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A.  Údaje o oznamovateli 
 

 

 
 

1.  Obchodní firma 

 

Fyzické osoby: 

Luděk Šimek a Diana Šimková, Rybářská 324, 550 01 Broumov - Nové Město 
 

 

2.  IČ    

Není relevantní 

 

 

3.  Sídlo 

Viz.  výše 

 

 

4.  Oprávněný zástupce oznamovatele 

 

 

Luděk Šimek   +420 602 280 884 

 

Diana Šimková +420 603 268 743 

 

Bydliště:   Rybářská 324, 550 01 Broumov - Nové Město 

 

e-mail:   diana.simkova@penzion-diana.cz 

 

 

 

 
  

 

 

 

mailto:diana.simkova@penzion-diana.cz
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B.   Údaje o záměru 

 

I.  Základní údaje 

 

1.  Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 
 

Název záměru:             

 

"Chatky pro rekreaci, Janovičky" 

 

Zařazení záměru podle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. (dále jen zákon): 

Na základě analýzy podkladových materiálů vč. projektu pro územní řízení a výkladu 

Ministerstva životního prostředí tento záměr naplňuje dikci bodu 10.10 Rekreační a sportovní 

areály, hotelové komplexy a související zařízení v územích chráněných podle zvláštních práv-

ních předpisů kategorie II přílohy č. 1 k zákonu, a to jako změna záměru ve smyslu § 4 odst. 1 

písm. c) zákona. Záměr proto podléhá zjišťovacímu řízení podle zákona. Příslušným úřadem k 

provedení zjišťovacího řízení je Ministerstvo životního prostředí. 

Vyjádření MŽP je uvedeno v příloze. 

 

2.  Kapacita (rozsah) záměru 

 

Předmětem záměru je výstavba čtyř rekreačních chatek v areálu Penzionu Diana v Jano-

vičkách u Broumova. Jedná se o trvalé stavby pro rekreaci. 

 

Součástí akce jsou dále: 

- drobné stavební úpravy stávajícího penzionu v souvislosti s napojením inženýrských sítí 

- přípojky silnoproudu, vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, 

- čistírna odpadních vod 

- navazující zpevněné plochy pro vozidla i pro pěší, 

- parkovací plochy, 

- sadové úpravy. 

 

 

Projektovou dokumentaci (PROJEKT PRO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ) zpracoval 

INS spol. s r.o., Parkány 413, 547 01 Náchod, IČ 601 09 971. 

K projektové dokumentaci jsou již k dispozici souhlasná stanoviska, z nichž některá jsou 

uvedena v příloze. 

 

Dotčené pozemky jsou v majetku investora. Z hlediska ÚP Heřmánkovice jsou parcely 

st.58 a 139/1 umístěny v intravilánu obce, parcela 134/3 je nezastavěným, ale zastavitelným 

územím.  
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Záměr se nachází v rámci Chráněné krajinné oblasti Broumovsko (parcely st. 58 a 139/1 

jsou součástí 3. zóny ochrany, parcela 134/3 je součástí 2. zóny ochrany); a dále Zemědělského 

půdního fondu (vynětí dotčených pozemků ze ZPF je součástí PD). 

Tato novostavba bude součástí stávajícího areálu - udržovaného zázemí penzionu Diana. 
Pozn.: Právě umístěním do II a III. zóny CHKO v kombinaci s využitím návazností na stávající 

penzion zařadilo záměr do bodu 10.10. 

 

Každá chatka obsahuje dvě samostatné obytné jednotky, každá o kapacitě dvou lůžek s možností 

jedné přistýlky. 

 

Zastavěná plocha chatky :       116,10 m
2
 

Obestavěný prostor chatky :       398,94 m
3
 

Podlahová plocha chatky :       106,40 m
2
 

Celková zastavěná plocha záměru (3/2008, příloha č.1) :   464,40 m
2
 

Celkový obestavěný prostor záměru (3/2008, příloha č.1) :   1595,76 m
3
 

Celková podlahová plocha záměru :      425,60 m
2
 

Zpevněné plochy pojízdné - betonová zatravňovací dlažba :  124,31 m
2
 

Zpevněné plochy pojízdné - plastová zatravňovací dlažba :   439,92 m
2
 

Celková kapacita záměru :       16 osob 

Počet parkovacích míst:      8+5 

 

 

  

3.  Umístění záměru 

 

Kraj:                 Královéhradecký 

Město/Obec:            Heřmánkovice – přidružená část Janovičky 

Katastrální území:    Janovičky u Broumova [638625] 

 

Záměr je umístěn na plochách občanského vybavení - rekreační a ubytovací zařízení stav (st.58 a 

139/1), rekreace - individuální a rodinná návrh (134/3). Územní plán Heřmánkovice, vydaný 

Usnesením č. 6 ze dne 7. 3. 2011, s nabytím právní moci dne 23. 3. 2011. 

Parcela č. 134/3 je popsána jako zastavitelná plocha RI13, kde se předepisuje podmínka využití 

"Bude respektována vzdálenost 50 m od okraje lesa". Okolní lesní pozemky jsou ve správě Lesy 

ČR a.s.  - Závazné stanovisko – souhlas se stavbou do 50 m od okraje lesa – bylo vydáno – viz 

příloha. 

Podrobný vztah záměru a jeho souladu s územním plánem je patrný z přílohy H 1. 
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Pozn.: Z hlediska vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území se jedná velikostí, 

polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a základovými poměry pozemků o záměr možný. Jde o 

plochy dopravně napojené na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci a soběstačné 

z hlediska kapacit odstavných a parkovacích stání. 

Srážkové vody jsou likvidovány přednostně vsakováním. 

Stavba je umístěna tak, aby bylo umožněno její napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komu-

nikace, a aby jejich umístění na pozemku bylo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení a byl 

zajištěn přístup požární techniky. Připojení stavby na pozemní komunikaci svými parametry, provedením 

a způsobem připojení vyhovuje požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provo-

zu na přilehlých pozemních komunikacích.  

Stavba je umístěna tak, že stavba ani její část nepřesahuje na sousední pozemek. 

Vzájemné odstupy staveb splňují požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, 

veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnos-

ti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování 

kvality prostředí. Odstupy dále umožňují údržbu staveb.  

Vzdálenost mezi domy není menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků není menší 

než 2 m.  

Dotčené pozemky neobsahují žádné kulturně chráněné památky, nejsou ani zaplavovány. 

Ochrana se provádí v rámci Chráněné krajinné oblasti Broumovsko (parcely st.58 a 139/1 jsou 

součástí 3. zóny ochrany, parcela 134/3 je součástí 2. zóny ochrany); a dále Zemědělského půd-

ního fondu - vynětí dotčených pozemků ze ZPF je součástí PD a souhlas vynětím je uveden 

v příloze. 

 

Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje II stupně. 

 

Z lokality záměru je to 1 km cesty po cestě na hraniční přechod Janovičky – Gluszyca Górna 

(přechod pro pěší, cyklo, lyže, invalidní vozíky) a cca 0,5 km vzdušnou čarou (lesem) na státní 

hranici s Polskem. 

 

 

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

 

Umístění stavby vyplývá z návaznosti a urbanistických vztahů v rámci areálu penzionu a 

pohledových a terénních vazeb v území, tak aby je dílčím způsobem doplnila a neporušila urba-

nistickou strukturu a odpovídala svým charakterem podmínkám územního plánu obce.  

Předmětný záměr se nevymyká požadavkům na ochranu krajinného rázu. 

Z posouzení ze strany CHKO na základě předložených podkladů a místa samého vyplý-

vá, že místo stavby je uzavřenou enklávou, která je ohraničena lesním porostem a stávající zá-

stavou. Navrhované objekty budou svým ztvárněním korespondovat s okolní zástavbou rekreač-

ního charakteru a díky uzavřenosti prostoru se nebudou uplatňovat rušivě v pohledech do okolní 

krajiny – je konstatováno, že realizace předmětné stavby nebude mít negativní vliv na hodnoty, k 

jejichž ochraně byla CHKO Broumovsko zřízena, ani není v rozporu s ostatními zákonem háje-

nými zájmy ochrany přírody a krajiny. Závazné stanovisko CHKO k umístění a povolení stavby 

– viz příloha. 

Předmětem záměru je výstavba čtyř rekreačních chatek v areálu Penzionu Diana v Jano-

vičkách u Broumova. Jedná se o trvalé stavby pro rekreaci. 
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V těsné návaznosti se pak jedná i rozvoj dopravní a technické infrastruktury podle požadavků 

investora. Před výstavbou navrhovaného záměru bude vybourána stávající zpevněná plocha a 

část opěrné zdi za penzionem Diana. 

Umístění stavby vyplývá z urbanistických vztahů v rámci stávajícího rekreačního areálu a pohle-

dových a terénních vazeb v území. 

Při stanovení vzhledu se vycházelo z požadavků investora. Chatičky budou umístěny na pozem-

ku investora za stávající stavbou penzionu Diana. 

Půdorysný tvar chatiček je obdélníkový 6,6x12,9 m se zápražím na jižní straně šířky 2,4 m, 

hřeben střechy 4,68 m. Střecha je navržena sedlová s přístřeškem nad vstupem. 

 

Typově i barevně bude záměr navazovat na objekt penzionu. Materiálové řešení objektu 

pomocí stavebního systému pro nízkoenergetické domy. 

Použité materiály zaručují při správné údržbě a ochraně před úmyslným poškozením ma-

ximální životnost stavby.  

Celkové řešení vychází z místních podmínek, doplňuje stávající zástavbu. Chaty jsou na-

vrženy jako dřevostavby se sedlovou střechou. 

Jedná se o jednopodlažní objekty s dvěma ubytovacími jednotkami sestávajícími z obytné ku-

chyně, sociálního zázemí, vstupní částí a zápražím. Chatičky mají vstupy orientovány na severo-

východ. Kapacita jedné chatky jsou 4 osoby. Každá z chatek je přístupná po zpevněné ploše s 

možností zaparkování osobního automobilu. 

 

Nejsou známy (zveřejněny) další záměry v zájmové lokalitě a ani je nelze předpokládat.  

 

Z  charakteru tohoto záměru je zřejmé, že jeho vliv na okolí bude málo významný a nelze před-

pokládat kumulaci s jinými záměry v této lokalitě.  

 

 

5.  Zdůvodnění  potřeby záměru a jeho umístění 

 

Navrhovaná stavba řeší potřeby rozšíření ubytovací kapacity v areálu penzionu Diana a 

zároveň rekreačního vyžití v dané lokalitě.  

Záměr je umisťován do linie zpravidla rekreačních objektů na plochu za penzionem Dia-

na, která je v majetku investorů. 

Z pohledu obce Heřmánkovice nejsou k záměru námitky – viz příloha. 
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6.  Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

 

Pro potřeby rozšíření ubytovací kapacity v areálu penzionu Diana a zároveň rekreačního vyžití v 

dané lokalitě je předmětem záměru výstavba čtyř rekreačních chatek v areálu Penzionu Diana v 

Janovičkách u Broumova. Jedná se o trvalé stavby pro rekreaci. 

 

Celkové řešení vychází z místních podmínek, doplňuje stávající zástavbu. Použité materiály za-

ručují při správné údržbě a ochraně před úmyslným poškozením maximální životnost stavby. 

Chaty jsou navrženy jako dřevostavby se sedlovou střechou. 

 

Bourací práce – před realizací budou zrušena stávající zpevněná plocha a část stávající opěrné 

stěny za objektem penzionu. 

 

Zemní práce – před započetím zemních prací se musí nechat vytyčit všechny podzemní 

inženýrské sítě a zařízení nacházející se v prostoru stavby a v jejím těsném okolí. Hlavně věcné 

břemeno je vedení na p. č. 139/1. Pozemky jsou v současné době evidovány jako trvalý travní 

porost a zahrada. Povrch pozemku je zatravněn. Před započetím zemních prací bude nutné pro-

vést skrývku ornice, která bude uskladněna na pozemku a po dokončení stavby použita na terén-

ní a sadové úpravy okolo objektu chatek. Do doby použití bude zabezpečena proti znehodnocení 

a zničení. 

Dále bude proveden zářez do stávajícího svažitého terénu pro chatky 1a 3. Přebytečný výkopek 

bude uložen na pozemku investora a bude použit při závěrečných terénních a sadových úpra-

vách. Vzhledem k osazení objektů lze předpokládat vyrovnanou bilanci zeminy.  

 

Základy – pro založení objektu bylo zvoleno plošné založení na základových pasech šířky 

500mm z prostého betonu C 16/20, provedené do min. nezámrzné hloubky 1100 mm.  

Dále bude provedena základová patka pro komínové těleso a konstrukci zdiva krbové vložky. 

 

Svislé nosné konstrukce – obvodové nosné konstrukce jsou tvořeny stavebním systémem 

sendvičových panelů pro nízkoenergetické domy. Součinitel prostupu tepla samotného panelu U 

= 0,25 W/(m
2
. K). Z vnitřní strany této konstrukce bude provedena sádrokartonová předsazená 

stěna s požární odolností 15 minut a osazena parotěsná zábrana. Z vnější strany této 

konstrukce bude proveden kontaktní zateplovací systém. Musí být použit ucelený výrobek třídy 

reakce na oheň nejméně B. Na zateplení bude použit polystyrén EPS 70F fasádní, tl.100mm, 

reakce na oheň E. 

Součástí dodávky dřevěné konstrukce svislých stěn musí být vybraným dodavatelem stavby vy-

pracována výrobní dokumentace včetně statického výpočtu. Návrh dřevěné konstrukce musí být 

zpracován dle požadavků investora. 

 

Komínové těleso - pro krbové kamna je proveden nový typový komín Schiedel STABIL. Komín 

tř. reakce na oheň A1. Komín musí být proveden dle ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody – 

navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv, komín bude umístěn min. 50mm od dřevě-

ných konstrukcí. Komín bude opatřen identifikačním štítkem. 

 

Krytina je navržena z falcovaného pozinkovaného plechu – barva červená (odstín stejný jako 

objekt penzionu). Krytina bude položena dle technických podkladů pro falcované plechy včetně 
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doplňkových prvků a sněhových zachytávačů. K účelům revize střechy a větracího zařízení bude 

v prostoru půdního prostoru instalována lávka a výlez na střechu. Střecha je opatřena okapními 

žlaby.  

 

Úpravy povrchů – vnitřní omítky stěn hladké štukové budou provedeny pouze v malém rozsahu 

na konstrukci komínu a obezděné krbové vložky. Ostatní povrchy jsou sádrokartonové a bude již 

prováděna pouze zatmelení spár a následně výmalba. V prostorách sociálního zázemí budou 

provedeny keramické obklady kladené do tmelů. Horní ukončení obkladů se začistí ukončující 

lištami. 

 

Výplně otvorů - okna v chatkách jsou navržena dřevěná v barvě hnědé. Kovaní celoobvodové, 

otvíravé a sklopné, s mikroventilací, se svařitelným těsněním v barvě černé. Zasklení izolačním 

dvojsklem UW = 1,1 W/ (m
2
.K), včetně distančního rámečku. Celé okno U = 1,2 W/ (m

2
.K).  

Veškeré vnitřní dveře budou dřevěné, plné. Vnější dveře dřevěné, z jedné třetiny prosklené 

bezpečnostním sklem U = 1,4 W/ (m
2
.K). 

Izolace proti zemní vlhkosti a radonu – bude provedena v celé ploše přístavby z asfaltových 

modifikovaných pásů. V místnostech sociálního zázemí bude navíc provedena tekutá hydroizo-

lační vrstva pod keramickou dlažbu a vytažena na stěny pod obklad (min. 200 mm). Protirado-

nová opatření jsou navržena na střední riziko.  

 

Izolace tepelné – jako tepelná izolace do konstrukce podlah se použijí izolační desky z tvrzeného 

polystyrenu tl.120 mm. Zateplení střešní konstrukce se provede minerální izolací ORSIL. 

V konstrukci obvodových stěn - sendvičových panelů bude zateplení izolací EPS tl.142 mm, 

fasáda bude dále zateplena polystyrenem EPS 70F fasádní, tl.100mm s celoprobarvenou 

silikonovou fasádní stěrkou, Součinitel prostupu tepla obvodové stěny U= 0,15 W/(m
2
.K). 

Zateplení základových pasů bude provedeno v jejich celém obvodu při styku se zeminou z XPS 

polystyrenu v tl. 50 mm. 

Tepelné izolace jsou navrhovány dle souboru norem ČSN 73 05- 40 – Tepelná ochrana budov. 

 

V kuchyňském koutě je vestavěný nábytek – kuchyňská linka. 

Vnější přístřešek vstupu a zápraží bude z dřevěných hoblovaných hranolů – sloupků, vaznice, 

spodní povrch střešní konstrukce bude obložen palubkami. 

 

Povrchovou úpravou těchto konstrukcí bude nátěr (2x základní + 2x vrchním). 

 

Vnější zpevněné plochy – je navrženo prodloužení stávající areálové komunikace směrem k na-

vrhovaným objektům, na konci této komunikace je navržena plocha umožňující otáčení vozidla 

HZS, která má tvar písmene T s rameny minimálně dlouhými 10 m na každou stranu v šířce jed-

noho pruhu komunikace od osy jednopruhové přístupové komunikace (dle vyhl. 268/2011 sb.). 

K novým zpevněným plochám se přidružuje celkem 13 stání. Odvodnění zpevněných ploch je 

provedeno vyspádováním na pozemek investora, kde bude zajištěna likvidace vod vsakem. 

 

Komunikace a přilehlé pojezdné plochy 

Nová zpevněná plocha bude provedena ze zatravňovací dlažby.  

 

Opěrné zdi – na jihozápadní straně chatek bude provedena opěrná zeď, materiálové řešení 

kombinace beton s kamenem z pohledové strany. U chatek 1 a 3 bude na severovýchodní straně 
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provedena kamenná opěrka. U chatky č. 2 je nutné v prostoru pod zápražím vybudovat prostor 

pro dmychadlo a defosfatizaci. Samotná defosfatizace sestává z dávkovacího čerpadla a plastové 

20 l nádrže (kanystru) se síranem železitým, bude umístěna ve vodotěsné plastové záchytné vaně 

o objemu 28 l. Přístup bude otvorem v opěrné zdi. 

 

Konečné terénní úpravy – budou realizované podle situace za účelem vyrovnání svahových 

rozdílů na pozemku. K úpravám bude využita deponovaná zemina (sejmutá ornice). 

Větrání – pobytové místnosti v objektu budou větrány přirozeně – okny. Koupelna bude větrána 

nuceně – ventilátorem do koupelny a WC. 

Vytápění objektu - bude zajištěno krbem, který bude umístěn v obytné kuchyni. Koupelna bude 

vytápěna elektrickým koupelnovým žebříkovým tělesem. 

 

Obvodové konstrukce z hlediska tepelně-technických vlastností vyhovují ČSN 730540-2 

(Tepelná ochrana budov – požadavky). 

 

Požadavky požárně bezpečnostního řešení - v objektu budou osazeny PHP dle ČSN 73 0833 

čl. 6.4 a dle ČSN 730802 čl. 12.8 a vyhlášky č.268/2011. 

Dle ČSN 73 0833 čl.6.4 - ubytování 

a) v každé chatce se požaduje 1ks PHP s hasicí schopností 21A (práškovýP6Te) 

c) u hlavního domovního rozvaděče 1ks PHP s hasicí schopností 21A (práškovýP6Te). Hlavní 

domovní rozvaděč je umístěn ve stávajícím penzionu DIANA z kterého budou chatky napojeny 

na el. energii. 

Dle ČSN 73 0833 čl.6.5.1 musí být instalováno zařízení autonomní detekce a signalizace. Toto 

zařízení bude umístěno v každém pokoji pro ubytování, celkem 2 ks na jednu chatku. Zařízení 

musí odpovídat vyhlášce č.23/2008 příloha č.5, odstavec a). 

V objektu budou umístěny bezpečnostní a výstražné značky dle ČSN ISO 3864. Jedná se o 

označení hlavního uzávěru vody, hlavního vypínače el. proudu atd. 

Z PÚ budou vyznačeny směry úniku. Trasa úniku bude vyznačena reflexním značením. 

Značení bude provedeno dle ČSN ISO 3864 a nařízením vlády č. 11. Po provedení stavby bude 

zpracován požární řad objektu. PHP musí být umístěny na přehledném místě v objektu dle výše 

popsaných požadavků 

 

Úklid bude zajišťován personálem z penzionu Diana, k tomu určeném. Čistící a úklidové 

prostředky budou skladovány společně s čistícími a úklidovými prostředky v penzionu Diana 

v úklidové místnosti. 

Každá obytná jednotka bude vybavena lůžkovinami. Služby spojené s manipulací prádla 

(povlékání) bude zajištěno obsluhou z penzionu Diana. Sklady čistého i špinavého prádla budou 

umístěny v prostoru k tomu určeném v penzionu Diana. 

 

Jako tepelná izolace do konstrukce podlah se použijí izolační desky z tvrzeného polystyrenu 

v tl. 120 mm. Zateplení stropní konstrukce minerální izolace ORSIL 250mm, obvodová stěna 

sendvičový panel - dřevěná konstrukce zateplená EPS izolací 142 mm + zateplení polystyrén 100 

mm. 

Požadovaný tepelný odpor stěn: UN = 0,30 W/(m
2
.K) 

Obvodové stěny dřevěné zateplené: U = 0,15 W/(m
2
.K) 

Požadovaný tepelný odpor střech: UN = 0,24 W/(m
2
.K) 

Požadovaný tepelný odpor stěn: UN = 0,45 W/(m2.K) 

Podlahová konstrukce s tepelnou izolací: U = 0,37 W/(m
2
.K) 
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Inženýrsko–geologický a hydrogeologický průzkum nebyl proveden. Charakter stavby je 

jednoduchý a nevyžaduje speciální zakládání. 

 

Pro čištění splaškových odpadních vod z provozu čtyř rekreačních chatek je navržena na základě 

výpočtu, který zohledňuje předpokládaný režim využívání chatek, typová čistírna odpadních vod 

CLEANNY 8P (dále jen DČOV) s dočištěním na zemním biologickém filtru typ BFF 6/10 (dále 

jen filtr). Vypouštění předčištěných odpadních vod je navrženo na základě hydrogeologického 

posouzení do vod podzemních přes vsakovací objekt. 

Od chatky č. 1 povede hlavní kanalizační potrubí splaškové kanalizace zakončené v plastové 

nádrži DČOV. 

Jednotlivé objekty chatek budou připojeny samostatnými kanalizačními přípojkami. 

 

Technologie čištění 

Pro čištění odpadních splaškových vod je navržena typová biologická čistírna o kapacitě 2-8 EO 

– typ CLEANNY 8P. Předčištěné odpadní vody budou z objektu čistírny odváděny k dočištění 

biologickém filtru BFF 6/10. Takto dočištěné odpadní vody budou zaústěny do zasakovacího 

objektu. 

 

Biologický reaktor 

Princip komplexního čištění odpadních vod je založen na biologickém čištění jednotným homo-

genním biologickým kalem udržovaným ve vznosu. 

Splašková odpadní voda z kanalizace je přivedena do vyjímatelného lapače hrubých mechanic-

kých nečistot (česlicového koše, popř. česlí), který je osazen v první aktivační-nitrifikační části 

biologického reaktoru. Do této části aktivační nádrže, je zaústěn vývod hydraulicko-

pneumatického čerpadla zahuštěného vratného kalu z dosazovací nádrže a dávkování síranu že-

lezitého (defosfatizace). Zde dochází k okamžitému smíchání odpadní vody s aktivovaným ka-

lem a tím i k biochemickým procesům čištění. Tato část aktivační nádrže je osazena jemno-

bublinným aeračními elementy. Pokud nedojde v této zóně k úplnému biologickému odbourání 

plovoucích nečistot, je nutné při pravidelné kontrole provozu DČOV tyto plovoucí nečistoty od-

stranit. Po promíchání aktivační směsi s odpadní vodou pomocí provzdušňovacího systému v 

první aktivační zóně, směs čištěné vody a aktivovaného kalu odtéká pod dosazovacím prostorem 

do druhé aktivační-nitrifikační části. Zde pokračují za intenzivního okysličování aeračními ele-

menty biologické procesy čištění. Po biologickém odstranění znečištění v aktivačních - nitrifi-

kačních částech DČOV, natéká směs aktivovaného kalu a vyčištěné vody do prostoru dosazovací 

nádrže. V dosazovacím prostoru dojde k sedimentaci nerozpuštěných látek, jejich zahuštění u 

dna dosazovací nádrže. Po separování aktivovaného kalu od vyčištěné vody sedimentací v dosa-

zovacím prostoru odtéká vyčištěná voda přes přelivnou hranu do odtokového potrubí DČOV. V 

dosazovací nádrži je umístěna ještě mamutka pro stahování plovoucích nečistot z hladiny dosa-

zovací nádrže. 

Ve spodní, zúžené části pod dosazovacím prostorem jsou umístěny sání hydraulicko - pneuma-

tické čerpadla zahuštěného aktivovaného kalu z dosazovací nádrže. Tím je zabezpečeno přečer-

pávání sedimentovaného zahuštěného aktivovaného kalu zpět do procesu čištění. Výstup tohoto 

čerpadla je zaústěn do první aktivační části DČOV. 

 

Přebytečná biomasa aktivovaného kalu se z procesu čištění odstraňuje jeho odčerpáváním pomo-

cí fekálního vozu nebo jiné čerpací techniky a likvidován v souladu s příslušnými předpisy. 

Součástí DČOV je i defosfatizace (stanice na chemické srážení fosforu). Defosfatizace sestává ze 

zásobníku chemikálie (síran železitý), dávkovacího čerpadla a spínacích časových hodin. Dáv-
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kovací čerpadlo dávkuje chemikálii ze zásobníku pomocí PE hadičky do reaktoru DČOV, kde 

dochází k vysrážení fosforu. Vysrážený fosfor se plynule spojuje s usazovaným kalem. Další 

manipulace s kalem je již popsána v části kalové hospodářství. 

 

Měření a regulace 

Provzdušňování aktivační-nitrifikační nádrže je zajištěno pomocí časového spínače, které se na-

staví podle látkového zatížení DČOV a aktuální koncentrace rozpuštěného kyslíku v systému. 

Měření množství vyčištěných vod bude prováděno nepřímo odečtem spotřeby pitné vody na po-

družném vodoměru umístěném v objektu stávajícího pensionu Diana na nové vodovodní přípojce 

pro rekreační chatky. 

 

Provoz DČOV 

Provoz domovní čistírny odpadních vod je bezobsluhový, zapínání a vypínání dmychadla je ří-

zeno časovým spínačem. 

 

Kontrolní vzorky předčištěných odpadních vod budou odebírány přímo v odtokové části nádrže 

DČOV. Rozsah a četnost těchto odběrů určí příslušný vodohospodářský orgán. 

 

Údržba DČOV spočívá v kontrole chodu a v pravidelném odkalování pomocí odkalovacího ku-

lového ventilu umístěném ve spodní části čelní stěny DČOV. Minimálně jednou ročně se prove-

de vyčištění celého prostoru DČOV. Podrobné pokyny týkající se obsluhy a údržby jsou uvedeny 

v provozním řádu čistírny. 

 

Biologický filtr BFF 6/10 

Předčištěná odpadní voda se přivádí přívodním potrubím a následně rozvodnou drenáží do pro-

storu zásypu rozvodné drenáže. Voda gravitačně protéká filtrační náplní, jež tvoří Liapor 8–16 

mm a 4-8 mm. 

Na dně nádrže je položena sběrná drenáž, která "přefiltrované vody" odvádí do větrací šachty, 

šachty na odběr vzorků. Z šachty gravitačně odtéká do odtokového potrubí. Zanesení náplně zá-

visí na skutečném zatížení předčistícího objektu a množství odpadních vod. Životnost náplně se 

předpokládá 20 let a je podmíněna pravidelnými revizemi. 

Součástí filtru je i kontrolní šachta, která současně slouží k odběru kontrolních vzorků na odtoku 

z filtru. 

Vsakovací objekt 

Vsakovací objekt je navržen jako zemní jáma o půdorysných rozměrech 3,0 x 1,5 m, a hloubce 

cca 1,5 m (je zapotřebí zahloubit do kamenité suti). Vsakovací jáma bude na dně opatřena fil-

trační vrstvou složenou ze 100 mm písku a na ní bude zřízena cca 500 mm vrstva z hrubého štěr-

ku (makadamu). Tato vrstva bude překryta vodopropustnou geotextilií, pro zabránění pronikání 

půdních součástí z nadloží do filtrační vrstvy. Nad geotextílií se vsakovací jáma zasype zeminou 

a plocha nad filtrem se zatravní. 

K rychlému a pravidelnému rozvedení vod vpouštěných do zasakovacího objektu bude do svrch-

ní části štěrkové vrstvy podélně umístěn a děrovaná drenážní trubka. Za postačující považujeme 

její světlo st 100 mm. 

Je vhodné, aby před uložením filtrační vrstvy jámu shlédnul hydrogeolog znalý dané problemati-

ky a podle situace podmínky pro konstrukci zasakovacího objektu případně upřesnil. 
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Konstrukce zasakovacího objektu dešťových vod 

Zasakovací objekt bude vybudován jako jáma o rozměrech uvedených níže v tabulce, cca 1,8 m 

hlubokou. V ní bude na dno rozprostřena filtrační vrstva písku v mocnosti cca 10 cm a na ní 

vrstva hrubého štěrku (zrnitost cca 60 mm) v mocnosti 1,2 m. Ta se překryje vhodnou geotextilií. 

Poté se výkop nad infiltrační vrstvou zasype výkopovou zeminou a plocha se zatravní.  

Je účelné, aby základovou spáru výkopu zasakovacího objektu shlédl hydrogeolog znalý dané 

problematiky.  

Obecně zasakovací objekt nemá překročit šířku 2,5 m, nicméně v dané lokalitě lze její mírné 

překročení tolerovat. Delší stranu je zapotřebí orientovat pokud možno kolmo na směr proudu 

podzemní vody. Ten se v detailu daných pozemků předpokládá v generelu k jihojihozápadu. Za-

sakovací objekt by mě l být orientován delší stranou víceméně souběžně s průběhem vrstevnic. 

Vzhledem k předpokládané úrovni hladiny podzemní vody v hloubce 4 - 5 m pod povrchem, je v 

hodnocené lokalitě odchylka od tohoto směru možná.  

K rychlému a pravidelnému rozvedení vod vpouštěných do zasakovacího objektu bude do horní 

části štěrkové vrstvy podélně umístěna děrovaná drenážní trubka. Za postačující považujeme její 

světlost 150 mm.  

Vsakovací objekt bude opatřen odtokem pro odvedení katastrofických pří valových vod.  

Povrch zasakovacího objektu se zatravní. Nelze zde vysazovat dřeviny, které by postupně svými 

kořeny zaplňovaly užitný akumulační prostor. Je možné využití jeho plochy pro činnost, při které 

nebude narušován kryt zasakovacího objektu.  

Je nesporné, že tyto likvidované vody budou splachovat určité množství pevných částic hrubých 

i jemných, které budou zasakovací objekt zanášet a postupně snižovat jeho účinnost. Z tohoto 

důvodu je nezbytné před zasakovací objekt vložit účinný odlučovač pevných látek, který zabrání 

vnikání pevných částic do zasakovacího objektu, což je žádoucí pro trvalou účinnost objektu. 

Odlučovač pevných částic musí být pravidelně kontrolován a čištěn.  

 

Zabezpečení proti přelití  

Vsakovací zařízení nejsou (ani nemohou být), dimenzována na katastrofické srážky. Při větších 

než návrhových úhrnech srážek může dojít k přetečení vsakovacích zařízení, a proto musí být z 

povrchových i podzemních vsakovacích zařízení umožněn odtok bezpečnostním přelivem, který 

je tvořen:  

• na povrch terénu (např. do terénní prohlubně), což se u podzemních vsakovacích zařízení pro-

vede např. poklopem s otvory nebo mříží;  

• přepadovým potrubím do vodního toku (se souhlasem správce vodního toku),  

• přepadovým potrubím do kanalizace (se souhlasem provozovatele anebo vlastníka kanalizace).  

Přepadové potrubí, musí být zabezpečeno proti zpětnému průtoku např. zpětnou armaturou nebo 

umístěním přepadu ze vsakovacího zařízení nejméně v úrovni terénu v místě napojení přepado-

vého potrubí (přípojky) na stoku.  V daném případě je použitelný první způsob  

 
 

Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků - Při sta-

vebních pracích bude používán běžný klasický stavební materiál. Veškerý materiál bude 



Chatky pro rekreaci, Janovičky 

Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., v rozsahu přílohy č. 3 

                                        15 

zdravotně nezávadný. Stavba bude prováděna klasickým způsobem a nedojde ke znečištění oko-

lí. V případě znečištění komunikací při dopravě je nutno zajistit jejich okamžité očištění. 

Při stavbě nebude použito žádných škodlivých látek a nebudou vznikat žádné škodlivé odpady. 

Vlastní objekt nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

 

Odpad vzniklý při provozu budovy bude průběžně odvážen specializovanou firmou. 

 

Stavba je komunikačně napojena na stávající zpevněnou plochu u penzionu Diana a dále pak na 

místní účelovou komunikaci, která přímo sousedí se stávající stavbou penzionu. 

U novostavby chat bude zajištěno parkování osobních automobilů na pozemku investora. 

 

Na základě odečtení ze serveru České geologické služby jsou do konstrukce podlah navrženy 

izolace proti pronikání radonu, středního rizika.  

 

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, 

bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN, zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 

Pracovníci musí používat ochranné pomůcky a musí být stanoveny osoby zodpovědné za práci s 

jednotlivými mechanismy. 

 

 

7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

 

Předpokládaný termín zahájení výstavby :  říjen      2014 

Předpokládaný termín dokončení stavby :  duben   2018 

 

 

8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků        

 

Navrhovanou stavbou budou dotčeny následující územně samosprávné celky.  

Město/ obec: Heřmánkovice 

             se sídlem obecního úřadu - Heřmánkovice 215,  PSČ 549 84 

Kraj:  Královéhradecký  

 se sídlem krajského úřadu - Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové 

 

9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato 

rozhodnutí vydávat    

     

 Povolení k umístění stavby a stavbě podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. – Městský úřad 

města Broumov, stavební úřad. 
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 Závazné stanovisko vodoprávního úřadu podle ustanovení§ 104 odst. 9 vodního zákona. Zá-

vazné stanovisko vodoprávního úřadu -  MěÚ Broumov odbor životního prostředí na základě 

žádosti. (vydáno – souhlasné 30. 4. 2014) 

 K vydání stavebního povolení pro stavbu čistírny odpadních vod a kanalizace dle ustanovení 

§ 15 odst. 1 vodního zákona a povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod 

do vod podzemních dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona je příslušný MěÚ 

Broumov, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 vodního zákona a jako 

speciální stavební úřad, příslušný podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona číslo 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – (vydán podkladový souhlas Povodí 

Labe s. p.) 

 Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního sou-

hlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona 

201/2012 Sb. o ochraně ovzduší - obecní úřad obce s rozšířenou působností - Městský úřad 

Broumov odbor životního prostředí (vydáno kladné dne 6. května 2014) 

 Závazné stanovisko – souhlas se stavbou 50 m od okraje lesa - MĚSTSKÝ ÚŘAD 

BROUMOV, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (vydáno kladné stanovisko) 
 

 

II.  Údaje o vstupech 

 

1.  Zábor půdy 

 

Parcelní číslo: st. 58 

Výměra [m
2
]: 849 

Katastrální území: Janovičky u Broum. [638625] 

Číslo LV: 347 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: JANOVICE,9-9/2 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

Stavba na parcele: č.p. 29 

Vlastnické právo: Šimek Luděk Rybářská 324, Nové Město, 55001 Broumov 

Způsob ochrany nemovitosti: Chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna 

Omezení vlastnického práva: Věcné břemeno vedení 
 

Parcelní číslo: 134/3 

Výměra [m
2
]: 2572 

Katastrální území: Janovičky u Broum. [638625] 

Číslo LV: 427 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: JANOVICE,9-9/2 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastnické právo SJM Šimek Luděk a Šimková Diana 

Rybářská 324, Nové Město, 55001 Broumov 

Způsob ochrany nemovitosti chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna, zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ 84068: 2572 m
2
 

Omezení vlastnického práva: Nejsou evidována žádná omezení. 
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Parcelní číslo: 139/1 

Výměra [m
2
]: 1913 

Katastrální území: Janovičky u Broum. [638625] 

Číslo LV: 427 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: JANOVICE,9-9/2 

Určení výměry: Graficky nebo v digit. mapě 

Druh pozemku: zahrada 

Vlastnické právo SJM Šimek Luděk a Šimková Diana 

Rybářská 324, Nové Město, 55001 Broumov 

Způsob ochrany nemovitosti chráněná krajinná oblast - II.- IV. Zóna, zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ 83444: 1913 m
2
 

Omezení vlastnického práva: Věcné břemeno vedení. 

 

 

 Není zde zabírána půda určená k funkci lesa (nejbližší lesní pozemek je ale vzdálen ne 

více jak 50m – povolení ke stavbě vydáno) a je zde zabírána půda vedená jako ZPF – viz výše. 

 

2.  Odběr a spotřeba vody 

 

Doba stavby 

 

Po dobu výstavby bude pro potřeby stavby provedeno napojení vody odbočka vodovodu 

ze stávajícího objektu. 

Pro pracovníky stavební firmy bude zřízeno a používáno sociální zařízení ve formě chemických 

záchodů. Pro pitné účely bude používána i balená pitná voda.  

Dále bude používána voda k technologickým účelům stavby, pro očistu vozidel před výjezdem 

na komunikaci a pro ev. čištění komunikací během stavby.  

 

Doba provozu 

 

Hydrotechnický výpočet – potřeba pitné vody  

(Výpočet potřeby pitné vody vychází z uvažovaného cílového stavu parcel a je proveden dle 

podkladů Aktualizované směrnice č. 9/173 Sb.)  

 

Specifická potřeba vody pro 4 chatky:   80 l/den = 640 l/den  

Max. denní potřeba vody:  640 x 1,35 (denní nerovnoměrnost) 864 

l/den  

Max. hodinová potřeba vody:  864 : 24 x 1,8 (koeficient hodinové nerov-

noměrnosti) 64,8 l/hod  

Roční spotřeba vody:      0,64 m3/den x 365 dní = 233,6 m
3
/rok 
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Kvalita dodávané vody bude před zahájením zkušebního provozu znovu ověřena nezávislým 

odběrem akreditovanou a autorizovanou laboratoří v místě a rozsahu dle požadavku KHS. 

Pozn.: Janovičky jsou napojeny na skupinový vodovod Teplice I. - Meziměstí, které je součástí skupinové-

ho vodovodu Teplice nad Metují - Meziměstí - Broumov, z nějž je zásobován vodojem Janovičky 30 m3. 

Vodovod je zaveden do všech částí obce a zásobuje pitnou vodou obyvatele i ostatní odběratele v území. 

Sezónně se počet odběratelů pohybuje okolo 140 - 340 osob zásobovaných prostřednictvím cca 53 přípo-

jek. 

 

3.  Surovinové a energetické zdroje 

Suroviny 

Doba stavby 

Vstupní suroviny a energie jsou podrobně popsány výše. 

Nicméně se předpokládají standardní materiály. Množství materiálů a energií bude úměrné po-

měrně malému rozsahu stavby. 

 

Doba provozu  

Předpokládá se běžný údržbový a pomocný materiál a úklidové a hygienické prostředky 

v nízkém množství.  

 

Energie 

Doba stavby 

Množství energií bude úměrné poměrně malému rozsahu stavby. 

Doba provozu  

 

Elektro 

Výstavbou rekreačních chatek dojde pouze k mírnému navýšení energetického příkonu v stávají-

cím objektu Penzionu Diana. Není však potřeba měnit hlavní jistič na objektu, neboť investor 

zajistí snížení el. příkonu ve stávajícím objektu. 

 

Spotřeba plynu se nepředpokládá. Vytápění bude zajištěno krbem, který bude umístěn v 

obytné kuchyni. Koupelna bude vytápěna elektrickým koupelnovým žebříkovým tělesem. 

 

 

4.  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

 

Stavba je komunikačně napojena na stávající zpevněnou plochu u penzionu Diana a dále pak na 

místní komunikaci (302), která přímo sousedí se stávající stavbou penzionu. 

 

U novostavby chat bude zajištěno parkování osobních automobilů na pozemku investora. 
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III.  Údaje o výstupech 

 

1.  Emise do ovzduší 

 

Doba výstavby  

Vlastní staveniště bude potenciálně plošným zdrojem emisí prachu. Vzhledem k rozsahu 

a charakteru stavby se významnější emise nepředpokládají. 

Vzhledem k bezprostřední blízkosti penzionu (kde se předpokládá, že bude po dobu výstavby 

v provozu) bude nutné při nepříznivých klimatických podmínkách technickými opatřeními (zá-

stěny) i tyto emise snížit na minimum.  

Doprava sypkých hmot ze stavby a na stavbu bude realizována zaplachtovanými náklad-

ními auty. 

Na staveništi bude omezený počet stavební techniky. Emise znečišťujících látek z jejich 

spalovacích motorů budou tedy pro okolí zanedbatelné. 

Rovněž emise z dopravy na staveniště a z něho budou vzhledem k malému rozsahu zem-

ních prací a množství odváženého materiálu minimální a významně nevybočí z běžného kolísání 

dopravy na komunikaci 302. 

 

Lze konstatovat, že etapa výstavby nebude představovat významnější ovlivnění imisní 

zátěže této lokality.  

 

Doba provozu   

 

Spotřeba plynu se nepředpokládá. Vytápění bude zajištěno v každém z objektů krbem (topení 

suchým dřevem), který bude umístěn v obytné kuchyni.  

 
Pozn.: Rozptylové studie se zpravidla nedělají u vyjmenovaných stacionárních zdrojů do příkonu 300 kW 

(u ZP od 5 MW). U krbů se předpokládá příkon cca max. á 8 kW. 

V krbových kamnech nesmí být spalováno dřevo ošetřené lakováním, napouštěním či jinými chemickými 

přípravky, jiné druhy paliv a žádné odpady. 

 

Předpokládá se pravidelná kontrola spalinových cest.  

 

 Je patrné, že nedojde k  významné změně imisních hodnot škodlivin v lokalitě.  

 

2.  Odpadní vody  

 

  

Doba výstavby 

Ve fázi výstavby bude používáno pro pracovníky stavební firmy buněk chemického WC 

nebo sociální zařízení na buňkovišti zařízení staveniště (pokud bude vzhledem k rozsahu stavby 

budováno).  
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Doba provozu 

Pro čištění splaškových odpadních vod z provozu čtyř rekreačních chatek je navržena typová 

čistírna odpadních vod CLEANNY 8P (dále jen DČOV) s dočištěním na zemním biologickém 

filtru typ BFF 6/10 (dále jen filtr). Vypouštění předčištěných odpadních vod je navrženo na zá-

kladě hydrogeologického posouzení do vod podzemních přes vsakovací objekt. (viz výše) 

 
produkce odpadních vod  100  l/EO,den  

produkce BSK5  60  g/EO,den  

produkce NL  55  g/EO,den  

produkce CHSK  120  g/EO,den  

součinitel denní nerovnoměrnosti kd  1,5  

součinitel hodinové nerovnoměrnosti kh  6,6  

výpočet množství odpadních vod přiváděných na ČOV :  

průměrný denní přítok Q24  640  l/den  

maximální denní přítok Qd  960  l/den  

maximální hodinový přítok 

Qh  

264  l/hod  

maximální hodinový přítok 

Qh  

0,07333  l/sec  

výpočet množství znečištění BSK5 přiváděného na ČOV :  

mg/l  g/den  kg/den  kg/měs.  

400  384  0,384  11,712  

výpočet množství znečištění NL přiváděného na ČOV :  

mg/l  g/den  kg/den  kg/měs.  

370  352  0,352  10,736  

výpočet množství znečištění CHSK přiváděného na ČOV :  

mg/l  g/den  kg/den  kg/měs.  

800  768  0,768  23,424  

 
Pozn.: V Janovičkách není vybudovaná veřejná kanalizace ani čistírna odpadních vod. Odpadní vody 

jsou odváděny do 18 ks bezodtokých jímek. Jímky se vyvážejí na ČOV Broumov. 

V souladu s řešením ÚP VÚC Adršpašsko - Broumovsko a Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Králové-

hradeckého kraje je v územním plánu navrženo odkanalizování území gravitační kanalizací napojenou na 

kanalizační systém města Broumov s čištěním odpadních vod na městské ČOV. 

Vzhledem k finanční náročnosti realizace takového řešení předpokládá Plán vodovodů a kanalizací Krá-

lovéhradeckého kraje spíše individuální způsob nakládání a likvidace odpadních vod pro jednotlivé ne-

movitosti. 

 

 

Množství srážkových vod  
 

Jedná se o likvidaci srážkových vod ze střech 4 chatek o ploše 139,16 m
2
  

tj. 4x 139,16 m
2
 = 556,64 m

2
  

Výchozími údaji jsou:  

periodicita srážek 0,2  

přívalová srážka za 72 hodin 62,5 mm  

výměra nepropustných ploch 557 m
2
  

odtokový součinitel 1,0  
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Při spadu dešťových vod na nepropustné plochy je téměř veškerá voda, jež se okamžitě neodpaří 

- tj.  kolem 90%, odváděna bez možnosti transpirace rostlinami, resp. plošného přirozeného zá-

saku do horninového prostředí (jak je běžné v přírodních podmínkách).  

Z výsledků srážkoměrných měření stanic ČHMÚ vyplývá, že nejdeštivější období je květen až 

srpen, kdy spadne cca 44% ročního objemu srážek. Ve vegetačním období (duben až říjen) spad-

ne generelně 59% ročního objemu (průměrný srážkový úhrn nejdeštivějšího měsíce je 86 mm. 

Při uvažované výšce srážky 62,5 mm, započtení odpovídajícího odtokového koeficientu, při sou-

činiteli bezpečnosti 2, bude třeba z daných ploch během maximálně 72 hodin likvidovat množ-

ství 21,3 m
3
 

 

Pozn.: Pozemky se sklonově se svažují jižním směrem a spadají do povodí Svinského potoka.  
 

3.  Odpady 

 

Doba výstavby 

 

Řešené území navržené stavby je součástí areálu penzionu. Před prováděním výstavby 

musí být provedena skrývka zeminy a drobné demolice  – objemy a způsob nakládání – viz výše. 

 Vzhledem k výškovému osazení stavby se předpokládá vyrovnaná bilance zemních prací. 

Nakládání zajistí dodavatel stavebních prací v souladu se zákonem o odpadech a výkladem MŽP 

ČR odborů odpadů a legislativního – stanovisko k výkopovým zeminám.  Sejmutá ornice bude 

ponechána na staveništi na meziskládce pro potřeby provedení konečných terénních a sadových 

úprav. 

 Odpady, vzniklé při realizaci stavby, budou zařazeny podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů…. 

Množství odpadu v průběhu realizace stavby není sice zatím přesně specifikováno, nicméně lze 

přepokládat, že objemy budou relativně velmi malé. 

 Zvláštní pozornost bude třeba věnovat mimo jiné odpadním obalům znečištěným škodli-

vinami. Obaly podskupiny 1501 je třeba třídit, shromažďovat a předávat oprávněným osobám 

pod příslušným katalogovým číslem, dle materiálu z něhož byly vyrobeny, se zařazením do ka-

tegorie O/N. katalogové číslo 150110 N za souhlasu k upuštění od třídění, odděleného shromaž-

ďování dle § 16 odst. 2 zákona 185/2001 Sb., v platném znění. 

 Po dobu výstavby bude původcem odpadu zhotovitel stavby. Ten je povinen zajistit jejich 

třídění a následně odstranění. Proto bude při provádění stavebních prací nutné důsledně sledovat 

kvalitu vznikajících odpadů a nakládat s nimi dle jejich skutečných vlastností. Původce odpadu 

je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. Při kolaudaci 

bude doložen doklad o vzniklých odpadech a jejich odstranění. 

 Při nakládání s odpady vzniklými na této stavbě je nutné přihlížet k úkolům, které ukládá 

v této oblasti Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje. 

 Dále bude upřesněno množství vznikajících odpadů, konkrétní místa a systém sběru, tří-

dění, soustřeďování, využívání a odstraňování odpadů na stavbě tak, aby byly splněny požadav-

ky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a na něj navazujících předpisů. Návrh 

přepravních tras odvozu odpadu bude konzultován s odborem životního prostředí městského 

úřadu. 

Je třeba věnovat pozornost tomu, že během realizace stavby může dojít ke změnám legislativy 

v oblasti nakládání s odpady. Na tyto změny bude muset zhotovitel stavby adekvátně reagovat. 
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 Budou vznikat odpady související s činností při vlastní stavbě - hlavní druhy odpadu jsou 

uvedeny v následující tabulce. Hlavní dodavatel stavby bude zodpovědný za správné nakládání 

s těmito odpady, včetně jejich následného využití nebo odstranění. O produkci a způsobu naklá-

dání se stavebními odpady musí být vedena průběžná evidence.  

 

Přehled hlavních odpadů, které mohou vzniknout při stavbě 

 

Název druhu odpadu Kategorie Kód odpadu 

Papírové a lepenkové obaly O/N 15 01 01 

Plastové obaly O/N 15 01 02 

Kovové obaly O/N 15 01 03 

Směsné obaly O 15 01 06 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečiště-

né 

N 15 01 10 

Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest, včetně 

prázdných tlakových nádob 

N 15 01 11 

Beton O 17 01 01 

Cihly O 17 01 02 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuve-

dené pod číslem 17 01 06 

O 17 01 07 

Dřevo O 17 02 01 

Sklo O 17 02 02 

Plasty O 17 02 03 

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 17 03 02 

Železo a ocel O 17 04 05 

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 17 04 09 

Kabely neuvedené pod č. 17 04 10 O 17 04 11 

Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 O 17 05 04 

Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

 

N 17 06 03 

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných) obsahující nebezpečné látky N 17 09 03 

 

Doba provozu  

Předpokládá se, že záměr bude produkovat ne příliš velké množství převážně směsného komu-

nálního odpadu. Odpad bude předáván oprávněné firmě. 

Při provozu bude nutné zajištění nádob na separovaný sběr a jejich svoz. 

Jinak původce bude dle povinností uvedených v zák. 185/2001 odpady zařazovat podle druhů a 

kategorií stanovených v Katalogu odpadů, vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale nabí-

zet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě, nelze-li odpady využít, zajistí jejich zneškodně-

ní, kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastnos-

tí, shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečí je před nežádoucím znehodnoce-

ním, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí, umožní kontrolním orgánům přístup 

a na vyžádání předloží dokumentaci a poskytovat úplné informace související s odpadovým hos-

podářstvím. Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno oprávněnou firmou.  
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U případného objemného odpadu, elektroodpadu a nebezpečného odpadu se předpokládá jeho 

odvoz původcem na některý sběrný dvůr, který je v Broumově provozován.  

 

 

4.  Hluk 
 

Doba výstavby 

Provoz stavebních mechanizmů a dopravních prostředků mírně zvýší hlukovou zátěž 

v nejbližším okolí stavby. Tento vliv však bude působit pouze krátkodobě, především v první 

etapě stavby, kdy budou prováděny skrývkové a výkopové práce a přivážen stavební materiál. 

Stavbu záměru je třeba organizačně zabezpečit tak, aby byla minimalizována doba stavby a její 

vlivy na okolní obyvatelstvo i na chod penzionu. Je třeba minimalizovat pohyb používaných 

mechanizmů a motory nechat spuštěné jen po nezbytně nutnou dobu. Veškeré stavební práce 

budou prováděny pouze v denní době a to max. od 7 do 21.hod s těžištěm hlučných prací od 8 do 

16 hod. 

Vibrace ovlivňující okolí se zde mohou vyskytnout krátkodobě např. při provádění vrtů a vibrač-

ním hutnění betonu a zeminy. 

 

Doba provozu  

Významnější stacionární zdroje hluku se nepředpokládají. 

Nárůst dopravy bude malý a pouze o osobní vozidla. 

 

 Z výše uvedeného je patrné, že nedojde k významnější změně hladin hluku z dopravy u 

nejbližší bytové zástavby. Hluk ze stacionárních zdrojů je a bude zanedbatelný. Realizací záměru 

se nezmění. 

 

Provoz nebude zdrojem vibrací ovlivňující okolí.  

Stejně tak se v rámci tohoto areálu nevyskytuje žádný zdroj radioaktivního ani elektromagnetic-

kého záření.  

 

5.  Rizika havárií 

Stávající provoz penzionu nepředstavuje žádné vážné riziko pro životní prostředí a bez-

pečnost obyvatel.  

Při výstavbě budou použity standardní stavební materiály a technologie. Budou dodržovány zá-

sady BOZP a PO. Instalované zařízení nebude význačným zdrojem látek nebezpečných pro ži-

votní prostředí.  

Nepředpokládá používání nebezpečných chemických látek a chemických přípravků ve 

významnějším rozsahu.  

 

Řešení zásad prevence havárií je uvedeno výše. 
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Největší riziko představuje požár. 

Stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a 

způsobu využití stavby je uveden výše. 

Pozn.: Podrobnosti jsou detailně řešené v Požárně bezpečnostním řešení stavby, které je nedílnou součás-

tí projektové dokumentace. 

Bezpečnost práce  

 Bezpečnost práce při stavbě i užívání objektu se bude řídit ustanoveními platných 

právních a technických předpisů.  

 Celý objekt je řešen v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických poža-

davcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

 

 Vzhledem k umístění stavby a jejímu výškovému osazení lze předpokládat, že stavba 

není ohrožena povodněmi. 

 

 Dle dostupných informací zájmové území není v aktivní zóně seizmicity a není poddolo-

váno. 

 Podle map radonového indexu České geologické služby lze předpokládat radonový index 

pozemku  - opatření proti pronikání radonu z podloží – viz výše. 

 

 

 

C.   Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 
 

 

1.  Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

 

Areál penzionu Diana a tedy i místa záměru je v linii zpravidla rekreační zástavby obce, jedná se 

tedy o území již částečně antropologicky změněné. Na areál navazují příhraniční lesy. 

Území obce je z hlediska horninového prostředí bezkonfliktní, v území se nevyskytují bilanco-

vaná ložiska nerostných surovin, vyhlášená jejich CHLÚ resp. dobývací prostory. V území se 

nevyskytují poddolovaná území. Žádné významné neobnovitelné přírodní zdroje se v prostoru 

záměru nenacházejí. 

Provoz záměru nebude mít významnější vliv na okolní domy a přírodu. Vizuální pohledy nebu-

dou narušeny. 

Zájmové území není v generelu regionálního systému ekologické stability zahrnuto do stávající-

ho ani navrhovaného systému biocenter a biokoridorů. 

 

V širším okolí záměru vymezuje ÚP Heřmánkovice následující prvky ÚSES: 

 

- regionální biocentrum funkční : 

RBC 531 Hynčická Olšina 

- regionální biokoridor funkční : 

RBK 754 Hynčická olšina -Horpich, RBK 756 Ruprechtický Špičák - Bobří vrch, RBK 757 

Hynčická Olšina 
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- lokální biocentrum funkční : 

LBC 1 Sedlo pod Širokým kopcem, LBC 2 Holubárna, LBC 3 Pod Lomnickým vrchem, 

LBC 4 Pod pramenem, LBC 5 Pod Bukovým kopcem, LBC 6 Dlouhá míle, LBC 7 

Krahulec, LBC 8 Pod Prostředním kopcem, LBC 9 Uhelná údolí, LBC 10 Hrubé skály, 

LBC 11 Na Stěnavě, LBC 12 U obory, LBC 13 Supí vrch, LBC 14 Pod Prostřední horou, 

LBC 15 Pod Kravím vrchem 

- lokální biokoridor funkční: 

LBK 1 Pod pramenem - Na Stěnavě, LBK 2 Uhelná údolí, LBK 3 Pod Prostřední horou, 

LBK 4 Pod Kravím vrchem 

Poloha nejbližších USES od záměru je patrná z obrazové přílohy. 

 

Zvláště chráněná území 

 

Záměr se nachází v rámci Chráněné krajinné oblasti Broumovsko (parcely st. 58 a 139/1 

jsou součástí 3. zóny ochrany, parcela 134/3 je součástí 2. zóny ochrany). 

V místě stavby se nenachází žádná evidovaná lokalita s výskytem chráněných, či ohrože-

ných druhů rostlin a živočichů, ani žádný prvek tvořící ÚSES.  

Z výše uvedeného vyplývá, že za dodržení níže uvedených podmínek nebude mít realiza-

ce předmětné stavby negativní vliv na hodnoty, k jejichž ochraně byla CHKO Broumovsko zří-

zena (§ 25 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a vyhláška č. 157/1991 Sb.), ani 

není v rozporu s ostatními zákonem hájenými zájmy ochrany přírody a krajiny. 

Lokalita se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje. 

Zájmové území záměru není v kontaktu s žádnou zařazenou evropsky významnou lokalitou 

(EVL) národního seznamu soustavy NATURA 2000. 

Nejbližší EVL Broumovské stěny (KÓD N2000 CZ0520518, KÓD ÚSOP 2898) a Ptačí oblast 

Broumovsko ( CZ0521014 / 2307) jsou dostatečně vzdáleny. 

Lze konstatovat, že realizací záměru nedojde k negativnímu ovlivnění dochované hodno-

ty krajinného rázu místa. 

 

 

Janovičky 

 

Penzion Diana se nachází v rekreační oblasti Janovičky. Tuto horskou obec, ležící 615 metrů nad 

hladinou moře, založil v roce 1672 opat Jan z Chotova a osídlili ji tyrolští kolonisté.  

V roce 1837 zde žilo 414 obyvatel a nad obcí stával barokní kostel. Před druhou světovou válkou 

měla vesnice 171 obyvatel a v roce 1965 se v ní trvale hlásilo již jen pouhých 6 lidí. 

Janovičky se staly vyhledávanou rekreační oblastí a oblíbeným výletním místem zejména po 

druhé světové válce. V současné době jsou součástí blízké obce Heřmánkovice. 
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2.  Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou 

pravděpodobně významně ovlivněny 

 

 

Klimatické poměry a ovzduší 

 

 

Klimatické poměry záměr neovlivní. 

Stav ovzduší záměr také prakticky neovlivní. 

 

Pro informaci lze uvést: 

Velká členitost území CHKO Broumovsko probíhajícími horskými hřebeny a údolími ve směru SZ-JV a s 

výškovými rozdíly tohoto terénu od 351 do 880 m n. m. vytvářejí i na krátkou vzdálenost značné podnební 

rozdílnosti. Charakter klimatu podmiňuje hospodářské i společenské využití jednotlivých částí celé oblasti 

a svým dlouhodobým působením má také velký význam pro následné pochody utvářející reliéf krajiny, 

vznik charakteristických typů půd a výskyt rostlinných a živočišných společenstev. 

 

Podle klimatické rajonizace ČR (E. Quitt) je území CHKO začleněno do tří rajonů dvou klimatických 

oblastí. Nejteplejší částí území je střed jižní poloviny Broumovské kotliny, řazené do klimatické oblasti 

mírně teplé a rajonu MT 7, zbytek Broumovské kotliny až k úpatí Broumovských stěn a Javořích hor, dále 

Policko, Machovsko a Stárkovsko je ještě řazeno do mírně teplé oblasti a rajonu MT 2. Hřebenová partie 

Javořích hor, Jestřebích hor a Broumovských stěn i širší okolí Teplic nad Metují, Adršpachu a Jívky již 

patří do klimaticky chladné oblasti a rajonu CH 7. 

 

Klimatická charakteristika jednotlivých oblastí a rajonů CHKO je uvedena v tabulce (Quitt 1971): 

Klimatická oblast chladná mírně teplá mírně teplá 

Rajon CH 7 MT 2 MT 7 

Počet letních dnů 10 - 30 20 - 30 30 - 40 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 120 - 140 140 - 160 140 - 160 

Počet mrazových dnů 140 - 160 110 - 130 110 - 130 

Počet ledových dnů 50 - 60 40 - 50 40 - 50 

Průměrná teplota v lednu -3°C - -4°C -3°C - -4°C -2°C - -3°C 

Průměrná teplota v červenci 15°C - 16°C 16°C - 17°C 16°C - 17°C 

Průměrná teplota v dubnu 4°C - 6°C 6°C - 7°C 6°C - 7°C 

Průměrná teplota v říjnu 6°C - 7°C 6°C - 7°C 7°C - 8°C 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130 mm 120 - 130 mm 100 - 120 mm 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 500 - 600 mm 450 - 500 mm 400 - 450 mm 

Srážkový úhrn v zimním období 350 - 400 mm 250 - 300 mm 250 - 300 mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 100 - 120 80 - 100 60 - 80 

Počet dnů zamračených 150 - 160 150 - 160 120 - 150 

Počet dnů jasných 40 - 50 40 - 50 40 - 50 
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V celé oblasti převládají větry západních směrů (kvadrant SZ-JZ). Srážkový úhrn je 650 - 850 mm, z toho 

podíl zimních srážek činí 250 - 400 mm. Sněhová pokrývka leží průměrně 70 - 90 dnů, lokálně až 120 dnů. 

Délka jejího trvání v závislosti na nadmořské výšce a expozici terénu se prodlužuje zhruba SZ směrem ke 

Krkonošům.  
Na celém území CHKO není ani jedna komplexní klimatická stanice ČHMÚ, která by byla schopna dodá-

vat potřebná základní hydrometeorologická a klimatická data o tomto chráněném území (nejbližší kom-

plexní stanice je až v Úpici v okrese Trutnov). 

V bezprostředním okolí záměru se nenacházejí žádné významnější stacionární zdroje emisí zne-

čišťujících látek.  

 

Hluk 

Stávající areál penzionu není a ani po realizaci záměru nebude významnějším zdrojem hluku. 

 

 

 

D.  Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní        

prostředí  

 

 
 

1.  Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti 

 

Ovzduší 

  

Areál penzionu Diana bude v době výstavby chatek ovlivněn určitým navýšením emisí 

z provádění zemních prací, z dopravy zeminy a stavebních materiálů a případně z vlastní stavby 

objektu. Emitovanými znečišťujícími látkami bude především prach a emise ze spalovacích mo-

torů dopravních a stavebních prostředků. Emise budou pouze krátkodobé a spíše v úvodní etapě 

stavby. Přesto však bude nutné omezovat především prašnost vhodnými technickými a organi-

začními opatřeními (zkrápění, čištění vozů, zaplachtování) na minimální úroveň. Toto mírné a 

časově omezené zvýšení emisí neovlivní významně veřejné zdraví, pouze může narušit pohodu 

hostů penzionu, případně i obyvatelstva v bezprostředním okolí stavby a na příjezdové komuni-

kaci. 

V chatkách se nepředpokládá instalace žádného vyjmenovaného stacionárního zdroje 

znečišťování ovzduší. Vytápění bude kombinací krbového vytápění a žebříčkových otopných 

těles. 

Z pohledu mobilních zdrojů dojde realizací záměru k zvýšení pohybu osobních vozidel 

návštěvníků dovnitř a vně areálu. Nepředpokládá se, že uvedené bude mít významnější vliv na 

kvalitu ovzduší. 

 

 Provoz školícího zařízení nebude zdrojem zápachu, stejně tak klimatické podmínky ob-

lasti nebudou provozem tohoto objektu v žádném případě ovlivněny. 
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Hluk 

 

 V době výstavby provoz stavebních mechanizmů a dopravních prostředků mírně zvýší 

hlukovou zátěž v nejbližším okolí stavby. Tento vliv však bude působit pouze krátkodobě, pře-

devším v první etapě stavby, kdy budou prováděny skrývkové a výkopové práce, přemisťována 

zemina a přivážen stavební materiál. 

Stavba záměru bude zabezpečena tak, že bude minimalizována vlastní doba stavby a její vlivy na 

okolní obyvatelstvo i na chod penzionu.  Veškeré stavební práce budou prováděny pouze v denní 

době a to max. od 7 do 21. hod. 

Vibrace ovlivňující okolí se zde mohou vyskytnout krátkodobě např. při provádění vrtů a vibrač-

ním hutnění betonu a zeminy. 

   V době provozu stávající areál i po realizaci záměru v místě stávajícího tenisové-

ho kurtu nebude významným zdrojem hluku. 

   

Stejně tak se v rámci provozu tohoto areálu nevyskytuje žádný zdroj radioaktivního ani elektro-

magnetického záření.  
 

 

 

 

 

2.  Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

 

 Nepříznivé vlivy na okolí (hluk, prach a emise) při stavbě v důsledku manipulace se ze-

minou a stavebním materiálem a z dopravy budou krátkodobé a je možné je minimalizovat dob-

rou organizací práce a dalšími technickými opatřeními. 

 Na základě shromážděných podkladových materiálů lze konstatovat, že žádná 

z emitovaných škodlivin (prach, zplodiny stavební mechanizace) nebude významně zatěžovat 

okolí areálu penzionu a jeho obyvatelstvo. Emise z provozu automobilů na příjezdových komu-

nikacích budou nízké a jejich příspěvek ke stávajícímu imisnímu pozadí bude zanedbatelný. 

Z hlediska omezování tvorby sekundárních emisí prachu je třeba zajistit čistění vozidel a za-

plachtování před výjezdem ze stavby a případný pravidelný úklid komunikací a veškerých zpev-

něných ploch pro dopravu. 

 Vlastní provoz bude ovlivňovat emisemi okolí zcela minimálně. Vytápění je elektrické 

doplněné krbem. Aktuálně se předpokládá převážně letní provoz chatek. 

Není předpoklad, že by při stavbě a provozu plánovaného záměru mohla vznikat zdravotní rizi-

ka. 
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 Z pohledu dodržování doporučených opatření při výstavbě je významné, 

že investor je i faktickým provozovatelem penzionu a že se nepředpokládá omezení provozu 

v době výstavby. 

 

Provozem zařízení nedojde v jeho okolí k faktickému zvýšení hladiny hluku, které by mělo prak-

tický vliv na zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě.  

 

Stavba vzhledem ke svému charakteru má na okolní chráněná území a prvky územního systému 

ekologické stability prakticky nulový vliv. Plocha, na které bude realizován záměr nezasahuje do 

žádné z evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000. Plocha neleží ani na území ptačí 

oblasti Broumovsko – viz příloha H 2. 

 

Vlivy provozu chatek na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví budou málo vý-

znamné nebo nevýznamné.  

 

3.  Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice 

  

  Z lokality záměru je to 1 km cesty po cestě na hraniční přechod Janovičky – Gluszyca 

Górna (přechod pro pěší, cyklo, lyže, invalidní vozíky) a cca 0,5 km vzdušnou čarou (lesem) na 

státní hranici s Polskem. I přes relativní blízkost hranice je přeshraniční vliv zcela vyloučen. 

Navrhovaný záměr nebude mít žádné nepříznivé vlivy přesahujících státní hranice vzhledem 

k charakteru stavby a vzdálenosti záměru od státních hranic s Polskem. 

 

4.  Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 

 

Pozn.: Níže jsou uvedená hlavní navrhovaná opatření rozdělená do jednotlivých oblastí. Tím nejsou do-

tčena další opatření přímo vyplývajících z příslušných předpisů a vydaných rozhodnutí – povolení.. Dále 

je potřeba počítat s tím, že se relevantní legislativa může měnit a bude tedy třeba na její změny adekvátně 

reagovat. 

 

Ovzduší 

 Při suchém větrném počasí provádět skrápění povrchu staveniště za účelem snížení praš-

nosti. Omezovat vhodnými technickými prostředky a organizačními opatřeními prašnost při 

zemních pracích a sekundární prašnost ze stavebních mechanizmů a z dopravy (zkrápění, čištění 

vozů, zaplachtování) na stavbě a ze stavby. 

Transport materiálu, zeminy a dovoz stavebního materiálu pro záměr zajistí nákladní vozidla 

s příznivými emisními parametry. Při výběru prováděcí firmy sledovat také hledisko kvality stro-

jového vybavení a jeho úrovně s ohledem na vliv na životní prostředí. 
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Budou provedena příslušná protiradonová opatření 

Těkavé kapaliny – v případě jejich užívání - budou skladovány v uzavřených obalech (soudcích, 

kanystrech, případně v lahvích). 

V případě instalace freonového chlazení (klimatizace) zajistit příslušné revize a evidenci. 

 

Chemické látky a přípravky, havarijní připravenost 

 

 Významnější užití chemických látek a přípravků se v době stavby a hlavně provozu ne-

předpokládá, nicméně i tak je třeba při stavebních pracích bezpodmínečně nutné dbát všech bez-

pečnostních předpisů a používat předepsané ochranné pomůcky. Současně je nutno dodržovat 

veškeré související bezpečnostní a technologické předpisy a nařízení. Při provádění vlastních 

prací je nutno zabezpečit staveniště před přístupem nepovolaných osob. Na stavbě budou dodr-

žována příslušná ustanovení legislativy upravující požadavky na provádění staveb. 

Nakládat s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (N-CHLaP) podle údajů bezpečnost-

ních listů.  

Důsledně dodržovat všechny povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně a jeho prová-

děcích předpisů vč. navazujících norem. Řádně revidovat a prověřovat funkčnost zařízení. 

 

 

Řešení ochrany proti hluku 

 

Průběh výstavby bude organizačně a technicky zabezpečen tak, aby byl minimalizován jednak 

vliv na okolní obyvatelstvo, ale i vliv na stávající provoz penzionu. 

Terénní a stavební práce budou prováděny pouze v denní době a to mezi 7. – 21. hodinou 

s těžištěm prací významných z pohledu hluku do 16. hod. 

 

Stavební práce budou prováděny podle technologických předpisů výrobce tak, aby byly v maxi-

mální míře omezeny nepříznivé účinky těchto prací na okolní prostředí. Dále budou respektová-

ny příslušné hygienické předpisy. 

Zcela vyloučeno je ponechávání strojů v chodu v době neprovádění činnosti. 

 

Při provádění budou zpracována a respektována nařízení pro ochranu proti hluku a vibracím. 

 

Dodavatel je povinen používat stroje a zařízení s příznivými v dobrém technickém stavu, jejichž 

hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém průkazu. Hladiny hluku ze stavební čin-

nosti nesmí v okolí překročit stanovené hygienické limity.  

 

 

 

. 
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Odpady 

 Před prováděním stavebních prací se musí provést zatřídění jednotlivých druhů vznikají-

cích odpadů a navrhnout způsob jejich likvidace. V případě potřeby, např. při zjištění znečištění 

tohoto odpadu, bude proveden chemický rozbor, případně vodný výluh vzorku odpadu a podle 

výsledku navržen způsob likvidace. 

 Dále bude upřesněno množství vznikajících odpadů, konkrétní místa a systém sběru, tří-

dění, soustřeďování, využívání a odstraňování odpadů na stavbě, m. j. specifikovány prostory 

pro shromažďování nebezpečných odpadů v době stavebních prací tak, aby byly splněny poža-

davky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a na něj navazujících předpisů. Rov-

něž budou řešeny potřebné odvozové a dovozové vzdálenosti a návrh přepravních tras pro odpa-

dy, které budou vznikat při stavbě.   

 Odpady, vzniklé při realizaci stavby, budou zařazeny podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů…. 

 Po dobu výstavby bude původcem odpadu zhotovitel stavby. Ten je povinen zajistit jejich 

třídění a následně odstranění. Proto bude při provádění stavebních prací nutné důsledně sledovat 

kvalitu vznikajících odpadů a nakládat s nimi dle jejich skutečných vlastností. O produkci a způ-

sobu nakládání se stavebními odpady musí být vedena průběžná evidence.  

Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné 

osobě. 

Bilance zemin se předpokládá přibližně vyrovnaná. Případná vytěžená přebytečná zemina 

bude odvážena bez mezideponování. Bude s ní nakládáno v souladu s aktuálně platnou legislati-

vou, stejně tak v případě deficitu a dovozu zeminy je třeba dodržet platnou legislativu. 

Odpad bude na staveništi tříděn, bude ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo do 

kontejnerů umístěných na ploše staveniště pro následný odvoz. Přednostně budou odpady dru-

hotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo). Materiálové využití bude mít přednost 

před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů. 

Zvláštní pozornost bude třeba věnovat mimo jiné odpadním obalům znečištěným škodli-

vinami. Obaly podskupiny 1501 je třeba třídit, shromažďovat a předávat oprávněným osobám 

pod příslušným katalogovým číslem, dle materiálu z něhož byly vyrobeny, se zařazením do ka-

tegorie O/N. katalogové číslo 150110 N za souhlasu k upuštění od třídění, odděleného shromaž-

ďování dle § 16 odst. 2 zákona 185/2001 Sb., v platném znění. 

I přes relativně malé očekávané množství odpadů vzniklých na této stavbě je nutné při-

hlížet k úkolům, které ukládá v této oblasti Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého 

kraje. Smluvně zajistit využití, eventuálně odstranění odpadů pouze se subjekty, oprávněnými k 

této činnosti. 

V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých 

v procesu výstavby a doložit způsob jejich zneškodnění – předložit doklady o předání odpadů 

oprávněným osobám MěÚ Broumov OŽP. 

 

 V době provozu záměru bude primární třídění odpadů prováděno na místě jejich vzniku, 

tedy přímo v areálu penzionu Diana a chatek, které bude vybaveno systémem sběrných odpado-

vých nádob - kontejnerů, připravených k periodickému svozu.  

Vytříděný odpad bude uložen do označených kontejnerů a předám k smluvnímu odstranění na 

základě uzavřených smluv o převzetí, odvozu a likvidaci s pověřenými a oprávněnými firmami a 

organizacemi zabývajícími se druhotným využitím, nebo odstraněním odpadů. 
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Vody 

 V době stavby zajistit, aby stavební mechanizmy na tomto staveništi byly v dobrém tech-

nickém stavu, aby nemohlo dojít ke znečištění půdy a podzemních vod úkapy oleje a pohonných 

hmot. Během výstavby se na ploše záměru nebudou realizovat výměny olejů, zbytné opravy stro-

jů. Rovněž je třeba vhodným způsobem zajistit případné skladování nebezpečných stavebních 

materiálů na stavbě proti nepříznivým povětrnostním podmínkám.  

Budou činěna i další potřebná opatření, tak aby nemohlo dojít k ohrožení jakosti nebo zdravotní 

nezávadnosti povrchových nebo podzemních vod. 

 Pro případy znečištění půdy náhodnými úniky technických kapalin z motorových vozidel 

během výstavby záměru a montáže technologií bude na přístupném místě v prostoru technického 

zázemí zřízen tzv. havarijní bod, zázemí bude dále vybaveno kromě příslušných adsorbentů, lo-

pat a sudu na znečištěnou zeminu i hasícími prostředky, lékárničkou pro první předlékařskou 

pomoc a ochrannými pomůckami pro zasahující pracovníky. Bude neprodleně zabráněno další-

mu šíření znečišťujících látek do okolí a kontaminovaná zemina bude ihned odvezena a odstra-

něna. V případě, ze by hrozila nebo nastala havárie ve smyslu vodního zákona bude neprodleně 

volán HZS (150) a následně informován příslušný orgán ochrany vod. 

Odpadní splaškové vody z nových objektů – chatek budou svedeny na typovou čistírna odpad-

ních vod CLEANNY 8P (dále jen DČOV) s dočištěním na zemním biologickém filtru typ BFF 

6/10 (dále jen filtr). Budou respektována opatření stanovená v povolení ČOV, dále pokyny vý-

robce pro instalaci ČOV a jeho pokyny pro provoz ČOV. 

 

Ostatní 

I přes to, že se nejedná o území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona ČNR 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči) budou pracovníci provádějící zemní práce upozorněni na možnost výsky-

tu archeologických památek a případný archeologický nález okamžitě budou nahlásit pracovní-

kům muzea a do rozhodnutí nebudou pokračovat ve stavbě. 

Při budování přípojek bude zajištěna ochrana kořenového systému stromů dle ČSN DIN 18 920. 

Terén se nebude minimálně 1 metr od paty kmene snižovat. 

Budou respektována další stávající i obdržená vyjádření a rozhodnutí orgánů státní správy a sa-

mosprávy. 

 

5.  Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci 

vlivů  
 

 Při zpracování tohoto oznámení záměru bylo k dispozici řešení na úrovni dokumentace 

pro územní a stavebního řízení a nebyly k dispozici některé detaily technologického zařízení 

stavby. 

 Byla provedena obhlídka lokality zpracovatelem oznámení vč. pořízení fotodokumenta-

ce. Bylo konzultováno se zpracovateli dílčích podkladů a majiteli - investory.  

  S ohledem na charakter záměru a jeho budoucí provoz lze předpokládat, že neby-

ly zanedbány základní souvislosti a specifikace vlivů této stavby a jejího provozu na životní pro-

středí. 
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E.   Porovnání variant řešení záměru 

 

 Záměr představuje výstavbu a provoz chatek pro rekreaci v areálu stávajícího penzionu.  

Při umístění záměru byly již dříve investorem zvažovány varianty umístění, z kterých jedno-

značně vyplynulo, že umístění v tomto prostoru poblíž zázemí penzionu investora s využitím 

synergií se stávajícím penzionem je jednoznačně optimální. 

Z uvedených důvodů je proto záměr posuzován v jedné variantě.  

 

F.   Doplňující údaje  

 

1.  Mapová a jiná dokumentace 

 Detail územního plánu Broumov  

 Koordinační výkres stavby. INS s.r.o. projektový a inženýrský atelier, Náchod,  

 Mapy umístění záměru 

 

2.  Ostatní přílohy 
 

 Vyjádření MŽP k záměru z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ži-

votní prostředí.  

 Některá vyjádření, rozhodnutí a souhlasy orgánů státní správy a samosprávy 

 Fotodokumentace z místa záměru 

 

Všechny mapové podklady a ostatní přílohy jsou přiloženy v závěru tohoto oznámení. Mapové 

přílohy jsou ve zmenšeném formátu, kterému neodpovídají uvedená měřítka. 

 
 

 

G.   Shrnutí netechnického charakteru  

 

Předmětem záměru je stavba: „Chaty pro rekreaci, Janovičky“ na pozemcích st. p. č. 58, p. p. č. 

134/3 a 139/1 v k. ú. Janovičky u Broumova podle projektové dokumentace zpracované společ-

ností INS spol. s.r.o., Parkány 413, 547 01 Náchod. 

 

Jedná se o výstavbu čtyř rekreačních chat u stávajícího penzionu Diana.  

 

Navržené jsou objekty o obdélníkovém půdorysu, s rozměry 12,9 x 6,6 m a se zápražím na jižní 

straně o šířce 2,4m. Chaty mají mít výšku po hřeben střechy 4,7 m. Nosné konstrukce stavby 

mají být tvořeny sendvičovými panely pro nízkoenergetické stavby. Objekty mají být zastřešeny 

pomocí sedlových střech o sklonu střešních rovin 20°, se střešní krytinou z falcovaného plechu 
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hnědočervené barvy (shodný odstín jako je použitý na střeše sousedního penzionu). Venkovní 

omítka staveb má být provedena ve světlém odstínu okrové barvy. Posuzované podklady součas-

ně řeší provedení zpevněných přístupových a parkovacích ploch při užití zatravňovací dlažby, 

provedení opěrných zídek u objektů a připojení chat na inženýrské sítě. Odpadní vody z objektů 

mají být likvidovány pomocí čistírny odpadních vod CLEANY 8P se zemním biologickým fil-

trem BFF 6/10 a zaústěním do horninového podloží. 

 

Předmětné pozemky jsou situovány ve III. zóně odstupňované ochrany CHKO Broumov-

sko, v zastavitelné části sídla. Na pozemcích se nenachází žádná evidovaná lokalita s výskytem 

chráněných, či ohrožených druhů rostlin a živočichů ani žádný prvek, který je základem systému 

ÚSES. 

 

Bude zachován charakter zástavby, budou respektovány architektonické hodnoty stávají-

cích objektů ležících ve vizuálním kontextu. Předmětný záměr se nevymyká požadavkům na 

ochranu krajinného rázu. 

Místo stavby je uzavřenou enklávou, která je ohraničena lesním porostem a stávající zá-

stavou, navrhované objekty budou svým ztvárněním korespondovat s okolní zástavbou rekreač-

ního charakteru a díky uzavřenosti prostoru se nebudou uplatňovat rušivě v pohledech do okolní 

krajiny. 

Záměr nebude mít významný vliv na Ptačí oblast Broumovsko ani na žádnou evropsky 

významnou lokalitu soustavy Natura 2000. 

Z uvedené stručné charakteristiky tohoto záměru je zřejmé, že jeho vliv na okolí bude málo vý-

znamný a nelze předpokládat kumulaci s jinými záměry v této lokalitě.  

Není známa skutečnost, že by při výstavbě a provozu plánované stavby mohla vznikat zdravotní 

rizika.  

Z výše uvedeného vyplývá, že realizaci záměru lze doporučit. 

 

 

H. Příloha 

 

1.  Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací doku-

mentace 

 

Písemné vyjádření úřadu územního plánování Městského úřadu Broumov, který je příslušný 

k vydání plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití, k záměru 

„Chaty pro rekreaci, Janovičky“ z hlediska územního plánu města Broumova je uvedeno 

v příloze č. H 1.  

.  

2.  Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona    č. 

114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. 

 

Podle písemného vyjádření Správy Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, jako místně přísluš-

ného orgánu ochrany přírody a krajiny, nebude mít uvedený záměr dle ust. § 45i odst. 1 zákona 
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významný vliv na Ptačí oblast Broumovsko ani na žádnou evropsky významnou lokalitu sousta-

vy Natura 2000, a proto jej není nutno z tohoto hlediska posuzovat. 

Stanovisko CHKO je v příloze H 2. 

 

 

 

 

 

 

Podkladové materiály, legislativa a hlavní zdroje informací: 
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[3] – Vyhláška MŽP č. 157/1991 Sb. o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko. 
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Příloha H 1  
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Příloha H2 
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D a l š í   p ř í l o h y  

 

 Vyjádření ústředního správního úřadu z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. 
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Vyjádření obecního úřadu Heřmánkovice k projektu: 
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Závazné stanovisko – souhlas se stavbou do 50 m od okraje lesa 
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Závazné stanovisko k umístění a povolení stavby Správa CHKO Broumovsko 

 

 
 



Chatky pro rekreaci, Janovičky 

Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., v rozsahu přílohy č. 3 

                                        49 

 
 

 

 

 

 

 



Chatky pro rekreaci, Janovičky 

Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., v rozsahu přílohy č. 3 

                                        50 

Souhlas s vynětím ze ZPF 
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Závazné stanovisko vodoprávního úřadu 
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Hlavní pozemky záměru v katastrální mapě: 

 

 

 
 

Širší vztahy – výkres: 
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Projekt – celková situace a vysvětlivky 

 



Chatky pro rekreaci, Janovičky 

Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., v rozsahu přílohy č. 3 

                                        58 

Záměr z pohledu územního plánu obce 

 
   Poz.n: měřítka jsou zkreslena  
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Fotografie místa záměru a okolí. 

 

 

 

     
 Příjezd do obce – v levo dětský  tábor                                  Místo realizace záměru 

 

 

 

     
Penzion Diana – pohled od silnice                   Nedaleký lyžařský areál a pohled do údolí 

 
 

Foto. Alexandr Rosa 

 

  


