad

Etapa provozu záměru
Během provozu záměru se předpokládá vznik odpadů uvedených v Katalogu odpadů
jako skupina 20 „Komunální odpady“ a složky odděleného shromažďování.
Dále mohou vznikat odpady pocházející z úklidu, využívání, údržby a opravy zařízení
v prostorách pozemku penzionu (např. odpady z obalů, zbytky nátěrových
a těsnících hmot, uliční smetky, vyřazených elektrických a elektronických zařízení
apod.). Opravy strojního zařízení budou zajišťovány odborným servisem na základě
smluvních vztahů včetně zajištění odpovídajícího nakládání (dle platné legislativy)
s odpady vzniklými v rámci provedení servisní činnosti. Z provozu kuchyně
a restaurace bude vznikat také odpad organického původu.
V následující tabulce jsou uvedeny vybrané druhy odpadů, které by mohly vznikat při
provozu záměru.

Tab. č. 5: Vybrané druhy odpadu vznikající při provozu záměru
Katalogové
Kategorie
číslo

Název druhu odpadu

Vznik
Odpad z údržby

08 01 11

N

Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 03 17

N

Odpadní tiskařský toner obsahující
nebezpečné látky

08 04 09

N

Odpadní lepidla a těsnící materiály
obsahující organická rozpouštědla nebo
jiné nebezpečné látky

Odpad z údržby

13 05 02

N

Kaly z odlučovače oleje

odpad ze zařízení
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Katalogové
Kategorie
číslo

Název druhu odpadu

Vznik
restaurace

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

Příjem, expedice
zboží

15 01 02

O

Plastové obaly

Příjem, expedice
zboží

15 01 03

O

Dřevěné obaly

Příjem, expedice
zboží

15 01 04

O

Kovové obaly

Příjem, expedice
zboží

15 01 06

O

Směsné obaly

Příjem, expedice
zboží

15 01 07

O

Skleněné obaly

Příjem, expedice
zboží

15 01 10

N

Obaly obsahující zbytky nebezpečných
látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

Odpad z údržby

15 02 02

N

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

Odpad z údržby

15 02 03

O

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící
tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod
číslem 15 02 02

Odpad z údržby

19 08 09

O

Směs tuků a olejů z odlučovače tuků
obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky

Příprava jídel

20 01 01

O

Papír a lepenka

Příprava jídel,
údržba

20 01 02

O

Sklo

Příprava jídel,
údržba

20 01 08

O

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a
stravoven

Příprava jídel

20 01 11

O

Textilní materiály

Údržba objektů

20 01 21

N

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

Údržba objektů

20 01 25

O

Jedlý olej a tuk

Příprava jídel

N

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly
16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06
03 a netříděné baterie a akumulátory
obsahující tyto baterie

Údržba zařízení

20 01 33
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Katalogové
Kategorie
číslo

Název druhu odpadu

Vznik

20 01 39

O

Plasty

Odpad z celého
penzionu

20 01 40

O

Kovy

Odpad z celého
penzionu

20 02 01

O

Biologicky rozložitelný odpad

Odpad z celého
penzionu

20 03 01

O

Směsný komunální odpad

Odpad z celého
penzionu

20 03 03

O

Uliční smetky

Odpad z celého
penzionu

20 03 06

O

Odpad z čištění kanalizace

Údržba zařízení

20 06 07

O

Objemný odpad

Odpad z celého
penzionu

Vysvětlivky:
O
ostatní odpad
N
nebezpečný odpad

Pro veškeré druhy odpadů nelze celkovou roční produkci v současné době
objektivně stanovit.
S upotřebenými zářivkami bude snahou nakládat v režimu zpětného odběru
použitých výrobků (dle ustanovení § 38 zákona č.185/2001 Sb.).
Využití či odstraňování odpadů bude zajištěno servisním způsobem
u specializovaných firem s příslušným oprávněním (osoba oprávněná k nakládání
s těmito druhy odpadů ve smyslu § 4 a § 12 zákona č.185/2001 Sb.).
Komunální odpad bude umísťován do popelnicových a kontejnerových nádob
s pravidelným týdenním odvozem.
Nakládání s odpady během výstavby i provozu záměru musí být řešeno v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími předpisy.
Dle § 11 zákona 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, má každý v rozsahu
své působnosti povinnost zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním.
Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů. Při posuzování
vhodnosti způsobů odstranění odpadů má vždy přednost způsob, který zajistí vyšší
ochranu lidského zdraví a je šetrnější k životnímu prostředí.

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové

28

Penzion Janské Lázně
_________________________________________________________________________________________

Odpady vznikající při ukončení provozu záměru
Ukončení provozu záměru není plánováno. Pokud by v budoucnu došlo k ukončení
provozu, bude spektrum vznikajících odpadů obdobné jako v etapě výstavby.
Odstranění objektu penzionu a zpevněných ploch musí být realizováno dle
požadavků platných legislativních předpisů.

4. Hluk, vibrace a záření
Dominantním zdrojem hluku je v současné době v posuzované lokalitě provoz
centrálního parkoviště, dále pak doprava po místních komunikacích. Není zde žádný
významný stacionární zdroj hluku.
Modelové body jsou umístěny na hranici nejbližšího CHVPS (viz následující tabulka).

Tab. č. 6: Umístění modelových výpočtový bodů
Číslo
bodu
1
2
3
4
5

Umístění
Nulová varianta
2 m od jižní fasády domu č.p. 119
2 m od západní fasády domu č.p. 118
2 m od západní fasády hotelu Luční dům
2 m od západní fasády posuzovaného záměru (penzionu)
2 m od severní fasády posuzovaného záměru (penzionu) – nad
uvažovaným umístěním sacích vyústek VZT

Druh prostoru
CHVPS
CHVPS
CHVPS
CHVPS 1)
CHVPS 1)

1)

při nulové variantě zde není chráněný venkovní prostor
CHVPS
chráněný venkovní prostor staveb
Umístění modelových bodů je zakresleno v obr. č. 1 (viz hluková studie – příloha oznámení č. 7)

Na posuzovaném záměru lze vyspecifikovat tyto zdroje hluku:
-

stacionární zdroje hluku (centrální vzduchotechnika)
hluk vyvolaný dopravou návštěvníků a zaměstnanců penzionu
časově omezeným zdrojem hluku je i etapa výstavby.

Etapa výstavby
Emise hluku do okolí staveniště penzionu během výstavby lze velmi těžko v daném
stupni projektové přípravy stanovit, protože nejsou známy základní údaje pro výpočet
- skladba a počty stavebních mechanismů, časová součinnost a délka nasazení
strojů, harmonogram, postup a technologie výstavby, atd.
Nejhlučnější etapa výstavby bude při zahájení, tedy při kácení stromů, hloubení
základů a provádění hrubé stavby.
Výsledná emise hluku bude odvislá od konkrétního nasazení jednotlivých stavebních
strojů a jejich případná kumulace.
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Etapa provozu záměru
Stacionární zdroje
Jedná se o instalovanou centrální vzduchotechniku. Jsou plánovány dvě samostatné
VZT. Jedna bude zajišťovat větrání a klimatizaci zázemí (kuchyně) restaurace, druhá
větrání a klimatizaci jídelny. Jídelna a kuchyň se nalézají v 1.NP. U obou VZT budou
vzduchotechnické jednotky umístěny v objektu, ve 2.PP, sání je umístěno do fasády,
výstupní vyústky budou vyvedeny nad střechu objektu.
Podrobnosti k instalované VZT nebyly v době zpracování hlukové studie k dispozici,
proto je hluková studie vyhodnocena ve vztahu k nejbližšímu CHVP a hranici
CHVPS. Na základě této skutečnosti byly poté stanoveny max. akustické parametry
VZT. Z VZT jsou vyhodnoceny pouze sací a výstupní vyústky. Vzduchotechnické
jednotky umístěné ve 2.PP jsou z hlediska šíření hluku do okolního venkovního
prostoru bezvýznamné.
Vytápění objektu bude teplovodní, zdrojem tepla bude elektrokotel.

Tab. č. 7: Stacionární zdroje hluku zadané do modelového výpočtu
Zdroj hluku
1
2

sací vyústka
sací vyústka

3

výstupní vyústka

4

výstupní vyústka

Umístění
severní stěna nad
technickou místností
nad střechou nad
prostorem kuchyně
nad střechou, nad
prostorem jídelny

Počet

LAeq,T
[dB]

1
1

55,0 2)
55,0 2)

Výška
zdroje/plocha
[m/m2]
6,0/1,0 1)
6,0/1,0 1)

1

60,0 2)

12,0

1

60,0 2)

12,0
2

1)

LWA = 55,0 dB (LAeq,1m = 44,0 dB ve vzdálenosti 1 m od vyústky) při zadané ploše vyústky 1m
– tento akustický výkon LWA je nutné dodržet i při jiné ploše vyústky
ve vzdálenosti 1 m od vyústky

2)

Dopravní zdroje
-

Nulová varianta

Rozhodující je pohyb vozidel na centrálním parkovišti. Kapacita stávajícího
parkoviště je 483 parkovacích míst. Je uvažováno s příjezdem a odjezdem vozidel,
tedy celkem 966 os. vozidel. V ulici Černohorská je pak rozdělena v poměru
90%:10% na směry II/297 a do centra Janských Lázní (je zde omezen vjezd vozidel).
Poznámka: k největšímu pohybu vozidel zde dochází v zimním období, dále pak
v letním období, především v době prázdnin.
Centrální parkoviště je téměř výhradně využíváno v denní a večerní době, v noci
minimálně.
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-

Aktivní varianta

Součástí posuzovaného penzionu je 13 parkovacích míst umístěných ve 2.PP
a určených pro ubytované hosty. Návštěvníci restaurace budou využívat stávajícího
centrálního parkoviště (penzion pro ně neplánuje vlastní venkovní parkoviště).
Za předpokladu dvou příjezdů a odjezdů uvedených vozidel v průběhu jednoho dne
se jedná o celkem 52 průjezdů osobních vozidel. K tomu lze přičíst do 5 vozidel
(10 průjezdů) zásobování (dodávky, případně lehká nákladní vozidla) restaurace –
stávající příjezdová účelová komunikace není vhodná pro těžká nákladní vozidla.
Pro najetí na ulici Černohorská je využívána spodní (jižní) část centrálního
parkoviště.
Kumulace záměrů
V případě realizace záměru „Stavební úpravy parkoviště a občanská vybavenost
Janské Lázně – Pod lanovkou“ nastanou v posuzované lokalitě výrazné změny:
-

současné centrální parkoviště bude přestavěno na kryté stání ⇒ sníží se emise
ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T vyvolané provozem parkoviště
zvýší se kapacita ze stávajících 483 na 611 os. vozidel ⇒ může dojít k nárůstu
celkové intenzity dopravy v ulici Černohorská
503 parkovacích míst je pro veřejnost, doprava se předpokládá pouze v denní
době
108 parkovacích míst pro hotelové hosty, doprava se předpokládá v denní
i noční době ⇒ nárůst dopravy v denní i noční době

Údaje jsou přebrány z EIA vypracované k tomuto záměru a uveřejněné na
http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp.
Hluková studie je součástí přílohy č. 7 tohoto oznámení.

5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Z běžného provozu penzionu a při dodržování legislativních předpisů a dále
navržených opatření nevyplývají pro pracovníky, obyvatele a životní prostředí v okolí
žádná významná rizika.
Riziko bezpečnosti provozu a lokálního znečištění životního prostředí by tedy
představoval pouze případ mimořádné události (v důsledku technické závady
či selhání lidského faktoru, při nevhodné organizaci, nekázni apod.). Za
nejzávažnější mimořádné události z hlediska negativního vlivu na životní prostředí
a zdraví obyvatel lze považovat požár a únik závadných látek.
Přípravné i stavební práce budou zabezpečeny tak, aby se riziko nestandardního
stavu a havárií minimalizovalo. Stavební a technické řešení objektu by mělo zajistit
ochranu životního prostředí při běžných nehodách a haváriích.
Provoz posuzovaného penzionu bude vykazovat obvyklá rizika havárie u podobných
zařízení.
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Rizika poškození nebo ohrožení životního prostředí lze vyloučit, neboť na
posuzované ploše nebude manipulováno se závadnými látkami. Osobní automobily
budou odstaveny v krytém garážovém stání v 2.PP penzionu.
Příjezdová cesta k penzionu a parkoviště automobilů má rizika spojená s únikem
ropných látek z dopravních prostředků. Jelikož se budou automobily pohybovat po
zpevněných plochách, bude případný únik ropných látek sanován s poměrně nízkým
rizikem proniknutí ropných látek do prostředí (do podloží, podzemních nebo
povrchových vod).
Rizika provozu penzionu jsou relativně nízká. Je nezbytné udržovat veškerá
technická zařízení v odpovídajícím technickém stavu a zamezit tak vzniku zkratu
a požáru. Požár lze považovat za nejvýznamnější riziko spojené s přímým ohrožením
osob nacházejících se v objektu nebo v bezprostředním okolí.
Požár lze považovat za nejvýznamnější riziko spojené s přímým ohrožením osob
nacházejících se v objektu nebo v bezprostředním okolí.
Požár představuje ohrožení vzhledem k nahromadění hořlavých látek (vybavení
prostor, zásoby pohonných hmot a mazadel v osobních automobilech). Riziko požáru
je možné uvažovat např. vlivem poruchy elektroinstalací, vlivem poruchy
instalovaných zařízení, havárií či nestandardním provozem vozidel v garážích apod.
Při požáru by mohly unikat do ovzduší toxické zplodiny hoření, mohlo by dojít
u některých škodlivin k překročení jejich nejvyšších přípustných krátkodobých
koncentrací v ovzduší. Dále by mohla být kontaminována půda a podzemní voda
použitím hasebných prostředků apod. Vliv působení potenciálních mimořádných
událostí lze označit za krátkodobý.
Záměr je projektován s ohledem na požární rizika vyplývající z charakteru činností
včetně nároků na požární vodu. Pro případ vzniku požáru na staveništi nebo
v penzionu v průběhu provozu bude objekt zajištěny dostatečným přísunem
přívodem požární vody (např. vnitřní a vnější odběrná místa – hydranty, sprchová
hasící zařízení s vyčerpatelným a nevyčerpatelným zdrojem vody), objekt bude dále
vybaveny přenosnými hasicími přístroji.
K penzionu bude přizpůsoben vjezd požárních vozidel. V objektu bude vyvěšena
požární poplachová směrnice. Řešení požární ochrany bude zahrnuto v projektové
dokumentaci záměru.
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C. ÚDAJE O STAVU
V DOTČENÉM ÚZEMÍ

ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ

I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území
1. Dosavadní využívání a priority jeho trvale udržitelného využívání
Zájmová lokalita je situována ve východní části Jánských Lázní v katastrálním území
Černá Hora v Krkonoších. Pozemek je umístěn nedaleko dolní stanice lanové dráhy
na Černou horu a v sousedství centrálního parkoviště k této lanové dráze a stávající
chaty Viktorka.
Mělo by dojít k začlenění rozvoje volných (nestavebních) ploch do širších krajinných
souvislostí, umožnění maximálního využití přirozeného ekologického potenciálu
území při zakládání, obnově a údržbě ploch (např. přirozená obnova domácích
taxonů, apod.). Výsledkem těchto přístupů může být například obnova přirozeného
krajinného rázu harmonické krajiny, snížení náročnosti údržby a obnovy ploch.
Plochy ÚSES je třeba chránit před degradací nejčastěji antropogenního původu, před
znečištěním složek životního prostředí, kultivací a ruderalizací.
Předpokladem trvale udržitelného využívání tohoto území při provozu je respektování
všech požadavků daných legislativou v oblasti životního prostředí a ochrany zdraví
obyvatelstva.

2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních
zdrojů
Zájmová lokalita se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Krkonoše.
V penzionu se nepředpokládá nakládání s látkami závadným vodám dle Zákona
č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění.
Není zde vyhlášeno chráněné ložiskové území. V řešeném území nejsou
poddolovaná území.

3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž
Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky
stabilnějších částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových
kritérií – tj. podle rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném
území, na základě jejich prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametrů
(minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridorů a minimální nutné šířky),
dle aktuálního stavu krajiny a společenských limitů a záměrů určujících současné
a perspektivní možnosti kompletování uceleného systému.
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Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění je územní
systém ekologické stability krajiny vzájemně propojený soubor přirozených
i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní
rovnováhu.
Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek
umožňuje existenci druhů nebo společenstev rostlin a živočichů.
Biokoridor je část krajiny, která spojuje biocentra a umožňuje organismům přechody
mezi biocentry.
Interakční prvky jsou základní stavební částí ÚSES na lokální úrovni. Jsou to
ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky významná liniová společenstva,
vytvářející existenční podmínky rostlinám a živočichům, významně ovlivňující funkce
ekosystémů krajiny.
Nadregionální a regionální prvky ÚSES jsou znázorněny na následujícím obrázku.
řešený záměr se nachází v ochranném pásmu na nadregionálního biokoridoru.

Obr. č. 3: Mapa nejbližších prvků ÚSES

Zvláště chráněná území, území přírodních parků
Řešený záměr se nachází v ochranném pásmu Krkonošského národního parku.
Celková rozloha Krkonošského národního parku činí 36 357 ha (I. zóna 4 432 ha,
II. zóna 4 000 ha, III. zóna 27 925 ha). Ochranné pásmo zaujímá plochu 18 430 ha.
Krkonošský národní park byl vyhlášen v roce 1963 a jeho celková výměra je
54.969 ha. Území Krkonošského národního parku je rovněž biosférickou rezervací
UNESCO (ve spojení s KPN – Karkonosskim parkem narodowym).
Z hlediska ochrany přírody nejsou v dosahu navržené stavby žádná maloplošná
zvláště chráněná území ani jejich ochranná pásma. V místě nejsou ani velkoplošná
chráněná území, tedy chráněné krajinné oblasti nebo krajinné parky ve smyslu
zákona o ochraně přírody a krajiny č.114/1992 Sb.
Území přírodních parků se v místě záměru nevyskytují.
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Obr. č. 4: Mapa nejbližších zvláště chráněných území

Významné krajinné prvky, památné stromy
Významný krajinný prvek – dle § 3 odst.1) písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je VKP definován jako
ekologicky a geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její
typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky
jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části
krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný
prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy,
naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.
Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad
a parků.
Významné krajinné prvky ani památné stromy se v bezprostřední blízkosti řešeného
záměru ani v širším okolí nevyskytují.
Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti
Řešený záměr je součástí Evropsky významné lokality Krkonoše. Přibližně 430 m
severně od lokality začíná území Ptačí oblasti Krkonoše, jejíž hranice jsou prakticky
totožné s hranicemi NP.
Dle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů byla v souladu s právem
Evropských společenství v České republice vytvořena soustava, která na území ČR
vymezila Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti, které používají smluvní ochranu
nebo jsou chráněny jako zvláště chráněné území.
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
zákona č. 218/2004 Sb. je přílohou oznámení č. 5.
Ptačí oblasti
Nejbližší ptačí oblastí je ptačí oblast „Krkonoše“ (kód lokality CZ 0521009) o rozloze
40 906,53 ha. Ptačí oblast Krkonoše tvoří celý národní park spolu s částmi jeho
ochranné zóny. V 90. letech bylo na české straně Krkonoš zjištěno celkem 155 druhů
ptáků s prokázaným, pravděpodobným nebo možným hnízděním. Hlavním
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předmětem ochrany je chřástal polní, čáp černý, datel černý, lejsek malý, slavík
modráček, sýc rousný a tetřívek obecný.
Evropsky významná lokalita
Rozloha Evropsky významné lokality Krkonoše (CZ0524044) je 54 979,6 ha. Hranice
se v zásadě kryje s vnější hranicí ochranného pásma KRNAP.
Z Krkonoš je popsáno přes 1 250 druhů cévnatých rostlin, které se vyskytují celkem
v 68 biotopech uvedených v Katalogu biotopů České republiky. Z toho je 12 biotopů
prioritních naturových.
Přítomné naturové biotopy se vyznačují bohatým zastoupením glaciálních reliktů
a krkonošských endemitů, což z přírodního komplexu Krkonoše činí lokalitu NATURA
2000 významnou.
EVL byla zřízena k ochraně následujících typů přírodních stanovišť:
4030 Evropská suchá vřesoviště
4060 Alpínská a boreální vřesoviště
4070 Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhododendron hirsutum
(Mugo-Rhododendretum hirsuti)
4080 Subarktické vrbové křoviny
6150 Silikátové alpínské a boreální trávníky
6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských
oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až
alpínského stupně
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis)
6520 Horské sečené louky
7110 Aktivní vrchoviště
7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště
8110 Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae
a Galeopsietalia ladani)
8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
8310 Jeskyně přístupné veřejnosti
9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9140 Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským –
Rumex arifolius)
9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91D0 Rašelinný les
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)
9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
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Obr. č. 5: Mapa nejbližších Evropsky významných lokalit a Ptačích oblastí

Přírodní léčivé zdroje (PLZ)
Podle platné legislativy se posuzovaná lokalita nachází v ploše I. ochranného pásma
PLZ. Výskyt termálních pramenů je vázán na nejhlubší hydrogeologické struktury.
Vznik termálních vod je, kromě dobrých infiltračních podmínek, předurčen zlomovou
linií v metamorfovaných horninách, procházející zhruba údolím Janského potoka.
Veškeré zemní práce a zásahy do horninového prostředí musejí probíhat pod
geologickým dozorem a řídit se jeho pokyny. Při technologické kázni a dodržení
preventivních opatření ke kontaminaci podzemních vod zvodně v horninách
krystalinika (hlubší zvodeň) a hydrogeologické struktury akratotermy nedojde.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Podle trutnovského kronikáře Simona Hüttla byl teplý pramen v dnešních Janských
Lázních objeven Janem z Chockova, zbrojnošem rytíře Albrechta z Trautenberku:
dne 6. června roku 1006.
V roce 1673 byl poblíž pramene položen základní kámen ke kapli svatého Jana
Křtitele. Roku 1675 se koupí stal majitelem Janských Lázní Jan Adolf, kníže
Schwarzenberg, který v roce 1677 dal základ dnešnímu lázeňskému místu.
Janské Lázně se rozšiřovaly a roku 1881 byly povýšeny na městys. Roku 1902
koupila lázně obec. Roku 1920 převzala lázně se vším zařízením, pozemky
a prameny akciová společnost a nastalo období největšího rozvoje Janských Lázní.
Roku 1928 byla uvedena do provozu kabinová lanová dráha na vrchol Černé hory.
V roce 1935 dochází k zavedení léčebné metody stavů po dětské obrně podle
amerických lázní Warm-Springs. Za druhé světové války sloužily Janské Lázně jako
vojenské lazarety a ubytovny pro utečence ze ztracených území. Roku 1965 byly
Janské Lázně povýšeny na město.
V zájmové lokalitě ani v jejím bezprostředním okolí se nenacházejí žádné objekty
vyhlášené národními kulturními památkami. V centru města Janské Lázně je
z hlediska kulturně historického nejcennějším objektem novorenesanční kolonáda se
secesními prvky z roku 1893. Ve městě jsou dále dva kostely: pseudogotický
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katolický kostel sv. Jana Křtitele (1855) a pseudogotický evangelický kostel
postavený v letech 1873-79. Žádný z těchto objektů nebude záměrem negativně
dotčen.
Výskyt archeologických nalezišť na posuzované lokalitě nelze zcela vyloučit. Jestliže
v průběhu stavebních prací dojde k archeologickému nálezu, je stavebník povinen ve
smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, umožnit
záchranný archeologický výzkum.
Území hustě zalidněná
Posuzovaná stavba je situována na pozemky při západním okraji Janských Lázní,
východně od záměru se nachází tří terasové centrální parkoviště. Severovýchodně je
umístěna spodní stanice lanovky na Černou horu a stávající chata Viktorka. Západně
od záměru je situována chata Jestřáb.
V Janských Lázní jsou evidovány 2 částí obcí Černá Hora a Janské Lázně. V obci
Černá Hora je k trvalému pobytu přihlášeno 861 obyvatel, z toho je 367 mužů
nad 15 let, 68 chlapců do 15 let, 378 žen nad 15 let, 48 dívek do 15 let. Stav je
prezentován k 25. červenci 2008 (zdrojem informací je Ministerstvo vnitra ČR).
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
Výstavba se bude realizovat v lokalitě, která nepatří mezi hustě zalidněná území.
Vzhledem k tomu, že lokalita nebyla v minulosti průmyslově využívána, nejsou zde
známy žádné havárie většího rozsahu ani případ nezabezpečeného skladování látek
ohrožujících životní prostředí či zdraví obyvatelstva (herbicidy, pesticidy apod.),
můžeme vyloučit přítomnost starých ekologických zátěží (Geoportal CENIA).

II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí
v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně
ovlivněny
1. Ovzduší
1.1 Klimatické faktory
Podle klimatické klasifikace náleží dotčená lokalita do mírně teplé oblasti CH7. Pro
tuto oblast je charakteristické velmi krátké až krátké léto, mírně chladné a vlhké,
přechodné období je dlouhé, mírně chladné jaro a mírný podzim. Zima je dlouhá,
mírně vlhká s dlouhou sněhovou pokrývkou. Podrobnější charakteristiky této
klimatické oblasti jsou uvedeny v následující tabulce.

Tab. č. 8: Klimatické charakteristiky oblasti CH7
Charakteristiky

Klimatická oblast CH7

Počet letních dnů

10 - 30

Počet dnů s průměrnou teplotou >10°C

120 - 140

Počet mrazových dnů

140 - 160
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Charakteristiky

Klimatická oblast CH7

Počet ledových dnů

50 - 60

Průměrná teplota v lednu v °C

-3 až -4

Průměrná teplota v červenci v °C

15 - 16

Průměrná teplota v dubnu v °C

4-6

Průměrná teplota v říjnu v °C

6-7

Průměrný počet dnů se srážkami > 1 mm

120 - 130

Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm

500 - 600

Srážkový úhrn v zimním období v mm

350 - 400

Počet dnů se sněhovou přikrývkou

100 - 120

Počet dnů zamračených

150 - 160

Počet dnů jasných

40 - 50

Meteorologickou situaci pro potřebu rozptylové studie popisuje větrná růžice, která
udává četnost směrů větrů ve výšce 10 m nad terénem pro pět tříd stability přízemní
vrstvy atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a tři třídy
rychlosti větru (1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s). Pro názornost byla použita větrná růžice pro
lokalitu Svoboda nad Úpou, Mladé Buky. Odborný odhad větrné růžice zpracoval
ČHMÚ Praha.

Obr. č. 6: Grafické zobrazení větrné růžice

Z této větrné růžice vyplývá, že největší četnost výskytu má severozápadní vítr
s 18,70 %. Četnost výskytu bezvětří je 13,30 %.
Vítr o rychlosti do 2,5 m/s se vyskytuje v 56,51 % případů, vítr o rychlosti od
2,5 do 7,5 m/s lze očekávat v 35,94 % a rychlost větru nad 7,5 m/s se vyskytuje
v 7,55 % případů.
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I. a II. třída stability počasí v přízemní vrstvě atmosféry, tzn. špatné rozptylové
podmínky se vyskytují v 26,39 % případů.
Charakteristika tříd stability a výskyt tříd rychlosti větru vyplývají z následující tabulky.
1.2. Kvalita ovzduší
Základním obecným podkladem pro hodnocení současného imisního zatížení
uvažovanými škodlivinami jsou výsledky pozaďového imisního měření. Imisní situace
přímo v posuzované lokalitě není trvale sledována.
Posuzovaná lokalita nepatří mezi oblasti ze zhoršenou kvalitou ovzduší – sdělení
MŽP ČR– vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok
2005.
Nejbližší měřící stanice benzenu, PM10 a NO2 se nachází v Královéhradeckém kraji.
Měřící stanice:
Oxidy dusíku (NO2)
V Královéhradeckém kraji se monitoring oxidu dusičitého provádí na 9 měřících
stanicích, nejbližší měřící stanicí je stanice č. 1504 Trutnov – Mládežnická a stanice
č. 1496 Vrchlabí.
 Trutnov - Mládežnická, stanice č. 1504 (ČHMÚ), reprezentativnost: okrskové
měřítko (0,5 – 4 km), klasifikace stanice: pozaďová, městská, obytná,
nadmořská výška: 432 m, datum vzniku: 01.01.2004 - stanovení repr. konc.
pro osídlené části území.
 Vrchlabí, stanice č. 1496 (ČHMÚ), reprezentativnost: oblastní měřítko –
městské nebo venkov (4 – 50 km), klasifikace stanice: pozaďová,
předměstská, obytná, nadmořská výška: 482 m, datum vzniku: 01.07.2003 stanovení repr. konc. pro osídlené části území, určení vlivu na zdravotní stav
obyvatelstva.
Tab. č. 9: Hodinové, denní, čtvrtletní a roční charakteristiky NO2 naměřené v roce
2007 na stanicích č. 1496 a č. 1504
Hodinové hodnoty
Stanice
č.

Jednotka

Denní hodnoty

Max.

19 MV

VoL

50%
Kv

Max.

Datum

Datum

VoM

98%
Kv

Datum
51,0

1496

95%
Kv

23,3

Roční hodnoty

50%
Kv

X1q

X2q

X3q

X4q

X

S

N

98%
Kv

C1q

C2q

C3q

C4q

XG

SG

dv

8,9

13,8

7,8

6,9

12,1

10,1

7,12

359

30,6

90

90

90

89

8,1

2,01

2

9,8

15,3

8,2

7,5

16,1

11,8

5,84

355

27,8

85

87

91

92

10,5

1,59

3

µg/m3
13.2.

1504

Čtvrtletní hodnoty

88,4

43,6

0

9,4

30,8

28.3.

28.11.

0

31,9

17.11.

23,3

µg/m3

Limity pro rok 2007:
hodinový limit
hodinová mez tolerance

3

200,0 µg/m
3
30,0 µg/m
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PM10
V Královéhradeckém kraji se monitoring PM10 provádí na 9 měřících stanicích,
nejbližší měřící stanicí je stanice č. 1504 Trutnov – Mládežnická a stanice č. 1496
Vrchlabí – charakterizace stanice je výše v textu.

Tabulka č. 10: Hodinové, denní, čtvrtletní a roční charakteristiky PM10 naměřené
v roce 2007 na stanicích č. 1496 a č. 1504
Hodinové hodnoty
Stanice
č.

Jednotka

1496

Denní hodnoty

Čtvrtletní hodnoty

Roční hodnoty

Max.

95%
Kv

50%
Kv

Max.

36MV

VoL

50%
Kv

X1q

X2q

X3q

X4q

X

S

N

Datum

99,9%
Kv

98%
Kv

Datum

Datum

VoM

98%
Kv

C1q

C2q

C3q

C4q

XG

SG

dv

92,0

37,0

14

16,0

25,1

17,6

11,0

23,5

19,3

14,04

363

24.3.

24.4.

14

63,0

89

91

92

91

15,1

2,10

1

µg/m3

1504

528,3

50,5

16,1

78,8

37,5

13

16,4

25,2

20,4

13,2

21,6

20,0

12,36

358

24.3.

255,3

63,1

23.3.

11.10.

13

54,1

85

90

91

92

16,9

1,80

3

µg/m3

Limity pro rok 2007:
denní limit

3

50,0 µg/m

3

roční limit

40,0 µg/m

Benzen
V Královéhradeckém kraji se monitoring benzenu provádí pouze na měřících
stanicích č. 396 a č. 1503 v Hradci Králové. Vzhledem k reprezentativnosti, nelze
údaje z těchto stanic pro posuzovanou lokalitu použít. Stanice s reprezentativností
stovky až desítky km jsou umístěny v Mikulově, Rudolticích v Horách a v Košeticích
Pelhřimov.
Košetice, stanice č. 1562 (ČHMÚ), reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky
až stovky km), klasifikace stanice: pozaďová, venkovská, zemědělská, přírodní,
regionání, nadmořská výška: 535 m, datum vzniku: 01.01.1985.

Tab. č. 11: Hodinové, denní, čtvrtletní a roční charakteristiky benzenu naměřené
v roce 2007 na stanici č. 1562
Látka
BZN

Jednotka
µg/m3

Měsíční koncentrace
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,33

0,70

0,62

0,27

0,16

0,20

0,12

0,18

0,35

0,67

0,74

1,15

Limity pro rok 2007:
roční limit

5,0 µg/m3

roční mez tolerance

Roční
průměr
0,46

3 µg/m3

Vysvětlivky k tabulkám č. 9 – 11:
50 % Kv
50 % kvantil
95 % Kv
95 % kvantil
98 % Kv
98 % kvantil
99,9 % Kv
99,9 % kvantil
X1q, X2q, X3q, X4q
čtvrtletní aritmetický průměr
C1q, C2q, C3q, C4q
počet hodnot, ze kterých je spočítán aritmetický průměr za dané čtvrtletí
X
roční aritmetický průměr
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XG
roční geometrický průměr
S
směrodatná odchylka
SG
standardní geometrická odchylka
N
počet měření v roce
dv
doba trvání nejdelšího souvislého výpadku
36 MV 36. nejvyšší hodnota v kalendářním roce pro daný časový interval
VoL
počet překročení limitní hodnoty LV
VoM
počet překročení meze tolerance LV + MT
Xm
měsíční aritmetický průměr
mc
měsíční četnost měření

Pro posouzení úrovně znečištění ovzduší v předmětné lokalitě lze rovněž použít
hodnoty uvedené v rozptylové studii zpracované v rámci Krajského programu
snižování emisí Královéhradeckého kraje (příloha J). Rozptylová studie hodnotila
stávající stav prezentovaný rokem 2001 a výhledový stav k roku 2010.

2. Geofaktory
Podle regionálního geomorfologického členění České republiky je území součástí:
Česká Vysočina,
provincie:
soustavy:
Krkonošsko – jesenická soustava,
podsoustavy:
Krkonošská podsoustava
celku:
Krkonoše,
podcelku:
Krkonošské rozsochy,
okrsku:
Černohorská hornatina,
podcelku:
Vrchlabská vrchovina,
okrsku:
Janský hřbet
Černohorská hornatina
Tato členitá pahorkatina je tvořená převážně z chlorit-muskovitických svorů až fylitů
s pruhy sericitických kvarcitů, na jihu z muskovitických rul; široké rozvětvené
rozsochovité hřebeny (stáženský a černohorský) se zbytky zarovnaných povrchů
(holoroviny) a s méně vyvinutými tvary periglaciálního zvětrávání na nejvyšších
vrcholech, silně rozčleněné zářezy četných svahových potoků. Nejvyšším bodem je
Zadní planina (1 423,1 m), mezi nejvýznamnější body patří Černá hora (1 299,4 m),
Liščí hora (1 362,6 m).
Janský hřbet
Je budovaný chloritsericitickými fylity ponikelské skupiny krkonošského krystalinika;
nesouměrný strukturně tektonický hřbet směru východ – západ s vyššími jižními
svahy; nejméně vyzdvižená úpatní část Krkonoš, rozčleněná údolími svahových
potoků; od Černohorské hornatiny hřbet oddělen subsekventním údolím Janského
potoka. Nejvyšším bodem je Zlatá vyhlídka (806,8 m).
Podle Culka (1996) se řešený záměr nalézá v přechodné, nereprezentativní zóně. Ze
severu je území ovlivňováno Krkonošským bioregionem 1.68.
Krkonoše mají charakteristický reliéf kerné hornatiny se zbytky zarovnaného povrchu
na temenech pohoří. Svahy jsou rozčleněny hlubokými erozními údolími. Na řadě
míst na severovýchodních, východních a jihovýchodních svazích jsou vytvořeny
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ledovcové kotle – kary se strmými, asi 300 m vysokými skalnatými stěnami, tzv.
jámy. Tyto kary přecházejí do ledovcových údolí – trogů, hlubokých až 600 m (Obří
důl). Na jejich opačném konci se nacházejí zpravidla nápadné čelní morény. Na
náhorní plošině vystupují místy drobné skalní útvary a balvanová moře z odolných
hornin. Zvětraliny na plošinách nesou stopy mrazového třídění. Významný je ostrý
skalnatý kvarcitový hřeben Kozích hřbetů, odlišný od ostatních plochých hřbetů.
Geologie a hydrogeologie
Krkonošský bioregion má poměrně pestrou geologickou stavbu, uspořádání
v pruzích směru západ – východ. V pohraničním hřbetu žuly až granodiorirty,
většinou hrubozrnné. Silněji metamorfované horniny – svorové ruly až svory – budují
Sněžku a obecně převažují na východě. Na jihu jsou lemované ortorulami a kvarcity,
a to v oblasti Zadní Žalý – Černá hora.
Kvartérní sedimenty mají v oblasti poměrně malé rozšíření vzhledem k horskému,
tj. denudačnímu charakteru oblasti. Větší plochy zaujímají jen deluviální
hlinitokamenité svahové sedimenty v závěru pramenních mís či na úpatí plošších
svahů.
Pedologie
Na pohraničním hřbetu a vyšších svazích pohoří převládají kambizemní podzoly, na
jižnějších (českých) hřbetech humuso-železité podzoly, často zrašelinělé. Na obou
hřbetech přecházejí podzoly do podzolových rankerů a litozemí. Na plošinách a ve
sníženinách jsou vyvinuty značné plochy organozemí typu vrchovišť. V nižších
částech po obvodu pohoří jsou dystrické kambizemě.
Stavba řešeného záměru se bude nacházet na pozemku p.č. 139 (druh pozemku –
ostatní plocha, využití pozemku – manipulační plocha). Pozemek má výměru 829 m2
a je situován v katastrálním území Černá Hora v Krkonoších (KÚ 657212).
Pozemek je ve vlastnictví pana Mgr. Korčáka (investora záměru) má podlouhlý
trojúhelníkový tvar. Je situován podélnou osou ve směru jih-sever, začíná v horní
části u příjezdové cesty k chatě Viktorka a v dolní části končí u křižovatky veřejných
cest z centrálního parkoviště a k ostatním chatám v okolí. Pozemek je volný bez
staveb, v levé části sousedí se soukromým pozemkem (na hranici obou pozemků je
malá strouha s potůčkem), v pravé s centrálním parkovištěm Města Janské Lázně.
Výškový rozdíl horní a dolní části pozemku je cca 10 – 11m.
Realizací inženýrských sítí budou dotčeny pozemkové parcely číslo 139, 174/1, 140,
172/1, 347, 348, 184/4 a 199. V kapitole B.II.1 je uveden seznam zájmových parcel
pro inženýrské sítě a další informace o způsobu využití, ochraně, celkové výměře
parcel aj.
Řešený záměr nebude zasahovat na pozemky PUPFL ani do jeho ochranného
pásma.

3. Hydrologie
Bilančním územím je dílčí povodí Úpy a Čisté, vymezené ze severu Úpou a Javořím
potokem, z východu Úpou, z jihu vrstevnicí 615 m n. m. v povodí Lučního potoka, ze

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové

43

Penzion Janské Lázně
_________________________________________________________________________________________

západu potokem Čistá a ze severozápadu Stříbrným potokem. Toto území
schematicky vyjadřuje potenciální hydrologickou oblast gravitačního potoku
podzemních vod mělkého a hlubšího oběhu k Černému a Janovu prameni
a představuje nejvíce pravděpodobný rozsah možné dotace hypotermální
akratotermy.
Hodnocené území náleží do dvou dílčích povodí:
•
•

Čisté, od Stříbrného potoka po Luční potok (ČHP 1-01-01-026 až 1-01-01-029)
Úpy od Javořího potoka po Janský potok (ČHP 1-01-02-004 až 1-01-02-016)

Podél západní hranice pozemku je veden bezejmenný tok, který se jižně vlévá do
Janského potoka.
Zájmová lokalita se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Krkonoše.
Posuzovaná lokalita spadá do hydrogeologického rajonu 641 Krystalinikum Krkonoš
a Jizerských hor. Hydrogeologické poměry lokality jsou komplikované, v území je
obecně vyvinut dvoukolektorový systém. Prvý je vázán na kvartérní pokryv a pásmo
povrchového rozpojení metamorfitů, druhý je prostorově spjatý s puklinovými
systémy v metamorfitech.
Ochrana přírodních léčivých zdrojů (PLZ) lázeňského místa Janské Lázně, je dána
vyhláškou Vč KNV v Hradci Králové z 2. května roku 1988. Tehdy bylo vyhlášeno
ochranné pásmo I. stupně, které zahrnuje nejbližší okolí lázeňského města Janské
Lázně. Dále bylo vyhlášeno ochranné pásmo II. stupně, kterým jsou chráněny
vymezené svahy masivu Černé hory jako oblasti infiltrace lázeňské akratotermy.
Posuzovaná lokalita se nachází dle platné legislativy v ploše I. OP PLZ. Pásma
hygienické ochrany jsou znázorněny na následujícím obrázku.

Obr. č. 7: Pásma hygienické ochrany a ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů
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Obr. č. 8: Hydrologická síť v zájmovém území a ochranná pásma vodních zdrojů

Janský potok

4. Biologické poměry zájmového území
Podle Culka (1996) se řešený záměr nalézá v přechodné, nereprezentativní zóně. Ze
severu je území ovlivňováno Krkonošským bioregionem 1.68.
Krkonošský bioregion zabírá nejvyšší pohoří celé hercynské podprovincie a jako
jediný v ČR dostatečně vystupuje nad horní hranici lesa a má dokonale vyvinutý
subalpinský stupeň a autochtonní kosodřevinou. Je tvořen žulami a krystalickými
břidlicemi. Z tvarů reliéfu jsou významné vysoké hřbety a pláně s dobře vyvinutými
ledovcovými kary. Biota má převážně horský hercynský ráz, jsou zde zastoupeny
společenstva 5. jedlovo-bukového až 8. subalpinského, klečového vegetačního
stupně a dokonce i ostrůvky přirozeného alpinského bezlesí. Potenciální vegetace je
tvořena květnatými, klenovými a acidofilními horskými bučinami, přirozenými
smrčinami, subalpinskými společenstvy a vrchovišti. Biota je obohacena mnoha
relativně teplomilnými prvky v ledovcových karech, arkto-alpinskými reliktními druhy
i řadou neoendemitů, např. jestřábníky a jeřábem sudetským. Netypickými částmi
jsou nižší okrajové horské skupiny a okraje pohoří, zpravidla pouze s květnatými
bučinami, nanejvýše s ostrovy acidofilních bučin.
V současnosti převažující kulturní smrčiny jsou kulturní smrčiny jsou těžce
poškozeny imisemi, ale alpinské trávníky, kosodřevinné porosty, malé zbytky bučin
a některé louky jsou stále velmi hodnotné.
Krkonoše jsou nejvyšší hercynské pohoří, jediné s úplně vyvinutou vegetační
stupňovitostí od montánního až do alpinského stupně. Od sousedních bioregionů se
odlišují především bohatým rozvojem horské flóry a vegetace.
Na lokalitě určené k výstavbě penzionu byl během května a června roku 2008
proveden biologický průzkum zaměřený na zjištění přítomných druhů rostlin
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a živočichů s důrazem na výskyt taxonů chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění. Zpracovatelem biologického hodnocení byl Mgr. Jan Losík, Ph.D.

Obr. č. 9: Posuzovaná lokalita (pohled severním směrem)

Plocha určená k zastavění je ze všech stran ohraničena porostem náletových dřevin,
většinou se jedná o javor klen a vrbu jívu, ale v porostu se vyskytuje i bříza bělokorá,
modřín opadavý, topol osika, smrk ztepilý a jírovec maďal. Plocha byla v minulosti
zřejmě užívána jako louka, o čemž svědčí výskyt lučních druhů v centrální části
parcely, která dosud zcela nezarostla náletovými dřevinami (řeřišničník Hallerův,
pryskyřník prudký, kakost lesní, zvonek rozkladitý, bedrník obecný). V současnosti je
však naprostá většina bylinného patra tvořena druhy typickými pro dlouhodobě
zarůstající plochy (bršlice kozí noha, srha laločnatá, vrbka úzkolistá, kopřiva
dvoudomá, maliník, kerblík lesní, sasanka hajní, starček vejčitý, kontryhel, bolševník
obecný, zvonečník klasnatý). V severní části parcely je patrná eutrofizace způsobená
v minulosti ukládáním odpadu. Podél západní hranice parcely protéká drobný potok,
jehož koryto bylo v minulosti upraveno hrazením několika dřevěnými stupni. Tato
úprava však výrazně nenarušila přírodní charakter dna toku, který má v současnosti
charakter kaskády s drobnými tůňkami. Doprovodná vegetace je tvořena játrovkami
a mechy a běžnými vlhkomilnými druhy, jako je chrastice rákosovitá, devětsil
lékařský, řeřišnice hořká, kapraď samec a papratka samičí. V jižním cípu parcely se
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nachází otevřenější ploška, kde díky dostatku světla rostou další luční druhy (pcháč
různolistý, vikev ptačí, hrachor luční, rdesno hadí kořen, řebříček obecný, prasetník
kořenatý, ovsík vyvýšený, tomka vonná, škarda dvouletá). Většinu z těchto druhů
nalezneme i na svahu, kterým dotčený pozemek na východě sousedí s okrajem
záchytného parkoviště. Soupis všech 90 zaznamenaných druhů rostlin je uveden
v tabulce 1 (viz biologické hodnocení – příloha oznámení č. 6).
Živočichové jsou na lokalitě a v jejím okolí zastoupeni běžnými druhy podhorské
krajiny a obyvateli vesnické zeleně. Z ptáků byl v blízkém okolí zaznamenán výskyt
několika druhů pěvců: rehek domácí (Phoenicurus ochruros), červenka obecná
(Erithacus rubecula), drozd zpěvný (Turdus philomelos), kos černý (Turdus merula),
pěvuška modrá (Prunella modularis), konipas bílý (Motacilla alba), sojka obecná
(Garrulus glandarius), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), budníček menší
(Phylloscopus collybita). V prostoru, který bude přímo dotčen plánovanou stavbou,
bylo nalezeno jedno staré hnízdo některého z drobnějších druhů a jedno obsazené
hnízdo pěvušky modré. Ze savců zde díky malé rozloze plochy mohou trvale žít
pouze drobné druhy jako myšice (Apodemus sp.) a rejsek obecný (Sorex araneus).
Obojživelníci ani plazi nebili na místě plánované stavby zastiženi, přesto je možný
výskyt ještěrky živorodé (Zootoca vivipara) a slepýše křehkého (Anguis fragilis), kteří
ve vyšších polohách patří k obecně rozšířeným obyvatelům podobných ploch.
Nejpočetnější je společenstvo bezobratlých, ze zvláště chráněných druhů byl
zaznamenán výskyt čmeláků rodu Bombus, kteří hledali potravu na květech v jižním
cípu parcely.

5. Krajina
Reliéf krajiny měl vždy značný vliv na vznik sídla a formování jeho zástavby.
Struktura a způsob zastavění se vždy podřizovaly konfiguraci terénu. Sídlo tak tvořilo
v historické době s krajinou zpravidla vždy jednotný, harmonický celek. Teprve od
sklonku minulého století začal člověk díky novým technickým prostředkům krajinu
výrazně měnit, často i ve velkém měřítku.
Město Janské Lázně je situováno v údolí Janského potoka a na jižním úpatí Černé
hory (1299 m ). Městská zástavba volně přechází do rozptýlené zástavby typické pro
oblast Krkonoš. V okolí budoucí stavby se vyskytují luční enklávy přiléhající
k rozsáhlému lesnímu komplexu Černého lesa a k dalším navazujícím lesním
komplexům, pokrývajícím jižní svahy Černé hory. Jižně od Janských Lázní se táhne
zalesněný hřbet s nevýrazným vrcholem Janské hory (728 m).
Posuzovaná stavba je situována na pozemky při západním okraji Janských Lázní,
východně od záměru se nachází tří terasové centrální parkoviště. Severovýchodně je
umístěna spodní stanice lanovky na Černou horu. Západně od záměru je situována
chata Jestřáb.
Architektonické řešení objektu bude respektovat lokalitu umístění objektu, tzn. horské
středisko. Materiálově bude použita na objektu kombinace dřeva a prosklených
ploch. Objekt je navržen s nevtíravou architekturou a výtvarným projevem, který
nepůsobí agresivně na okolí.
Nadmořská výška pozemku se pohybuje kolem 690 m.
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Na lokalitě se nenalézá žádné zvláště chráněné území, ve smyslu zákona
č. 114/1992 Sb., v platném znění. Území přírodních parků, památné nebo významné
stromy se v místě záměru ani v bližším okolí nevyskytují.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti
a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání,
frekvence a vratnosti)
Vliv na obyvatele
Vzhledem k pozitivním záměrů hlukové studie a charakteru záměru nebyla zdravotní
rizika zpracována.
Vliv na ovzduší a klima
V penzionu Janské Lázně bude vybudováno osm apartmánových bytů, restaurace
s kapacitou 50 míst a 13 parkovacích stání v podzemním parkovišti. Vytápění celého
objektu je navrženo teplovodní.
Vzhledem k nízkému počtu parkovacích stání nebyla rozptylová studie zpracována.
Byly pouze vyčísleny emise z dopravy, které jsou uvedeny v kapitole B.III.1 Množství
a druh emisí do ovzduší.
Imisní limity
Imisní limity jsou stanoveny nařízením vlády č. 597/2006 Sb. Hodnoty imisních limitů
jsou vyjádřeny v µg.m-3 a vztahují se na standardní podmínky – objem přepočtený
na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa. Imisní limity vybraných
znečišťujících látek a meze tolerance jsou shrnuty v následujících tabulkách.

Tab. č. 12: Imisní limity
Doba
Znečišťující látka
průměrování

Hodnota imisního
limitu/maximální povolený počet
jejího překročení za rok

Datum, do něhož
musí být limit
dosažen

Oxid dusičitý

1 hodina

200 µg.m-3/18

1.1. 2010

Oxid dusičitý

1 rok

40 µg.m-3

1.1. 2010

Suspendované
částice PM10

24 hodin

50 µg.m-3/35

-

Suspendované
částice PM10

1 rok

40 µg.m-3

-

Benzen

1 rok

5 µg.m-3

-
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Tab. č. 13: Meze tolerance
Znečišťující látka

Doba průměrování

2008

2009

Oxid dusičitý

1 hodina

20 µg.m-3

10 µg.m-3

Oxid dusičitý

1 rok

4 µg.m-3

2 µg.m-3

Benzen

1 rok

2 µg.m-3

1 µg.m-3

Závěr
Hodnoty pozadí přímo v posuzované lokalitě nejsou známy, hodnoty naměřené
na okolních imisních stanicích jsou uvedeny výše v textu v kapitole C.II.1.2. Kvalita
ovzduší.
V důsledku realizace Penzionu Janské Lázně a jeho uvedení do provozu nebude
docházet k překračování imisních limitů posuzovaných znečišťujících látek
s výjimkou 24-hodinového imisního limitu pro PM10, který bude stejně jako
v současné době za nepříznivých povětrnostních podmínek překračován.
24-hodinový imisní limit byl v roce 2007 překročen 14x, imisní limit připouští
překročení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok. Příspěvek posuzovaného záměru bude
však minimální.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem souhlasí zpracovatel s posuzovaným
záměrem, tj. s vybudováním Penzionu Janské Lázně v obci Janské Lázně s tím, že
realizace a provoz záměru budou provedeny v souladu s posouzením a budou
respektována doporučení zpracovatele posouzení.
Vliv na hlukovou situaci
Podkladem pro toto hodnocení byly výsledky modelových výpočtů hlukové studie
(viz příloha oznámení č. 7). V této studii byla hluková zátěž modelována pro
5 výpočtové body – u chráněného venkovního prostoru staveb v blízkosti záměru
a do blízkosti příjezdových tras k záměru. (Umístění výpočtových bodů viz. kapitola
B.III.4)
Nárůst hlukové zátěže je řešen, vzhledem k stávající a předpokládané hlukové
situaci v posuzované lokalitě vyvolané zprovozněním záměru. Výpočet stávající
i předpokládané hlukové situace byl proveden pro hluk ze stacionárních zdrojů hluku
a pro dopravní hluk. Modelový výpočet byl u všech posuzovaných zdrojů hluku
proveden pro níže uvedené režimy provozu:
a) nulová varianta
b) aktivní varianta
Hygienické limity
Nejvyšší přípustné hladiny hluku jsou uvedeny v nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
“O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací”.
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Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T v chráněném
venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb (s výjimkou
impulsního hluku) se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a korekcí
přihlížející k místním podmínkám a denní době podle tabulek.

Tab. č. 14: Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním
prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru
Druh chráněného prostoru
Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových
zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor lůžkových
zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb
a chráněný venkovní prostor

Korekce dB.
1)

2)

3)

4)

-5

0

+5

+ 15

0

0

+5

+ 15

0

+5

+ 10

+ 20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce –10 dB, s výjimkou
hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce –5 dB.
Vysvětlivky:
1)
Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku
6)
, s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelovou komunikaci, a dále s výjimkou
drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu
nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.
2)
Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací,
drahách.
3)
Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk
z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních
komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.
4)
Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách,
kdy starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních
komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném
venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení
nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při
zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které
nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb
a chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.
6)
§30 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb.

Konečné posouzení přísluší místně příslušnému územnímu pracovišti Krajské
hygienické stanice, stejně jako určení korekcí a stanovení opatření v případě
překročení povolených hodnot.
Na základě nařízení vlády č. 148/2006 Sb. vyplývá pro zájmové území stanovení
hygienických limitů uvedené v následující tabulce.

Tab. č. 15: Důsledky pro řešení
Základní hladina akustického tlaku A

LAeq,T = 50 dB

Korekce na místní podmínky
Stacionární zdroje hluku
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Chráněné venkovní prostory staveb

0 dB

Dopravní hluk
+ 10 dB 1) + 5 dB 2)

Chráněné venkovní prostory staveb
Korekce na denní dobu
Den 0600 - 2200 hod
00

0 dB

00

Noc 22 - 06 hod

- 10 dB

Výsledná nejvyšší přípustná ekvival. hladina ak. tlaku A LAeq,T
Stacionární zdroje hluku
Chráněné venkovní prostory staveb

Chráněné venkovní prostory
Dopravní hluk 1)
Chráněné venkovní prostory staveb

Chráněné venkovní prostory
Dopravní hluk 2)
Chráněné venkovní prostory staveb

Chráněné venkovní prostory
1)
2)

(den – T = 8 hod; noc – T = 1 hod)
Den

LAeq,T = 50 dB

Noc

LAeq,T = 40 dB

Den

LAeq,T = 50 dB

Noc

LAeq,T = 50 dB

(den – T = 16 hod; noc – T = 8 hod)
Den

LAeq,T = 60 dB

Noc

LAeq,T = 50 dB

Den

LAeq,T = 60 dB

Noc

LAeq,T = 60 dB

(den – T = 16 hod; noc – T = 8 hod)
Den

LAeq,T = 55 dB

Noc

LAeq,T = 45 dB

Den

LAeq,T = 55 dB

Noc

LAeq,T = 55 dB

korekce je stanovena pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde
hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních
pozemních komunikacích
korekce je stanovena pro hluk z dopravy na veřejných komunikací

 Stacionární zdroje hluku
Modelový výpočet je proveden pro hluk ze stacionárních zdrojů hluku umístěných na
posuzovaném záměru.
Jedná se o stacionární zdroje s ustálenou charakteristikou, které budou v provozu
především v denní době. Protože však může nastat situace, že mohou být v provozu
i v noční době – kuchyň v ranních hodinách (před 06:00 hod), případně jídelna po
22:00 hod večer, je nutné, aby tyto stacionární zdroje hluku plnily hygienický limit
daný pro noční dobu (22:00 – 06:00 hod).
Poznámka: protože uvedené stacionární zdroje hluku budou instalovány do lokality, kde se
v současné době jiné stacionární zdroje nevyskytují a současně do lokality určené k rekreaci, je
vhodné, aby tyto stacionární zdroje hluku zatěžovaly své okolí hlukem co nejméně.
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Modelový výpočet byl proveden pro 5 výpočtových bodů a to v noční době.
V následující tabulce jsou uvedeny ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T ze
stacionárních zdrojů hluku – noc, hygienické limity a porovnání s hygienickými limity.

Tab. č. 16: Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T [dB] ze stacionárních zdrojů
hluku – noc
Číslo bodu
1
00
00
Noční doba 22 – 06 hod (T = 1 hod)
Hygienický limit
40,0
Aktivní varianta
32,9
Hyg. limit splněn
Ano

2

LAeq,T (dB)
3

4

5

40,0
27,7
Ano

40,0
25,4
Ano

40,0
36,0
Ano

40,0
36,5
Ano

Celkové zatížení posuzované lokality stacionárními zdroji záměru je vyznačeno
pomocí izofon – viz příloha hlukové studie (příloha oznámení č. 7).
Z tabulky vyplývá, že hygienické limity dané pro stacionární zdroje hluku jsou
splněny pro noční dobu - současně jsou splněny i limity pro denní dobu.
 Dopravní hluk
Modelový výpočet byl proveden pro 5 výpočtových bodů a to v denní době a noční
době. Byly porovnány následující varianty: nulová varianta (stávající stav) a aktivní
varianta (stávající stav + záměr).
Posouzení vychází z předpokladů:
-

doprava na centrálním parkovišti je pouze v denní době

-

protože v ulici Černohorská nebylo provedeno oficiální sčítání intenzity dopravy
a současně zde dochází k výraznému kolísání této intenzity v závislosti na
turistické sezóně, je intenzita dopravy v ulic Černohorská, úsek centrální
parkoviště – II/297 odvozena z kapacity centrálního parkoviště, tady (486 x 2) =
966 průjezdů – příjezd a odjezd vozidel/24 hod. Uvedený počet je dále navýšen
o 10% na 1063 průjezdů.Tento výsledný počet pak byl rozdělen v poměru
90:10% pro úseky centrální parkoviště – II/297 a centrální parkoviště – centrum
Janských Lázní

-

doprava posuzovaného záměru (max. 56 průjezdů) je pro potřebu modelového
výpočtu rozdělena v poměru 90:10% na denní a noční dobu, současně je
uvažováno s tím, že tato doprava nebude zajíždět do centra Janských Lázní

V následující tabulce jsou uvedeny ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T
z pozemní dopravy na veřejných komunikacích, hygienické limity a porovnání
s hygienickými limity.
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Tab. č. 17: Ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T z pozemní dopravy na
veřejných komunikacích
Číslo bodu

1

2
3
4
Den (T = 16 hod)

5

LAeq,T (dB)
1

2

3
4
Noc (T = 8 hod )

5

Hygienický
55,0 55,0
55,0 55,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
55,0
limit
Nulová
42,8
42,0
44,0
43,0
32,2
30,2
25,9
32,6
27,2
43,3
varianta
Hyg. limit
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
splněn
Aktivní
40,3
41,2
44,0
44,0
32,4
27,6
20,2
31,0
37,3
43,2
varianta
Hyg. limit
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
splněn
Poznámka: v referenční vzdálenosti 7,5 m od středu bližšího jízdního pruhu dojde v denní době
k nárůstu LAeq,T = 52,6 dB o + 0,2 dB. Je to tedy nárůst malý a měřením neprůkazný (nejistota měření
bývá ± 1,8 dB).

Z tabulky vyplývá, že hygienické limity jsou splněny pro denní i noční dobu.
Kumulace záměrů
V případě realizace záměru „Stavební úpravy parkoviště a občanská vybavenost
Janské Lázně – Pod lanovkou“ nastanou v posuzované lokalitě výrazné změny:
-

současné centrální parkoviště bude přestavěno na kryté stání ⇒ sníží se emise
ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T vyvolané provozem parkoviště

-

zvýší se kapacita ze stávajících 483 na 611 os. vozidel ⇒ může dojít k nárůstu
celkové intenzity dopravy v ulici Černohorská

-

503 parkovacích míst je pro veřejnost, doprava se předpokládá pouze v denní
době

-

108 parkovacích míst pro hotelové hosty, doprava se předpokládá v denní
i noční době ⇒ nárůst dopravy v denní i noční době

Údaje jsou přebrány z EIA vypracované k tomuto záměru a uveřejněné na
http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp.
Pro posuzovaný záměr z uvedeného vyplývá, že:
-

dojde k nárůstu intenzity dopravy v ulici Černohorská

-

parkoviště umístěné do podzemí a nově plánované objekty sníží zatížení
posuzované lokality (v okolí penzionu) hlukem z dopravy na stávajícím
centrálním parkovišti

S výjimkou ulice Černohorská, úsekem mezi centrálním parkovištěm a silnicí II/297
ke kumulaci nedochází. Z tohoto důvodu není tato kumulace dále řešena.
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Protihluková opatření
 Etapa výstavby
Vlastní výstavba bude mít vliv především na dva nejbližší sousední objekty – viz
modelové body č. 1 a 2.
Emise hluku ze stavby lze omezit:
-

volbou stavebních strojů s nízkým akustickým výkonem
organizací práce – pokud to stavba umožňuje, nenechat současně v chodu více
stavebních strojů
severní a východní okraj stanoviště oplotit plotem z plného materiálu (dřevo,
plech, …)

Nejhlučnější stavební práce je dále vhodné plánovat na pracovní dny a dobu mimo
hlavní rekreační sezóny.
Vlivem dopravy související s výstavbou záměru bude docházet k nárůstu LAeq,T podél
ulice Černohorská (úsek mezi centrálním parkovištěm a II/297, a dále podél II/297).
Reálný nárůst bude závislý na počtu a typu použitých vozidel.
Při intenzitě 1 vozidlo = dva průjezdy těžkých nákladních vozidel/hod lze
předpokládat navýšení LAeq,T v referenční vzdálenosti 7,5 m od středu bližšího
jízdního pruhu ulice Černohorská, úsek mezi centrálním parkovištěm a II/297 o cca
2-3 dB. Jedná se o nárůst objektivně měřitelný, nicméně výsledná LAeq,T hygienický
limit pro hluk z dopravy nebude překročen.
 Etapa provozu
Modelový výpočet byl proveden pro stacionární zdroje hluku, jenž splní hygienické
limity požadované v noční době = již s předpokladem realizace navržených
protihlukových opatření.
Pro dodržení hygienických limitů je nutné dodržet:
-

LAeq,1m ≤ 44,0 dB (LWA ≤ 55,0 dB) – ve vzdálenosti 1 m od sací vyústky
LAeq,1m ≤ 55,0 dB (LWA ≤ 63,0 dB) – ve vzdálenosti 1 m od výstupní vyústky

Uvedené požadované parametry lze docílit:
-

volbou vhodných vzduchotechnických jednotek
instalací tlumičů hluku do sacího a výstupního potrubí VZT
instalací protihlukových žaluzií na sacích vyústkách
rychlostí proudění vzdušiny na sacích a výstupních vyústkách
orientací sacích a výstupních vyústek mimo chráněný prostor – sací vyústky je
vhodné orientovat na jižní stranu penzionu (v prostoru podzemních garáží)

Poznámka 1: hygienické limity musí být splněny i na fasádě posuzovaného penzionu.
Poznámka 2: hygienické limity musí být splněny i na hranici nově plánovaného záměru „Stavební
úpravy parkoviště a občanská vybavenost, Janské Lázně – Pod lanovkou“ – při splnění hygienických
limitů daných pro stacionární zdroje hluku v modelových bodech lze předpokládat i splnění těchto
limitů na nově plánované hranici CHVPS uvedeného záměru.
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Závěr
Z hlediska hluku jsou pro záměr rozhodující stacionární zdroje hluku. Při dodržení
akustických parametrů uvedených v hlukové studii (příloha oznámení č. 7) budou
stacionární zdroje hluku záměru plnit hygienické limity v denní i noční době.
Skutečnou hlukovou situaci lze ověřit až přímým měřením hladin akustického tlaku
A po zprovoznění záměru (v době zkušebního provozu).
Doprava záměru vyvolá navýšení LAeq,T o cca 0,2 dB a to především v denní době.
To je navýšení objektivně neměřitelné – je pod úrovní nejistoty měření.
Skutečnou situaci lze ověřit měřením. Výsledná hodnota bude závislá na ročním
období. Jedná se o rekreační lokalitu, kde se dá předpokládat nejvyšší intenzita
dopravy v zimních měsících a dále pak v letních prázdninových měsících.
Hluková studie je součástí přílohy č. 7 tohoto oznámení.
Vliv na vody
Řešená lokalita bude zásobována vodou ze stávajícího řadu, který vede podél
pozemku jak v horní, tak i spodní části pozemku. Jedná se o stávající vodovodní řad
o dimenzi DN 100 v potrubí PVC.
Předpokládaná potřeba pitné vody pro penzion (apatrmány) je 2 400 l/den (16 osob
á 150 l/os/den) a pro restauraci 2 500 l/den (2 x 50 jídel á 25 l). Celková maximální
denní potřeba pitné vody bude cca 4,9 m3. Roční předpokládaná potřeba bude
přibližně 1 788,5 m3.
Rozvod vody bude napojen na vodoměrnou sestavu, odkud bude proveden rozvod.
Ohřev TUV bude řešen centrálně. Od ohřevu bude proveden ležatý rozvod potrubí
teplé a studené vody k jednotlivým stoupacím potrubím a následně k zařizovacím
předmětům. Rozvod vody bude veden ve zdech. V apartmánech a pro stravovací
zařízení budou osazeny podružné vodoměry. V objektu bude proveden rozvod
požární vody dle požadavku požárního specialisty a dle ČSN.
Potřebného množství požární vody bude vypočteno dle ČSN 73 0873. Vnitřní požární
voda bude zajištěna z nástěnného hydrantu, venkovní požární voda bude
z nadzemního požárního hydrantu. V objektu budou rovněž ruční hasící přístroje.
Vzhledem k charakteru záměru, tj. výstavba penzionu, se předpokládá pouze
produkce splaškových odpadních vod a vod dešťových.
Splaškové odpadní vody od jednotlivých zařizovacích předmětů budou svedeny
připojovacím potrubím do kanalizačních odpadů a napojeny do navržené ležaté
splaškové kanalizace, která bude napojena do kanalizační přípojky. Pod objektem je
veden stávající kanalizační řad DN 300, do které budou tyto splaškové vody
zaústěny.
Množství splaškových odpadních vod bude přibližně korespondovat se spotřebou
pitné vody, tj. Množství splaškové vody za den bude 4,9 m3 a celková roční produkce
bude 1 788,5 m3.
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Odpadní vody z kuchyně restaurace, nacházející se v objektu penzionu, budou před
napojením na kanalizaci předčištěny v lapáku tuků.
Výstupní znečištění splaškových vod: BSK5 = 400 mg/l, CHSK = 733 mg/l a NL =
367 mg/l.
Vnější dešťové svody ze střechy objektu a ze zpevněné plochy (příjezdová cesta)
budou svedeny do bezejmenného potoka, který je veden západně od penzionu.
U těchto vod se nepředpokládá znečištění ropnými látkami. Na zpevněných plochách
nebudou vozidla parkovat, k parkování je určeno vnitřní parkovací plochy v 2 PP.
Roční množství dešťových vod, které bude odvedeno z posuzované plochy bude
334,1 m3/rok (Qmax-15min = 8,73 m3/15 minut).
V penzionu se nepředpokládá nakládání s látkami závadným vodám dle Zákona
č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění.
Nestandardní stavy jsou popsány v kapitole D. IV oznámení.
Postup v případě náhodného úniku ropných nebo jiných závadných látek řeší
kapitola č. B. III. 5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií.
Součástí záměru bude i úprava tohoto potoku včetně mostku. Důvodem je výstavba
příjezdové komunikace v místě nátoku vodoteče pod mostek. Bude provedena
úprava koryta. Dále bude nutná úprava koryta i podél stěny 2 PP objektu, neboť se
objekt těsně dotýká stávajícího potoka. Jednalo by se o úpravu koryta pomocí
železobetonové konstrukce s izolací.
Podél západní strany území prochází odvodňovací příkop. Příkop bude vyhlouben
o shodném průřezu,který bude zpevněn betonovými žlabovkami.
Z hlediska látkového zatížení odpadních vod musí být splněny limity dané
kanalizačním řádem. Dle rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu a dle platné
legislativy bude prováděn rozbor kvality vypouštěných odpadních vod.
Pro provoz penzionu lze předpokládat, že nedojde k negativnímu ovlivnění
povrchových a podzemních vod v dané lokalitě.
Vliv na půdu
Plocha určená k zastavění je ze všech stran ohraničena porostem náletových dřevin.
Plocha byla v minulosti zřejmě užívána jako louka. V severní části parcely je patrná
eutrofizace způsobená v minulosti ukládáním odpadu. Podél západní hranice parcely
protéká drobný potok.
Stavba řešeného záměru se bude nacházet na pozemku p.č. 139 (druh pozemku –
ostatní plocha, využití pozemku – manipulační plocha). Pozemek má výměru 829 m2
a je situován v katastrálním území Černá Hora v Krkonoších (KÚ 657212).
Pozemek je ve vlastnictví pana Mgr. Korčáka (investora záměru) má podlouhlý
trojúhelníkový tvar. Je situován podélnou osou ve směru jih-sever, začíná v horní
části u příjezdové cesty k chatě Viktorka a v dolní části končí u křižovatky veřejných
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cest z centrálního parkoviště a k ostatním chatám v okolí. Pozemek je volný bez
staveb, v levé části sousedí se soukromým pozemkem (na hranici obou pozemků je
malá strouha s potůčkem), v pravé s centrálním parkovištěm Města Janské Lázně.
Výškový rozdíl horní a dolní části pozemku je cca 10 – 11m.
Realizací inženýrských sítí budou dotčeny pozemkové parcely číslo 139, 174/1, 140,
172/1, 347, 348, 184/4 a 199. V kapitole B.II.1 je uveden seznam zájmových parcel
pro inženýrské sítě a další informace o způsobu využití, ochraně, celkové výměře
parcel aj.
V rámci přípravných prací bude nutné v souladu s ustanovením § 9, odst. 6 zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších
předpisů požádat o vydání souhlasu s dočasným odnětím dotčených pozemků pro
realizaci záměru ze ZPF (tj. pozemků určených pro inženýrské sítě). Před podáním
žádosti o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je nutno s příslušným
orgánem ochrany zemědělského půdního fondu vyřešit vyjasnění podmínek záboru
zemědělské půdy.
Řešený záměr nebude zasahovat na pozemky PUPFL ani do jeho ochranného
pásma.
Problematika možného znečištění půdy během realizace záměru souvisí především
s vlastní výstavbou při používání potřebné stavební techniky (nákladních aut,
zemních a nakládacích strojů) a v procesu výstavby. V případě náhodných úkapů
pohonných hmot a jiných závadných látek při provozu mechanismů bude
kontaminovaná zemina ihned odstraněna z terénu, shromážděna v uzavřené
nepropustné nádobě a odvezena na zabezpečenou skládku nebezpečných odpadů.
Podrobněji je tato problematika řešena v kapitole B. III. 5. Rizika havárií vzhledem
k navrženému použití látek a technologií.
V současné době nelze množství odpadů vznikajících v etapě zemních prací a vlastí
výstavby objektivně určit. V kapitole B. III. 3. Kategorizace a množství odpadů je
specifikována předpokládaná struktura vznikajících odpadů v rámci výstavby.
V prováděcích projektech budou jednotlivé druhy odpadů vznikající během výstavby
i provozu záměru upřesněny a stanoveno jejich množství a předpokládaný způsob
shromažďování, skladování, třídění, zneškodnění či využití. Pro shromažďování
jednotlivých druhů odpadů vytvoří investor potřebné podmínky.
Při dodržení dále navržených opatření je riziko negativního vlivu výstavby i provozu
záměru na znečištění půdy minimální.
V rámci výstavby musí být provedena v maximální možné míře všechna dostupná
opatření zabraňující erozi půdy. Odkryté plochy budou rekultivovány a osázeny co
možná nejrychleji, aby nedocházelo k erozivním projevům, prašnosti a splachům
půdy.
Vliv na horninové prostředí
Změny hydrogeologických charakteristik se nepředpokládají. Ložiska nerostných
surovin ani dobývací prostory se v dotčeném území nenachází. Vliv lze označit za
nulový.
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Vliv na faunu a flóru
Pozemek dotčený plánovanou stavbou leží v Krkonoších v obci Janské Lázně na
okraji záchytného parkoviště pod spodní stanicí lanové dráhy na Černou horu.
Nadmořská výška pozemku je 690 m.
Na lokalitě určené k výstavbě penzionu byl během května a června roku 2008
proveden biologický průzkum zaměřený na zjištění přítomných druhů rostlin
a živočichů s důrazem na výskyt taxonů chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění. Zpracovatelem biologického hodnocení byl Mgr. Jan Losík, Ph.D.
Hodnocení je přílohou oznámení č. 6.
V rámci přípravy území ke stavbě bude nutno z pozemku odstranit stávající náletové
dřeviny. Tyto dřeviny nepřevyšují ve výšce 130 cm obvod kmene 80 cm a nevyžadují
tak povolení ke kácení dřevin (investor je fyzická osoba). Následně bude provedena
skrývka ornice v tl.cca 150 mm a vyhloubení stavební jámy pro umístění podzemních
podlaží. Dojde tedy k likvidaci většiny vegetace na dotčené parcele.
Porosty, které budou zničeny je možné charakterizovat jako nereprezentativní
s výskytem nitrofilních druhů. Z hlediska ochrany přírody nemají velký význam,
protože se zde nevyskytují žádné zvláště chráněné druhy rostlin a v okolí se nachází
dostatek biotopů pro živočichy, kteří budou realizací stavby připraveni o úkryt.
Ze zvláště chráněných druhů živočichů byli na lokalitě zjištěni pouze ohrožení
čmeláci rodu Bombus. Jednalo se však o jedince, kteří zde pouze sbírali potravu.
Výskyt obsazeného hnízda nebyl v roce průzkumu zaznamenán. Maloplošný úbytek
potravních stanovišť způsobený stavbou nebude představovat ohrožení existence
populací čmeláků v okolí záměru.

Obr. č. 10: Bezejmenný potok (západní strana lokality)
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Dotčení přírodního prostředí NP Krkonoše bude vzhledem ke kvalitě a malé rozloze
postižených biotopů zanedbatelné. Vliv na soustavu Natura 2000 je rovněž možné
vyloučit, protože nedojde k ovlivnění předmětů ochrany EVL ani PO Krkonoše.
Samotný provoz stavby po jejím dokončení nebude vážným způsobem ovlivňovat
živou přírodu ve svém okolí. Jediným vážnějším rizikem tak zůstává možnost
expanze ruderálních a nepůvodních druhů rostlin, které by mohly obsadit narušené
plochy v okolí stavby a následně se rozšířit do okolních cennějších přírodních
biotopů. Tomuto riziku je třeba předejít včasným ozeleněním narušených ploch
a vhodnou péčí o založené porosty.
Toto biologické hodnocení posuzuje vliv záměru výstavby bytového domu
v Janských Lázních na živou přírodu. V případě jeho realizace dojde k zastavění
plochy o rozloze asi 829 m2, na níž se v současnosti nachází porosty náletových
dřevin a degradovaná luční vegetace.
Realizací záměru nebudou přímo ovlivněny populace žádných zvláště
chráněných druhů a významně dotčeny nebudou ani předměty ochrany EVL
a PO Krkonoše.
Pokud budou dodržena navržená zmírňující opatření, nebude mít hodnocená
stavba významně negativní vliv na biologickou hodnotu území.
Pro dřeviny rostoucí mimo les se uplatňuje ochrana dle zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcích předpisů (zejména vyhláška MŽP
č. 395/1992 Sb.). Během výstavby je třeba účinně chránit dřeviny nacházející se
v blízkosti staveniště před možným poškozením různými technickými opatřeními
(oplocení, bednění atd.). Toto opatření se týká dřevin, které budou na ploše areálu
ponechány.
Ochranu zeleně při stavebních činnostech řeší ČSN DIN 839061. Při výstavbě je
nutné chránit jak nadzemní, tak podzemní části dřevin a zajistit odpovídající péči
o tyto dřeviny. Nejlepší ochranou před mechanickým poškozením na kmeni nebo
v koruně je oplocení celé skupiny dřevin nebo jednotlivých stromů. Oplocení musí být
přiměřeně vysoké a pevně zakotvené v půdě. Plochy s rostoucími dřevinami je nutné
chránit také před znečištěním chemickými látkami a přípravky (např. pohonnými
hmotami a oleji z automobilů a strojů), před nepřiměřeným zatěžováním přejížděním
nebo parkováním stavebních mechanizmů, skladováním materiálu apod. U kořenové
zóny dřevin je nutné se vyvarovat přímého i nepřímého poškození (např. při hloubení
výkopů přetrhání kořenů se vznikem otevřených ran, zvýšení nebo snížení terénu).
Vliv na Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti
Na základě sdělení správy Krkonošského národního parku lze vyloučit, že záměr
může mít významný vliv na území soustavy Natura 2000, tj. na Evropsky významnou
lokalitu Krkonoše nebo na Ptačí oblast Krkonoše.
Stanovisko orgánu ochrany přírody ve smyslu § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 218/2004 Sb. je součástí přílohy
č. 5 tohoto oznámení.
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Vliv na ÚSES
Generel ÚSES nebyl pro Janské Lázně zpracován, k dispozici pro posouzení byly
pouze regionální a nadregionální prvky ÚSES. Vzhledem k charakteru a umístění
záměru se nepředpokládá negativní vliv na prvky ÚSES, které se v bezprostřední
blízkosti záměru nevyskytují. Záměr se nachází pouze v ochranném pásmu
nadregionálního biokoridoru.
Vliv na estetické kvality území a krajinný ráz
Architektonické řešení objektu bude respektovat lokalitu umístění objektu, tzn. horské
středisko. Materiálově bude použita na objektu kombinace dřeva a prosklených
ploch. Objekt je navržen s nevtíravou architekturou a výtvarným projevem, který
nepůsobí agresivně na okolí.
Hmotově nejvýraznějším prvkem dané lokality je budova dolní stanice lanové dráhy
na Černou horu.
Vzhledem k příznivé konfiguraci terénu se nebudou jednotlivé objekty hmotově
odlišovat od projektovaných či již realizovaných nových objektů v okolí dané lokality.
Lokální krajinný ráz je v daných horských podmínkách lokality podstatně ovlivněn
lidskou činností. Uvažovaný záměr se nachází v zastavěné části města Janské
Lázně.
Uvažovaná stavba bude začleněna do hustě urbanizované části s různorodým
charakterem zástavby a bude ji vhodně doplňovat.

Obr. č. 11: Posuzovaná lokalita (pohled severním směrem)

Záměrem nedojde k ovlivnění významných krajinných prvků, kulturních dominant
krajiny, harmonického měřítka a vztahů v krajině.
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Součástí projektu je i řešení ozelenění areálu. V areálu budou realizovány travnaté
plochy, výsadba vzrostlé zeleně a stálezelených keřů. Rozsah a situační umístění
bude upřesněno v dalším stupni projektových prací.
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky
V zájmové lokalitě ani v jejím bezprostředním okolí se nenacházejí žádné objekty
vyhlášené národními kulturními památkami. V centru města Janské Lázně je
z hlediska kulturně historického nejcennějším objektem novorenesanční kolonáda se
secesními prvky z roku 1893. Ve městě jsou dále dva kostely: pseudogotický
katolický kostel sv. Jana Křtitele (1855) a pseudogotický evangelický kostel
postavený v letech 1873-79. Žádný z těchto objektů nebude záměrem negativně
dotčen.
Výskyt archeologických nalezišť na posuzované lokalitě nelze zcela vyloučit. Jestliže
v průběhu stavebních prací dojde k archeologickému nálezu, je stavebník povinen ve
smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, umožnit
záchranný archeologický výzkum.

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Stavba řešeného záměru se bude nacházet na pozemku p.č. 139 (druh pozemku –
ostatní plocha, využití pozemku – manipulační plocha). Pozemek má výměru 829 m2
a je situován v katastrálním území Černá Hora v Krkonoších (KÚ 657212). Realizací
inženýrských sítí budou dotčeny pozemkové parcely číslo 139, 174/1, 140, 172/1,
347, 348, 184/4 a 199. V kapitole B.II.1 je uveden seznam zájmových parcel pro
inženýrské sítě a další informace o způsobu využití, ochraně, celkové výměře parcel
aj. Řešený záměr nebude zasahovat na pozemky PUPFL ani do jeho ochranného
pásma.
Vzhledem k nízkému počtu parkovacích stání nebyla rozptylová studie zpracována.
Byly pouze vyčísleny emise z dopravy, které jsou uvedeny v kapitole B.III.1 Množství
a druh emisí do ovzduší.
V důsledku realizace „Penzionu Janské Lázně“ a jeho uvedení do provozu nebude
docházet k překračování imisních limitů posuzovaných znečišťujících látek
s výjimkou 24-hodinového imisního limitu pro PM10, který bude stejně jako
v současné době za nepříznivých povětrnostních podmínek překračován.
24-hodinový imisní limit byl v roce 2007 překročen 14x, imisní limit připouští
překročení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok. Příspěvek posuzovaného záměru bude
však minimální.
Z hlediska hluku jsou pro záměr rozhodující stacionární zdroje hluku. Při dodržení
akustických parametrů uvedených v hlukové studii (příloha oznámení č. 7) budou
stacionární zdroje hluku záměru plnit hygienické limity v denní i noční době.
Skutečnou hlukovou situaci lze ověřit až přímým měřením hladin akustického tlaku
A po zprovoznění záměru (v době zkušebního provozu).
Doprava záměru vyvolá navýšení LAeq,T o cca 0,2 dB a to především v denní době.
To je navýšení objektivně neměřitelné – je pod úrovní nejistoty měření. Skutečnou
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situaci lze ověřit měřením. Výsledná hodnota bude závislá na ročním období. Jedná
se o rekreační lokalitu, kde se dá předpokládat nejvyšší intenzita dopravy v zimních
měsících a dále pak v letních prázdninových měsících.
Řešený záměr nebude zasahovat na pozemky PUPFL ani do jeho ochranného
pásma. Nedojde k trvalému záboru ZPF, realizací inženýrských sítí dojde pouze
k jeho dočasnému záboru.
Před započetím stavby bude potřeba odstranit náletové dřeviny.
Realizací záměru nebudou přímo ovlivněny populace žádných zvláště chráněných
druhů a významně dotčeny nebudou ani předměty ochrany EVL a PO Krkonoše.
Pokud budou dodržena navržená zmírňující opatření, nebude mít hodnocená stavba
významně negativní vliv na biologickou hodnotu území.
Vzhledem k charakteru a umístění záměru se nepředpokládá negativní vliv na prvky
ÚSES, které se v bezprostřední blízkosti záměru nevyskytují. Záměr se nachází
pouze v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru.
Uvažovaná stavba bude začleněna do hustě urbanizované části s různorodým
charakterem zástavby a bude ji vhodně doplňovat. Záměrem nedojde k ovlivnění
významných krajinných prvků, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka
a vztahů v krajině.
Z hlediska územního plánování je realizace záměru v souladu s územním plánem
města Janské Lázně. Vyjádření příslušného stavebního úřadu je součástí přílohy
č. 4 tohoto oznámení.

3. Údaje
o
možných
významných
přesahujících státní hranice

nepříznivých

vlivech

Navrhovaný záměr nebude mít žádné nepříznivé vlivy přesahující státní hranice ČR.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
Dle provedeného komplexního posouzení záměru z hlediska vlivů na zdraví obyvatel
a na životní prostředí plynou pro dodavatele staveb a provozovatele penzionu
následující povinnosti či doporučení:
Preventivní opatření
Etapa přípravy stavby
V rámci přípravných prací bude nutné v souladu s ustanovením § 9, odst. 6 zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších
předpisů požádat o vydání souhlasu s dočasným odnětím dotčených pozemků pro
realizaci záměru ze ZPF (tj. pozemků určených pro inženýrské sítě). Před podáním
žádosti o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je nutno s příslušným
orgánem ochrany zemědělského půdního fondu vyřešit vyjasnění podmínek záboru
zemědělské půdy.
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V prováděcích projektech budou jednotlivé druhy odpadů vznikající během výstavby
i provozu záměru upřesněny a bude stanoveno jejich množství a předpokládaný
způsob shromažďování, skladování, třídění a odstraňování.
Dodavatel stavby bude specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných
odpadů a ostatních látek škodlivých vodám včetně průběžně skladovaných množství;
tyto budou shromažďovány pouze v nejmenším nutném množství a to ve vybraných
a označených prostorách v souladu s příslušnými vodohospodářskými předpisy
a předpisy odpadového hospodářství.
Před započetím prací je investor povinen dodavateli stavebních prací vytyčit všechna
vedení stávajících podzemních inženýrských sítí. Veškeré zemní práce je nutno
provádět v souladu s platnými technickými normami.
V dokumentaci pro stavební povolení je třeba vypracovat návrh sadových úprav a po
dokončení výstavby komplexu je realizovat. Ozelenění okrasnými dřevinami by mělo
být řešeno s ohledem na původní – přirozená společenstva a biogeografické
podmínky. Projekt by měl obsahovat i plán údržby zeleně. Záměr ozelenění areálu je
nutné konzultovat s příslušným orgánem ochrany životního prostředí.
Jestliže v průběhu stavebních prací dojde k archeologickému nálezu, je stavebník
povinen ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,
umožnit záchranný archeologický výzkum.
Etapa výstavby záměru
Během výstavby záměru se musí minimalizovat doba trvání stavby a negativní vlivy
stavby na obyvatelstvo a životní prostředí. Vlastní výstavba musí být organizačně
zabezpečena způsobem, který maximálně omezí možnost narušení faktorů pohody,
a to zejména v nočních hodinách – tj. veškeré stavební práce spojené s návozem
stavebního a technologického materiálu budou uskutečňovány v denní době, bude
minimalizovat pohyb mechanismů a těžké techniky v blízkosti obytné zástavby.
Při výstavbě záměru je třeba omezovat emise poletavého prachu - tuhé znečišťující
látky následujícími postupy:
− pravidelným čištěním vozovky a v případě sucha kropením,
− minimalizací zásob sypkých stavebních materiálů a ostatních potencionálních
zdrojů prašnosti,
− za nepříznivých povětrnostních podmínek je třeba zamezit šíření prašnosti
do okolí (např. vhodnou manipulací se sypkými materiály, kropením, aj.),
− zabezpečením nákladu na automobilech proti úsypům a před výjezdem ze stavby
řádnou očistou vozidel.
Dále je třeba provádět pravidelnou
a používaných mechanismů.

údržbu

a

seřizování

motorů

vozidel

Dodavatel stavby zajistí sjízdnost cest, používaných během budování, pro ostatní
uživatele, po ukončení výstavby uvede příjezdové cesty, staveniště a manipulační
plochy do původního stavu.

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové

64

Penzion Janské Lázně
_________________________________________________________________________________________

Při používání místních a státních komunikacích je třeba důsledně dbát dodržování
pravidel silničního provozu a čistoty těchto komunikací.
Největší riziko pro kvalitu podzemních vod a z hlediska znečištění půdy představují
případné úkapy nebo úniky ropných látek (nafta, benzín, hydraulické oleje apod.)
používaných při provozu stavební mechanizace. Z hlediska ochrany vod a půdy jsou
proto formulovány následující podmínky:
− pro parkování a opravy stavebních mechanismů a manipulaci s ropnými látkami
a látkami závadným vodám musí být v rámci stavebních prací zřízeno na
zpevněných plochách,
− stavební mechanismy, které se budou pohybovat na stavebních pozemcích, musí
být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména
z hlediska možných úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně,
před zahájením prací v těchto prostorech,
− v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná
zemina neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto
účelům.
Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a oddělené
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění; o vznikajících
odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich využití či odstranění, bude vedena
odpovídající evidence. Při kolaudaci stavby bude předložena specifikace druhů
a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložen způsob jejich využití
či odstranění.
V rámci výstavby i provozu záměru musí být provedena v maximální možné míře
všechna dostupná opatření zabraňující erozi půdy. Odkryté plochy budou zajištěny
(např. zatravněny) co možná nejrychleji, aby nedocházelo k erozivním projevům,
prašnosti, splachům půdy či zaplevelení.
Stavba bude realizována podle platných norem a bude se dbát na dobrý stav
techniky a správné nakládání s odpady, aby nedošlo ke kontaminaci prostředí
znečišťujícími a škodlivými látkami.
Při realizaci je třeba dodržovat všechny předpisy o hygieně a bezpečnosti práce pro
daný druh objektu.
Emise hluku ze stavby lze omezit:
-

volbou stavebních strojů s nízkým akustickým výkonem
organizací práce – pokud to stavba umožňuje, nenechat současně v chodu více
stavebních strojů
severní a východní okraj stanoviště oplotit plotem z plného materiálu (dřevo,
plech, …)

Nejhlučnější stavební práce je dále vhodné plánovat na pracovní dny a dobu mimo
hlavní rekreační sezóny.
Splnění hygienických limitů pro stacionární zdroje hluku lze docílit těmito parametry:
-

volbou vhodných vzduchotechnických jednotek
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-

instalací tlumičů hluku do sacího a výstupního potrubí VZT
instalací protihlukových žaluzií na sacích vyústkách
rychlostí proudění vzdušiny na sacích a výstupních vyústkách
orientací sacích a výstupních vyústek mimo chráněný prostor – sací vyústky je
vhodné orientovat na jižní stranu penzionu (v prostoru podzemních garáží)

V etapě výstavby záměru bude manipulováno s běžnými chemickými látkami
a přípravky. Nakládání s chemickými látkami a přípravky musí být prováděno dle
zákona č. 356/2003 Sb.,o chemických látkách ve znění pozdějších předpisů.
V případě úniku závadných látek na nezpevněnou plochu (případ etapy výkopových
prací a výstavby) bude okamžitě přerušen únik látek, unikající kapalina bude
zachycena a zneškodněna, kontaminovaná zemina bude sejmuta a odvezena
k likvidaci oprávněným osobám. Pro tyto situace musí být stavebník připraven na
účelné provedení kompenzačních opatření (vybavení sorpčními prostředky
a ochrannými pomůckami a oděvy, pracovním náčiním a pevnou sběrnou nádobou).
Strojní mechanismy a nákladní doprava, která bude při výstavbě záměru
využívána, musí být ve vyhovujícím technickém stavu. Proto bude nezbytné
zajišťovat jejich kontrolu zejména z hlediska možných úkapů ropných látek. Kontrolu
je doporučováno provádět pravidelně před zahájením prací.
Pohyb nákladních vozidel a strojních zařízení bude prováděn pouze po
komunikacích a zpevněných plochách k tomuto účelu určených.
Pokud bude v době výstavby nakládáno se závadnými látkami ve
významnějším množství, musí uživatel závadných látek vypracovat plán opatření pro
případy havárie (havarijní plán), který bude předložen ke schválení vodoprávnímu
úřadu.
Udržovat dobrý
na zabezpečené ploše.

stav

stavební

techniky,

mechanismy

odstavovat

Zřízení staveniště musí být umístěno na pozemcích investora. Nesmí být významně
omezen provoz na přilehlých komunikacích.
V rámci další projektové přípravy vytipovat vhodná místa na případné mezideponie
půdy použitelné pro závěrečné terénní či vegetační úpravy. Tyto deponie zabezpečit
proti uvolňování prachových částic.
S odpady vznikajícími s provozem záměru nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb.
o odpadech a jeho prováděcích předpisů v platném znění.
Účinně chránit dřeviny nacházející se v blízkosti staveniště před možným
poškozením různými technickými opatřeními (oplocení, bednění atd.). Toto opatření
se týká stromů navržených k ponechání na ploše.
Etapa provozu záměru
Během provozu záměru se budou osobní i nákladní vozidla pohybovat pouze
po zpevněných komunikacích.
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V etapě výstavby i provozu záměru bude prováděna pravidelná kontrola a údržba
instalací a zařízení (např. lapák tuků) v rozsahu dle požadavků dodavatele a platné
legislativy.
Z hlediska ochrany vod i půd je třeba zabezpečit látky závadné vodám a půdě (např.
barvy a laky používané při údržbě, apod.) dle příslušných legislativních předpisů.
Prostory, kde se bude nakládat s těmito látkami či odpady, musí být zabezpečené
(nepropustné) a vybavené sanačními prostředky. V penzionu musí být
shromažďovány odpady související s jejím provozem.
Bude prováděno pravidelné vzorkování odpadních vod, rozsah a četnost stanoví
příslušný vodohospodářský orgán. Odpadní vody vypouštěné do kanalizace musí
splňovat limity jakosti dané kanalizačním řádem.
Provozovatel bude původcem odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb.
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Musí být vedena
průběžná evidence o odpadech a plněny další povinnosti vyplývající z tohoto zákona
a prováděcích předpisů. Je třeba dbát na předcházení vzniku odpadů, omezovat
jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Jednotlivé druhy odpadů musí být
předávány pouze osobám oprávněným k nakládání s těmito druhy odpadů.
Nakládat s odpadními vodami v souladu se zákonem 254/2001 Sb., o vodách,
v platném znění a v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích, v platném znění,
Pro vypouštění odpadních vod do kanalizace při jejich předchozím čištěním je nutné
opatřit povolení vodoprávního úřadu dle § 18 odst. 3 zákona o vodovodech
a kanalizacích. Ve zkušebním provozu je nutné provádět odběry vzorků a analýzy
odpadních vod na odtoku z lapačů tuků v intervalech dle rozhodnutí příslušného
úřadu.
Následná opatření
Pro ověření závěrů hlukové studie je třeba během zkušebního provozu záměru
provést kontrolní akreditované měření vlivu hluku na hranici chráněného venkovního
prostoru a na hranici chráněného venkovního prostoru staveb a porovnat výsledky
s předpokládaným stavem. V případě překročení limitů bude třeba realizovat
dodatečná protihluková opatření.
Kompenzační opatření
Pro maximální snížení negativních vlivů plánované stavby na biotu dotčené lokality
jsou doporučována tato opatření:
-

Všechny zemní práce provádět s maximální šetrností, aby se minimalizoval
rozsah ploch s narušeným půdním povrchem. Ke skládkování zeminy
nevyužívat okolní ozeleněné plochy.

-

Úpravu potoka provést tak, aby byl zachován přírodní charakter pravého
břehu a dna koryta. V žádném případě nepřipustit vydláždění dna nebo úplné
svedení toku do opevněného koryta nebo betonového žlabu.
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-

Veškeré plochy, které budou při stavbě narušeny nebo zbaveny vegetace je
třeba včas oset travní směsí, aby nedošlo k šíření ruderálních a nepůvodních
druhů rostlin.
Při návrhu sadových úprav upřednostnit použití původních druhů dřevin před
exotickými jehličnany.

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při specifikaci vlivů
Imisní situace přímo v dotčené lokalitě není trvale sledována žádnými
monitorovacími stanicemi. Pro vyjádření pozadí byly použity hodnoty imisních
koncentrací z monitorovací stanice s odpovídající reprezentativností (Trutnov –
Mládežnická, Vrchlabí a Košetice).
Celková nejistota výpočtu pro hluk z dopravy a pro hluk ze stacionárních zdrojů hluku
je ε = 3 dB. Skutečnou hlukovou situaci bude možné ověřit až přímým měřením
hladin akustického tlaku A po zprovoznění záměru.
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku nejsou a nemohou být
absolutně přesnou prognózou, jelikož jsou postaveny na základě současného
poznání, vycházejí z experimentálně získaných dat. Použité vztahy mezi hlukovou
expozicí a jejím účinkem nelze považovat za absolutně platné vzhledem
k rozdílnému stupni vnímavosti a citlivosti jedinců a vlivem konkrétních místních
podmínek.
Nejsou známy bližší informace o exponované populaci (citlivé skupiny populace,
jejich velikost a věková skladba, doba trávená v obytné zóně a jiné aktivity
v zájmovém území, dispoziční řešení domů a bytů).
Zdrojem informací pro vypracování oznámení byla konzultace se zástupci projektové
kanceláře 3Q PROJECT, a.s. Hradec Králové a se zástupci samosprávných
a státních orgánů. Zároveň byla provedena obhlídka lokality a mapování současného
stavu životního prostředí zájmového území. Jako podkladové materiály pro technický
popis záměru a pro vyhodnocení vlivu projektovaného záměru na životní prostředí
bylo čerpáno z dokumentace k územnímu řízení, a z informací poskytnutých
Městským úřadem v Janských Lázní a z dalších údajů dodaných zadavatelem.
Pro plánovanou stavbu bylo uskutečněno vlastní účelové biologické hodnocení
lokality Mgr. Janem Losíkem, PhD., toto hodnocení je součástí oznámení (příloha
č. 6).
Vzhledem k tomu, že není znám podrobný plán organizace výstavby, bilance
materiálů, surovin, vody a energií během výstavby, jakož i druhy a množství odpadů,
bude možné detailní vyhodnocení vlivů výstavby určit až po upřesnění plánu
organizace výstavby, materiálových toků a vypracování projektové dokumentace ke
stavebnímu povolení.
Předpokládané bilance surovin, vody, jakož i druhů odpadu byly odhadnuty na
základě znalosti obdobných provozů.
Tyto skutečnosti by však zásadně neměly ovlivnit řešení stavby ve vztahu
k životnímu prostředí a zdraví obyvatelstva.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Samotný záměr výstavby penzionu není zpracován variantně, za optimální řešení je
považováno jeho situování na pozemek investora. Navrhovaná varianta z hlediska
lokalizace záměru je v souladu s platným územním plánem města Janské Lázně.
Z hlediska situování i technického řešení záměru je zvažována pouze jedna aktivní
varianta daná využitím pozemku investora.
Nulová varianta – řešení bez činnosti – znamená zachování stávajícího stavu bez
výstavby penzionu.
Realizace záměru je vyvolána potřebou rozšíření stávající bytové kapacity v dané
lokalitě a zlepšení nabízených služeb pro turisty.
Záměrem investora je výstavba nového objektu na pozemku č. 139 v katastrálním
území Černá Hora v Krkonoších. Pozemek je umístěn nedaleko dolní stanice lanové
dráhy na Černou horu a v sousedství centrálního parkoviště k této lanové dráze
a stávající chaty Viktorka.
Stavba řešeného záměru se bude nacházet na pozemku p.č. 139 (druh pozemku –
ostatní plocha, využití pozemku – manipulační plocha). Pozemek má výměru 829 m2
a je situován v katastrálním území Černá Hora v Krkonoších (KÚ 657212). Realizace
záměru si nevyžádá trvalý zábor půdy ZPF ani PUPFL.
Předmětem hodnocení EIA je vybudování nového penzionu s veřejnou restaurací
nedaleko spodní stanice lanové dráhy na Černou Horu. Objemové řešení území
předpokládá vybudování čtyřpodlažního objektu, z nichž dvě podlaží budou
zapuštěná ve svahovitém terénu a částečně odkrytá vůči jižní straně, horní dvě
bytové podlaží jsou nadzemní. Celkový půdorysných rozměrech objektu bude
33 x 14,5 m. Hlavní vstup do penzionu je z úrovně příjezdové komunikace od chaty
Viktorka. Do restaurace je nutno sejít po bočním venkovním schodišti o jednu úroveň
níže (1. PP). Příjezdová komunikace do suterénního parkingu ze spodní části
pozemku.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení


Mapové podklady

Atlas České republiky, měřítko 1 : 200 000
Culek, M. a kol.: Biogeografické regiony České republiky, měřítko 1 : 500 000, Český
úřad zeměměřičský a katastrální, Společnost pro životní prostředí, Brno 1996.
Demek J. a kol.: Zeměpisný lexikon ČR - Hory a nížiny, AOPK Brno 2006, II. vydání.
Quitt, E: Mapa klimatických oblastí ČSSR, měřítko 1 : 500 000, Geografický ústav
ČSAV, Brno 1970.


Literární podklady

Culek, M.: Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha 1996.
Demek J. a kol.: Zeměpisný lexikon ČR - Hory a nížiny, AOPK Brno 2006, II. vydání.
Dodatek č.1 k Metodickému pokynu odboru ochrany ovzduší ministerstva životního
prostředí výpočtu znečištění ovzduší z bodových, plošných a mobilních zdrojů
„SYMOS´97“ publikovanému ve Věstníku MŽP částce 3, ročník 1998 dne 15.4.1998.
EMPLA (2008): Hluková studie. Penzion Janské Lázně. EMPLA, spol. s r.o., Hradec
Králové.
Míchal, I. a kol.: Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě,
Metodické doporučení Agentury pro ochranu přírody a krajiny ČR, Praha 1999.
Míchal, I.: Ekologická stabilita. Veronica, ekologické středisko ČSOP, Ministerstvo
životního prostředí České republiky. Print, Brno.
Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.
Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa. Studia Geographica 16.
Geografický ústav ČSAV. Brno.
Věstník MŽP, částka 10, říjen 2002. Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP
o uveřejnění emisních faktorů (výpočtový program) ve smyslu požadavku přílohy
č. 9 k nařízení vlády č. 350/2002 Sb. Věstník MŽP, částka 4, duben 2003.
Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší – vymezení
oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2006.


Modelové prognostické výpočty

Software – výpočtový model dle metodiky SYMOS´97 - Systém modelování
stacionárních zdrojů, verze 2003
Výpočtový program pro vyhodnocování vlivů zdrojů hluku Hluk +, verze 7.16 Profi

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové

70

Penzion Janské Lázně
_________________________________________________________________________________________



Webové stránky

www.cenia.cz
www.env.cz
www.heis.vuv.cz
www.hory-krkonoše.cz
www.janske-lazne.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
www.mvcr.cz
www.natura2000.cz


Ústní informace

Informace a podklady od pracovníků:
-

Městského úřadu v Jánských Lázní
Zaměstnanců společnosti 3Q PROJECT a. s.

2. Další podstatné informace oznamovatele
Při popisu zájmového území byly využity údaje týkající se stavu dotčeného území
a jeho přírodních podmínek z dostupných literárních pramenů a studií a na základě
obhlídky lokality.
Charakteristika záměru vycházela ze zpracované projektové dokumentace
k územnímu řízení a z informací sdělených zaměstnanci společnosti 3Q PROJECT,
a.s.
Vliv záměru na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví byl vyhodnocen
dle platných legislativních předpisů. Při vypracování hlukové studie byl použit
výpočtový software pro vyhodnocování vlivů zdrojů hluku „Hluk +, verze 7.16 Profi.
Emisní faktory osobních vozidel a nákladních vozidel byly spočítány pomocí
výpočetního programu MEFA-06, výpočet byl proveden pro rok 2011 a emisní úroveň
Euro 3.
Vybrané doplňující údaje, studie, mapové podklady a ostatní přílohy jsou přiloženy
v závěru oznámení.
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G. VŠEOBECNÉ
SROZUMITELNÉ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

SHRNUTÍ

V textu tohoto oznámení byly komplexně posouzeny očekávané vlivy související
s výstavbou a provozem plánovaného záměru „Penzion Janské Lázně“ na složky
životního prostředí a zdraví obyvatel.
Zájmová lokalita je situována ve východní části Jánských Lázní. Pozemek je umístěn
nedaleko dolní stanice lanové dráhy na Černou horu a v sousedství centrálního
parkoviště k této lanové dráze a stávající chaty Viktorka.
Záměrem investora je výstavba nového objektu na pozemku č. 139 v katastrálním
území Černá Hora v Krkonoších. Bude se jednat o výstavbu nových ubytovacích
kapacit formou penzionu, který rozšíří stávající bytové kapacity v dané lokalitě.
Předmětem hodnocení EIA je vybudování nového penzionu s veřejnou restaurací.
Objemové řešení území předpokládá vybudování čtyřpodlažního objektu, z nichž dvě
podlaží budou zapuštěná ve svahovitém terénu a částečně odkrytá vůči jižní straně,
horní dvě bytové podlaží jsou nadzemní. Celkový půdorysných rozměrech objektu
bude 33 x 14,5 m.
Řešený penzion je o 8-mi apartmánových jednotkách a prostorem restaurace
s kuchyní. Dále jsou v objektu společné prostory pro technické zázemí, sklady
a garáže. Každý z těchto prostorů bude samostatně měřeným odběrným místem.
Elektrické napojení objektu bude z distribuční sítě společnosti ČEZ Distribuce přes
kabelovou rozpojovací skříň umístěnou na vnější stěně objektu.
Parkovací stání je situováno v 2. PP. Počet navržených stání je 13. Plocha garáže
bude cca 338,9 m2.
Z provozu záměru nevyplývají za podmínek dodržení platných legislativních předpisů
a respektování navržených opatření pro obyvatele a životní prostředí v okolí areálu
žádná významná rizika.
Vlivy na obyvatele, ovzduší, hlukovou situaci
Vzhledem k pozitivním záměrů hlukové studie a charakteru záměru nebyla zdravotní
rizika zpracována.
Výstavba záměru bude organizačně zabezpečena způsobem, který bude omezovat
narušení faktorů pohody - v nočních hodinách nebude výstavba záměru realizována,
veškerá přeprava stavebních materiálů a stavebních odpadů bude uskutečňována
pouze v denní době.
Vzhledem k nízkému počtu parkovacích stání nebyla rozptylová studie zpracována.
Byly pouze vyčísleny emise z dopravy, které jsou uvedeny v kapitole B.III.1 Množství
a druh emisí do ovzduší.
V důsledku realizace Penzionu Janské Lázně a jeho uvedení do provozu nebude
docházet k překračování imisních limitů posuzovaných znečišťujících látek
s výjimkou 24-hodinového imisního limitu pro PM10, který bude stejně jako
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v současné době za nepříznivých povětrnostních podmínek překračován.
24-hodinový imisní limit byl v roce 2007 překročen 14x, imisní limit připouští
překročení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok. Příspěvek posuzovaného záměru bude
však minimální.
Z hlediska hluku jsou pro záměr rozhodující stacionární zdroje hluku. Při dodržení
akustických parametrů uvedených v hlukové studii (příloha oznámení č. 7) budou
stacionární zdroje hluku záměru plnit hygienické limity v denní i noční době.
Skutečnou hlukovou situaci lze ověřit až přímým měřením hladin akustického tlaku
A po zprovoznění záměru (v době zkušebního provozu).
Doprava záměru vyvolá navýšení LAeq,T o cca 0,2 dB a to především v denní době.
To je navýšení objektivně neměřitelné – je pod úrovní nejistoty měření. Skutečnou
situaci lze ověřit měřením. Výsledná hodnota bude závislá na ročním období. Jedná
se o rekreační lokalitu, kde se dá předpokládat nejvyšší intenzita dopravy v zimních
měsících a dále pak v letních prázdninových měsících.
Půda, geofaktory
Pozemek je ve vlastnictví pana Mgr. Korčáka (investora záměru). Pozemek je volný
bez staveb, v levé části sousedí se soukromým pozemkem (na hranici obou
pozemků je malá strouha s potůčkem), v pravé s centrálním parkovištěm Města
Janské Lázně. Výškový rozdíl horní a dolní části pozemku je cca 10 – 11m.
Stavba řešeného záměru se bude nacházet na pozemku p.č. 139 (druh pozemku –
ostatní plocha, využití pozemku – manipulační plocha). Pozemek má výměru 829 m2
a je situován v katastrálním území Černá Hora v Krkonoších (KÚ 657212).
Realizací inženýrských sítí budou dotčeny pozemkové parcely číslo 139, 174/1, 140,
172/1, 347, 348, 184/4 a 199. V kapitole B.II.1 je uveden seznam zájmových parcel
pro inženýrské sítě a další informace o způsobu využití, ochraně, celkové výměře
parcel aj.
V rámci přípravných prací bude nutné v souladu s ustanovením § 9, odst. 6 zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších
předpisů požádat o vydání souhlasu s dočasným odnětím dotčených pozemků pro
realizaci záměru ze ZPF (tj. pozemků určených pro inženýrské sítě). Před podáním
žádosti o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je nutno s příslušným
orgánem ochrany zemědělského půdního fondu vyřešit vyjasnění podmínek záboru
zemědělské půdy.
Řešený záměr nebude zasahovat na pozemky PUPFL ani do jeho ochranného
pásma.
Při dodržení všech navržených opatření a respektování platných legislativních
předpisů je riziko negativního vlivu při výstavbě záměru i provozu záměru na
znečištění půdy a ovlivnění jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod minimální.
Voda
Zájmová lokalita se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Krkonoše.
Posuzovaná lokalita se nachází dle platné legislativy v ploše I. OP PLZ.
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Řešená lokalita bude zásobována vodou ze stávajícího řadu, který vede podél
pozemku jak v horní, tak i spodní části pozemku. Jedná se o stávající vodovodní řad
o dimenzi DN 100 v potrubí PVC.
Splaškové odpadní vody od jednotlivých zařizovacích předmětů budou svedeny
připojovacím potrubím do kanalizačních odpadů a napojeny do navržené ležaté
splaškové kanalizace, která bude napojena do kanalizační přípojky. Pod objektem je
veden stávající kanalizační řad DN 300, do které budou tyto splaškové vody
zaústěny.
Odpadní vody z kuchyně restaurace, nacházející se v objektu penzionu, budou před
napojením na kanalizaci předčištěny v lapáku tuků.
Vnější dešťové svody ze střechy objektu a ze zpevněné plochy (příjezdová cesta)
budou svedeny do bezejmenného potoka, který je veden západně od penzionu.
U těchto vod se nepředpokládá znečištění ropnými látkami. Na zpevněných plochách
nebudou vozidla parkovat, k parkování je určeno vnitřní parkovací plochy v 2 PP.
Pro provoz penzionu lze předpokládat, že nedojde k negativnímu ovlivnění
povrchových a podzemních vod v dané lokalitě.
Zvláště chráněná území, území přírodních parků
Řešený záměr se nachází v ochranném pásmu Krkonošského národního parku.
Nebudou významně dotčeny předměty ochrany EVL a PO Krkonoše.
Z hlediska ochrany přírody nejsou v dosahu navržené stavby žádná maloplošná
zvláště chráněná území ani jejich ochranná pásma. V místě nejsou ani velkoplošná
chráněná území, tedy chráněné krajinné oblasti nebo krajinné parky ve smyslu
zákona o ochraně přírody a krajiny č.114/1992 Sb.
Území přírodních parků se v místě záměru nevyskytují.
Významné krajinné prvky ani památné stromy se v bezprostřední blízkosti řešeného
záměru ani v širším okolí nevyskytují.
Podle platné legislativy se posuzovaná lokalita nachází v ploše I. ochranného pásma
PLZ. Výskyt termálních pramenů je vázán na nejhlubší hydrogeologické struktury.
Vznik termálních vod je, kromě dobrých infiltračních podmínek, předurčen zlomovou
linií v metamorfovaných horninách, procházející zhruba údolím Janského potoka.
Flóra, fauna, ekosystémy
Realizací záměru nebudou přímo ovlivněny populace žádných zvláště chráněných
druhů a významně dotčeny nebudou ani předměty ochrany EVL a PO Krkonoše.
Pokud budou dodržena navržená zmírňující opatření, nebude mít hodnocená stavba
významně negativní vliv na biologickou hodnotu území.
Vzhledem k charakteru a umístění záměru se nepředpokládá negativní vliv na prvky
ÚSES.
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Estetické kvality území a krajinný ráz
Architektonické řešení objektu bude respektovat lokalitu umístění objektu, tzn. horské
středisko. Materiálově bude použita na objektu kombinace dřeva a prosklených
ploch. Objekt je navržen s nevtíravou architekturou a výtvarným projevem, který
nepůsobí agresivně na okolí.
Vzhledem k příznivé konfiguraci terénu se nebudou jednotlivé objekty hmotově
odlišovat od projektovaných či již realizovaných nových objektů v okolí dané lokality.
Lokální krajinný ráz je v daných horských podmínkách lokality podstatně ovlivněn
lidskou činností. Uvažovaný záměr se nachází v zastavěné části města Janské
Lázně.
Záměrem nedojde k ovlivnění významných krajinných prvků, kulturních dominant
krajiny, harmonického měřítka a vztahů v krajině.
Struktura a funkční využití území
Umístění záměru je v souladu s územním plánem města Janské Lázně. Vyjádření
příslušného stavebního úřadu je součástí přílohy č. 4 tohoto oznámení.
Hmotný majetek a kulturní památky
V místě záměru ani okolí se nenachází žádné další objekty, které by byly narušeny
plánovaným záměrem. Přímé vlivy na hmotný majetek se nepředpokládají. Řešený
záměr se nenachází v území historického nebo kulturního významu.
V zájmové lokalitě ani v jejím bezprostředním okolí se nenacházejí žádné objekty
vyhlášené národními kulturními památkami.
Výskyt archeologických nalezišť na posuzované lokalitě nelze zcela vyloučit. Jestliže
v průběhu stavebních prací dojde k archeologickému nálezu, jsou stavebníci
jednotlivých záměrů povinni ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, v platném znění, umožnit záchranný archeologický výzkum.
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Závěr
Oznámení na záměr „Penzion Janské Lázně“ bylo zpracováno podle přílohy
č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném
znění a podle metodického pokynu odboru posuzování vlivů na životní prostředí
MŽP.
Předpokládaný záměr výstavby penzionu v Jánských Lázní nebude mít výrazný
negativní vliv na životní prostředí ani obyvatelstvo. Během výstavby budou
dodržována ustanovení vyplývající z platné legislativy, výstavba bude probíhat
v souladu se stavebním povolením.
S realizací záměru výstavby penzionu v Jánských Lázní dle navrženého technického
řešení lze souhlasit a to za podmínek respektování všech navržených doporučení
a opatření.
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H. PŘÍLOHA
Příloha č. 1: Koordinační situace stavby
Příloha č. 2: Výkresová dokumentace stavby


půdorys 2.PP



půdorys 1.PP



půdorys 1.NP



půdorys 2.NP



řez A-Á, řez B-B´

Příloha č. 3: Vizualizace záměru
Příloha č. 4: Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací
dokumentace
Příloha č. 5: Stanovisko orgánu ochrany přírody ve smyslu § 45i zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění
Příloha č. 5: Biologické hodnocení
Příloha č. 6: Hluková studie
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SEZNAM ZPRACOVATELŮ OZNÁMENÍ
Vedoucí řešitelského týmu:

Ing. Vladimír Plachý
Prokopa Holého 459
500 02 Hradec Králové
telefon: 495 218 875, 495 211 579
e-mail: empla@empla.cz

Řešitelský tým:
Zpracovatel textu oznámení:

Ing. Vladimír Plachý, Eva Šeberová, DiS.

Zpracovatel hlukové studie:

Ing. Milan Závadský

Kontaktní adresa a telefon:
EMPLA spol. s r.o., ul. Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové
tel./fax. 495 218 499, 495 218 875

Datum zpracování oznámení: srpen 2008
Podpis zpracovatele oznámení:
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