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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.I. Obchodní firma
HOTEL KRASKOV s.r.o.

A.II. IČO
275 55 313

A.III. Sídlo
TŘEMOŠNICE
STARÝ DVŮR 47
538 43

Poštovní adresa pro doručování pošty (na hotelu není nyní trvalá služba):
Ivan Hájek
TIS-CR s.r.o,
Štěpánkova 142
Chrudim IV
537 01

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
Oznamovatel:
jméno: Ivan Hájek, jednatel společnosti
tel.:
469 620 353
e-mail: tis-cr@tis-cr.eu
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1
Název záměru: „Revitalizace hotelu Kraskov“
Dle přílohy č.1 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění se jedná o záměr v kategorii II.
(záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod 10.10 “ Rekreační a sportovní areály, hotelové
komplexy a související zařízení v územích chráněných podle zvláštních právních
předpisů“. Příslušným úřadem pro zjišťovací řízení je v tomto případě Ministerstvo
životního prostředí.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr lze charakterizovat následujícími kapacitami:
: 1478 m2
: 18855 m3
: 1815 m2
: 20927 m3
: 1152 m2
: 1
: 27 (stávající plochy parkovišť) – ruší se
82 parkovacích míst se zřizuje v novém
parkovišti
Počet parkovacích míst pro imobilní
: 2 u zadního vchodu do budovy
Počet parkovacích míst pro zásobování : 1 pro nákladní automobil
§
§
§
§
§
§
§

Zastavěná plocha původní
Obestavěný prostor původní
Zastavěná plocha nová
Obestavěný prostor nová
Zastavěná plocha kurtu
Počet parkovacích krytých míst
Počet venkovních parkovacích míst

Vybavení sportovišť:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

1 krát squash
1 krát malá tělocvična
1 krát víceúčelový sál
1 krát posilovna
1 krát bazén 3,5*8,0 m
1 krát venkovní bazén 12,5*6,0 m
1 krát rehabilitační středisko vodní
2 krát venkovní tenisové kurty
1 krát sauna pro cca 5 osob + masáže

B.I.3. Umístění záměru
kraj:
Pardubický
obec:
Třemošnice
katastrální území: Starý Dvůr

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Areál je určen k rekreačnímu rehabilitačnímu pobytu rekreantů. Výrobní zařízení se
v dané lokalitě se nepředpokládá. Záměr je situován mimo zastavěnou část obce.
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S ohledem na charakter předkládaného záměru nelze předpokládat jakoukoliv kumulaci
s jinými záměry v zájmovém území, které by mohly ovlivnit jednotlivé složky životního
prostředí.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Hotelový komplex – stávající areál hotelu bude rozšířen tak, aby splňoval zvýšené
nároky na současný cestovní ruch. Celková ambice je dosáhnout u hotelu certifikace na
*** a apartmánů v chatách ****. Hotel v současné době má 80 lůžek a dalších 50 lůžek
v přilehlých chatách. Hotel má kompletní stravovací zařízení. Doplňovat se budou
zejména prostory pro sportovní vyžití.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Předmětem stavebních úprav a rozšíření areálu jsou v rámci předkládaného záměru
následující aktivity:
§

nové parkoviště u hotelu pro 82 míst z toho 3 místa pro imobilní, povrch vodo
propustný asfalt, zámková dlažba na stáních a zatravňovací desky. Na novém
parkovišti budou dešťové vody svedeny do odlučovače ropných látek – GSOL-5/20 .
Odvod dešťových vod se podstatně nezmění. Čištění vody je vícestupňové, nejdříve
dochází ke gravitační separaci ropných látek na hladině s pomocí koalescenční
vložky, potom k sedimentaci jemných částeček a nakonec k dočištění na speciálním
sorpčním filtru, kde jsou ropné látky vázány na vláknitý sorpční materiál REO Fb.
Voda je i při velmi silných deštích (tj. při nátoku na odlučovač do 5 l/s) 100%
dočištěna na sorpčním filtru. Při průtržích a bouřkových přívalech (t.j. při nátoku na
odlučovač přes 5 do 20 l/s), kdy jsou ropné látky již splaveny a dochází k značnému
naředění, je voda čištěna gravitačně s koalescencí a částečným dočištěním na
sorpčním filtru. Kvalita vody na výstupu je zajištěna i při maximálním průtoku, tj. 20
l/. Stávající kanalizační systém dešťových vod je veden přes vypouštěcí výpustný
objekt do přilehlé vodoteče, s místním názvem Zlatý potok.

§

nový tenisový dvojitý kurt s oplocením a opěrnými zdmi včetně osvětlení

§

zastřešení hospodářského dvora a uzavření; automatická vrata a ocelová skeletová
nezateplená konstrukce

§

nová přístupová rampa; dřevěná na ocelových nebo betonových podporách

§

nový hlavní vstup do hotelu nad hospodářským dvorem; ocelový skelet se skleněnou
výplni

§

sociální zázemí pro hosty v hotelové hale a předělání prostoru pro recepci

§

nová terasa nad bowlingem s prosvětlením; pochozí terasa na úrovni hotelové haly
s dlažbou a odpočinkovou zónou

§

nový evakuační lůžkový výtah; vybourání části výtahové šachy včetně celkové
rekonstrukce výtahové šachty

§

zastropení terasy nad tělocvičnou – víceúčelový sál; celoocelová konstrukce se
zděnou obezdívkou

§

provedení nouzového schodiště mezi 2.P. a 3.P. nad sálem nad tělocvičnou
z požárních důvodů – druhá úniková možnost
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§

provedení rozšíření hotelové haly nad prostorem bývalé sauny a propojení se
stávajícím bufetem a recepcí

§

provedení bowlingové haly včetně zázemí v prvním suterénu

§

nový bar u bowlingové haly a zřízení vinárny + zázemí

§

propojovací schodiště do tělocvičny včetně zrušení původní sauny a přesun sauny
do vodního centra

§

halu pro squash místo původní uhelny

§

změnu 02.P. (druhý suterén), zrušení stávajícího rehabilitačního centra a nahrazení
moderním vodním centrem s s vnitřním bazénem a zázemím

§

venkovní bazén včetně nezbytné terénní úpravy a opěrné zdi

§

technologie čištění bazénu (vnitřního i vnějšího) včetně vzduchotechniky

§

změna vytápění budovy kombinace solárních systémů a 10 kusů geotermálních vrtů
do hloubky 100 m + 2500 m2 zemního kolektoru (pod parkovištěm a kurtem)
s dohřevem přímotopným elektrokotlem

§

změna ohřevu teplé užitkové vody za maximálního využití solárních panelů

§

předělání všech stávajících 8 kusů hotelových chatek na moderní apartmány ve
tvaru chat

§

oprava všech instalací hotelu a modernizace rozvodů

§

oprava a modernizace hotelových pokojů v hotelu

§

zřízení minimálně jednoho pokoje pro imobilní v hotelu a úpravy pro imobilní v hotelu

§

snesení původního komínu

§

zateplení celé budovy včetně výměny všech oken

§

oprava střech v nezbytném rozsahu a zateplení

§

instalace slunečních kolektorů

§

zřízení přípojky plynu na pozemku areálu ze stávající HUPky na hranici areálu

§

kompletní výměna technologie stávající ČOV , včetně opravy lapolu olejů a lapače
tuků – z hlediska hygienických a vodohospodářských požadavků na stavbu lze tuto
čistírnu charakterizovat jako malou ČOV do 500 EO v souladu s ČSN 756402.
Všechny požadavky této ČSN jsou dodrženy. Dle ČSN 736707 je pro mechanickobiologickou ČOV bez tvorby aerosolů do 1000 EO stanoveno ochranné pásmo 50m
- dodrženo. Jediným důvodem stavby ČOV je zlepšení životního prostředí – zlepšení
kvality vody vypouštěné z kanalizace.
ü Požadovaná kvalita vyčištěné vody na odtoku z ČOV :
Hodnota m
o
o
o
o

CHSK
BSK5
NL
NH4-N

Hodnota p

Průměrně

120 mg/l
160 mg/l
20 mg/l
30 mg/l
50 mg/l
20 mg/l
30 mg/l
60 mg/l
25 mg/l
není stanoveno jako závazný ukazatel 5 mg/l

§

revize kanalizace

§

likvidace vlhkosti v suterénu budovy
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§

demontáž původní kotelny a zřízení vnitřního bazénu v prostoru bývalé kotelny na
pevná paliva

§

opatření pro úsporu energií pro provoz hotelu nasazením hotelových elektronických
technologií v kombinaci s technologiemi měření a regulace, umožňujících efektivní
vytápění pokojů v závislosti na obsazení a hospodaření s elektrickou energií
v ubytovací části hotelu

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby:
2009
Dokončení stavby:
2011

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Pardubický kraj, Třemošnice

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Nejbližším navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování vlivů na životní
prostředí bude vydání územního rozhodnutí na uvedený záměr a získáním
vodoprávního rozhodnutí pro výstavbu vodohospodářského díla (nové ČOV). Dle
předaných podkladů se záměrem nesouvisí žádné kácení prvků dřevin rostoucích
mimo les. Záměr nevyžaduje žádný trvalý nebo dočasný zábor ZPF respektive PUPFL,
stavba není realizována v ochranném pásu lesa.

Širší vztahy v zájmovém území jakož i situace stavby jsou uvedeny v následujících
podkladech:
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Vstup do areálu – stávající parkoviště

Chatky mimo hlavní objekt

Místo pro nové parkoviště

Hlavní budova
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Dolní Pekelský rybník – hodnocené území v levé části

Hodnocené území vlevo

Hráz Dolního Pekelského rybníka – hodnocené území vlevo
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Záměr Revitalizace hotelu Kraskov je realizován na následujících pozemcích:
pozemek
171/1
171/7
121
171/27
171/28
77
78
79
80
81
82
83
84
85
175/2
celkem

druh
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Stavební
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Stavební
Stavební
Stavební
Stavební
Stavební
Stavební
Stavební
Stavební
Stavební
Ostatní plocha

č.p./e.č.

plocha
1412
8693
56
1432
1330
1498
119
119
128
129
121
127
120
120
342
15746

47
48
49
50
51
52
53
54
55

majitel
Hotel Kraskov s.r.o.
Hotel Kraskov s.r.o.
Hotel Kraskov s.r.o.
Hotel Kraskov s.r.o.
Hotel Kraskov s.r.o.
Hotel Kraskov s.r.o.
Hotel Kraskov s.r.o.
Hotel Kraskov s.r.o.
Hotel Kraskov s.r.o.
Hotel Kraskov s.r.o.
Hotel Kraskov s.r.o.
Hotel Kraskov s.r.o.
Hotel Kraskov s.r.o.
Hotel Kraskov s.r.o.
Hotel Kraskov s.r.o.
Hotel Kraskov s.r.o.

Chráněná území a ochranná pásma
Zvláště chráněná území

Posuzovaná lokalita leží v CHKO Železné hory, v blízkosti NPR Lichnice-Kaňkovy hory.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek,
případně chráněném území podle horního zákona.
Obecně chráněné přírodní prvky

Záměr se nenachází v územní kolizi ani v kontaktu s obecně chráněnými přírodními
prvky (např. skladebné prvky ÚSES nebo významnými krajinnými prvky "ze zákona“).
Řešené území leží na hranici nadregionálního biocentra č.59 Lichnice, do kterého
nezasahuje.
Ochranná pásma

Do hodnoceného území zasahují ochranná pásma silnice a inženýrských sítí.
Podrobnější specifikace bude uvedena v dokumentaci pro územní řízení. V dalším textu
jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí.
ü ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení
35 kV až 110 kV
110 kV až 220 kV
220 kV až 400 kV
nad 400 kV
závěsné kabelové vedení 110 kV
zařízení vlastní telekom. sítě držitele licence

7m
2m
1m
12 m
15 m
20 m
30 m
2m
1m

u podzemního vedení:
§
§

do 110 kV
nad 110 kV

1 m od krajního kabelu oboustranně
3 m od krajního kabelu oboustranně
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u elektrických stanic
§
§
§

§
§

u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od
oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší
než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 7 m,
u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad
1kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 2 m,
u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění
u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva
elektrické stanice.

ü Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
Ø u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v
zastavěném území obce - 1 m na obě strany od půdorysu,
Ø u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu
Ø u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

ü Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
Ø u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení
Ø u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu

ü Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem
274/01 Sb.
Ø ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo
kanalizační stoky na každou stranu

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m

Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavěná území
a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve
vzdálenosti:
•
•
•

100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní komunikace anebo
od osy větvě jejich křižovatek
50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních
komunikací I. třídy
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace
II. třídy

B.II.2. Voda
Vodovodní přípojky jsou řešeny připojením z vodovodního řadu. Oproti stávajícímu
stavu nedochází v rámci předkládaného záměru ke změně.
Výstavba
Voda bude odebírána v prostoru zařízení staveniště a její množství bude záviset na
počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací. Předpokládaná spotřeba vody na
jednoho pracovníka:
pitná
mytí

5 l/os./směna
120 l/os./směna (prašný a špinavý provoz)

Tab.: Předpokládaná spotřeba vody během výstavby:
Poč. pracovníků
Spotřeba/os/směna [l]
3
Spotřeba vody během výstavby [m ]

20
2500
750
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Provoz
Následující výpočet potřeby vody je proveden dle přílohy č. 12 vyhlášky 428/01 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 274/01 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
Zde je uvedena hodnota potřeby 20 m3 na jednoho pracovníka za rok, za předpokladu,
že je umožněno sprchování teplou vodou. Pro THP je uvažována potřeba vody 12 m3
za rok. Z hlediska nároků na vodu lze dokladovat následující porovnání stávajícího a
výhledového stavu:
ü Stávající stav: 21 m3/den, 4 982 m3/rok
ü Výhledový stav: 16 m3/den, 3 796 m3/rok
Z uvedené bilance je patrné, že dochází k poklesu nároků na vodu z důvodu změny
technologie vodního centra. Původní vodní rehabilitační provoz neměl recyklaci vody,
což způsobovalo vyšší nároky na vodu v porovnání se stávajícím stavem.

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Se záměrem souvisí následující nároky na energie:
Tepelná energie
TEPELNÁ ZTRÁTA BUDOVY HOTELU
Tepelná ztráta hlavní budovy

52 kW

Tepelná ztráta hosp. pavilonu

39 kW

Tepelná ztráta přístaveb

16 kW

Tepelná ztráta celkem

107 kW

TEPELNÁ BILANCE HOTELU
Ohřev užitkové vody

17 kW

Ohřev vody vnitřního bazénu

12 kW

Ohřev vzduchotechniky

80 kW

Tepelné bilance celkem

216 kW

Chlazení vzduchotechniky

55,5 kW

ZDROJE TEPLA
Solární kolektory 72 m2

55 KW max

Tepelná čerpadla

162,4 KW

Elektrická přímotopná tělesa

90 KW

Zdroje tepla celkem

302,4 KW

Roční spotřeba tepla
Vytápění budovy

264,6 MWh

Ohřev TUV při 50% obsaditelnosti

42,5 MWh

Ohřev vnitřního bazénu

53,3 MWh

Výměna vody 8 x ročně v bazénu

4,2 MWh

Spotřeba elektrické energie ( cirkulační čerpadla )

8,4 MWh

Předpokládané zisky tepla solárními kolektory

77,04 MWh
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Elektrická energie

Ozn. domu

Počet

Výměra [m2]

Rekonstruovaná lůžková část hotelu a apartmány
Lůžka
80
Vinárna a bar - místa k sezení
30
Bowling
Bazénová technologie
UT,CHL
VZT
Společná spotřeba
675
Víceůčelový sál
128
Výtah
VO osvětlení - stávající, nové
Apartmán vč. El. přímotopů (2x 11kW)
8
Vodní relax centrum
Stávající hospodářská část hotelu
Stávající VZT
Stávající rozvaděče hospodářské části (R-09_15kW, KS-09_15kW, ČOV_10kW, R1S_33kW, R2-S_25kW, R-BOX_7kW)
-

Měrný
koef.
Jednotka
příkon Nesoudobosti

Ps
[kW]

0,6
0,5
8
6
400
29
0,04
0,08
6
6,5
22
25

0,7
0,55
0,7
0,48
0,8

kW/L
kW/M
kW
kW
kW
kW
kW/m2
kW/m2
kW
kW
kW
kW

48,0
15,0
5,6
6,0
220,0
20,3
27,0
10,2
6,0
6,5
84,5
20,0

20

-

kW

20,0

105

0,6

kW

63,0

Mezisoučet
soudobost
CELKEM

552,12
0,7
386,5

Měrný
koef.
Jednotka
příkon Nesoudobosti

Ps
[kW]

-

386,5

-

kW

386,5

-

100

0,85

kW

85,0

TS areálu - Hotel Kraskov - bilance DSP - 01/2009
Ozn. domu
Hotel komplet a apartmány
3 stávající chaty

Počet

Výměra [m2]

HOTEL KRASKOV A APARTMÁNY
3 stávající chaty (přípojková skříň KS-10)
-

Mezisoučet
soudobost
CELKEM
Napájení: 630kVA
rezerva

471,484
0,95
447,9
598,5
25,2% 150,6

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr v zásadě negeneruje žádné nové nároky na dopravní nebo jinou infrastrukturu.
Navrhované rozšíření parkoviště z původních 27 parkovacích míst na 82 parkovacích
míst pouze zlepšuje komfort návštěvníků z hlediska možnosti parkovacích ploch oproti
původnímu parkování i na nezpevněných plochách.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Výstavba

Rozsah zemních prací v rámci předkládaného záměru je minimální, tudíž nelze
předpokládat žádnou výraznější emisi znečišťujících látek z hlediska znečištění ovzduší
v etapě výstavby. Doporučení pro omezování sekundárních emisí prachu jsou
formulována v příslušné části předkládaného oznámení.
Provoz

a) bodové zdroje znečištění ovzduší
Záměr negeneruje žádný bodový zdroj znečištění ovzduší. Objekt bude vytápěn
kombinací solárních kolektorů, geotermálního tepla a elektrických přímotopů. V objektu
je nasazen solární ohřev vody pomocí solárních kolektorů, deset geotermálních vrtů do
hloubky cca 100 m + zemní jímací kolektor o ploše 2500 m2 , jenž bude pod
parkovacími plochami a tenisovým kurtem. Apartmány jsou topeny přímotopnými
elektrickými deskami.
b) hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší
Použité emisní faktory
Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži související s dopravou bylo pracováno s emisními
faktory, které jsou komentovány v následující části rozptylové studie. V souladu s novými
legislativními opatřeními proto MŽP ČR vydalo jednotné emisní faktory pro motorová vozidla
tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí
z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší. Proto byly emisní faktory
určeny pomocí programu MEFA v.02. Pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je
určen PC program MEFA v.02 (Mobilní Emisní FAktory, verze 2002). Tento uživatelsky
jednoduchý program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (µg/km – g/km) pro
všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i
alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na
hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel.
Program MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké spektrum znečišťujících
látek. Zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak i látky rizikové pro lidské zdraví
(aromatické a polyaromatické uhlovodíky, aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní organické
sloučeniny, které představují hlavní prekurzory tvorby přízemního ozónu a fotooxidačního
smogu (alkeny). Jedná se o následující sloučeniny:
Anorganické sloučeniny
oxidy dusíku (NOx)
oxid dusičitý (NO2)
oxid siřičitý (SO2)
oxid uhelnatý (CO)
tuhé znečišťující látky (PM, PM10)

Organické sloučeniny
suma uhlovodíků (C xHy)
methan
propan
1,3-butadien
styren
benzen
toluen
formaldehyd
acetaldehyd
benzo(a)pyren

Program MEFA v. 02 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00 autorským
kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité výpočetní vztahy
vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této problematice. Při
konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a ověřených emisních dat vozidel
z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla využita databáze HBEFA -„Handbook
Emission Factors for Road Transport“, která představuje oficiální datový podklad pro výpočet
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emisí z dopravy ve Spolkové republice Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále
doplněny s využitím dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků
emisních testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže
postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná se zejména o nákladní
vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou hmotností vozidla), poskytuje
však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku v České republice a
středoevropském regionu. Rovněž v případě organických látek, které nejsou v emisích
standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat potřebné podklady pro vypracování
matematických závislostí modelujících výsledné hodnoty emisních faktorů v závislosti na
jízdním režimu, kategorii motorového vozidla a druhu použitého paliva. Na některé
z prezentovaných emisních faktorů pro organické sloučeniny (např. benzo(a)pyren, styren, 1,3butadien) je proto nutné nahlížet jako na kvalifikované odhady. Matematické vztahy pro výpočet
emisních faktorů pro motorová vozidla budou průběžně zpřesňovány v návaznosti na vývoj
stavu poznání v této problematice a následně bude upravován i program pro jejich výpočet.

Ve výpočtu použité emisní faktory jsou sumarizovány v následující tabulce:
Typ vozidla
OA
LNA
TNA

Emisní
úroveň
EURO 4
EURO 4
EURO 4

Rychlost
(km/h):
50
50
50

Použité emisní faktory
Emisní faktor (g/km)
NOx
Benzen
0,1139
0,0019
0,2350
0,0013
1,4191
0,0075

PM 10
0,0005
0,0288
0,0659

V rámci této varianty byly bodové, liniové a plošné zdroje specifikovány v předcházející
části předkládaného oznámení v údajích o výstupech.
Záměr ve své podstatě negeneruje žádný plošný zdroj znečištění ovzduší. Pro
zachování metodického přístupu je provedena bilance emisí z plošného zdroje, který
představuje nově budované parkoviště s celkovou kapacitou 85 parkovacích míst. Je
uvažováno se170 pohyby OA/den a 4 pohyby TNA/den po 365 dní v roce.
Pro výhledový rok jsou emise z liniových zdrojů souvisejících s provozem záměru
odhadnuty následujícím způsobem:
Tab.: Emise z liniových zdrojů (příspěvky záměru)
NOx
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
t/km.rok
6.955E-07
0.0250394 0.0091394
PM 10
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
t/km.rok
9.683E-09
0.0003486 0.0001272

Komunikace
příjezdová komunikace
Komunikace
příjezdová komunikace

Benzen
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
9.806E-09
0.000353

-1

t/km.rok
0.0001288

c) hlavní liniové zdroje znečištění
Vyvolané přepravní nároky jsou představované na parkovišti
pohyby TNA.

170 pohyby OA a 4

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště byl pro volnoběh použit
předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při
uvažovaném pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat
následující sumu emisí:
Tab.: Suma emisí z plošných zdrojů
-1

Plošný zdroj

g.s
0.0001449

Plošný zdroj

g.s
2.017E-06

-1

NOx
-1
kg.den
0.0125197
PM 10
-1
kg.den
0.0001743

-1

t.rok
0.0045697
-1

t.rok
6.362E-05
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B.III.2. Odpadní vody
Celkové množství vypouštěných odpadních vod
Splaškové vody

Dokumentace k územnímu řízení uvádí celkovou produkci splaškových vod v objemu
16 m3/ den, 3 796 m3/rok. Splaškové vody budou odváděny na rekonstruovanou ČOV.
Čistírna je navržena a vypočtena dle evropských směrnic pro výpočet čistíren
odpadních vod, které jsou v souladu s normami ČSN 756401 a ČSN 756402.
Aktivace :
- objem
- koncentrace kalu
- celková zásoba kalu
- zdržení při Qd
- produkce kalu
- stáří kalu

- min. 45 m3
- 3,5 kg/m3
- 157 kg
- 48 hod
- cca 7,2 kg/den
- min. 22 dní

Dosazovací nádrž:
- účinný objem
- cca 20 m3
- plocha hladiny
- cca 15 m2
- hydraulické zatížení hladiny
Ø průměrné
Ø maximální
- teoretická doba zdržení
- průměrná
- 21 hod
- minimální
- 6,7 hod
Kalojem
- užitečný objem
- sušina zahuštěného kalu
- denní produkce kalu o sušině 3 %
- zásobní objem kalojemu je na

- 0,06 m/h
- 0,2 m/h

- 35 m3
- cca 2,5 %
- 0,28 m3
- min. 120 denní produkci přebytečného kalu

Odpady z ČOV (EO 150)
Přebytečný kal
- čerpaný z dosazovací nádrže
- mineralizovaný a zahuštěný
v kalojemu

- sušina cca 0,8 - 1 %
- množství cca 0,9 m3/den

- likvidace

- sušina cca 2,5-3,0 %
- množství cca 0,28 m3/den = 100 m3/rok
- odvoz na skládku nebo na výrobu kompostu

Shrabky
- množství
- likvidace

- cca 0,2 t/rok
- odvážení na skládku cca jednou za 3 měsíce

Kvalita vyčištěné vody
Hodnota m
Hodnota p
CHSK
120 mg/l
160 mg/l
BSK5
30 mg/l
50 mg/l
NL
30 mg/l
60 mg/l
NH4- Není stanoveno jako závazný ukazatel
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Popis rekonstrukce ČOV (technologie čištění odpadních vod)
Mechanické předčištění :
Nátok odpadních vod je stávajícím kanálem gravitační. Navrhuje se využít stávající
kanál a do kanálu instalovat šnekové strojní česle. Pro případ havárie se instalují užší
strojní česle, aby při nefunkčnosti česlí mohla přitékající odpadní voda obtékat kolem
česlí. V záloze budou ve skladu ruční česle
Aktivace:
Využívá se stávající aktivace bez jakýchkoliv stavebních úprav. Aktivace je navržena
jako aktivace se simultánní nitrifikací a denitrifikací, to znamená, že aktivace bude
střídavě provzdušňována nebo pouze promíchávána bez provzdušňování.
Provzdušňování aktivace je navrženo vzduchem pomocí ponorného aerátoru HANA.
Denitrifikace probíhá po dobu vypnutí chodu tohoto mechanického provzdušňovacího
zařízení. Funkce provzdušňování je řízená časovým spínačem v závislosti od obsahu
kyslíku v aktivaci.
Aby se docílilo automatického provozu ČOV bez dlouhodobé nutnosti přítomnosti
obsluhy, navrhuje se i automatický systém udržování nastaveného stáři kalu dle
patentového řešení ALVEST. Dle toho řešení řídící systém automaticky udržuje
nastavené stáři kalu v rozsahu výkyvu látkového zatížení 20 až 100 % návrhových
hodnot dle bodu 2.0 této zprávy. Tento systém zabezpečuje automatický odběr pouze
takového množství přebytečného kalu, které skutečně vznikne za dané období dle
přitečeného množství znečištění. To umožňuje ve spojitosti s dálkovou signalizací
případné poruchy a důležitých provozních stavů přes mobilní telefon, aby se omezila
přítomnost obsluhy na ČOV pouze na cca jednou za 2 - 4 týdny.
Technologicky se jedná o nízkozatěžovanou aktivaci s nitrifikací a denitrifikací. Při
anoxických (bezkyslíkatých) podmínkách zde dochází k odstraňování dusíku z vody.
Jedná se o redukci dusičnanů (NO3-) a dusitanů (NO2-) na plynný dusík (N2) nebo oxid
dusný (N2O). Při této redukci se částečně odstraňuje i organické znečištění. Při
optimálních oxických podmínkách (za přístupu - dodávky - kyslíku) dochází k
odstraňování organických látek a k oxidaci amoniaku a amoniakálního dusíku (NH3 a
N-NH4+) na dusitany a následně na dusičnany.
Při biologickém čištění se část organických látek odstraňovaných z odpadní vody
oxiduje na oxid uhličitý a vodu, část přechází na syntézu nových buněk a zásobních
látek buněk mikroorganismů. Syntéza a zvyšování počtu buněk se navenek projevuje
ve zvyšování množství (koncentrace) aktivovaného kalu v aktivační směsi – vzniká
přebytečný kal.
Dosazovací nádrž:
Využívá se stávající dosazovací nádrž. Avšak tato dosazovací nádrž se musí stavebně
upravit dle výkresové dokumentace. Jedná se o vertikální dosazovací nádrž. Zahuštěný
vratný kal je odčerpáván zpět do aktivace anebo jako přebytečný do kalojemu.
Vyčištěná voda odtéká přepadovým žlabem do odtoku. Veškeré strojní zařízení
dosazovací nádrže je vyjímatelné z nádrže za plného provozu. Dosazovací nádrž není
zapotřebí nikdy vypouštět nebo přerušit provoz z důvodu eventuální opravy nebo
údržby technologického zařízení.
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Měrný objekt:
Množství a průtok vyčištěné vody jsou měřeny pomocí ultrazvukového měrného
zařízení na Thomsonovém měrném přepadu.
Kalojem:
Využívá se stávající kalojem Přebytečný kal je uskladněn v kalojemu. Kalojem je
provzdušňován a míchán vzduchem pomocí aerátoru JP-22. Odsazená kalová voda
gravitačně odtéká zpět do aktivace, nebo je odčerpána zavěšeným ponorným kalovým
čerpadlem SS taktéž do aktivace.
Řízení ČOV:
Celá čistírna je řízena automaticky s využitím standardního řídícího systému SIEMENS,
což zajišťuje dlouhodobě náhradní díly a běžnou dostupnost pro servis.
Na elektrorozvaděči a řídícím systému ČOV jsou světelně signalizovány stavy
jednotlivých elektrických strojů a zařízení a je možná jejich změna. Eventuálně.
Navrhuje se dálková signalizace poruchy s využitím mobilního telefonu (při poruchových
a vyznačených stavů ČOV jsou automaticky odesílány SMS zprávy až na 8 mobilních
telefonů).
Vypouštění vyčištěných vod ČOV:
Vypouštění probíhá stávajícím výtokovým objektem, který zůstává beze změn.
S ohledem na kapacitu hotelu a množství vypouštěných vyčištěných vod nižších než
v původním stavu (změna v technologii vodního centra hotelu) a s ohledem na kvalitu
čištění, jež je účinnější než na původní technologie, dojde ke zlepšení stavu
v konečném recipientu, kterým je Zlatý potok.
Technologické vody v bazénech

Vody v obou bazénech jsou upravovány tak aby vyhovovaly současným platným
normám a vyhláškám. Tyto vody lze vypouštět do dešťové kanalizace bez jakékoli další
úpravy. V návrhu provozního řádu bude stanoveno, že 12 hod před zahájením
vypouštění bazénů bude vypnuto automatické dávkování chlóru. Volný chlór z bazénu
spolehlivě vytěká (do 5 hod.), respektive zreaguje na chloridy. Bezprostředně před
vypuštěním bazénu pak bude překontrolován obsah volného chlóru ve vypouštěné
vodě. V případě, že budou naměřeny nulové hodnoty volného chlóru, je možno
bazénové vody vypouštět.
Aby byla voda v bazénech čistá a hygienicky nezávadná, bude po celou dobu provozu
cirkulovat přes vlastní úpravny vody. Každý cirkulační systém musí být navržen
v souladu s vyhl. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště,
sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.
Přívod vody do bazénů bude zajištěn dnovými vývody – páteřními rozvody s osazenými
bazénovými tryskami, případně stěnovými tryskami v místech, kde nelze uplatnit dnový
přítok vody. Voda bude odebírána z hladiny přelivnými žlábky, ze kterých bude přitékat
do akumulačních jímek. Z jímek a ze dna bazénů bude nasávána cirkulačními čerpadly
a přiváděna na pískové filtry, kde se zbaví zachytitelných nečistot. Vyčištěná voda se
natemperuje, hygienicky zabezpečí případně se upraví její chemické vlastnosti a bude
přivedena zpět do bazénů. Dnové vývody bazénů budou napojeny i na kanalizaci – pro
vypouštění bazénů.
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Bilance technologických vod z bazénu je odhadována na 5 m3/rok. Vody z bazénů
budou vypouštěny do dešťové kanalizace
Srážkové vody
Se záměrem souvisí nárůst srážkových a zastavěných ploch. Porovnání stávajícího a
výhledového stavu je patrná z následujících tabulek.
Tab.: Bilance ročního množství srážkových vod – stávající stav roční úhrn srážek – 700
mm/m
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
2410
0
10843
13263

Koeficient odtoku
0,9
0
0,15

3

Qr [m /rok]
1 518
0
1 138
2 656

Tab.: Bilance ročního množství srážkových vod – výhledový stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
2410
2150
8693
13263

Koeficient odtoku
0,9
0,6
0,15

3

Qr [m /rok]
1 518
903
913
3 334

Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje hodnotu přívalového
deště ve výši 143 l/s.ha po dobu 15 minut.
Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů - stávající stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
2410
0
10843
13253

Koeficient odtoku
0,9
0
0,15

Q (l/s)
31,02
0
23,26

3

Qr [m /15 minut]
27,92
0
20,93
48,85

Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů - výhledový stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
2410
2150
8693
13253

Koeficient odtoku
0,9
0,6
0,15

Q (l/s)
31,02
18,45
18,65

3

Qr [m /15 minut]
27,92
16,61
16,79
61,32

Dešťové vody z rekonstruovaného parkoviště, které mohou být drobně kontaminovány
ropnými produkty, budou odvedeny na odlučovač ropných látek (RL). Voda se bude
zachycovat sběrnými žlaby, např. uličními vpusťmi. Lapač RL je plastový typový
výrobek, který bude staticky zajištěn obetonováním. Odlučovač ropných látek bude
složen ze dvou nádrží usazovací (písek) a odlučovací. Výtok z odlučovače RL bude
zaústěn do stávajícího kanalizačního systému dešťových vod.
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B.III.3. Odpady
Výstavba

Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z
vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou známy
dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí smlouvy mezi
investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel stavby
je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně
odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného využití
nebo zneškodnění a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů.
Předpokládaná produkce jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v
následující tabulce:
Číslo
odpadu
150101
150102
150104
150105
150202
170101
170102
170104
170107
170203
170402
170404
170405
170407
170411
170504
200301

Název odpadu

Kategorie

Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Čistící tkanina obsahující nebezpečné látky
Beton
Cihly
Sádrová stavební hmota
Směsi nebo oddělené části betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106
Plasty
Hliník
Zinek
Železo a ocel
Směsné kovy
Kabely neuvedené pod 170410
Zemina a kamení neuvedené pod 170503
Směsný komunální odpad

O/N
O/N
O/N
O/N
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Provoz

Z charakteru záměru vyplývá, že nedojde k významnější změně vznikající struktury
odpadů, pouze se zvýší objem vznikajícího směsného komunálního odpadu (200301),
objemného odpadu (200307), který na základě smluvního vztahu přebírají od
producenta odpadu přejímá organizace VHČ Technické služby města SEČ, se kterou
má hotel Kraskov uzavřenou smlouvu o likvidaci odpadů.
Dle podkladů oznamovatele v rámci provozu vznikají následující odpady:
Číslo
odpadu
150101
150102
150103
150104
150107
150202
160213
160214
160709
170201
170203
170405
170504
170601
170904
190801
190802
190805

Kategorie
O
O
O
N
O
N
N
O
N
O
O
O
O
N
O
O
O
0

Název odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Skleněné obaly
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny znečištěné nebezpečnými látkami
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 160209 až 160212
Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 160209 až 160213
Odpady obsahující nebezpečné složky
Dřevo
Plasty
Železo a ocel
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
Izolační materiál s obsahem azbestu
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903
Shrabky z česlí
Odpady z lapáků písku
Kaly z čištění komunálních odpadních vod
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Číslo
odpadu
190899
200101
200301
200121

Kategorie
O
O
O
N

Název odpadu
Odpady jinak blíže neurčené (gumové řemeny)
Papír a lepenka
Směsný komunální odpad
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

Z provozu odlučovače ropných látek budou vznikat nové druhy odpadu:
Kód
130502
130507

Název odpadu
Kaly z odlučovačů oleje
Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje

Kategorie
N
N

Před zahájením rekonstruovaného provozu požádá provozovatel o souhlas k nakládání
s nebezpečnými odpady, jakož i bude předkládat evidenci vznikajících odpadů
v souladu s platnou legislativou v oblasti nakládání s odpady.

B.III.4. Ostatní výstupy
Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací. Provoz není zdrojem
radioaktivního ani elektromagnetického záření. Realizace záměru ani provoz nejsou
zdrojem zápachu. Z charakteru záměru je patrné, že negeneruje žádné zdroje hluku
ovlivňující akustickou situaci v zájmovém území. Jiné výstupy ovlivňující významně
životní prostředí nejsou známy.

B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Z hlediska charakteru předloženého záměru nelze předpokládat, že by předkládaný
záměr znamenal riziko z hlediska navrženého stavebního řešení.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Přírodní prostředí širšího zájmového území nevykazuje známky výrazné urbanizace, jak
je patrné z podkladů v úvodní části předkládaného oznámení.
V kontextu šíře ekologické valence (případně míry tolerance ekosystémů vůči změnám)
je možno pro širší zájmové území dovodit, že se v něm prakticky nevyskytují stanoviště
se specifickými nároky (například zbytky rašelinišť nebo rašelinných luk). Jinak nejsou
zastoupena žádná stanoviště stenoekního charakteru s úzkým intervalem míry
tolerance ke změnám, např. kyselá stanoviště písčin, případně vysychavá lada na
výchozech bazičtějšího podloží (amfibolity).
Ve vlastním zájmovém území nejsou žádné přírodní zdroje zastoupeny. Rovněž nejsou
dokladovány přírodní zdroje nerostných surovin přímo v zájmovém území záměru.
Z hlediska stávající únosnosti prostředí se nejedná o významně nadlimitně ovlivněnou
lokalitu.
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C.2. Charakteristika
v dotčeném území

současného

stavu

životního

prostředí

C.2.1.Ovzduší
Lokalita Třemošnice leží v klimatické oblasti mírně teplé, v okrsku MT10. Ten je
charakterizován dlouhým, teplým a mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím
s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátkou, mírně teplou a velmi suchou
zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Počet letních dnů
počet mrazových dnů
prům. roční teplota
průměrná teplota v lednu
průměrná teplota v červenci
roční srážky
srážky ve vegetačním období
srážky v zimním období

40-50
110-130
6-7ºC
-2 - -3ºC
17 - 18ºC
600-700 mm
400-450 mm
200-250 mm

V území převládající směry větru jsou ovlivněny výrazně konfigurací terénu – převládají
větry ve směru SZ – JV. Nejčastější jsou větry ve směru západním (15,8 %),
severozápadní (14,3%) a jihovýchodní (15,4 %). Na bezvětří připadá témě 22 % roční
doby.
Na 3. a 4. třídu stability ovzduší, které jsou nejčastější na území Čech, připadá přes
polovinu roční doby (59,8 %). Konvektivní atmosféra, při které dochází k výraznému
přízemnímu znečištění z blízkých zdrojů, je zastoupena pouze 10,7 %. Špatné
rozptylové podmínky (tj. superstabilní a stabilní zvrstvení atmosféry s častým výskytem
inverzních situací) lze očekávat po téměř třetinu roční doby (29,5 %).
Z hlediska imisního pozadí je uvedeno imisní pozadí PM10 a NO2:
Imisní pozadí NO2
Rok:

2007

Kraj:
Okres:

Pardubický
Chrudim

Látka:

NO2-oxid dusičitý

Jednotka:
Hodinové LV :

µg/m3
200,0

Hodinové MT :

30,0

Hodinové TE :
Roční LV :

18
40,0

Roční MT :

6,0

Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita
ESVRA
40844
EHSTA
398191

Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

Max. 19 MV VoL

50%
Max.
Kv

Datum Datum VoM

98%
Datum
Kv

ČHMÚ
1139
Svratouch

Automatizovaný
59,7
36,5
měřicí program
CHLM
21.07. 19.01.

0

5,9

ČEZ
1336
Hošťalovice

Automatizovaný 100,0
80,6
měřicí program
CHLM
09.06. 21.12.

0 15,2

Roční
hodnoty

95% 50%
X1q X2q X3q X4q
Kv
Kv

X

98%
C1q C2q C3q C4q XG
Kv

24,8 ~ 13,7

0 20,9 28.01. ~

S

N

SG dv

6,2 10,0 5,5 6,1 6,8 7,1 3,46 361

~ 15,6

88

89

92

92 6,4 1,60

2

76,7 ~ 35,3 16,0 21,0 15,5 13,8 22,8 18,3 9,17 354

0 53,0 20.12. ~

32

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

~ 44,1

90

80

92

92 16,6 1,56
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Imisní pozadí PM10
Rok:

2007

Kraj:

Pardubický

Okres:

Chrudim

Látka:
Jednotka:

PM10-částice PM10
µg/m3

Denní LV :

50,0

Denní MT :
Denní TE :

0,0
35

Roční LV :

40,0

Roční MT :

0,0

Čtvrtletní
Roční
Hodinové hodnoty
Denní hodnoty
hodnoty
hodnoty
Organizace:
Typ
Staré č.
95% 50%
50%
m.p.
KMPL
Max.
Max. 36 MV VoL
X1q X2q X3q X4q X
S
N
ISKO
Kv
Kv
Kv
Metoda
Lokalita
99.9% 98%
98%
Datum
Datum Datum VoM
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
Kv
Kv
ESVRM
254438

ČHMÚ
619
Svratouch

Manuální
měřicí
program
GRV

~~

~

~

61,0

32,0

~~

~

~ 16.04. 29.11.

8 15,0 18,5 21,5 12,9 17,9 17,8 11,67 329
8 51,0

85

83

74

87 14,2 2,07

C.2.2. Voda
Podzemní vody
Hydrogeologicky spadá území do tří rajónů: R 53 Oblast vltavsko-dunajské elevace, R
43 Nasavrcký pluton a M 15/2 Svrchní křída na jihozápadní straně Železných hor (jižní
část).
Do oblasti vltavsko-dunajské elevace náležejí ortoruly moldanubika – zvodnění hornin je
velmi nízké, oběh vody pouze lokální (v dosahu povrchového rozpojení).
Do rajónu R 43 spadají horniny severovýchodní části zájmového prostoru. Horniny jsou
slabě puklinově propustné, a to zejména v pásmu povrchového rozrušení. Vsáklé
srážkové vody rychle sestoupí kvartérním pokryvem na skalní podloží a po něm stékají
směrem k jihozápadu; k odvodňování dochází formou nestálých vývěrů o vydatnostech
do deseti litrů za sekundu. Na oběhu se podílejí také tektonické linie, z nichž
železnohorské zlomové pásmo vzhledem ke svému charakteru (jílovité horniny,
mylonity) vytváří izolační bariéru.
Rajón M 15/2 je charakterizován existencí tří zvodní. Nejhlubší se vytváří
v cenomanských pískovcích (a zvětralých partiích podložního krystalinika); zvodeň
nemá větší význam vzhledem k lokálně proměnlivé mocnosti kolektoru a faciálnímu
vývoji (vložky jílovců). Druhá zvodeň je vázána na spodnoturonské písčité slínovce a je
jímána umělými objekty v oblasti Dlouhé meze (např. v okolí Běstviny). Poslední zvodeň
v oboru svrchní křídy se vytváří v písčitých, slabě spongilitických slínovcích středního
turonu. Tato zvodeň je bezprostředně závislá na atmosférických srážkách, vydatnosti
pramenů vykazující velkou rozkolísanost.
Zájmová severní část křídového pruhu Dlouhé meze není z vodohospodářského
hlediska tak významná jako separátní hydrogeologické struktury u Malče a Ždírce n. D.
Na vytváření zásob podzemní vody má vliv zlomové omezení zájmové kry, snížená
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infiltrace přes pokrývku jílnatých zemin a sedimenty středního turonu jako komplexu,
rozloha povodí a morfologie.
Přítoky puklinových vod z přilehlých oblastí krystalinika mají rovněž omezený význam.
Po hydrogeologické stránce se zde vytvářejí dvě zvodně:
Pro první zvodeň jsou hydrogeologickým kolektorem puklinové systémy v pásmu
povrchového uvolnění slínovců středního turonu. Dotace zásob se předpokládá infiltrací
a influkcí do otevřených puklin eluvia v místech zeslabení kvarterní pokrývky. Množství
vody bude vykazovat větší závislost na klimatických podmínkách. Lokálními
horizontálními izolátory jsou polohy silně navětralých, slabě zpevněných prachovců.
Druhá zvodeň se vytváří v puklinách slínovců spodního turonu. Puklinová síť působí
drenážně na velké vzdálenosti. Obě zvodně mají mírně odlišný chemizmus. Směr
proudění, dokumentovaný v dřívějších pracech, je k severozápadu.
Z hlediska rizika znečištění zajišťují dostatečnou ochranu podzemních vod obou zvodní
již zmíněné polohy navětralých prachovců a dále vybudovaný umělý těsnící systém tak,
jak je prezentováno v závěrečné zprávě z geotechnického průzkumu. Přirozená
kvartérní pokrývka má s ohledem na nepravidelné plošné rozšíření význam pouze
v erozní rýze.
Povrchové vody
Zájmové území se nachází v základním povodí Doubravy, dílčím povodí Zlatého potoka
a jeho přítoků. Místní části jsou odvodňovány drobnými místními vodotečemi tekoucími
převážně v severojižním směru.
Jednotlivá povodí lze specifikovat následující tabulkou:
tok
Zlatý potok
Zlatý potok
Lovětínský potok
Doubrava

číslo hydrologického
pořadí
1-03-05-024
1-03-05-026
1-03-05-028
1-03-05-023

celková plocha
(km 2)
12,656
7,300
14,590
10,059

správce
PL
PL
LČR
PL

Od oblasti Pekla je koryto Zlatého potoka upraveno do lichoběžníkového profilu a
podélný spád je snížen kamennými stupni vzdálenými mezi sebou cca 50 – 90 m
s převýšením cca 100 – 120 cm. Okolo stupňů je provedeno opevnění kamennou
dlažbou. Koryto je v dobrém stavu, nedochází k vybřežování koryta.
Zlatý potok má v profilu ústí Doubravy průměrný roční průtok 0,22 m3/s, náleží mu
povodí 27,55 km2 s průměrnou srážkou 758 mm, specifickým odtokem 8,11 l/s km2 a
odtokovým součinitelem 0,34. Velké vody a M-denní průtok:
Q1
Q2
Q5
Q10

= 2 m3/s
3
= 3 m /s
= 5 m3/s
= 7 m3/s

Q20
Q50
Q100
Q355

= 11
m3/s
3
= 21
m /s
= 30
m3/s
= 0,02 m3/s

Čistota vody je poměrně dobrá, dle ČSN 757221 již lze charakterizovat st. II. Čistota
ostatních méně vodných toků je obdobného charakteru, při nižších vodních stavech
mírně nižší.
Na jižním okraji Třemošnice se nachází Mlýnský (Kaprný) rybník o ploše 1,5 ha.
Napájen je náhonem ze Zlatého potoka a je v poměrně dobrém stavu. Jižně
Třemošnice se nacházejí tři menší rybníky – největší Čeperka (0,5 ha). Další menší
vodní plochy jsou vybudovány ve Skoranově a ve Starém Dvoře.
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Výřez vodohospodářské mapy je patrný z následujícího obrázku:
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Mapa geochemie povrchových vod je patrná z následujícího obrázku:
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C.2.3. Půda
Záměr neznamená dočasný ani trvalý zábor ZPF respektive PUPFL, není proto
nezbytné se popisem této složky životního prostředí podrobněji dále zabývat.
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C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Orograficky je širší území součástí Českomoravské vrchoviny – leží na rozhraní
Železných hor a Kutnohorské plošiny. Vlastní studovaný prostor se nachází při úpatí
západního svahu Železných hor. Nadmořské výšky v bezprostředním okolí se pohybují
mezi 350 – 370 m.
Zájmové území je z hlediska hydrogeologického budováno horninami moldanubika,
kutnohorského krystalinika, svrchní křídy a kvartéru.
Moldanubikum je představováno dvojslídnými až muskovitickými ortorulami a migmatity
v západní části studované oblasti – tyto horniny vystupují v plochém terénu západně od
linie Běstvina – Skalka – Třemošnice.
Dvojslídné migmatity kutnohorského krystalinika budují hrásť Železných hor a vystupují
v pruhu od Lhotky směrem k jihojihovýchodu. V migmatitech bývají vložky ortorul,
amfibolitů, svorových rul a kvarcitů.
Do severozápadního cípu zájmové oblasti zasahuje nasavrcký pluton, budovaný zde
dvojslídnými granity a hybridními granodiority.
Středem území prochází ve směru severoseverozápad – jihojihovýchod úzký pruh
svrchnokřídových sedimentů Dlouhé meze. Jedná se o horniny kolínské příbojové a
příbřežní facie stáří cenomanského až střednoturonského. Celková mocnost
svrchnokřídového komplexu je asi 100-120 m. Na bázi jsou zastoupeny pískovce až
slepence cenomanu; jejich denudační zbytek leží západně od Běstviny. Výše jsou
uloženy slínovce spodního turonu, vycházející na den při západním okraji Dlouhé meze.
Plošně nejrozšířenějšími svrchnokřídovými sedimenty jsou slínovce středního turonu,
tvořící mj. nejbližší okolí studované lokality.
Svrchnokřídové horniny vytvářejí asymetrickou synklinálu se strmě ukloněným
severovýchodním ramenem a mírně ukloněným ramenem jihozápadním. Osa synklinály
upadá k severovýchodu. Horniny jsou porušeny řadou zlomů – podélných ve směru
severozápad – jihovýchod, i příčnými. Nejvýraznějším podélným zlomem je poruchové
pásmo železnohorské při západním úpatí Železných hor.
Kvartérní uloženiny mají charakter deluvií (při úpatí železnohorského svahu činí
mocnost svahových hlín a sutí až 15m) a eluvií (max. 3m jílovitých uloženin na
slínovcích a hlinitopísčitých uloženin na horninách krystalinika).¨
Vlastní zájmové území patří orograficky ke styku Železných hor a Kutnohorské plošiny.
Geologická stavba území je poměrně pestrá a je podrobně popsána v řadě prací.
Územní celek je řazen k regionální jednotce Dlouhá mez. Tato jednotka je v podstatě
úzký křídový relikt v prolomu provázejícím kutnohorské a železnohorské krystalinikum
v sudetském směru. Severovýchodní okraj je založen tektonicky s dosti výrazným
drceným pásmem, jihozápadní hranice je transgresivního původu.
Jednotka, přiléhající na podložní horniny moldanubika, je tvořena sedimentárními
horninami typu slínovců, prachovců a vápnitých jílovců spodno-střednoturonského stáří,
jen místy pískovci a jílovci cenomanu o neúplné mocnosti. Šířka pruhu křídových
uloženin dosahuje v zájmovém prostoru cca 400 m a jejich dochovaná mocnost narůstá
směrem k severovýchodu až přes 100 m.
Seismicita
Podle ČSN 73 0036 seismické zatížení staveb se řešené území nachází mimo
vymezené seismické oblasti ČR.
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C.2.5. Fauna a flora
Flora

Hotel Kraskov se nachází severozápadně od obce Kraskov v nadmořské výšce 390m
n.m. Lokalita navrženého parkoviště leží na mírném svahu mezi stavbou hotelu a
chatovou osadou. Jedná se o kosenou louku s ruderálními okraji. Celý prostor je
antropicky ovlivněn a trvalý výskyt zvláště chráněných druhů rostlin je zde vyloučen. Na
lokalitě se nenachází žádné dřeviny.
Botanický průzkum byl proveden v podzimním aspektu v roce 2008. Na lokalitě bylo
zjištěno celkem 45 druhů cévnatých rostlin.
Geobotanická charakteristika lokality
Fytogeografické členění
Fytogeografická oblast: mezofytikum
Fytogeografický obvod: Českomoravské mezofytikum
Fytogeografický okres: Železné hory - Sečská vrchovina
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998)
bučina s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli - Fagetum)
Seznam nalezených druhů rostlin
Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující
(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek
Agrostis capillaris L. - psineček tenký
Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl - ovsík vyvýšený
Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl
Atriplex patula L. - lebeda rozkladitá
Calamagrostis epigeios (L.)Roth - třtina křovištní
Cichorium intybus L. - čekanka obecná
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní
Conyza canadensis (L.)Cronquist - turanka kanadská +
Crepis biennis L. - škarda dvouletá
Dactylis glomerata L. - srha laločnatá (+)
Daucus carota L. - mrkev obecná
Festuca rubra L. agg. - kostřava červená
Galium album Mill. - svízel bílý
Geum urbanum L. - kuklík městský
Heracleum sphondylium L. - bolševník obecný
Hypericum perforatum L. - třezalka tečkovaná
Hypochoeris radicata L. - prasetník kořenatý
Chaerophyllum aromaticum L. - krabilice zápašná
Chenopodium album L. - merlík bílý +
Lactuca serriola L. - locika kompasová
Lapsana communis L. - kapustka obecná
Leontodon autumnalis L. - máchelka podzimní
Leontodon hispidus L. subsp.hispidus - máchelka srstnatá pravá
Linaria vulgaris Mill. - lnice květel
Lolium perenne L. - jílek vytrvalý (+)
Persicaria lapathifolia (L.)Delarbre s.l. - rdesno blešník
Phleum pratense L. agg. - bojínek luční (+)
Pimpinella saxifraga L. - bedrník obecný
Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý
Plantago major L. - jitrocel větší
Poa angustifolia L. - lipnice úzkolistá (+)
Poa nemoralis L. - lipnice hajní
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Prunella vulgaris L. - černohlávek obecný
Rubus fruticosus agg. - ostružiník křovitý
Rumex obtusifolius L. - šťovík tupolistý
Solidago canadensis L. - celík kanadský +
Sonchus asper (L.)Hill - mléč drsný
Stellaria media (L.)Vill. agg. - ptačinec žabinec
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská
Trisetum flavescens (L.)P.B. - trojštět žlutavý
Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá
Verbascum thapsus L. - divizna malokvětá
Veronica persica Poiret - rozrazil perský +
Vicia cracca L. - vikev ptačí

Závěr
Na lokalitě bylo nalezeno 45 druhů rostlin. Nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště
chráněný podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992
Sb. a ani ochranářsky významné druhy obsažené v Červeném seznamu květeny ČR.
Ze širšího okolí hotelu Kraskov existují zápisy z botanického průzkumu, které jsou
datované 10.4. 2002 a 2.5.2005. Z časně jarních druhů jsou z území uvedeny
následující druhy rostlin:
Adoxa moschatellina L. - pižmovka mošusová
Anemone nemorosa L. - sasanka hajní
Arabidopsis thaliana (L.)Heynh. - huseníček rolní
Corydalis cava (L.)Schweigger et Koerte - dymnivka dutá
Erophila verna (L.)DC. - osívka jarní
Ficaria verna Huds. subsp.bulbifera Á.Löve et D.Löve - orsej jarní hlíznatý
Gagea lutea (L.)Ker-Gawler - křivatec žlutý
Lathyrus vernus (L.)Bernh. - hrachor jarní
Luzula campestris (L.)DC. agg. - bika ladní
Primula elatior (L.)Hill - prvosenka vyšší
Pulmonaria obscura Dum. - plicník tmavý
Ranunculus auricomus L. agg. - pryskyřník zlatožlutý

Žádný z těchto druhů není zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva životního
prostředí České republiky č.395/1992 Sb. a není obsažen v Červeném seznamu
cévnatých rostlin České republiky
Fauna

Území kde je navržena realizace záměru se nachází v zástavbě ležící u komunikace
vedoucí z křižovatky komunikace Starý Dvůr – Krakov směrem na Počátky cca 250
metrů od křižovatky. Konkrétněji území leží severně od osady Nouzov ve správním
území Města Třemošnice, nad hrází rybníka Dolní Peklo. Biogeograficky spadá
území do Sečské vrchoviny ((Českomoravské mezofytikum) (FALTYSOVÁ, BÁRTA &
al. 2002).
Dotčené území patří do oblasti mezofytika, fytogeografický okres Sečská vrchovina,
(SKALICKÝ 1988). Na mapě potenciální přirozené vegetace byly vymapovány květnaté
bučiny (NEUHÄUSLOVÁ & al. 1998).
Území patří do Povodí Labe dílčího povodí Doubrava. Území je odvodňováno Zlatým
potokem, který pramení na jihovýchodní straně kóty Bučina, napájí rybníky Horní Peklo
a Dolní Peklo, kde přibírá Počátecký potok. Dále pak protéká jižně od řešeného území a
pokračuje do Pekelské rokle .
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Lokalita byla navštívena celkem pětkrát a to v měsících květen až říjen 2008 a v únoru
2009. Pozornost byla věnována savcům, ptákům, plazům a obojživelníkům.
Pro terénní práce byly použity běžné metody zoologických průzkumů:
Vizuální pozorování s použitím dalekohledu 10x50 a determinace zbytku kadaveru a
determinace pobytových stop. Ke druhům zvláště chráněným (§) byl v souladu
s vyhláškou MŽP č. 395/92 Sb. přiřazen stupeň ochrany (K-kriticky, S-silně, Oohrožený).
Vzhledem k současnému stavu lokality lze považovat průzkum lokality za odpovídající
jejímu stavu, a to především z důvodu dlouhodobého využívání areálu a jeho značně
pozměněnému prostředí, ležícímu v blízkosti přírodě blízkých ekosystémů. Většina
druhů se zde vyskytla spíše náhodně za potulky, při sběru potravy a podobně. Pouze
malá část druhů je zde svým životním cyklem vázána. S ohledem na znalost území,
porovnání literárních údajů a vlastních dat považovat terénní zjištění za dostatečná.
Seznam zjištěných druhů
Mihulovci a ryby – ve sledovaném území nežije žádný zástupce těchto dvou skupin a
to pro absenci vodních toků.
Obojživelníci – území není vhodné pro rozmnožování jednotlivých druhů z důvodu
absence vod. Přesto se několik druhů vyskytuje při vyhledávání potravy a zimovišť.
Ropucha obecná (Bufo bufo) nepravidelně se vyskytující druh mimo období
rozmnožování. Zjištěn jedenkrát. § O
Skokan hnědý (Rana temporaria) – zastižen pouze jediný exemplář.
Plazi – ve sledovaném území jsou nejpřijatelnější podmínky pro výskyt zástupců této
třídy, přesto zde byl jeden druh zjištěn.
Ještěrka obecná (Lacerta agilis) – zjištěna pouze v jednom exempláři na okraji
řešeného území. § S.
Ptáci – ve sledovaném území se jedná o nejpočetněji zastoupenou skupinu obratlovců.
Většina druhů zde však vyhledává potravu, nebo protahuje. Pouze několik druhů zde
zřejmě hnízdí. Druhy nad sledovaným územím přeletující (např. na blízké rybníky, lesní
druhy aj.), nejsou v seznamu uvedený (např. volavka popelavá, čáp černý, kachna
divoká, labuť velká, káně lesní, krahujec obecný, jestřáb lesní, poštolka obecná,
ledňáček říční, datel černý).
Strakapoud velký (Dendrocopos major) – pozorován na západní hranici sledovaného
území.
Pěvuška modrá (Prunella modularis) – druh nehnízdící, ale zaletující z okolních biotopů.
Červenka obecná (Erithacus rubecula) – ojediněle zaletující z okolních biotopů.
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) – hnízdí na budovách v areálu v počtu 2 párů.
Kos černý (Turdus merula) – nalezeno jedno použité hnízdo.
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) – zjištěna na okraji sledovaného území.
Budníček menší (Phylloscopus collybita) – zjištěn při hranici sledovaného území.
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) – zjištěn při hranici sledovaného území.
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) – zjištěn na potulce.
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Sýkora modřinka (Parus caeruleus) a sýkora koňadra (Parus
zjištěny na potulce. Hnízdit mohou mimo sledovanou plochu

major)

– oba druhy

Vrabec polní (Passer montanus) – v území nehnízdí, ale pravidelně zaletuje za
potravou.
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) – pravidelně hnízdící druh v počtu 2 párů.
Strnad obecný (Emberiza citrinella) – zjištěni 2 samci. Hnízdí v blízkosti sledované
plochy.
Savci – druhy byly zjištěné z přímých pozorování a stop.
Krtek obecný (Talpa europaea) – zjištěn na základě „krtin“.
Veverka obecná (Sciurus vulgaris) – zatoulanec z okolních ploch. § O
Kuna skalní (Martes foinea) – nalezeny pobytové stopy a stopy ve sněhové pokrývce.
Srnec obecný (Capreolus capreolus) – zatoulaný druh, stopy na sněhové pokrývce. Na
výskyt má vliv chybějící zaplocení areálu.
Zajíc polní (Lepus europaeus) – zjištěn podle stop na sněhové pokrývce.
Záměr zasahuje okrajově do potravního biotopu tří druhů zvláště chráněných živočichů,
které území využívají jako potravní zdroj.

V rámci vypracování předkládaného oznámení byla ve vztahu k provedenému
zoologickému a botanickému průzkumu požádána o vyjádření správa CHKO, jejíž
stanovisko je patrné z následujícího podkladu:

42

Revitalizace hotelu Kraskov s.r.o.
Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

43

Revitalizace hotelu Kraskov s.r.o.
Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

Prvky dřevin rostoucích mimo les

Dle projektových podkladů se záměrem není spojeno kácení prvků dřevin rostoucích
mimo les.
Lesní porosty

Nejsou v dosahu zájmového území.
Lokality evropského významu

Zájmové území není v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu §
45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto
lokalit podle § 45a zákona ve smyslu NV č. 132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích
oblastí podle § 45e tohoto zákona, jak je patrné z přílohy předkládaného oznámení.
Nejbližším evropsky významným územím je Lichnice-Kaňkovy hory – CZ0530500, ležící
na hřebeni Železných hor. Součástí tohoto území je NPR Lichnice-Kaňkovy hory a PP
Na Obůrce. Předmětem ochrany jsou zde lesní a bylinná společenstva, převážně bučin
a skalních trávníků.
V dosahu do 5 km od řešeného území je dalších pět Evropsky významných území:
Chrudimka – CZ0533303, ležící na řece Chrudimce od Trhové Kamenice po vtok do
Křižanovické přehrady. Předmětem ochrany je zde vydra říční (Lutra lutra).
Podolská a Páterova jeskyně – CZ0533693 u Vápenného Podola. Předmětem ochrany
je zde vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)
a netopýr brvitý (Myotis
emarginatus).
Pařížov – CZ0533691. Předmětem ochrany je zimoviště netopýra černého (Barbastella
barbastellus) ležící v hrázi Pařážovské přehrady
Běstvina-krypta – CZ0533684. Předmětem ochrany je zimoviště vrápence malého
(Rhinolophus hipposideros) v kryptě kostela.
Běstvina – CZ0533295. Předmětem ochrany je páchník hnědý (Osmoderma eremita),
který žije v alejích západně od obce.
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C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz
ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního
celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního působení
na okolní, antropicky narušenou krajinu. Je tedy jednak předpokladem záchrany
genofondu rostlin, živočichů i celých geobiocenóz přirozeně se vyskytujících v širším
okolí sledovaného území a jednak nezbytným východiskem pro ozdravení krajinného
prostředí a uchování všech jeho užitečných funkcí.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, územní systém ekologické stability
definuje jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Vymezení a hodnocení ÚSES
patří podle tohoto zákona mezi základní povinnosti při obecné ochraně přírody.
Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a nájemců pozemků
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tvořících jeho základ, jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci
pozemků, obce i stát.
Z hlediska územního plánování představují ÚSES jeden z limitů využití území (§2
stavebního zákona), který je třeba při řešení územního plánu respektovat jako jeden z
„předpokladů zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních
hodnot v území“. V kontextu vlastního území pro řešení záměru je možno konstatovat
absenci skladebných prvků ÚSES. Územní systémy ekologické stability tak nebudou
záměrem posuzované stavby dotčeny.
Celé řešené území leží v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Železné hory , a to v její
západní části. Západně od řešeného území leží národní přírodní rezervace LichniceKaňkovy hory. Řešené území leží na hranici nadregionálního biocentra č.59 Lichnice,
do kterého nezasahuje. (viz příloha VÚC PK – schválen ZPK dne 14.12.2006 a Územní
systém ekologické stability,www.pardubickykraj.cz/ochrana přírody). V blízkosti
řešeného území leží další zvláště chráněná území, a to:
1. Přírodní památka Na Obůrce – jižně od města Třemošnice
2. Přírodní rezervace Oheb – východně od města Seč

Obě území leží v CHKO Železné hory a od řešeného území jsou vzdáleny 2, resp.5 km.

Výřez mapy Územní plán VÚC PK–schválen ZPKdne 14.12.2006 blíže viz www.pardubickykraj.cz
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C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání
Charakter městské čtvrti

Posuzovaný záměr se nachází v části území obce, které slouží především k rekreační
funkci. Záměr je situován zcela mimo obytnou zástavbu nejbližších obcí, jak je patrné
ze situace širších vztahů uvedené v příslušné pasáži předkládaného oznámení.
Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

Na uvažované lokalitě se nenachází žádné skupiny a druhy nerostných surovin, nejsou
zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v Bilanci zásob ložisek nerostných
surovin nebo mimo tuto Bilanci.
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Ochranná pásma

V posuzované lokalitě nejsou situována žádná PHO vodních zdrojů I. a II. stupně.
Architektonické a jiné historické památky

V rámci předkládaného záměru se nepředpokládají vlivy na architektonické nebo jiné
historické památky.
Jiné charakteristiky životního prostředí

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány.
Vztah k územně plánovací dokumentaci

Záměr není v rozporu s územním plánem města, jak je jednak patrné z přílohy
předkládaného oznámení.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky
Výstavba

Rozsah stavebních a zemních
složky životního prostředí.

je nevýznamný a nemůže nijak ovlivnit hodnocené

Provoz

Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví
obyvatelstva nemohou projevit.
Celkově ve vztahu k vlivům na obyvatelstvo lze vyslovit závěr, že realizací
předkládaného záměru nedochází k ovlivnění zdraví ani faktorů pohody obyvatelstva
nejbližší obytné zástavby. Naopak lze konstatovat, že změna způsobu vytápění
spočívající v odstranění spalování uhlí je přínosem posuzovaného záměru ve vztahu ke
kvalitě ovzduší zájmového území.

D.I.2. Vlivy na ovzduší
I přes skutečnost, že rozsah zemních a stavebních prací nebude významný, pro
minimalizaci negativních vlivů jsou formulována následující doporučení:
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu
zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů
prašnosti budou minimalizovány; v případě nepříznivých klimatických podmínek v období
zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch
• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

Záměr ve své podstatě negeneruje žádný nový plošný zdroj znečištění ovzduší. Pro
zachování metodického přístupu je provedena bilance emisí z plošného zdroje, který
představuje nově budované parkoviště s celkovou kapacitou 85 parkovacích míst. Je
uvažováno se170 pohyby OA/den a 4 pohyby TNA/den po 365 dní v roce.
Pro výhledový rok jsou emise z liniových zdrojů souvisejících s provozem záměru
odhadnuty následujícím způsobem:
Tab.: Emise z liniových zdrojů (příspěvky záměru)
Komunikace
příjezdová komunikace
Komunikace
příjezdová komunikace

NOx
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
t/km.rok
6.955E-07
0.0250394 0.0091394
PM 10
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
t/km.rok
9.683E-09
0.0003486 0.0001272

Benzen
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
9.806E-09
0.000353

Vyvolané přepravní nároky jsou představované na parkovišti
pohyby TNA.
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Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště byl pro volnoběh použit
předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při
uvažovaném pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat
následující sumu emisí:
Tab.: Suma emisí z plošných zdrojů
-1

Plošný zdroj

g.s
0.0001449

Plošný zdroj

g.s
2.017E-06

-1

NOx
-1
kg.den
0.0125197
PM 10
-1
kg.den
0.0001743

-1

t.rok
0.0045697

Benzen
-1
kg.den
0.0001765

-1

g.s
2.043E-06

-1

t.rok
6.442E-05

-1

t.rok
6.362E-05

Z uvedených bilancí emisí je patrné, že je lze označit za malé a málo významné a není
proto nezbytné vyhodnocovat velikost a významnost vlivů s využitím rozptylové studie.
Naopak je třeba konstatovat a zdůraznit, že změnou ve vytápění, která znamená
odstranění emisí z dosud průměrně spalovaných 132 tun hnědého uhlí ročně dojde
k odstranění emisí ze stacionárního zdroje znečišťování ovzduší.

D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na charakter odvodnění oblasti a na vodní toky

Záměr negeneruje významnější ovlivnění odtokových poměrů v zájmovém území, jak
je patrné z následujícího přehledu:
Tab.: Bilance ročního množství srážkových vod – stávající stav roční úhrn srážek – 700
mm/m
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
2410
0
10843
13263

Koeficient odtoku
0,9
0
0,15

3

Qr [m /rok]
1 518
0
1 138
2 656

Tab.: Bilance ročního množství srážkových vod – výhledový stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
2410
2150
8693
13263

Koeficient odtoku
0,9
0,6
0,15

3

Qr [m /rok]
1 518
903
913
3 334

Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje hodnotu přívalového
deště ve výši 143 l/s.ha po dobu 15 minut.
Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů - stávající stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
2410
0
10843
13253

Koeficient odtoku
0,9
0
0,15

Q (l/s)
31,02
0
23,26

3

Qr [m /15 minut]
27,92
0
20,93
48,85

Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů - výhledový stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
2410
2150
8693
13253

Koeficient odtoku
0,9
0,6
0,15

Q (l/s)
31,02
18,45
18,65

3

Qr [m /15 minut]
27,92
16,61
16,79
61,32

Z uvedených bilancí je patrné, že s předkládaným záměrem nedojde k významnější
změně z hlediska odtokových poměrů v zájmovém území. Vliv lze tudíž označit za malý
a málo významný. Pro další přípravu záměru je formulováno následující doporučení:
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•

v rámci další projektové přípravy záměru dokladovat kapacitu dešťové kanalizace ve vztahu
k uváděným objemům přívalových srážek

Vlivy na jakost vod
Vlivy na jakost podzemních vod

Obecně lze za hlavní rizika zhoršení jakosti podzemní vody při stávajícím provozu i po
provedené rekonstrukci považovat případné havárie.
Za havárii jsou podle paragrafu 40 zákona 254/2001Sb. (vodní zákon) považovány
případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo
podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě
radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení
jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené
akumulace podzemních vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. V tomto
zákoně jsou stanoveny také povinnosti původce havárie při vzniku havarijního stavu a
s tím související nápravná opatření.
Doporučení eliminující riziko kontaminace podzemních vod jsou v zásadě shodná
s doporučeními týkajícími se ochrany povrchových vod, a proto jsou formulována v další
části předkládaného oznámení.
Vlivy na jakost povrchových vod

Etapa výstavby
Etapa výstavby může představovat potenciální riziko ovlivnění povrchových a
podzemních vod, a to zejména úniky ropných látek ze stavebních mechanismů,
nezabezpečeným skladováním látek nebezpečných vodám, nevyhovujícím způsobem
shromažďování nebezpečných odpadů vznikajících v průběhu výstavby apod.
Z hlediska minimalizace negativních vlivů výstavby posuzovaného záměru na vodu lze
doporučit respektování následujících opatření:
•

před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ havarijního
úniku látek škodlivých vodám pro období výstavby“; s obsahem plánu budou prokazatelně
seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle
pokynů zpracovaných v tomto plánu

•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných
látek

•

zařízení staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC

•

všechny prostory, ve kterých bude nakládáno s látkami nebezpečnými vodám budou
zabezpečeny tak, aby nedošlo k únikům těchto látek mimo tyto prostory (nepropustné
podlahy, záchytné nebo havarijní jímky)

•

v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa oplachu
vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze stavenišť včetně návrhu zařízení na mytí
vozidel

•

na plochách zařízení stavenišť nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM
pro stavební mechanismy

•

veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z plochy staveniště odváženy
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Etapa provozu
Provoz

Splaškové vody
Dokumentace k územnímu řízení uvádí celkovou produkci splaškových vod v objemu
16 m3/ den, 3 796 m3/rok. Splaškové vody budou odváděny na rekonstruovanou
ČOV.Čistírna je navržena a vypočtena dle evropských směrnic pro výpočet čistíren
odpadních vod, které jsou v souladu s normami ČSN 756401 a ČSN 756402.
Vypouštění probíhá stávajícím výtokovým objektem, který zůstává beze změn.
S ohledem na kapacitu hotelu a množství vypouštěných vyčištěných vod nižších než
v původním stavu (změna v technologii vodního centra hotelu) a s ohledem na kvalitu
čištění, jež je účinnější než na původní technologie, dojde ke zlepšení stavu
v konečném recipientu, kterým je Zlatý potok.
Pro další projektovou přípravu záměru je doporučeno respektovat následující opatření:
•

veškeré odpadní vody vypouštěné do vodního toku musí splňovat limity jakosti vypouštěných
odpadních vod stanovené správcem vodního toku, jakož i povolené objemy vypouštěných vod
do vodního toku

Technologické vody
Vody v obou bazénech jsou upravovány tak aby vyhovovaly současným platným
normám a vyhláškám. Tyto vody lze vypouštět do dešťové kanalizace bez jakékoli další
úpravy. V návrhu provozního řádu bude stanoveno, že 12 hod před zahájením
vypouštění bazénů bude vypnuto automatické dávkování chlóru. Volný chlór z bazénu
spolehlivě vytěká (do 5 hod.), respektive zreaguje na chloridy. Bezprostředně před
vypuštěním bazénu pak bude překontrolován obsah volného chlóru ve vypouštěné
vodě. V případě, že budou naměřeny nulové hodnoty volného chlóru, je možno
bazénové vody vypouštět.
Aby byla voda v bazénech čistá a hygienicky nezávadná, bude po celou dobu provozu
cirkulovat přes vlastní úpravny vody. Každý cirkulační systém musí být navržen
v souladu s vyhl. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště,
sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.
Přívod vody do bazénů bude zajištěn dnovými vývody – páteřními rozvody s osazenými
bazénovými tryskami, případně stěnovými tryskami v místech, kde nelze uplatnit dnový
přítok vody. Voda bude odebírána z hladiny přelivnými žlábky, ze kterých bude přitékat
do akumulačních jímek. Z jímek a ze dna bazénů bude nasávána cirkulačními čerpadly
a přiváděna na pískové filtry, kde se zbaví zachytitelných nečistot. Vyčištěná voda se
natemperuje, hygienicky zabezpečí případně se upraví její chemické vlastnosti a bude
přivedena zpět do bazénů. Dnové vývody bazénů budou napojeny i na kanalizaci – pro
vypouštění bazénů.
Bilance technologických vod z bazénu je odhadována na 5 m3/rok. Vody z bazénů
budou vypouštěny do dešťové kanalizace
Pro další projektovou přípravu je formulováno následující doporučení:
•

pro zajištění bezproblémového odvádění bazénových vod bude v provozním řádu stanoveno,
že 12 hod před zahájením vypouštění bazénů bude vypnuto automatické dávkování chlóru;
bezprostředně před vypuštěním bazénu bude překontrolován obsah volného chlóru ve
vypouštěné vodě; v případě, že budou naměřeny nulové hodnoty volného chlóru, bude možno
bazénové vody vypouštět
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Dešťové vody
Dešťové vody z rekonstruovaného parkoviště, které mohou být drobně kontaminovány
ropnými produkty, budou odvedeny na odlučovač ropných látek (RL). Voda se bude
zachycovat sběrnými žlaby, např. uličními vpusťmi. Lapač RL je plastový typový
výrobek navrhovaný na práci s průtokem 65 l/s, který
bude staticky zajištěn
obetonováním. Odlučovač ropných látek bude složen ze dvou nádrží usazovací (písek)
a odlučovací. Výtok z odlučovače RL bude zaústěn do stávajícího kanalizačního
systému dešťových vod a následně do konečného recipientu, Zlatého potoka.
Pro další projektovou přípravu jsou formulována následující doporučení:
•

veškeré srážkové vody ze zpevněných ploch potenciálně kontaminovaných ropnými látkami
budou vedeny přes odlučovače ropných látek; jejich velikost a typ budou voleny tak, aby
odpadní voda na výstupu z odlučovače splňovala trvale požadované maximální hodnoty
koncentrací NEL; zpracovatelé oznámení doporučují výstupní koncentrace NEL do 0.2 mg/l;
odlučovače budou jištěny proti případnému vyplavení při přívalových deštích

Navrhované řešení lze díky navrhovanému odlučovači ropných látek označit příznivější
v porovnání stávajícího způsobu odvádění srážkových vod bez předčištění NEL.
Obecná ochrana povrchových a podzemních vod

Provoz posuzovaného záměru nepředstavuje významnější nebezpečí pro kvalitu
povrchových a podzemních vod. Pohyb nákladních automobilů je pouze po zpevněných
komunikacích. Pokud by došlo k havarijnímu úniku pohonných hmot z těchto vozidel,
lze tuto havárii řešit vhodným způsobem přímo na zpevněné ploše. Z hlediska
minimalizace negativních vlivů provozu na vodu je překládaným oznámením
doporučeno následující opatření:
•

provozovatel předloží ke kolaudaci stavby schválený „Plán opatření pro případ havárie a
zhoršení jakosti vod“

D.I.4. Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy

ZPF a PUPFL
Se posuzovaným záměrem nesouvisí žádný dočasný ani trvalý zábor ZPF respektive
PUPFL. Záměr není realizován v ochranném pásmu lesa. Vliv nenastává.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude provedena
v rámci zpracování prováděcího projektu, kdy budou konkretizovány i použité stavební
materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří investor potřebné
podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího
způsobu využití nebo odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby odpovídá hlavní
dodavatel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o provedení
prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze objektivně určit. Z
hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v dalších stupních
projektové dokumentace respektovány následující podmínky:
•

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek závadných vodám ze všech
předpokládaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve
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vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodářství
•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich
množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

ke kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu
výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Realizace záměru není spojena s výraznější změnou místní topografie a nemá
významnější vliv na stabilitu a erozi půdy. Jak je patrné z fotodokumentace v úvodní
části předkládaného oznámení, navrhovaná stavba (prodloužení vleku, objekt obsluhy
vleku a objekt občerstvení) se svými parametry významněji neodlišuje od charakteru již
existujících objektů v zájmovém území.
Vlivy na chráněné části přírody

V území ovlivněném posuzovanou stavbou se nenachází žádné zvláště chráněné
území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

D.I.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.

D.I.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Vlivy na prvky dřevin rostoucích mimo les

Dle projektových podkladů se záměrem není spojeno kácení prvků dřevin rostoucích
mimo les.
Vlivy na floru

Jak vyplývá z provedeného botanického průzkumu, záměr neznamená ohrožení
reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných nebo regionálně
významných druhů rostlin.
Ve vztahu k dotčení druhové rozmanitosti flory je tak možno konstatovat, že se záměr
dotkne stanoviště běžných druhů rostlin. Vlivy posuzovaného záměru na floru je tudíž
možno pokládat za nevýznamné, v tomto kontextu nejsou potřebná žádná specifická
doporučení.
Vlivy na faunu

Na základě provedeného biologického průzkumu lze konstatovat, že nebudou přímo
dotčena místa reprezentativních výskytů zvláště chráněného genofondu živočichů,
včetně prostorů jejich reprodukce s výjimkou potravní vazby.
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Ke snížení dopadu na biotop zvláště chráněných druhů jsou doporučena následná
opatření:
• v dalším stupni projektové dokumentace zajistit ochranu každého stromu ve smyslu ČSN DIN
18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních
činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů)
• v rámci projektu pro stavební povolení předložit komplexní projekt sadových úprav areálu; při
výsadbě dřevin použít autochtonní druhy, a tím zvýšit potravní nabídku a úkryt; kompenzačně
dosadit na vhodná místa při okraji areálu autochtonní stromy a keře, včetně bobulovin

Přímá opatření k záchraně dotčených částí populací prakticky nejsou možná. Zmírnění
uvedených vlivů je možno ošetřit následujícími doporučeními:
•

skrývky realizovat nejdříve ke konci vegetačního období

Vlivy na prvky ÚSES

Záměr nezasahuje do prostorů skladebných prvků ÚSES ani do kosterních prvků
ekologické stability.
Vlivy na významné krajinné prvky

Tento vliv nenastává.
Vlivy na evropsky významné lokality či ptačí oblasti

S ohledem na polohu nejbližších evropsky významných lokalit a předmět ochrany
v těchto lokalitách není předpokládáno jakékoli ovlivnění předmětu ochrany v těchto
lokalitách; územní kontakt či zprostředkované vlivy lze vyloučit.
Záměr nezasahuje
zprostředkovaně.

do

vymezených

ptačích

oblastí

ČR

ani

kontaktně,

ani

Další aspekty
Významným biologickým vlivem může být další ruderalizace území po výstavbě
z důvodu, že plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány.
Otevřené plochy jsou totiž vystavovány nástupu ruderálních rostlin, jednoletých plevelů
a některých vyloženě invazních druhů rostlin, které mohou znamenat i ovlivnění
druhové skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí. Je proto doporučeno uplatnit
následující podmínku:
•

důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření invazních a ruderálních druhů rostlin nebo alergenních plevelů

•

stavební práce budou prováděny v období s přetrvávajícím suchým počasím; práce musí být
zajištěny tak, aby byl minimálně narušen stávající vegetační kryt

D.I.7. Vlivy na krajinu
V zájmovém území se nenachází žádné hodnotné kulturní a historické dominanty
krajiny - stávající objekty v zájmovém území předurčují stávající charakter území
z hlediska jeho urbanizovaného charakteru.
Pro posouzení vlivu stavby navrhovaného záměru na krajinný ráz a estetické parametry
území je podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících faktorů krajinného
rázu území. Hodnocení je možno provést v syntéze několika pohledů:
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1. Vznik nové charakteristiky území: - Realizací záměru nedojde k vytvoření nové
charakteristiky území, poněvadž jde o rekonstrukci a rozšíření stávajícího objektu na
většinově zpevněných plochách. Vliv je možno pokládat za malý a málo významný.
2. Narušení stávajícího poměru krajinných složek: - Ten je již dnes nevyvážený,
poněvadž převládají významné negativní charakteristiky: blízké liniové dopravní
trasy, rekreačních objekty apod. V daném kontextu stoupá význam sadových úprav,
které by měly být nedílnou součástí další projektové přípravy.
3. Narušení vizuálních vjemů: - Záměr nebude vytvářet novou pohledovou dominantu,
vzhledem ke stávajícímu charakteru okolní zástavby lze vliv označit za malý a málo
významný.
4. Dálkové pohledy - V kontextu polohy se tyto vlivy neprojeví, záměr neznamená
realizaci výraznější výškové bodové dominanty ve vztahu k charakteru lokality .
Na základě provedeného rozboru pokládají zpracovatelé Oznámení za potřebné
doporučit vypracování projektu sadových úprav. Tento požadavek již byl formulován
v předcházející části předkládaného oznámení.

D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad
na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty
nemateriální povahy, nelze vyloučit archeologické nálezy.
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D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Předkládaný záměr je v daném území předkládaným oznámením posouzen ze všech
podstatných hledisek. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly D.I.
předloženého oznámení je patrné, že záměr nepředstavuje z hlediska velikosti a
významnosti vlivů na jednotlivé složky významnější vlivy.

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících
státní hranice
Při realizaci záměru z hlediska navrhované změny
přesahující státní hranice.
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D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
Pro minimalizaci vlivů posuzovaného záměru na jednotlivé složky životního prostředí
jsou předkládaným oznámením navržena následující doporučení:
•

veškeré srážkové vody ze zpevněných ploch potenciálně kontaminovaných ropnými látkami
budou vedeny přes odlučovače ropných látek; jejich velikost a typ budou voleny tak, aby
odpadní voda na výstupu z odlučovače splňovala trvale požadované maximální hodnoty
koncentrací NEL; zpracovatelé oznámení doporučují výstupní koncentrace NEL do 0.2 mg/l;
odlučovače budou jištěny proti případnému vyplavení při přívalových deštích

•

v dalším stupni projektové dokumentace zajistit ochranu každého stromu ve smyslu ČSN DIN
18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při
stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů)

•

v rámci projektu pro stavební povolení předložit komplexní projekt sadových úprav areálu; při
výsadbě dřevin použít autochtonní druhy, a tím zvýšit potravní nabídku a úkryt; kompenzačně
dosadit na vhodná místa při okraji areálu autochtonní stromy a keře, včetně bobulovin

•

v rámci další projektové přípravy záměru dokladovat kapacitu dešťové kanalizace ve vztahu
k uváděným objemům přívalových srážek

•

všechny prostory, ve kterých bude nakládáno s látkami nebezpečnými vodám budou
zabezpečeny tak, aby nedošlo k únikům těchto látek mimo tyto prostory (nepropustné
podlahy, záchytné nebo havarijní jímky)

•

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek závadných vodám ze všech
předpokládaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodářství

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich
množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ havarijního
úniku látek škodlivých vodám pro období výstavby“; s obsahem plánu budou prokazatelně
seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle
pokynů zpracovaných v tomto plánu

•

skrývky realizovat nejdříve ke konci vegetačního období

•

dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu
zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů
prašnosti budou minimalizovány; v případě nepříznivých klimatických podmínek v období
zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch

•

celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných
látek

•

zařízení staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC

•

v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa oplachu
vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze stavenišť včetně návrhu zařízení na mytí
vozidel

•

na plochách zařízení stavenišť nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM
pro stavební mechanismy

•

veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z plochy staveniště odváženy
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•

stavební práce budou prováděny v období s přetrvávajícím suchým počasím; práce musí být
zajištěny tak, aby byl minimálně narušen stávající vegetační kryt

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření invazních a ruderálních druhů rostlin nebo alergenních plevelů

•

provozovatel předloží ke kolaudaci stavby schválený „Plán opatření pro případ havárie a
zhoršení jakosti vod“

•

ke kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu
výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití

•

veškeré odpadní vody vypouštěné do vodního toku musí splňovat limity jakosti vypouštěných
odpadních vod stanovené správcem vodního toku, jakož i povolené objemy vypouštěných vod
do vodního toku

•

pro zajištění bezproblémového odvádění bazénových vod bude v provozním řádu stanoveno,
že 12 hod před zahájením vypouštění bazénů bude vypnuto automatické dávkování chlóru;
bezprostředně před vypuštěním bazénu bude překontrolován obsah volného chlóru ve
vypouštěné vodě; v případě, že budou naměřeny nulové hodnoty volného chlóru, bude možno
bazénové vody vypouštět
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D.5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady:
ü
ü
ü

literární údaje (viz seznam literatury)
terénní průzkumy
osobní jednání

Seznam použité literatury a podkladů
1) Stavební úpravy a rozšíření areálu Hotelu Kraskov s.r.o, R. Wassebauer, dokumentace pro
územní řízení, Nové Dvory, 2008
2) Územně technický podklad pro nadregionální a regionální územní systém ekologické
stability ČR. Ing. Ludmila Bínová, CSc., RNDr. Martin Culek, 1996
3) Kocián J. a kol. (2001): Generel ÚSES pro území okresu Žďár nad Sázavou, RNDr. Jiří
Kocián a kol., AGERIS s.r.o. Brno, prosinec 2001
4) Culek M. (1995, edit): Biogeografické členění České republiky. Praha, Enigma, 357 str.
5) Návrh regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability.Kraj Vysočina,
územní plán velkého územního celku, koncept. Ing. arch. Pavel Mackerle a kol.,
Urbanistické středisko Brno, s.r.o., březen 2004; verze předložená k projednání.
6) Čech L., Šumpich J., Zabloudil V. a kol. (2002): Jihlavsko. In: Mackovčin P., Sedláček
M.(eds.) Chráněná území ČR, svazek VII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a
EkoCentrum Brno, 528 str.
7) Neuhäuslová Z. a kol.. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Academia, Praha.
8) Bukáček R., Matějka J. (1999): Hodnocení krajinného rázu. – In: Vorel I. & Sklenička P.
[eds.], Sborník přednášek a diskusních příspěvků z kolokvia konaného dne 17. a 18. února
1999 na fakultě architektury v Praze, Vydavatelství ČVUT, Praha: 159-187.
9) Míchal I. (1999) : Metodika hodnocení krajinného rázu Agentury ochrany přírody a krajiny
ČR – problémy a výsledky. – Ochrana Přírody, Praha, 54: 188-189.
10) Vorel I. (1999): Hodnocení krajinného rázu – vývoj názoru a osnova postupu. – In: Vorel I. &
Sklenička P. [eds.], Sborník přednášek a diskusních příspěvků z kolokvia konaného dne 17.
a 18. února 1999 na fakultě architektury v Praze, Vydavatelství ČVUT, Praha: 103-110.
11) Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha
12) Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, Praha
13) Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der
Tschechoslowakei. - Studia
Geographica,Brno,16:1-74
14) Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991
15) Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.] (2002):
Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha
16) Bárta,F.(2000): Železné hory, sborník prací 9, Obratlovci.Invence Litomyšl.
17) Faltysová H., Bárta F. a kol.,(2002): Pardubicko. In.Mackovčin P.,Sedláček M. (eds.)
Chráněná území ČR, svazek IV. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum
Brno,Praha 316 pp.
18) Cháb,J. - Stráník,Z. – Eliáš,M. (2007): Geologická mapa České republiky 1:500 000.Čes.geol.služba Praha
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D.6. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování oznámení
Z hlediska předloženého oznámení nebyly zjištěny takové nedostatky ve znalostech či
neurčitosti, které by neumožňovaly vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předložená změna záměru je navržena jednovariantně. To znamená, že je
vyhodnocena velikost a významnost vlivů té aktivity, která je oznamovatelem
uvažována a jíž je podřizováno projektové řešení záměru.

F. ZÁVĚR
Z hodnocení vlivu navrhované změny na životní prostředí vyplývá, že předložený záměr
lze v dané lokalitě označit za akceptovatelný bez významnějších dopadů do jednotlivých
složek životního prostředí.
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G. VŠEOBECNĚ
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Předmětem předkládaného oznámení je záměr „Revitalizace hotelu Kraskov “.
Dle přílohy č.1 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění se jedná o záměr v kategorii II. (záměry
vyžadující zjišťovací řízení), bod 10.10 “ Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a
související zařízení v územích chráněných podle zvláštních právních předpisů“. Příslušným
úřadem pro zjišťovací řízení je v tomto případě Ministerstvo životního prostředí.
Situace záměru je patrná z následujících obrázků:
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Předmětem stavebních úprav a rozšíření areálu jsou v rámci předkládaného záměru následující
aktivity:
§

nové parkoviště u hotelu pro 82 míst z toho 3 místa pro imobilní, povrch vodo propustný
asfalt, zámková dlažba na stáních a zatravňovací desky; na novém parkovišti budou
dešťové vody svedeny do odlučovače ropných látek – GSOL-5/20 . Odvod dešťových vod
se podstatně nezmění. Čištění vody je vícestupňové, nejdříve dochází ke gravitační
separaci ropných látek na hladině s pomocí koalescenční vložky, potom k sedimentaci
jemných částeček a nakonec k dočištění na speciálním sorpčním filtru, kde jsou ropné látky
vázány na vláknitý sorpční materiál REO Fb. Voda je i při velmi silných deštích (tj. při nátoku
na odlučovač do 5 l/s) 100% dočištěna na sorpčním filtru. Při průtržích a bouřkových
přívalech (t.j. při nátoku na odlučovač přes 5 do 20 l/s), kdy jsou ropné látky již splaveny a
dochází k značnému naředění, je voda čištěna gravitačně s koalescencí a částečným
dočištěním na sorpčním filtru. Kvalita vody na výstupu je zajištěna i při maximálním průtoku,
tj. 20 l/. Stávající kanalizační systém dešťových vod je veden přes vypouštěcí výpustný
objekt do přilehlé vodoteče, s místním názvem Zlatý potok.

§

nový tenisový dvojitý kurt s oplocením a opěrnými zdmi včetně osvětlení

§

zastřešení hospodářského dvora a uzavření; automatická vrata a ocelová skeletová
nezateplená konstrukce

§

nová přístupová rampa; dřevěná na ocelových nebo betonových podporách

§

nový hlavní vstup do hotelu nad hospodářským dvorem; ocelový skelet se skleněnou výplni

§

sociální zázemí pro hosty v hotelové hale a předělání prostoru pro recepci

§

nová terasa nad bowlingem s prosvětlením; pochozí terasa na úrovni hotelové haly
s dlažbou a odpočinkovou zónou

§

nový evakuační
lůžkový výtah; vybourání
rekonstrukce výtahové šachty

§

zastropení terasy nad tělocvičnou – víceúčelový sál; celoocelová konstrukce se zděnou
obezdívkou

§

provedení nouzového schodiště mezi 2.P. a 3.P. nad sálem nad tělocvičnou z požárních
důvodů – druhá úniková možnost

§

provedení rozšíření hotelové haly nad prostorem bývalé sauny a propojení se stávajícím
bufetem a recepcí

§

provedení bowlingové haly včetně zázemí v prvním suterénu

§

nový bar u bowlingové haly a zřízení vinárny + zázemí

§

propojovací schodiště do tělocvičny včetně zrušení původní sauny a přesun sauny do
vodního centra

§

halu pro squash místo původní uhelny

§

změnu 02.P. (druhý suterén), zrušení stávajícího rehabilitačního centra a nahrazení
moderním vodním centrem s s vnitřním bazénem a zázemím

§

venkovní bazén včetně nezbytné terénní úpravy a opěrné zdi

§

technologie čištění bazénu (vnitřního i vnějšího) včetně vzduchotechniky

§

změna vytápění budovy kombinace solárních systémů a 10 kusů geotermálních vrtů do
hloubky 100 m + 2500 m2 zemního kolektoru (pod parkovištěm a kurtem) s dohřevem
přímotopným elektrokotlem

§

změna ohřevu teplé užitkové vody za maximálního využití solárních panelů

§

předělání všech stávajících 8 kusů hotelových chatek na moderní apartmány ve tvaru chat
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§

oprava všech instalací hotelu a modernizace rozvodů

§

oprava a modernizace hotelových pokojů v hotelu

§

zřízení minimálně jednoho pokoje pro imobilní v hotelu a úpravy pro imobilní v hotelu

§

snesení původního komínu

§

zateplení celé budovy včetně výměny všech oken

§

oprava střech v nezbytném rozsahu a zateplení

§

instalace slunečních kolektorů

§

zřízení přípojky plynu na pozemku areálu ze stávající HUPky na hranici areálu

§

kompletní výměna technologie stávající ČOV, včetně opravy lapolu olejů a lapače tuků – z
hlediska hygienických a vodohospodářských požadavků na stavbu lze tuto čistírnu
charakterizovat jako malou ČOV do 500 EO v souladu s ČSN 756402. Všechny požadavky
této ČSN jsou dodrženy. Dle ČSN 736707 je pro mechanicko-biologickou ČOV bez tvorby
aerosolů do 1000 EO stanoveno ochranné pásmo 50m - dodrženo. Jediným důvodem
stavby ČOV je zlepšení životního prostředí – zlepšení kvality vody vypouštěné z kanalizace.
ü Požadovaná kvalita vyčištěné vody na odtoku z ČOV :
Hodnota m
Hodnota p
Průměrně
o
o
o
o

CHSK
BSK5
NL
NH4-N

120 mg/l
160 mg/l
20 mg/l
30 mg/l
50 mg/l
20 mg/l
30 mg/l
60 mg/l
25 mg/l
není stanoveno jako závazný ukazatel 5 mg/l

§

revize kanalizace

§

likvidace vlhkosti v suterénu budovy

§

demontáž původní kotelny a zřízení vnitřního bazénu v prostoru bývalé kotelny na pevná
paliva

§

opatření pro úsporu energií pro provoz hotelu nasazení hotelových elektronických
technologií v kombinaci s technologiemi měření a regulace, umožňujících efektivní vytápění
pokojů v závislosti na obsazení a hospodaření s elektrickou energií v ubytovací části hotelu

Rozsah stavebních a zemních prací je nevýznamný a nemůže nijak ovlivnit hodnocené složky
životního prostředí.
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve
obyvatelstva nemohou projevit.

vztahu k ohrožení zdraví

Celkově ve vztahu k vlivům na obyvatelstvo lze vyslovit závěr, že realizací předkládaného
záměru nedochází k ovlivnění zdraví ani faktorů pohody obyvatelstva obce.
Z hlediska vlivů na ovzduší záměr nepředstavuje prokazatelné ovlivnění imisní situace
v zájmovém území. Obdobný závěr lze formulovat i ve vztahu k hlukové zátěži. Záměr není
spojen s provozem žádného zdroje hluku, který by mohl výrazněji změnit akustické poměry
v zájmovém území.
Záměr negeneruje žádné významnější ovlivnění odtokových poměrů v zájmovém území,
protože s předkládaným záměrem není spojen žádný významnější nárůst zpevněných a
zastavěných ploch.
Ve vztahu k ovlivnění jakosti povrchových a podzemních vod záměr negeneruje žádná
významná rizika, která by tuto jakost mohla ovlivnit. Splaškové vody budou odváděny kanalizací
na ČOV (přičemž vody s obsahem tuků z objektu občerstvení budou předčištěny přes lapač
tuků), nepředpokládá se kontaminace srážkových vod ze zpevněných a zastavěných ploch;
vody potenciálně kontaminované NEL budou odváděny přes odlučovač ropných látek.
Se záměrem není spojen žádný dočasný nebo trvalý zábor ZPF respektive PUPFL.
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Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude provedena v rámci
zpracování prováděcího projektu, kdy budou konkretizovány i použité stavební materiály. Pro
shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří investor potřebné podmínky. Za dodržování
předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího způsobu využití nebo odstranění, které
vzniknou v průběhu výstavby odpovídá hlavní dodavatel stavby. Tato povinnost by měla být
zapracována do smlouvy o provedení prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě
výstavby nelze objektivně určit.
Realizace záměru není spojena s výraznější změnou místní topografie a nemá významnější
vliv na stabilitu a erozi půdy.
Posuzovaný záměr nevyžaduje kácení prvků dřevin rostoucích mimo les.
Jak vyplývá z provedeného botanického průzkumu, záměr neznamená ohrožení
reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných nebo regionálně významných
druhů rostlin.
Ve vztahu k dotčení druhové rozmanitosti flory je tak možno konstatovat, že se záměr dotkne
stanoviště běžných druhů rostlin. Vlivy posuzovaného záměru na floru je tudíž možno pokládat
za nevýznamné, v tomto kontextu nejsou potřebná žádná specifická doporučení.
Na základě provedeného zoologického průzkumu lze konstatovat, že nebudou dotčena místa
reprezentativních výskytů zvláště chráněného genofondu živočichů, včetně prostorů jejich
reprodukce; okrajově bude dotčen potravní biotop tří druhů zvláště chráněných živočichů.
S ohledem na polohu nejbližších evropsky významných lokalit a předmět ochrany v těchto
lokalitách není předpokládáno jakékoli ovlivnění předmětu ochrany v těchto lokalitách; územní
kontakt či zprostředkované vlivy lze vyloučit. Záměr nezasahuje do vymezených ptačích oblastí
ČR ani kontaktně, ani zprostředkovaně.
Vlivy na ostatní složky životního prostředí lze označit za malé a málo významné.
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H. PŘÍLOHY
zpracovatel oznámení:
RNDr. Tomáš Bajer, CSc.
ECO-ENVI-CONSULT
Sladkovského 111
506 01 Jičín
IČO: 42921082
DIČ: CZ-6002271825
tel.:
466260219
603483099
493523256
fax:
466260219
e-mail: tomas.bajer@wo.cz

Dubinská 720
530 12 Pardubice

Přílohy:

1) Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace a vyjádření ve vztahu k NATURA

Spolupráce:
Ing. Martin Šára
RNDr. Vladimír Faltys
RNDr. Jiří Veselý
Ing. Jana Bajerová
Datum zpracování oznámení:

25.02. 2009

Podpis zpracovatele oznámení:
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PŘÍLOHA 1
Historie vlastnictví nemovitostí určených k revitalizaci ve
Starém Dvoře
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru
z hlediska územně plánovací dokumentace a vyjádření ve
vztahu k NATURA
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