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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A.I.  Obchodní firma 
Obec Hejtmánkovice 

   
 

 
A.II.  IČO 
   00653594 

 

A.III.  Sídlo 
Obecní úřad Hejtmánkovice 
Hejtmánkovice 118 
Broumov 550 01 
 

 

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce 
oznamovatele 

    Oznamovatel:  Václav Harasevič 
                         starosta obce 

                       tel.: +420 491 523 770 
    mail: obechejtmankovice@tiscali.cz 

 
pro proces posuzování vlivů na životní prostředí na základě dále uvedené plné moci 
zastoupen: 
    MgA. Viktor Vlach 
                                           under-construction architects 
    Palachova 1742 
    547 01 Náchod 

mailto:obechejtmankovice@tiscali.cz
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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 Novostavba Obecního dvora v Hejtmánkovicích 
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. 
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B.I.2.  Kapacita (rozsah) záměru 
Předmětem záměru je výstavba souboru budov (tělocvična, školící centrum, ubytovna a 
vstupní objekt) a přestavba stávajícího objektu stodoly na kotelnu. Součástí záměru je i 
úprava okolního parteru, rekonstrukce stávajícího průběhu cest a zřízení nových 47 
parkovacích míst. Objekt tělocvičny bude využíván především ke sportovním účelům 
s kapacitou maximálně 100 osob, ale také ke kulturním akcím s kapacitou až 370 osob. 
Objekt školícího centra bude mít kapacitu pro 72 účastníků. Ubytovna je navržena pro 
50 osob. 
Záměr lze charakterizovat následujícími nároky na plochy: 
§ Zastavěná plocha    :     1 815 m2 
§ Zpevněná plocha   :     3 725 m2 
§ Nezpevněná plocha (zeleň)  :   11 741 m2 
§ Celkem     :   17 281 m2 
§ Počet parkovacích míst   :          47 
 

B.I.3.  Umístění záměru 
kraj:    Královéhradecký 
obec:    Hejtmánkovice 
katastrální území: Hejtmánkovice                       
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B.I.4.  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Pozemek určený pro stavbu obecního dvora se nachází v těžišti obce, na pravém břehu 
potoka, na vyvýšeném jihozápadním okraji Hejtmánkovic. Je vklíněn mezi statek č.p. 64 
zvaný Šolcovna, rybník a fotbalové hřiště s přilehlými zahrádkami. Na místě 
v současnosti stojí montovaná ocelová zemědělská hala, okolo ní se rozprostírají 
zanedbané travnaté plochy. Od hlavní komunikace je místo stavby opticky odděleno 
stromořadím vzrostlých dubů, směrem k bytovým domům č.p. 125  a 252 stojí tři řadové 
garáže. 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 
Pozemek má centrální polohu v rámci vesnice, přímou návaznost na sportovní zařízení 
(fotbalové a volejbalové hřiště) a dobrou dopravní obslužnost. Pozemek zároveň patří 
obci Hejtmánkovice.  
Na pozemcích určených pro stavbu Obecního dvora stojí chátrající ocelová zemědělská 
hala, která bude rozebrána a odstraněna. Odstraněna bude rovněž unimo buňka vedle 
stávající stodoly. Přípojky k sítím probíhají v těsné blízkosti, návaznost na dopravní 
infrastrukturu je dobrá. Staveniště je dostupné i pro středně těžkou dopravní 
infrastrukturu.  
 

B.I.6.  Popis technického a technologického řešení záměru 
Objekty jsou konstruovány pomocí klasických stavebních technologií, je brán ohled na 
ekonomickou stránku stavby. Objekty jsou založeny na betonových základových pasech 
(u tělocvičny doplněné patkami pod sloupy). Svislé nosné konstrukce jsou 
z keramických tvárnic (u tělocvičny pouze jako výplň v montovaném betonovém 
skeletu), stropy z panelů spiroll (atypické u tělocvičny železobetonové), střešní 
konstrukce z dřevěných sbíjených příhradových vazníků. Loubí u tělocvičny a objekt 
vstupu mají ocelovou nosnou konstrukci, zastřešeny jsou plochou střechou. Základním 
modulem stavby je 9 metrů, všechny vnější rozměry se odvozují z jeho násobků (šířky 
objektů 4,5, 9 a 18 metrů, délka ubytovny a školícího centra 27 metrů), výška římsy 6,2 
metrů, hřebene 10,5 metrů. Před zahájením stavebních prací je nutné demontovat 
zchátralou zemědělskou halu na parcele 341 a odstranit její základové konstrukce. 
Objekt A – tělocvična 

Tělocvična je orientována kolmo na osu kompozice celého areálu, tedy s podélnou osou 
ve směru jihovýchod – severozápad. Je přístupná z prostoru dvora dvěma symetrickými 
vstupy, které jsou kryté loubím. Hrací plocha se zázemím je zahloubena o 1,5 metrů 
pod okolní terén, vstupuje se tedy na jakousi mezipodestu. Z té je možné sestoupit o 
půl patra níže k šatnám (buď po schodišťovém rameni, nebo v jižní části po rampě pro 
tělesně postižené), nebo nahoru na tribuny. Zázemí je rozděleno na dvě části, aby 
hloubka stavby byla co nejmenší, rozpětí haly co nejekonomičtější. Jižní zázemí 
obsahuje navíc rampu pro zdravotně postižené a stěhování rozměrných cvičebních 
pomůcek, dále nářaďovnu, dvě malé šatny (po 10 ti skříňkách) se společnými sprchami 
a záchody. V návaznosti na rampu je řešeno i WC pro vozíčkáře. Severní zázemí má o 
něco větší šatny (17 a 31 skříněk), oddělené sprchy a záchody, uzamykatelnou 
místnost na aparaturu, sklad míčů a úklidovou komoru pro podlaží v úrovni hrací plochy. 
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Samotná tělocvična má vnitřní světlý rozměr 17x30 metrů, světlá výška je díky 
zahloubení do země 7,2 metrů. Tribuny přístupné schodištěm od hlavních vstupů jsou 
v úrovni 2. nadzemních podlaží dalších objektů, na jižní tribuně je příležitostný bar 
s posezením a zázemím personálu, technická místnost s úklidovou komorou. Bar je 
pouze nápojový s originálně balenými potravinami, zásobuje se v době mimo plesy a 
sportovní akce. Potraviny i nápoje se skladují ve skříňkách baru, celý prostor je 
uzamykatelný stahovací roletou. Severní část slouží jako malé spinning centrum se 
zázemím cvičitele (šatní skříňky, dřez a koupelna) a dvěma šatnami návštěvníků (po 9 ti 
skříňkách) se sprchami a záchody. Vše je doplněno místností trenéra s koupelnou. 
Úklidová komora je součástí hygienického jádra  je přístupná z chodby. Sportovní klání 
lze také sledovat z boku hrací plochy – velkými okny z krytého loubí před tělocvičnou. 
Pohyb a hra tak oživí centrální dvůr, oba souběžné děje zůstávají v kontaktu. Provoz 
tělocvičny musí zaručit bezproblémové střídání dvou školních tříd na hodinách tělocviku 
(cca 60 lidí), je však možné i využít pouze část s malými šatnami, nebo jen spinning 
centrum, jednotlivé úseky mohou fungovat nezávisle na sobě. Počítá se i s využitím 
tělocvičny pro příležitostné obecní plesy, hrací plocha slouží jako taneční parket. Proto 
je dispozice doplněna o sklad aparatury a příležitostný bar s posezením, využívat se 
budou záchody přístupné přes šatny s uzamykatelnými skříňkami. 
Tělocvična je jedno (hlavní hala) až dvoupodlažní (zázemí), nepodsklepená. Úroveň 
hrací plochy je o půl patra zapuštěna pod terén, odtěženou zeminu je možné plynule 
rozprostřít z jihovýchodní strany a stavbu tak opticky snížit. Stavba je založena na 
základových pasech, pod sloupy jsou železobetonové patky. Svislé nosné konstrukce 
jsou provedeny z železobetonových montovaných sloupů. Mezi sloupy jsou jako výplň 
vloženy keramické tvárnice a izolační akumulační výplň. Sloupy nesou dřevěné 
příhradové vazníky pultové střechy. Světlé rozpětí haly je 17,1 metrů. Vestavěné 
konstrukce zázemí jsou řešeny jako zděné s železobetonovými stropy. Schodiště a 
rampa rovněž železobetonové, nášlapné plochy s protiskluznou úpravou. Vnitřní stěny 
tělocvičny jsou opláštěny vodovzdornou fóliovanou překližkou. Fasády jsou obloženy 
horizontálním dřevěným obkladem thermowood a deskami z vodovzdorné překližky. 
Výplně otvorů jsou skleněné v dřevěných eurorámech. Střešní plášť bude z plechových 
střešních dílců tmavě šedé barvy. 
Předsazené loubí má ocelovou konstrukci, střecha je plochá s krytinou z šedých 
hydroizolačních pásů. Voda bude odvedena k vnějšímu líci a svedena vnitřními svody 
ve sloupech. Podlaha loubí bude z nefermentovaných dubových pražců uložených ve 
štěrkovém loži. 
Objekt B – školící centrum 
Objekt kolmý k tělocvičně slouží jako školící centrum. Svou dlouhou jihovýchodní 
fasádou se otvírá výhledům na rybník a do krajiny, opačná strana je opticky maximálně 
propojena s prostorem dvora. Osově komponovaný vstup ze dvora je zvýrazněn 
předsazeným objemem závětří. Jde o podélný dispoziční dvojtrakt - nečleněný dlouhý 
prostor školící místnosti v přízemí se otvírá do zeleného dvora, druhá část slouží jako 
zázemí. Školící místnost pojme cca 50 sedících osob, je možné jí libovolně 
přizpůsobovat individuálním potřebám školitele, různým zvykům školených skupin a 
podobně. Stoly jsou stejně velké, umožňují uskupení do různých sestav.  
Druhé podlaží je galerií rozděleno na dvě provozní poloviny. V první, otočené směrem 
k vesnici, je byt správce se samostatným vstupem po točitém schodišti. Jednotka o 
velikosti 3+kk je opět členěna na podélné trakty – noční část otočená do dvora se 
dvěma pokoji a společnou koupelnou, denní směrem k rybníku s obytnou místností a 
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kuchyňským koutem. Konstrukce oddělující byt od školícího centra budou dostatečně 
zvukově izolovány. Jihozápadní úsek druhého podlaží je přístupný z galerie a slouží 
jako zázemí personálu. Část dvojtraktu orientovaná směrem do dvora je vyčleněna pro 
kanceláře správce areálu a nájemce školícího centra, část orientovaná k rybníku slouží 
jako zázemí personálu. Je zde denní místnost se šatnou, kuchyňkou a posezením, 
rezervní sklad a hygienická buňka se sprchou, záchodem a umývadlem. V návaznosti 
na vstup do těchto prostorů je technická místnost. Flexibilita školících prostor umožňuje 
účast různě početných skupin, je možno využívat pouze oddělený salonek, celé 
přízemí, nebo celý provoz spojit i s prostorem na galerii. Stálá přítomnost správce 
areálu je jistě vítaná. 
Školící centrum je dvoupodlažní nepodsklepená budova založená na betonových 
základových pasech. Svislé nosné konstrukce jsou z 30 cm tlustých keramických tvárnic 
(Porotherm), tepelnou izolaci tvoří 12 cm tlustý polystyren. Dřevěné opláštění bude 
montováno na rošt, který vytvoří provětrávanou vzduchovou mezeru. Příčky budou 
rovněž v systému Porotherm. Strop nad 1.NP je z betonových panelů Spiroll na světlé 
rozpětí 8,1 metrů. Přímé schodišťové rameno bude železobetonové, vetknuté do zdí. 
Točité schodiště do bytu správce bude ocelové. Konstrukce střechy je tvořena 
soustavou dřevěných příhradových pultových vazníků. Jejich spodní pasy jsou zároveň 
nosnou konstrukcí pro stropní podhled nad 2.NP. Prostor krovu je nezateplený 
provětrávaný, přístupný pouze průlezovými otvory. Fasády jsou obloženy horizontálním 
dřevěným obkladem thermowood a deskami z vodovzdorné překližky. Výplně otvorů 
jsou skleněné v dřevěných eurorámech. Střešní plášť bude z plechových střešních dílců 
tmavě šedé barvy. 
Objekt C – ubytovna 
Ubytovna je svou podélnou osou orientována ve směru jihozápad – severovýchod, 
hmotově se jedná o ozrcadlení předchozího objektu školícího centra. Tři hlavní vstupy 
jsou otočeny přímo do dvora. Dva boční obsluhují vždy po čtyřech pokojích po 4 
osobách, které jsou přístupné z hlavní chodby. V severovýchodní části budou dva 
pokoje pro osoby zdravotně postižené a pokoj řidičů. Každý pokoj má své hygienické 
zázemí s umyvadlem, záchodem a sprchou. Koncovou část vstupních chodeb tvoří 
úklidové komory se sklady špinavého ložního prádla, vestavěné skříně mezi vstupy do 
pokojů slouží pro uskladnění čistých lůžkovin. V části otočené směrem ke vstupu do 
areálu jsou dvojlůžkové pokoje pro řidiče a zdravotně postižené s odpovídajícím 
zázemím. Přímé rameno schodiště za prostředním vstupem ústí na krytou zasklenou 
„pavlač“, která tvoří předprostor pokojů ve 2.NP. Pokoje jsou 6 ti lůžkové, se 
samostatným zádveřím a koupelnou – ta má navíc oddělen záchod a sprchový kout, 
takže jí může používat více osob najednou. Na jednom konci chodby - „pavlače“ je malá 
kuchyňka a sklad čistého prádla, na druhém je sklad špinavého prádla a úklidová 
komora. Obě části této pobytové chodby budou od schodiště odděleny požárními 
dveřmi. Technická místnost je umístěna pod schodištěm, přístupná je z vnější - 
severozápadní strany objektu. Díky svému prostorovému uspořádání dokáže ubytovna 
pokrýt potřeby různě početných ubytovaných skupin (od jednotlivců po plný autobus). 
V případě menší návštěvnosti je možné zabydlet jen její část, pokoje a komunikace ve 
zbylých částech není nutné vytápět ani uklízet. 
Ubytovna je dvoupodlažní nepodsklepená budova založená na betonových základových 
pasech. Svislé nosné konstrukce jsou z 30 cm tlustých keramických tvárnic 
(Porotherm), tepelnou izolaci tvoří 12 cm tlustý polystyren. Dřevěné opláštění bude 
montováno na rošt, který vytvoří provětrávanou vzduchovou mezeru. Příčky budou 
rovněž v systému Porotherm. Strop nad 1.NP je z betonových panelů Spiroll na světlé 
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rozpětí 8,1 metrů. Schodišťové rameno bude železobetonové, vetknuté do zdí. 
Konstrukce střechy je tvořena soustavou dřevěných příhradových pultových vazníků. 
Jejich spodní pasy jsou zároveň nosnou konstrukcí pro stropní podhled nad 2.NP. 
Prostor krovu je nezateplený provětrávaný, přístupný pouze průlezovým otvorem. 
Fasády jsou obloženy horizontálním dřevěným obkladem thermowood a deskami 
z vodovzdorné překližky. Výplně otvorů jsou skleněné v dřevěných eurorámech. Střešní 
plášť bude z plechových střešních dílců tmavě šedé barvy. 
Objekt D – vstup 
Protáhlý objekt vstupu je rovnoběžný s budovou tělocvičny a propojuje ubytovnu se 
školícím centrem. Svou nízkou podélnou hmotou uzavírá vnitřní dvůr. Je to symetrická 
stavba se dvěma krytými vjezdy/vstupy po stranách. Svou světlou výškou 4,1 metrů 
umožňuje vjezd požární techniky, kryté prostory slouží jako shromaždiště návštěvníků 
v případě nepříznivého počasí, jakési vstupní „foyeur“. V místech, kde se tento objekt 
napojuje na druhé dvě stavební hmoty, budou osazeny pískovcové lavice. Střední plnou 
část této stavby tvoří stejně velké kóje – sklady na sportovní náčiní, zahradní techniku, 
venkovní nábytek a podobně. Přístup do těchto místností je před povětrností kryt 
přetaženou střechou, vytváří se tak protipól kryté části loubí před tělocvičnou. „Kolárny 
a lyžárny“ jsou uzamykatelné po částech odpovídajících provozním úsekům v ubytovně 
– co vchod, to jeden klíč. Na bocích této středové „nohy“ jsou v uzavřených místnostech 
umístěny nádoby na odpad, popelářský vůz tak nemusí vjíždět až do dvora. 
Jednopodlažní vstupní objekt je řešen jako ocelová sloupková konstrukce s rozponem 
4,5 metrů. Konstrukce jsou pouze opláštěné, nejsou vyplněny tepelnou izolací, objekt je 
nevytápěný. Střecha je plochá s krytinou z šedých hydroizolačních pásů. Voda bude 
odvedena k vnějšímu líci a svedena vnitřními svody ve sloupech. Podlaha loubí bude 
z nefermentovaných dubových pražců uložených ve štěrkovém loži. Krytá fasáda 
obrácené „dovnitř“ bude obložena vodovzdornou překližkou, vnější fasády budou 
z desek cetris. 
Objekt E – stodola (kotelna) 
Stávající objekt bude zachován v nezměněné podobě a využíván jako centrální kotelna 
se skladem paliva. Rekonstrukce stodoly bude probíhat s minimálními zásahy do 
konstrukcí. Bude umožněn vjezd hospodářských vozidel stávajícími vraty ze dvora 
Šolcovy, vstup do kotelny je řešen stávajícími vraty v severozápadním štítě stodoly. 
Jedná se o adaptaci, stávající konstrukce budou zachovány a do nich vložena 
železobetonová „krabice“ obsahující technologie kotelny a sklad paliva se zásobníky. 
V kotelně se budou nacházet dva samostatné kotle na biomasu o výkonu 50kW a 
75kW.  Každý z kotlů bude mít samostatný komín – kotel 75kW komín o DN 220mm a 
kotel 50kW komín o  DN 180mm. Do každého z kotlů bude veden šnekový dopravník 
štěpky z centrálního zásobníku. 
 
Předkládaná stavba nevyžaduje žádné související stavby, adaptace stávající stodoly na 
kotelnu je uvažována a popsána jako samostatný objekt. 
Vzhledem ke snaze o minimalizaci výšky objektu tělocvičny stavby, se část objemu 
umisťuje pod stávající terén. Ostatní objekty jsou osazeny přímo na terénu, vykopán 
bude pouze objem pro základové pasy. Tímto vzniká deponie asi 1500 m3 zeminy. 
Kvalitní ornice bude sejmuta a po dobu výstavby přesunuta do jihozápadní části 
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pozemku, ostatní zemina bude odvezena na nejbližší deponii. Sejmutá ornice bude po 
dokončení hrubých prací použita jako kvalitní základ pro venkovní a sadové úpravy. 
Sadové úpravy areálu budou mít za cíl obnovu a zkvalitnění stávajících stromořadí a 
přiblížení se historickému venkovskému výrazu. Náletová zeleň a jehličnany budou 
odstraněny. Nově vysázené (všechny listnaté) stromy a keře odpovídají požadavkům 
Správy CHKO na ozelenění staveb v chráněném území a budou pocházet z místních 
zdrojů. 
Návrh řešení dopravy v klidu 
Využívá se stávajícího dopravního napojení areálu přes p.č. 240, 1453/2, 1453/3 a 
1453/1. Nájezd do areálu je pouze komunikací o šíři jednoho dopravního pruhu a bude 
opatřeno dopravním značením. Zásobování bude stejným dopravním napojením, 
v případě dopravní špičky (doba před plesem) bude možné k výjezdu využívat cestu 
p.č. 1453/3 pokračující přes p.č. 1461/1 kolem stávajících bytových domů.  
Výpočet byl proveden dle ČSN 736110 – projektování místních komunikací. Parkovací 
stání v areálu jsou široká 2500 mm, 7% parkovacích stání vymezených pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace je navrženo  v šířce 3500 mm. Celkový 
počet 47 parkovacích míst je vyhrazen pro ubytované, personál areálu a návštěvníky. 
 

B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
Zahájení stavby:          2010 
Dokončení stavby:           2013  

 

B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků 
Královéhradecký kraj, Hejtmánkovice 

 
 
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 v případě realizace stavby vydání územního rozhodnutí a stavebního 
povolení na uvedený záměr včetně řešení následujících předběžných otázek: 
o Rozhodnutí o povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., 

v platném znění  
o Souhlas s odnětím ze ZPF  
Širší vztahy v zájmovém území, fotodokumentace a navrhovaný stav  jsou uvedeny 
v následujících  podkladech, podrobněji potom v příloze předkládaného oznámení.  
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Fotodokumentace stávajícího stavu 
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B.II. Údaje o vstupech  
B.II.1.  Půda 
Záměr Novostavba Obecního dvora v Hejtmánkovicích   je realizována na následujících 
pozemcích: 
katast. území par. č. vým. m2 BPEJ druh pozemku 
Hejtmánkovice 126/1 3153 / zast. plocha a nádv. 
Hejtmánkovice 240 476 74811 zahrada 
Hejtmánkovice 341 627 / zast. plocha a nádv. 
Hejtmánkovice 1453/1 1807 / ostatní plocha 
Hejtmánkovice 1453/2 1345 74811 zahrada 
Hejtmánkovice 1453/3 489 / ostatní plocha 
Hejtmánkovice 1459/3 1821 73311 trvalý travní porost 
Hejtmánkovice 1459/4 261 / ostatní plocha 
Hejtmánkovice 1459/6 1983 / ostatní plocha 
Hejtmánkovice 1770/2 2067 / ostatní plocha 

 
Chráněná území a ochranná pásma 
Zvláště chráněná území 

Posuzovaná lokalita leží v CHKO Broumovsko. 
Chráněná krajinná oblast Broumovsko (CHKO) byla zřízena v roce 1991 vyhláškou 
Ministerstva životního prostředí č. 157 na ploše 410 km2 za účelem  „ochrany a 
postupné obnovy hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků a vytvoření a 
rozvíjení ekologicky optimálního systému všestranného využívání krajiny a jejích 
přírodních zdrojů v oblasti“. Severní a východní hranici tvoří státní hranice s Polskou 
republikou. Vnitrostátní hranice vede od Žďárek přes Hronov a Zbečník k Hornímu 
Kostelci a dále po Panské cestě Jestřebími horami přes Odolov, odkud pokračuje kolem 
Radvanic až ke státní hranici u Chvalče. 
Území je rozděleno do čtyř zón ochrany přírody. Nejcennější je území I. zóny, která 
zahrnuje zejména přírodní ekosystémy pískovcových skalních oblastí i dochované 
zbytky přírodě blízkých lesů na těžko přístupných lokalitách a údolní nivy s větší 
biologickou rozmanitostí. Tvoří přibližně desetinu celkové plochy CHKO. 
II. zóna CHKO (zabírá 14% území CHKO) zahrnuje lesy s různou, někdy značně 
změněnou  druhovou skladbou, od starších, kvalitních  listnatých a smíšených porostů 
až po čistě jehličnaté  monokultury. Porosty jsou většinou stejnověké. Na zemědělské 
půdě tvoří  II.zónu  polokulturní až kulturní travinné porosty.  
Největší část, více než tři čtvrtiny území zaujímají III. a IV. zóna. Jsou tvořeny 
zemědělskými pozemky a lesy s různou druhovou skladbou, vesměs jehličnaté, ale 
občas i velmi kvalitní smíšené a listnaté porosty menšího rozsahu, které nelze zahrnout 
do II. zóny  a sídelními útvary. Lesy ve IV. zóně jsou menšího rozsahu, obklopené 
rozsáhlými plochami zemědělské půdy.  
IV. zóna je vymezena v prostoru Broumovské kotliny, nový návrh zonace počítá s jejím 
podstatným zmenšením. Nově by však měla zahrnout i některé sídelní útvary, které 
jsou nyní součástí III. zóny. 
Pozemky pro realizaci předkládaného záměru jsou realizovány ve IV. zóně 
odstupňované ochrany CHKO Broumovsko. 
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Obecně chráněné přírodní prvky 

Předkládaný záměr  se nebude nacházet na ploše žádného maloplošného zvláště 
chráněného území (NPR, PR, NPP, PP). 
Záměr se nenachází v územní kolizi ani v kontaktu s obecně chráněnými přírodními 
prvky (např. skladebné prvky ÚSES nebo významnými krajinnými prvky "ze zákona“). 

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    7 m  
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací    2 m  
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení    1 m  
35 kV až 110 kV  12 m  
110 kV až 220 kV  15 m  
220 kV až 400 kV  20 m  
nad 400 kV  30 m  
závěsné kabelové vedení 110 kV    2 m  
zařízení vlastní telekom. sítě držitele licence     1 m  

 u podzemního vedení: 
§ do 110 kV   1 m od krajního kabelu oboustranně 
§ nad 110 kV   3 m od krajního kabelu oboustranně 

 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. 
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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 
Jedná se o nový areál, který je v dosahu veřejného vodovodu, z kterého bude také 
napojen. Objekt bude zásoben novou přípojkou ze stávajícího veřejného vodovodu 
L250. Zakončení přípojky bude fakturační vodoměrnou soupravou v prostoru stávající 
„Stodoly“, kde bude i centrální ohřev teplé vody. 
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 5 l/os./směna 
mytí 120 l/os./směna (prašný a špinavý provoz) 

Tab.: Předpokládaná spotřeba vody během výstavby: 
Poč. pracovníků 20 
Spotřeba/os/směna [l] 2500 
Spotřeba vody během výstavby [m3] 750 

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.  
Qp = 50*150 + 100*25 + 4*150 + 10*60 + (100-60)*60 = 13600 l/den 
Qm = 13600 * 1.5             = 20400 l/den 
Qh = 20400 * 1,8 / 12*3600           = 0,85 l/s 
Qr = 8,76*365                               = 3197 m3/rok  
Qšp = 1,95 l/s 
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B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
Se záměrem souvisí následující nároky na energie: 
Vytápění 
Potřeba tepla na vytápění za rok 
objekt A -tělocvična     350,6 GJ/rok 
objekt B – školící centrum    134,8 GJ/rok 

z toho zemní plyn    43,5 GJ/rok 
z toho teplo z kotelny   91,3 GJ/rok 

objekt C - ubytovna     81,9 GJ/rok 
 
celkem      567,3 GJrok 

z toho zemní plyn    43,5 GJ/rok 
z toho teplo z kotelny   523,8 GJ/rok 

 
Potřeba tepla na TV za rok 
 
objekt A –tělocvična                                           68,0 GJ/rok (0,201 GJ/den, ztráta 

rozvody 30%) 
z toho solární systém   43,2 GJ/rok 
z toho teplo z kotelny   24,8 GJ/rok 

objekt B – školící centrum                                  29,0 GJ/rok (0,0612 GJ/den, ztráta 
rozvody 30%) 

z toho zemní plyn    8,7 GJ/rok 
z toho teplo z kotelny   20,3 GJ/rok 

 
           objekt C – ubytovna                                          115 GJ/rok (0,45 GJ/den, ztráta rozvody 

30%) 
z toho solární systém   73,1 GJ/rok 
z toho teplo z kotelny   41,9 GJrok 

 
celkem      212,0 GJ/rok 

z toho solární systém   116,3 GJ/rok 
z toho zemní plyn    8,7 GJ/rok 

 z toho teplo z kotelny   87,0 GJ/rok 
 
Celková potřeba vyrobeného tepla v kotelně 
   
  vytápění    519,8 GJ/rok    
  teplá voda    87 GJ/rok 
  ztráty v rozvodech   40 GJ/rok 
 
celkem      646,8 GJ/rok 
 
Potřeba paliva – štěpka (vytápění + teplá voda) 
potřeba energie za rok    646,8 GJ/rok 
 
 výhřevnost     12,5 MG/kg 
 účinnost kotle     85% 
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 energie v palivu    760 GJ/rok 
 objem štěpky při objem. Hmotnosti 270 kg/m3 225 m3 

 hmotnost paliva    60,9 tun/rok 
 
Potřeba zemního plynu 
(vytápění + teplá voda) 
potřeba energie za rok    52,2 GJ/rok 
výhřevnost      37,82 MJ/m3 
účinnost kotle      89% 
energie v palivu     18 080 kWh/rok 
objem paliva      1723 m3/rok 
Ze stávajícího vedení STL plynu  PE 50 je navržena přípojka, která bude uložena 
v zemi. Délka přípojky činí  59m. (viz koordinační výkres). Přípojka je dovedena do 
střední části jihovýchodní stěny školícího centra (objektu B), kde je umístěn HUP a 
plynoměr. Spotřeba zemního plynu je pouze v tomto objektu a je  dána spotřebou tepla 
na přípravu teplé vody v části objektu, vytápění bytu v 2.NP a technologie kuchyně. Jiné 
objekty napojeny na zemní plyn nejsou.  
 
Spotřeba elektrické energie 
Novostavba Obecního dvora bude napojena k síti nn od stávajícího sloupu vrchního 
vedení nn ČEZu umístěného před současnou restaurací Šolcovna. 
 
Bilanční tabulka spotřeby el. energie 
Zařízení Pi (kW) Pp (kW) cos.Fí tg.Fí Q (kVAr) A(MWh/rok) 
TĚLOCVIČNA 27,0 20,5    3,1   27,5 
ŠKOL.CENTRUM 70,0 43,5   10,7   49,0 
BYT 21,0 11,5    2,3    9,8 
UBYTOVNA 11,0  6,5    1,1    5,8 
STODOLA- KOT. 11,0  5,5    2,35    9,8 
OBJEKTY CELK.140,0           87,5*    19,55  101,9** 
 
 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Záměr generuje  nároky na dopravní infrastrukturu maximálně 141 pohyby OA/den,  4 
pohyby LNA/den a 2 pohyby TNA/den (zásobování) v případě konání významnějších 
akcí. Tento vyvolaný pohyb není metodicky považován za zdroj hluku na liniových 
komunikacích (méně jak 30 pohybů OA/hod v přepočtu všech vyvolaných pohybů). 
Vyvolanou dopravu tak lze označit za malou a málo významnou. 
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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 

V kotelně se budou nacházet dva samostatné kotle na biomasu o výkonu 50kW a 
75kW.  Každý z kotlů bude mít samostatný komín – kotel 75kW komín o DN 220mm a 
kotel 50kW komín o DN 180mm. Do každého z kotlů bude veden šnekový dopravník 
štěpky z centrálního zásobníku. 
Potřeba paliva – štěpka (vytápění + teplá voda) 
potřeba energie za rok      646,8 GJ/rok 
výhřevnost                 12,5 MG/kg 
účinnost kotle                 85% 
energie v palivu                760 GJ/rok 
objem štěpky při objem. hmotnosti   270 kg/m3 225 m3 

hmotnost paliva                60,9 tun/rok 
výška zdroje                                                        6,5 m 
fond pracovní doby :                                           4320 hod/rok 
Tab.: Emise z energetických zdrojů  

 kg/t spáleného paliva emise (kg/rok) 
tuhé znečišťující látky jako PM10 12,5 761,25 
NOx 3,0 182,70 
CO 1,0   60,90 

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 Organické sloučeniny 
oxidy dusíku (NOx) 
oxid dusičitý (NO2) 

suma uhlovodíků (CxHy) 
methan 
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Anorganické sloučeniny Organické sloučeniny 
oxid siřičitý (SO2) 
oxid uhelnatý (CO) 
tuhé znečišťující látky (PM, PM10) 

 

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 
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, 1,3-
butadien) 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: 
Použité emisní faktory 

Emisní faktor (g/km) Typ vozidla Emisní 
úroveň 

Rychlost 
(km/h): NOx Benzen PM10 

OA EURO 4 50 0,1139 0,0019 0,0005 
LNA EURO 4 50 0,2350 0,0013 0,0288 
TNA EURO 4 50           1,4191 0,0075 0,0659 

V rámci této varianty byly bodové, liniové a plošné zdroje specifikovány v předcházející 
části předkládaného oznámení v údajích o výstupech. 
Je provedena bilance emisí z plošného zdroje, který bude představován maximálně 141 
pohyby OA/den,  4 pohyby LNA/den a 2 pohyby TNA/den (zásobování). Pro výhledový 
rok jsou emise z liniových zdrojů souvisejících s provozem záměru  odhadnuty 
následujícím způsobem: 
Tab.: Emise z liniových zdrojů (příspěvky záměru) 

NOx Benzen 
Komunikace g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km.rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km.rok-1 
příjezdová komunikace 5.576E-07 0.0200731 0.0073267 8.039E-09 0.0002894 0.0001056 

PM10 
Komunikace g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km.rok-1 
příjezdová komunikace 9.619E-09 0.0003463 0.0001264  

c) hlavní liniové zdroje znečištění 

Vyvolané přepravní nároky jsou představované na 141 pohyby OA/den,  4 pohyby 
LNA/den a 2 pohyby TNA/den.  
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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  

 NOx Benzen 
 g.s-1 kg.den-1 t.rok-1 g.s-1 kg.den-1 t.rok-1 

Plošný zdroj 0.0001162 0.0100366 0.0036633 1.675E-06 0.0001447 5.282E-05 
 PM10 
 g.s-1 kg.den-1 t.rok-1 

Plošný zdroj 2.004E-06 0.0001732 6.32E-05  

B.III.2.  Odpadní vody  
Splaškové odpadní vody z jednotlivých objektů budou svedeny novou areálovou 
splaškovou kanalizací do oddílné obecní kanalizace. 
V areálu je navržena oddílná kanalizace. Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch v 
areálu budou svedeny novou dešťovou kanalizací do blízké vodoteče, případně 
likvidovány  vsakem v rámci areálu. Vnější dešťové odpady z jednotlivých objektů jsou 
zakončeny lapači splavenin a zaústěny do dešťové kanalizace. 
Celkové množství vypouštěných odpadních vod  
Splaškové vody 
Množství splaškových odpadních vod  
Qp = 50*150 + 100*25 + 4*150 + 10*60 + (100-60)*60 = 13600 l/den 
Qh = 13600*5,9 / 86400              = 0,93 l/s 
Qr = 8,76*365                               = 3197 m3/rok  
Qww = 5 l/s 
Zaústění přípojky bude do projektované oddílné obecní kanalizace v místě stávající  
ČOV. Od místa zaústění je trasa splaškové kanalizace navržena nejkratším směrem k 
řešenému  areálu, kde je zakončena revizní šachtou. Dokumentace dále uvádí, že 
v případě,  že bude areál realizován dříve než nová obecní kanalizace, pak se v místě 
stávající ČOV pro restauraci Šolcovna buď vybuduje žumpa a nebo se stávající ČOV 
posílí na kapacitu stávajícího i řešených objektů. 
§ Zastavěná plocha    :     1 815 m2 
§ Zpevněná plocha   :     3 725 m2 
§ Nezpevněná plocha (zeleň)  :   11 741 m2 
Dešťové vody 

Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje hodnotu přívalového 
deště ve výši 143 l/s.ha po dobu 15 minut.   
Tab.: Bilance ročního množství srážkových vod  
 Plocha [m2] Koeficient odtoku Qr [m3/rok] 
Zastavěné plochy     1 815 0,9 1 307 
Zpevněné plochy     3 725 0,7 2 086 
Nezpevněné plochy           11 741 0,1    940 
CELKEM ZA ROK     17 281                  4 333 

Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů 
 Plocha [m2] Koeficient odtoku Q (l/s) Qr [m3/15 minut] 
Zastavěné plochy   1 815 0,9 23,36 21,1 
Zpevněné plochy   3 725 0,7 37,28 33,6 
Nezpevněné plochy           11 741 0,1 16,79 15,1 
CELKEM ZA ROK  17 281   69,8 
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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 odstranění a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a 
shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Při nakládání s odpady bude 
upřednostňováno jejich materiálové nebo jiné využití.    Předpokládaná produkce druhů 
odpadů v období výstavby je uvedena v tabulce: 
Kód Název odpadu Kategorie 
020103 Odpad rostlinných pletiv O 
150101 Papírové a lepenkové obaly O 
150102 Plastové obaly O 
150104 Kovové obaly O 
150105 Kompozitní obaly O 
150202 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy N 
170101 Beton O 
170102 Cihly O 
170201 Dřevo O 
170203 Plasty O 
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301  O 
170504 Zemina a kamení neuvedené pod 170503 O 
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903 O 
200301 Směsný komunální odpad O 
200307 Objemný odpad O 

Množství všech výše uvedených odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze ve fázi 
zpracování dokumentace objektivně určit. Využití, příp. odstranění odpadů vzniklých 
v etapě výstavby bude zabezpečeno oprávněnou firmou (firmami). Oznamovatel doloží 
ke kolaudaci stavby přehled o druzích a množstvích jednotlivých odpadů vzniklých 
v etapě výstavby, včetně způsobu jejich využití či odstranění.   
Provoz 
Vzhledem k charakteru hodnoceného záměru bude produkce odpadů minimální a 
druhová skladba bude odpovídat předpokládanému využití objektů. V rámci provozu lze 
očekávat přibližně následující přehled vznikajících odpadů: 

Kód Název podskupiny  nebo druhu odpadu dle Katalogu odpadů Kat. Charakteristika vzniku 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Provoz, obch. činnost 
15 01 02 Plastové obaly O Provoz, obch. činnost 
15 01 03 Dřevěné obaly O Provoz, obch. činnost 
15 01 06 Směsné obaly O Provoz, obch. činnost 
15 02 03 Absorbční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy 

neuvedené pod č.150202 
O Úklid prostor 

13 05 03 Kaly z lapáků nečistot N Čištění lapáků olejů a NEL 
02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování  O Provoz, obch.činnost  
20 01 01 Papír a lepenka O Provoz, obch. činnost 
20 01 39 Plasty O Provoz, obch. činnost 
20 01 21 Zářivky nebo ostatní odpad s obsahem rtuti N Údržba osvětlení 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O Údržba zeleně 
20 03 01 Směsný komunální odpad O Provoz, obch. činnost 
20 03 03 Uliční smetky O Úklid prostor 

Veškeré opravy a údržba strojního zařízení  budou zajišťovány odborným servisem na 
základě smluvních vztahů. Součástí smlouvy bude i podmínka, že servisní služba zajistí 
vyhovující způsob nakládání s odpady, které vznikly v rámci provedení této servisní 
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činnosti. Před zahájením provozu požádá provozovatel příslušný orgán o souhlas 
k nakládání s odpady a předloží provozní řád pro nakládání s odpady.  
Z provozu odlučovače ropných látek budou vznikat nové  druhy odpadu: 
Kód Název odpadu Kategorie  
130502 Kaly z odlučovačů oleje N 
130507 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje 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 významné 
zdroje hluku ovlivňující akustickou situaci v zájmovém území.  
Dle projektových podkladů budou veškeré vzduchotechnické jednotky řešeny tak, aby 
při výdechu na fasádě splňovaly parametr 40 dB v nočním provozu. Tento předpoklad 
projektanta záměru zapracován do podmínek pro další projektovou přípravu záměru.  
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 environmentálních charakteristik 
dotčeného území 
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.  
Předmětné pozemky jsou situovány ve IV. zóně odstupňované ochrany CHKO 
Broumovsko. Na stavbou dotčených pozemcích se nenachází žádná evidovaná lokalita 
s výskytem chráněných či ohrožených druhů rostlin a živočichů, ani žádný prvek, který 
je základem systému ÚSES. Na sousedních pozemcích je vymezeno lokální biocentrum 
č.9 U Hřiště, které je prvkem systému ÚSES. Navrženou stavbou nedojde 
k negativnímu ovlivnění uvedeného prvku. 
Z hlediska stávající únosnosti prostředí se nejedná o  významně nadlimitně ovlivněnou 
lokalitu.  
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí 
v dotčeném území 
C.2.1.Ovzduší 
Posuzovaná oblast leží v mírně teplé klimatické oblasti MT2 (Quitt, 1971). Místní 
klimatické podmínky jsou ovlivňovány směrem terénních tvarů, stoupající nadmořská 
výška má vliv na úbytek teploty i atmosférického tlaku, na rychlost i směr proudění 
vzduchu a další klimatické faktory: 

Počet letních dnů   20 - 30 
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více   140 - 160 
Počet mrazových dnů   110 - 130 
Počet ledových dnů   30 - 40 
Průměrná teplota v lednu   -3 až -4 oC 
Průměrná teplota v červenci   16 - 17 oC 
Průměrná teplota v dubnu   6 – 7 oC 
Průměrná teplota v říjnu   6 – 7 oC 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více   120 - 130 
Srážkový úhrn ve vegetačním období   450 - 500 mm 
Srážkový úhrn ve zimním období   250 - 300 mm 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou   80 - 100 
Počet dnů zamračených   150 - 160 
Počet dnů jasných   40 - 50 
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Imisní pozadí  
Imisní pozadí NO2 

Rok: 2007 

Kraj:  Královéhradecký 

Okres:  Náchod 

Látka: NO2-oxid dusičitý 
Jednotka:  µg/m3 

Hodinové LV :  200,0 

Hodinové MT :  30,0 
Hodinové TE :  18 

Roční LV : 40,0 

Roční MT : 6,0 
Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty 

Max.  19 MV  VoL  50% Kv  Max.   95% Kv  50% Kv  X1q  X2q  X3q  X4q  X  S  N   KMPL  
Organizace: 

Staré č. ISKO 
Lokalita  

Typ m.p. 
Metoda 

Datum Datum VoM 98% Kv  Datum   98% Kv  C1q  C2q  C3q  C4q  XG  SG  dv  
~ ~ ~ ~ 55,5 ~ 20,8 2,5 11,8 4,6 5,1 6,3 6,9 7,28 346 HVELM  

 
38967 

ČHMÚ 
539 

Velichovky 

Manuální měřicí program  
GUAJA 

 ~ ~ ~ ~ 03.11. ~ ~ 29,0 85 81 91 89 4,8 2,24 2 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 16,5 9,1    ~ 159 HSLVM  

 
206928 

ČHMÚ 
1354 

Slavný 

Manuální měřicí program  
GUAJA 

 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 79 80 0 0 ~ ~ 183 
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Imisní pozadí PM10 

Rok: 2007 

Kraj:  Královéhradecký 
Okres:  Náchod 

Látka: PM10-částice PM10 

Jednotka:  µg/m3 

Denní LV : 50,0 
Denní MT : 0,0 

Denní TE : 35 

Roční LV : 40,0 
Roční MT : 0,0 

  
Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty 

Max.   95% Kv  50% Kv  Max.  36 MV  VoL  50% Kv  X1q  X2q  X3q X4q  X  S  N  KMPL  
Organizace: 

Staré č. ISKO 
Lokalita  

Typ m.p. 
Metoda 

Datum  99.9% Kv  98% Kv  Datum Datum VoM 98% Kv  C1q  C2q  C3q  C4q  XG  SG  dv  

~ ~ ~ ~ 115,0 39,0 19 20,0 28,6 19,6  25,3 22,4 14,38 308 HVELM  

 
40145 

ČHMÚ 
539 

Velichovky 

Manuální měřicí program  
GRV 

 ~ ~ ~ ~ 24.03. 16.11. 19 61,0 79 80 72 77 18,5 1,90 16 
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C.2.2. Voda           
Vodních ploch je na Broumovsku málo. Plocha rybníků zaujímá 23,5 ha (0,05% CHKO), 
ostatní vodní plochy 265 ha (0,6%). Celkově stojaté vody pokrývají 288,5 ha (což je 
pouze cca 0,7% z rozlohy CHKO). Plochy, které rychle odvádějí vodu či způsobují 
rychlý odpar (zejména zastavěná území ), zaujímají 2301,7 ha, což je 5,6% rozlohy 
CHKO. Orná půda (dříve výrazný rezervoár vody, dnes však utužená těžkými 
mechanismy a s nízkým podílem organické hmoty ) zaujímá 17 645,8 ha (43% CHKO), 
louky 9003,8 ha (22% CHKO), pastviny 2658 ha (6% CHKO). Lesy jako nejvýznamnější 
zásobárna vod zaujímají 15 557,9 (cca 38% CHKO).  
CHKO Broumovsko odvodňují dvě řeky – Metuje a Stěnava. Metuje pramení v lokalitě 
Kalousy poblíž Horního Adršpachu. Protéká Adršpašskými skalami a úzkým údolím 
Polickou křídovou pánví k jihu. Stěnava pramení v Polsku nedaleko hranice s ČR v 
Kamenných horách a protéká Broumovskou kotlinou do Kladska. Povodí obou řek i 
jejich odtokové poměry se značně odlišují. Metuje protéká pískovcovým územím 
Polické křídové tabule s členitějším reliéfem a vyšším podílem lesních porostů, Stěnava 
plochou pahorkatinou Broumovské kotliny po nepropustném podloží permu a 
zemědělskou krajinou. Proto i chod velkých vod a povodňových vln se značně liší i při 
stejných srážkách nebo současném prudkém zimním tání. Metuje má podstatně větší 
schopnost tlumit velké vody a v jejím povodí nedochází při povodních k velkým škodám, 
zatímco na Stěnavě a jejích přítocích je nástup povodňových vln rychlý i strmý a působí 
značné škody v obcích a městech.  
Nejbližším vodním tokem je Liščí potok. V tomto vodním toku vyskytují živočichové 
vázaní na čistotou vodu, a proto je nezbytné dodržení kvality vody odpovídající habitatu 
toku. Proto musí voda v Liščím potoce splňovat dlouhodobě parametry oligosaprobní 
vody, které jsou uvedeny v NV č.71/2003 Sb. Jak je patrné z vyjádření Správy CHKO 
Broumovsko, pro ochranu vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a 
dalších vodních živočichů je nutné zachovat kvalitu vody do 3 mg/l BSK5. V tomto 
smyslu je v další části oznámení formulováno odpovídající doporučení pro další 
projektovou přípravu záměru. 
Výřez vodohospodářské mapy jakož i výřez  hydrogeologické mapy jsou patrné 
z následujících mapových  podkladů: 
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C.2.3. Půda  
Záměr znamená   trvalý zábor ZPF, se záměrem není spojen dočasný ani trvalý zábor  
PUPFL. Stavba není realizována v ochranném pásmu lesa. 
Z hlediska nároků na ZPF je stavba realizována na následujících pozemcích: 
katast. území par. č. vým. m2 BPEJ druh pozemku 
Hejtmánkovice 240 476 74811 zahrada 
Hejtmánkovice 1453/2 1345 74811 zahrada 
Hejtmánkovice 1459/3 1821 73311 trvalý travní porost 
celkem  3642   

Z uvedených nároků na trvalý zábor ZPF je patrné, že z celkových nároků na plochu pro 
navrhovaný záměr, která činí 17 821 m2 připadá na ZPF 3 642 m2, což činí 20,5 % 
z celkových nároků na plochu. 
Pozemky související se záměrem jsou z hlediska ochrany ZPF zařazeny pod BPEJ 
7.48.11 a 7.33.11. 
Výřez z půdní a půdně interpretační mapy je patrný z následujících mapových 
podkladů. 
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Popis BPEJ: 

1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu 
7 - mírně teplá klimatická oblast MT2  

2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce 
33 - Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na permokarbonských horninách, těžké nebo 
středně těžké, s příznivými vodními poměry 
 
48 - Hnědé půdy oglejené a rendziny oglejené a oglejené půdy na různých břidlicích, na 
lupcích a na siltovcích, lehčí až středně těžké, až středně štěrkovité či kamenité, sklon 
k dočasnému převlhčení 

4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám 
 svažitost expozice 

0 0 - 3°, rovina všesměrná 
1 3 - 7°, mírný svah všesměrná 
2 3 - 7°, mírný svah jih 
3 3 - 7°, mírný svah sever 
4 7 -127°, střední svah jih (JZ-JV) 
5 7 - 12°, střední svah sever (SZ-SV) 
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 svažitost expozice 
6 12 - 17°, výrazný svah jih (JZ-JV) 
7 12 - 17°, výrazný svah sever (SZ-SV) 
8 17 - 25° příkrý svah až sráz jih (JZ-JV) 
9 17 - 25° příkrý svah až sráz sever (SZ-SV) 

 
5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu 

 skeletovitost hloubka *) 
0 žádná hluboká 
1 žádná až slabá hluboká až středně hluboká 
2 slabá hluboká 
3 střední hluboká 
4 střední hluboká až středně hluboká 
5 slabá Mělká 
6 střední Mělká 
7 žádná až slabá hluboká až středně hluboká 
8 střední až silná hluboká až mělká 
9 žádná až silná hluboká až mělká 

*) vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou skeletovitostí 
 

Znečištění půd 
Kontaminace půdy v okolí posuzovaného záměru nebyla prověřována. S ohledem na 
charakter  dosavadního využití pozemků se znečištění půdy nepředpokládá.  
  
Zábor PUPFL 
Záměr nevyžaduje dočasný ani trvalý zábor PUPFL.  
 
 
C.2.4. Geofaktory životního prostředí 
Podle geomorfologického členění je lokalita záměru součástí provincie Český vysočina, 
náleží k IV B Orlické oblasti a jejímu celku IVB-1 Broumovská vrchovina, části IVB-1C 
Meziměstská vrchovina a je součástí prostoru okrsku IVB-1C-1 Broumovská kotlina. 
Broumovská kotlina představuje okrsek jz. části Meziměstské vrchoviny. Jde o 
tektonicky a litologicky podmíněnou kotlinu v povodí Stěnavy, položenou na permských 
a triasových pískovcích a jílovcích, kterou tvoří členitý pahorkatinný reliéf se strukturně 
denudačními plošinami a strukturními hřbety, s antiklinálním hřbetem uprostřed, 
s asymetrickým údolím Stěnavy, s pleistocenními říčními terasami Stěnavy a drobnými 
sprašovými pokryvy a závějemi. 
Seismicita 
Podle ČSN 73 0036 seismické zatížení staveb se řešené území nachází mimo 
vymezené seismické oblasti ČR. 
Radonové riziko 

Stanovení radonového indexu plochy zástavby je patrné z následujícího podkladu: 
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C.2.5. Fauna a flora 
Flora 

Lokalita se nachází na jihozápadním okraji obce Hejtmánkovice na místě bývalé haly. V 
okolí je běžná ruderální vegetace. Ke smýcení jsou kromě několika náletových dřevin 
určeny tři statné smrky v blízkosti rybníka, které by mohly svým eventuelním pádem v 
pozdější době narušit navrženou stavbu. Smrky rostou ve stromořadí jasanů. Dalšími 
vzrostlými dřevinami jsou dva jasany na začátku stromořadí statných dubů letních. 
Botanický průzkum byl proveden dne 30.4.2009. Na lokalitě bylo zjištěno celkem 65 
druhů cévnatých rostlin včetně dřevin. 
 
Geobotanická charakteristika lokality 

Fytogeografické členění 
Fytogeografická oblast: mezofytikum 
Fytogeografický obvod: Českomoravské mezofytikum 
Fytogeografický okres: Broumovská kotlina 
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998) 
bučiny 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 
 
Acer platanoides L. - javor mléč (+) : 2 
Aegopodium podagraria L. - bršlice kozí noha : 1 
Alliaria petiolata (M.Bieb)Cavara et Grande - česnáček lékařský : 1, 2 
Alopecurus pratensis L. - psárka luční (+) : 1 
Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. - kerblík lesní : 1 
Arabidopsis thaliana (L.)Heynh. - huseníček rolní : 1 
Arctium tomentosum Mill. - lopuch plstnatý : 1 
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl - ovsík vyvýšený : 1 
Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl : 1 
Bellis perennis L. - sedmikrása chudobka : 1 
Capsella bursa-pastoris (L.)Med. - kokoška pastuší tobolka : 1 
Cardamine pratensis L. - řeřišnice luční : 1 
Carum carvi L. - kmín kořenný (+) : 1 
Cerastium holosteoides Fries.em.Hyl. subsp.triviale (Spenner)Möschl - rožec obecný luční : 1 
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní : 1 
Cirsium vulgare (Savi)Ten. - pcháč obecný : 1 
Convolvulus arvensis L. - svlačec rolní : 2 
Crataegus monogyna Jacq. - hloh jednoblizný : 1 
Crepis biennis L. - škarda dvouletá : 1 
Dactylis glomerata L. - srha laločnatá (+) : 1 
Elytrigia repens (L.)Nevsky - pýr plazivý : 1 
Fraxinus excelsior L. - jasan ztepilý : 1, 2 
Galium aparine L. - svízel přítula : 1 
Geranium pratense L. - kakost luční : 1 
Geum urbanum L. - kuklík městský : 1 
Glechoma hederacea L. - popenec obecný : 1, 2 
Heracleum sphondylium L. - bolševník obecný : 1 
Hypericum maculatum Crantz - třezalka skvrnitá : 1 
Chaerophyllum aromaticum L. - krabilice zápašná : 1, 2 
Chelidonium majus L. - vlaštovičník větší : 1, 2 
Chenopodium album L. - merlík bílý + : 1 
Impatiens parviflora DC. - netýkavka malokvětá + : 1 
Iris pseudacorus L. - kosatec žlutý : 2 
Lamium maculatum L. - hluchavka skvrnitá : 1, 2 
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Lamium purpureum L. - hluchavka nachová : 1, 2 
Leontodon hispidus L. subsp.hispidus - máchelka srstnatá pravá : 1 
Medicago lupulina L. - tolice dětelová : 1 
Phalaris arundinacea L. - chrastice rákosovitá : 1, 2 
Phleum pratense L. agg. - bojínek luční (+) : 1 
Picea abies (L.)Karsten - smrk ztepilý (+) : 1, 2 
Pimpinella major (L.)Huds. - bedrník větší : 1, 2 
Plantago major L. - jitrocel větší : 1 
Poa annua L. - lipnice roční : 1 
Poa pratensis L. - lipnice luční (+) : 1 
Poa trivialis L. - lipnice obecná (+) : 1 
Prunus avium (L.)L. - třešeň ptačí (+) : 1 
Quercus robur L. - dub letní (+) : 1 
Ranunculus repens L. - pryskyřník plazivý : 1 
Ribes uva-crispa L. - srstka angrešt + : 2 
Rosa canina L. - růže šípková : 1 
Rubus idaeus L. - ostružiník maliník : 1 
Rumex obtusifolius L. - šťovík tupolistý : 1 
Salix fragilis L. - vrba křehká (+) : 2 
Sambucus nigra L. - bez černý : 1 
Saponaria officinalis L. - mydlice lékařská : 2 
Senecio viscosus L. - starček lepkavý : 1 
Symphytum officinale L. - kostival lékařský : 1 
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská : 1, 2 
Trifolium pratense L. - jetel luční (+) : 1 
Trifolium repens L. - jetel plazivý (+) : 1 
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - heřmánek nevonný + : 1 
Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá : 1 
Veronica persica Poiret - rozrazil perský + : 2 
Viola arvensis Murray - violka rolní : 1 
Viola tricolor L. s.str. - violka trojbarevná : 1 
 
Závěr 
Na lokalitě bylo nalezeno 65 druhů rostlin včetně dřevin. 
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. 

Fauna 

Potenciální přirozená vegetace bioregionu je velmi rozmanitá. V Broumovské kotlině 
jsou jí dubohabřiny svazu Carpinion. Přirozená náhradní vegetace je představována 
vlhkými loukami svazu Caltion, které přecházely do rašelinných luk svazu Caricion 
fuscae a dalších. Na suchých stanovištích je přítomna vegetace pastvin svazů 
Cinosurion a Violion caninae, lemy mají charakter svazu Trifolion medii. Z křovin se 
vyskytuje vegetace svaru Prunion spinosae.  
Květena bioregionu je poměrně pestrá. Je složena především zběžnějších 
středoevropských mezofilních druhů. Mezní prvky prakticky chybějí, mezi exklávními je 
řada alpidských a boreo-kontinentálních druhů, které se vyskytují zejména v inverzních 
polohách Teplicko-adršpašských skal, některé horské druhy se však vyskytují i v 
hraničních horách (Bor, Javoří hory). Jsou to např. papratka vysokohorská (Athyrium 
distentifolium), mléčivec alpský (Cicerbita alpina), žebrovice různolistá (Blechnurn 
spicant), pérnatec horský (Lastrea limbosperma), pryskyřník platanolistý (Ranunculus 
plaranfolius), podbělice alpská (Homogyne alpina). Dále je pro oblast Adršpašských 
skal význačný výskyt boreokontinentálního rojovníku bahenního (Ledum palustre). Na 
polské straně Boru, na Hejšovině, roste navíc i bříza zakrslá (Betula nana). 
Subatlantský charakter území dokresluje souvislejší výskyt bodláku lopuchovitého 
(Carduus personata), kakostu lesního (Geranium sylvaticum), sítiny kostrbaté (Juncus 
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squarrosus) aj. Na fragmentech slatin byly zjištěny vachta trojlistá 
(Menyanthestrifoliata), bařička bahenní (Triglochin palustre), upolín evropský (Trollius 
altissimus). 

Převažuje relativně chladnomilná hercynská fauna zkulturnělé krajiny, s poměrně 
bohatým spektrem lesních živočichů včetně druhů horského lesa (ořešník) a s patrným 
vlivem polonské podprovincie (myšice temnopásá). Bohatá měkkýší fauna údolí 
Stěnavy je bez karpatských prvků, nápadná je absence xerotermních druhů. Tekoucí 
vody patří do pstruhového pásma. Významné druhy - Savci: ježek západní (Erinaceus 
europaeus), j. východní (E. concolor), myšice temnopásá (Apodemus agrarius), netopýr 
severní (Eptesicus nilssoni). Ptáci: ořešník kropenatý (Nuczfraga caryocatactes). 
Obojživelníci: mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Plazi: ještěrka živorodá (Lacerta 
vivipara), zmije obecná (Vipera berus). Měkkýši: vrásenka pomezní (Discus ruderatus). 
Charakter lokality. 

Fauna. Lokalita v současném stavu je silně urbanizovaná s výrazně ruderalizovaným 
charakterem. Záměr je umístěn na okraji zástavby obce. Pozornost byla věnována 
kromě okolí stávajících budov půdním prostorům resp. možnostem osídlení těchto 
prostor. Důležitým prvkem okolí záměru je rekonstruovaný průtočný rybník s uměle 
vytvořenými tůněmi v přítokové části. Tento prvek diverzifikace krajiny sebou přináší 
jednak přítomnost obojživelníků silnější populaci plazů (užovka obojková) a také 
zvýšení druhové populace ptačí sinuzie. Rybník sám má nevhodně stanovenou rybí 
obsádku, čímž je pozitivní efekt mírně snížen o minimalizaci ptáků vodních ploch 
s požadavkem hrubého zooplanktonu ve vodní nádrži.  

 
Rybník s patrnou přítokovou částí kde jsou vybudovány tůně – místo rozmnožování 

obojživelníků. 

Na lokalitě samé bylo zjištěno hnízdění rehka domácího (Phoenicurus ochruros), 
drozda kvíčaly (Turdus pilaris), konipase bílého (Motacilla alba), sýkory modřinky (Parus 
coeruleus), sýkory koňadry (Parus major), střízlíka obecného (Troglodytes troglodytes). 
Další zjištěné druhy v blízkém okolí jsou kachna březňačka (Anas platyrhynchos), lyska 
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černá (Fulica atra), brhlík lesní (Sitta europea), strakapoud velký (Dendrocopos major), 
zvonek zelený (Carduelis chloris), stehlík obecný (Carduelis carduelis), strnad obecný 
(Emberiza citrinella). Na lokalitě nebyl zjištěn žádný zvláště chráněný druh ze třídy 
ptáků.  
Obojživelníci nebyli na samotné lokalitě zjištěni. V přítokové části rybníka však existuje 
kvalitní trdliště pravděpodobně skokanů (s. hnědý, s. ostronosý). V téže lokalitě byl 
zjištěn výskyt užovky obojkové (Natrix natrix).  
Vzhledem k tomu, že na lokalitě záměru tyto druhy nebyly zjištěny není třeba žádat při 
realizaci záměru o výjimku pro zásah do biotopu zvláště chráněných živočichů. Přesto 
je třeba při výstavbě a provozu záměru opatření, která výskyt chráněných živočichů 
v blízkém okolí respektují. 
Savci na lokalitě a blízkém okolí jsou především drobní (hraboš polní, hryzec vodní, 
myšice křovinná).   
 
Prvky dřevin  rostoucích mimo les 

Dřeviny byly posouzeny dne 30.4.2009. K vyčíslení jejich společenské hodnoty byla 
použita metodika Českého ústavu ochrany přírody (dnes Agentura ochrany přírody a 
krajiny) z roku 1993. V roce 2005 byla tato metodika novelizována a doplněna (Kolařík 
2005). Metodika je používána k hodnocení dřevin na celém území České republiky 
všemi orgány ochrany přírody ve správním řízení. 
 
Základní bodová hodnota jednotlivých dřevin vychází z údajů: druh dřeviny a jeho 
kategorie dlouhověkosti, nadmořská výška lokality, průměr kmene, zdravotní stav a tvar 
a objem koruny. Výsledná bodová hodnota je násobena polohovým koeficientem podle 
typu stanoviště a je dále vynásobena cenou jednoho bodu platnou pro daný rok podle 
míry inflace. 
 
Dané hodnoty 
 
Nadmořská výška lokality - 420m n.m. 
Inflační koeficient - 2.5 
Polohový koeficient - 0.1 - nálety, 0.25 - zemědělská krajina 
 
Vysvětlivky k tabulce 
 
L - lokalita (podle zákresu v mapě) 
druh - druh dřeviny 
I - koeficient dlouhověkosti dané dřeviny nad 350m n.m. 
OBV - obvod dřeviny (v cm) 
PR - průměr dřeviny (v cm) 
BODY - základní tabulková bodová hodnota 
PK - polohový koeficient lokality (0.1 - nálety, 0.25 - zemědělská krajina) 
Z/V - zdravotní stav / vitalita 
KO - odchylka od ideálního objemu koruny 
IK - inflační koeficient 
CENA - společenská hodnota dřeviny 
 
Výpočet společenské hodnoty 
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L   druh                                               I OBV PR   BODY     PK  Z/V  KO    IK  CENA Poznámka 
 
1a Quercus robur - dub letní          3    40  12     9458   0.25   1.0   1.0   2.5    5911 
1b Picea abies - smrk ztepilý          2    61  19   13549   0.25   0.8   0.6   2.5    4065 
1c Picea abies - smrk ztepilý          2    64  20   14633   0.25   0.8   0.6   2.5    4390 
2a Picea abies - smrk ztepilý          2  173  55 150236   0.25   1.0   0.4   2.5  37559 
2x Fraxinus excelsior - jasan ztepilý  3  128  40 142726   0.25   1.0   0.8   2.5  71363  nekácí se ! 
2b Picea abies - smrk ztepilý          2  188  60 170000   0.25   1.0   0.4   2.5  42500 
2c Picea abies - smrk ztepilý          2  153  48 122376   0.25   0.8   0.4   2.5  24475 
3  Fraxinus excelsior - jasan ztepilý   3    58  18   19373   0.1     0.6   1.0   2.5    2906 + 6 malých náletových ex. 
4   Picea abies - smrk ztepilý          2    40  12     5961   0.25   0.2   0.2   2.5      149  ořezaný odspodu 
5a Fraxinus excelsior - jasan ztepilý  3   165 51 213251   0.25   0.6   1.0   2.5  79969 
5b Fraxinus excelsior-jasan ztepilý    3     45 14  12896    0.25   0.2   0.6   2.5      967mnohokmen poškozený 
6   Fraxinus excelsior - jasan ztepilý  3     20   6     2429    0.1    0.6   1.0   2.5      364  mnohokmen 
 
Celková společenská hodnota všech dřevin 203255,- Kč 
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1a, 1b, 1c 2a, 2b, 2c 

  
3 4 

  
5a, 5b 6 

 
 
Výkres situace kácení je patrný z následujícího podkladu: 
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velkoformát kácení 



Novostavba Obecního dvora v Hejtmánkovicích 
Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění 

 

55 
 

Lesní porosty 

Nejsou v dosahu zájmového území.  

NATURA 2000 

V blízkosti obce Hejtmánkovice jsou dvě lokality zařazené do soustavy Natura 2000. 
Je to Evropsky významná lokality Broumovské stěny (CZ 0520518) a Ptačí oblast 
Broumovsko. 

Charakteristika EVL Broumovské stěny. 
Základní charakteristika: Skalní oblast kvádrových pískovců s místy dochovanými 
acidofilními a květnatými bučinami a menšími plochami reliktních borů.b) 
Geologie:holocén: fluviální a deluviofluviální hlíny a písčité hlíny holocén-pleistocén: 
deluviální balvanité až blokové sedimenty, deluviální a fluviodeluviální písčitohlinité 
až hlinitokamenité sedimenty střední až svrchní turon (jizerské souvrství): kvádrové 
pískovce Broumovských stěn, polohy vápnitých pískovců ve slínitoprachovcové facii; 
vápnité spongilitické prachovce, prachovité pískovce, prachovité slínovce, hlízy 
vápenců cenoman až spodní turon (bělohorské souvrství): vápnité prachovce, 
prachovité slínovce, prachovité glaukonitické pískovce, spongilitické prachovce s 
čočkami silicitů cenoman (korycanské vrstvy): glaukonitické pískovce trias 
(bohdašínské souvrství): bělošedé pískovce a arkózovité pískovce perm 
(bohuslavické souvrství): rudohnědé pískovce, nafialovělé slepencové pískovce a 
arkózovité pískovce; olomitické pískovce až arkózy s hlízami dolomitu 
Geomorfologie: Broumovské stěny představují východní, geomorfologicky 
nejvýraznější část vnějšího pásma kuest Polické vrchoviny. Hřeben Broumovských 
stěn je ve směru SZ-JV dlouhý asi 12 km a je tvořen jednoduchým asymetrickým 
hřebenem na severu a skupinou strukturních plošin na jihu, dále k JV za sedlem 
Machovský kříž geologicky i geomorfologicky zcela shodný terén pokračuje českou 
částí Stolových hor. Broumovské stěny jsou budovány převážně kvádrovými pískovci 
středního turonu, jejichž souvrství je ukloněno jihozápadním směrem. V závislosti na 
tomto úklonu vrstev jsou svahy směrem do Polické pánve mírné, zato k SV do 
rovinaté Broumovské kotliny upadá hřeben příkrými skalními stěnami a prudkými 
svahy s převýšením i přes 300 metrů. Erozí a dalšími procesy postupné denudace 
terénu byl na Broumovských stěnách obnažen skalní masív, na kterém pak vznikl 
velice členitý a pestrý pseudokrasový reliéf skalních hřebenů, kaňonů, roklí a 
soutěsek, fantaskních skalních stěn, věží a také jeskyní a propastí. Další informace 
viz Kopecký J. a kol. (2001). Nadmořská výška: 438 m (nad Studenou Vodou) – 773 
m (Božanovský Špičák). 
Krajinná charakteristika: Jeden z dominantních krajinných útvarů Broumovska, 
výrazný zejména při pohledu z Broumovské kotliny prudkými svahy a stěnami. 
Klimatická oblast: Převážná část hřebene a jihozápadní svahy s divokým skalním 
reliéfem krytým lesními porosty jsou řazeny do klimaticky chladné oblasti a rajonu 
CH7, jen nejnižší svahy a úpatí spadající k SV-JV do Broumovské kotliny mají řazení 
do klimaticky mírně teplé oblasti a rajonu MT2 (viz Quitt 1971). Výjimečný 
mezoklimatický a mikroklimatický charakter vykazují ty části území, kde je skalní 
terén v husté frekvenci vertikálních puklin a rozsedlin kvádrovitě načleněn do formy 
charakteru pískovcového skalního města s výškovým rozpětím 10-20 m (a větším). 
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Tento geomorfologický charakter má více částí terénu s vazbou na hřebenové partie 
Broumovských stěn i Stolových hor (silně načleněnou hřebenovou hranu kuesty) a 
stejně načleněné okraje strukturních plošin a roklí. V zastíněných částech hlubokých 
roklí, v rozsedlinách a četných pseudokrasových jeskyních a propastech se tvoří 
výrazná klimatická inverze, která umožňuje, aby v těchto podchlazených a extrémně 
vlhkých prostorách setrvával firn a led až do počátku letního období, což je v těchto 
středních nadmořských výškách mimořádné. Souběžně s hřebenem Broumovských 
stěn ve směru SZ-JV probíhá hranice výrazného klimatického předělu mezi „českou“ 
a „slezskou“ (kontinentálnější) klimatickou oblastí. Častý rozpad nízké oblačnosti na 
tomto rozhraní přináší zvýšené imisní zátěže z ovzduší i ze srážek a negativní 
ovlivnění lesních ekosystémů, především v návětrných a hřebenových partiích 
Broumovských stěn. Tyto partie vykazují i vyšší počet dnů s mlhou (z nízké 
oblačnosti), v zimě s častou tvorbou silných jinovatek a námraz, poškozujících rovněž 
lesní porosty.   
Stanoviště a druhy, jež jsou hlavním předmětem ochrany 
Stanoviště Rozloha v lokalitě
4030  Evropská suchá vřesoviště  1,7519 ha      
8220  Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů  73,28 ha      
8310  Jeskyně přístupné veřejnosti        
9110  Bučiny asociace Luzulo-Fagetum  101,6038 ha      
9130  Bučiny asociace Asperulo-Fagetum  89,3268 ha      

Ptačí oblast Broumovsko.  

Popis 
Navržená ptačí oblast je výjimečná v rámci celé České republiky geomorfologií 
pískovcových oblastí, která je pro výra velkého (Bubo bubo) významným a v případě 
sokola stěhovavého (Falco peregrinus) dokonce jedním z limitujících faktorů jeho 
zdejšího výskytu. V území se vyskytuje dosud relativně vysoké procento starých 
jehličnatých i listnatých lesních porostů, které splňují nároky pro sýce rousného 
(Aegolius funereus) i kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum).  
Druhy jež jsou předmětem ochrany. 

Druhy, jež jsou hlavním předmětem ochrany 

 Druh  Počet párů Poznámka 

Sokol stěhovavý   3 - 4     Hnízdiště vzdáleno od záměru, vliv nelze 
předpokládat 

Výr velký   11    Hnízdiště vzdáleno od záměru, vliv nelze 
předpokládat 

 
Druhy, jež se vyskytují v této PO  
 
 Druh  Počet párů Poznámka 
Chřástal polní   10      
Čáp černý   2      
Datel černý   20 - 25      
Kulíšek nejmenší   10 - 15      
Lejsek malý   2      
Sýc rousný   20 - 25      
Včelojed lesní   4 - 5      
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C.2.6. Územní systém ekologické stability a chráněná území 
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 tvořících jeho základ, jeho vytváření je veřejným zájmem, na 
kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. 
Územní systém ekologické stability. 

Prvky ÚSES lokálního charakteru 

Zájmová lokalita se nachází na okraji  zastavěné části obce Hejtmánkovice. Prvky 
lokální úrovně ÚSES nejsou tímto urbanizovaným územím vedeny. Nejbližší prvky 
ÚSES přichází od severu po toku Stěnava. Je ukončen bez dalšího napojení 
v oblasti Olivětín. Od jihu po stejném toku je vedena také lokální úroveň ÚSES. I 
v tomto případě je linie biokoridoru zakončena na hranicích souvislé zástavby města 
Broumova. 
Prvky ÚSES vyšší úrovně (nadregionální)  

Nadregionální prvky ÚSES jsou vedeny souvislými lesními porosty západně od Broumova 
v oblasti tzv. Broumovských stěn. Toto území má charakter blízký přírodnímu a prvky ÚSES 
jsou umístěny do přirozeného koridoru vytvořeného historickým vedením biologického 
koridoru tímto územím.      
Zvláště chráněná území. 
- Území Broumovského výběžku je z podstatné části součástí velkoplošného chráněného 

území – Chráněná krajinná oblast Broumovsko. 
- CHKO Broumovsko. Bylo vyhlášeno v r. 1991 Ministerstvem životního prostředí. 

Rozloha CHKO činí 410km2. Zahrnuje severní část náchodského okresu a východní 
okraj okresu Trutnov. K jejímu vzniku vedla snaha o udržení přírodních hodnot, šetrné 
využívání přírodních zdrojů, obnovu krajiny i trvale udržitelný život v ní. 

- Nejbližší maloplošná zvláště chráněná území. Nejbližší zvláště chráněným území je 
Národní přírodní rezervace Broumovské stěny. 

- Broumovské stěny. Toto maloplošné zvláště chráněné území je tvořeno skalnatým 
hřebenem v délce 11km mezi městy Police nad Metují a Broumovem. Jedná se tedy o 
rozsáhlé území se silně členitým reliéfem a pestrou faunou i flórou. 

      Broumovské stěny představují východní, geomorfologicky nejvýraznější část vnějšího 
pásma kuest Polické vrchoviny. Je tvořen jednoduchým asymetrickým hřebenem na 
severu a skupinou strukturních plošin na jihu, dále k JV za sedlem Machovský kříž 
geologicky i geomorfologicky zcela shodný terén pokračuje českou částí Stolových hor. 
Broumovské stěny jsou budovány převážně kvádrovými pískovci středního turonu, jejichž 
souvrství je ukloněno jihozápadním směrem. V závislosti na tomto úklonu vrstev jsou 
svahy směrem do Polické pánve mírné, zato k SV do rovinaté Broumovské kotliny upadá 



Novostavba Obecního dvora v Hejtmánkovicích 
Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění 

 

58 
 

hřeben příkrými skalními stěnami a prudkými svahy s převýšením i přes 300 metrů. Erozí 
a dalšími procesy postupné denudace terénu byl na Broumovských stěnách obnažen 
skalní masív, na kterém pak vznikl velice členitý a pestrý pseudokrasový reliéf skalních 
hřebenů, kaňonů, roklí a soutěsek, fantaskních skalních stěn, věží a také jeskyní a 
propastí. Další informace viz Kopecký J. a kol. (2001). Nadmořská výška: 438 m (nad 
Studenou Vodou) – 773 m (Božanovský Špičák). 

C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání 
Charakter městské čtvrti 

Hejtmánkovice jsou situovány uvnitř Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Jedná 
se o typickou lánovou údolní vesnici podél komunikace z Broumova do Meziměstí. 
Pozice uprostřed poměrně úrodné Broumovské kotliny ohraničené na severu 
lesnatými svahy Javořích hor a na jihu od vnitrozemí odříznuté masivem 
pískovcových Broumovských stěn předjímá hlavní těžiště činnosti obyvatel – 
zemědělství.  
Pozemek určený pro stavbu obecního dvora se nachází v těžišti obce, na pravém 
břehu potoka, na vyvýšeném jihozápadním okraji Hejtmánkovic. Je vklíněn mezi 
statek č.p. 64 zvaný Šolcovna, rybník a fotbalové hřiště s přilehlými zahrádkami. Na 
místě v současnosti stojí montovaná ocelová zemědělská hala, okolo ní se 
rozprostírají travnaté plochy. Od hlavní komunikace je místo stavby opticky odděleno 
stromořadím vzrostlých dubů, směrem k bytovým domům č.p. 125  a 252 stojí tři 
řadové garáže. 
Krajinný ráz 

Vymezený prostor dotčeného krajinného prostoru především zahrnuje přirozený 
krajinný rámec sídla Hejtmánkovice. Severní až severovýchodní stranu prostoru 
uzavírá zalesněný svah Mlýnského vrchu, jižní stranu přetíná  uplatňující se 
komunikace č.303 spojující Broumov s Policí nad Metují, sz. stranu vymezuje předěl 
mírného svahu pod Šancemi uzavírajícího údolí Liščího potoka, jz. stranu uzavírají 
lesní horizonty drobných lesů v prvním plánu, nad nimiž se vypíná hřbet Honského 
Špičáku vytvářející krajinný pohledový předěl uzavírající krajinu celého Broumovska. 
Prostor tvoří především smrkové porosty v okolí a zemědělsky obhospodařované 
půdní bloky navazující na sídlo. Zemědělská krajina obklopující Hejtmánkovice 
utrpěla podobně jako mnohé krajiny ČR obdobím intenzifikace zemědělské výroby. 
Ta byla doprovázena pozemkovými úpravami velkého rozsahu scelujícímu původní 
drobné mezemi oddělené členění zemědělské krajiny do velkých polních honů. Místy 
jsou však stále dochované fragmenty původních mezí zarostlé dnes dřevinami a keři.   

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. Jinak bude postupováno v souladu s příslušným složkovým 
zákonem č. 20/1987 Sb. 
 

Jiné charakteristiky životního prostředí 

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány. Signální mapa střetů 
zájmů je patrná z následujícího podkladu: 
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Vztah k územně plánovací dokumentaci 

Záměr není v rozporu s územním plánem, 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  je nevýznamný a nemůže nijak ovlivnit hodnocené 
složky životního prostředí. 
Ve vztahu k omezení emisí v etapě výstavby jsou pro další projektovou přípravu 
záměru 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 

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

Rozsah demolic není významný a nelze předpokládat výraznější ovlivnění hlukem ve 
vztahu k nejbližší obytné zástavbě. 
Provoz 

Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve  vztahu k ohrožení zdraví 
obyvatelstva nemohou projevit. 
Z hlediska zdrojů hluku dokumentace pro územní řízení specifikuje následující 
informace o zdrojích hluku: 

Objekt A – tělocvična 
V prostoru tělocvičny je uvažováno s počtem 307 osob v době plesů, dle vyhlášky 
410/2005 Sb. je požadované množství vzduchu 20 m3/h. Celkové potřebné množství 
vzduchu pro větrání prostoru tělocvičny činí 6 140 m3/h. Pro odvětrání prostoru bude 
navržena vzduchotechnická jednotka s rekuperačním výměníkem. Jednotka bude 
osazena teplovodním výměníkem. Jednotka bude umístěna v podkroví nad sociálním 
zázemím tělocvičny. Rozvody přívodního a odvodního potrubí budou vedeny nad 
podhledem v podkrovní části. Potrubí bude navrženo z pozinkovaného potrubí 
skupiny I.. Vzduch do prostoru bude distribuován vířivými vyústkami. Pro splnění 
požadavků vyhlášky 148/2006 Sb. bude jednotka osazena tlumiči hluku, které budou 
zajišťovat hladinu akustického tlaku 50 dB 1m od zdroje. 
V prostoru galerie (tribuny s barem) bude větráno samostatně pomocí 
vzduchotechnické jednotky, která bude také umístěna v podkroví nad prostorem 
galerie. Požadované množství větracího vzduchu je navrženo dle počtu osob na 
galerii tj. 63 osob. Požadované množství vzduchu 50 m3/h na jednu osobu. Celkové 
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množství větracího vzduchu činí 3 150 m3/h. Rozvody vzduchu z pozinkovaného 
potrubí skupiny I. budou vedeny v podkroví. Na sání a výtlaku bude jednotka 
osazena tlumiči hluku, které budou zajišťovat hladinu akustického tlaku 45 dB 1m od 
zdroje. 
V prostoru spiningu  je uvažováno s počtem 11 osob, množství přiváděného vzduchu 
na jednu osobu 50 m3/h. Celkové potřebné množství vzduchu pro větrání spiningu 
činí 550 m3/h. Vzduchotechnické zařízení bude umístěno nad podhledem, vzduch do 
prostoru bude distribuován talířovými vyústkami. Hladina akustického tlaku je 
předpokládána 40 dB 1 m od zdroje. 

Objekt B – školící centrum 
Do prostoru školící místnosti bude navržena vzduchotechnická jednotka o 
požadovaném množství vzduchu 3 600 m3/h. Je uvažováno s 72 nekouřícími 
osobami, počítáno 50 m3/h na osobu. Jednotka bude umístěna v podkrovní části nad 
prostorem školící místnosti. Rozvody pozinkovaného potrubí skupiny I. budou vedeny 
nad podhledem. Vzduch do prostoru bude distribuován vířivými vyústkami. Na sání a 
výtlaku bude jednotka osazena tlumiči hluku, které budou zajišťovat hladinu 
akustického tlaku 45 dB 1m od zdroje. 

Objekt C – ubytovna 
Skříně na prádlo a sklady prádla budou větrány dveřmi s mřížkou. Místnosti s okny 
budou větrány přirozeně. 

Objekt D – vstup 

Dle podkladů dokumentace k územnímu řízení tento objekt není zdrojem hluku. 
 
Objekt E – stodola (kotelna) 
V samostatném objektu E je navržena centrální kotelna o celkovém výkonu 125 kW. 
V kotelně se budou nacházet dva samostatné kotle na biomasu o výkonu 50kW a 
75kW. Dle podkladů projektanta lze uvažovat s hlučností komína (akustický tlak)  55 
dB 1 m od zdroje. 
Z uvedených specifikací očekávaných zdrojů hluku je patrné, že provoz Obecního 
dvora nebude představovat riziko ovlivnění hlukovou zátěží pro nejbližší objekty 
obytné zástavby. 
Vyvolaná doprava související s předkládaným záměrem je nevýznamná a metodicky 
nepředstavuje liniový zdroj hluku. 
Tato skutečnost je patrná i z vyjádření KHS Královéhradeckého kraje: 



Novostavba Obecního dvora v Hejtmánkovicích 
Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění 

 

65 
 

 



Novostavba Obecního dvora v Hejtmánkovicích 
Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění 

 

66 
 

 



Novostavba Obecního dvora v Hejtmánkovicích 
Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění 

 

67 
 

Celkově ve vztahu k vlivům na obyvatelstvo lze vyslovit závěr, že realizací 
předkládaného záměru nedojde k ovlivnění zdraví ani faktorů pohody obyvatelstva 
nejbližší obytné zástavby.  
Ve shodě s vyjádřením KHS je pro další přípravu záměru formulováno následující 
doporučení: 
• v rámci další projektové přípravy záměru budou respektovány požadavky závazného 

stanoviska KHS Královéhradeckého kraje č.j. na/3046/2009/2/hok.ma/ri ze dne 24.02.2009 
 

D.I.2. Vlivy na ovzduší 
Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na 
program SYMOS 97, verze 2006  na základě registrační karty z měsíce února 2003. 

 
Zpracovatel rozptylové studie je držitelem Osvědčení o autorizaci ke zpracování 
rozptylových studií č.j. 2143/820/08/DK ze dne 27.6.2008, udělené Ministerstvem 
životního prostředí ČR. 
Úvod 

Pozemek určený pro stavbu obecního dvora se nachází v těžišti obce, na pravém 
břehu potoka, na vyvýšeném jihozápadním okraji Hejtmánkovic. Je vklíněn mezi 
statek č.p. 64 zvaný Šolcovna, rybník a fotbalové hřiště s přilehlými zahrádkami. Na 
místě v současnosti stojí montovaná ocelová zemědělská hala, okolo ní se 
rozprostírají zanedbané travnaté plochy. Od hlavní komunikace je místo stavby 
opticky odděleno stromořadím vzrostlých dubů, směrem k bytovým domům č.p. 125  
a 252 stojí tři řadové garáže. 
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Řešené varianty, výpočtová síť a výpočtové body 

Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen v jedné variantě  vyhodnocující příspěvky 
provozu navrhované  kotelny na dřevní štěpku k imisní zátěži zájmového území. 
Výpočet imisní zátěže byl v jednotlivých variantách řešen ve výpočtové čtvercové síti 
o kroku 25 m, která představuje celkem 1 681 výpočtových bodů. Výpočet byl dále 
rozšířen o 2 výpočtové  body (2 001 – 2 002) mimo výpočtovou síť, které jsou 
dokladovány v další části předkládané rozptylové studie.  
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Vstupní podklady pro výpočet  

Stávající objekt bude zachován v nezměněné podobě a využíván jako centrální 
kotelna se skladem paliva. Rekonstrukce stodoly bude probíhat s minimálními 
zásahy do konstrukcí. Bude umožněn vjezd hospodářských vozidel stávajícími vraty 
ze dvora Šolcovy, vstup do kotelny je řešen stávajícími vraty v severozápadním štítě 
stodoly. 
Jedná se o adaptaci, stávající konstrukce budou zachovány a do nich vložena 
železobetonová „krabice“ obsahující technologie kotelny a sklad paliva se zásobníky. 
V kotelně se budou nacházet dva samostatné kotle na biomasu o výkonu 50kW a 
75kW.  Každý z kotlů bude mít samostatný komín – kotel 75kW komín o DN 220mm 
a kotel 50kW komín o DN 180mm. Do každého z kotlů bude veden šnekový 
dopravník štěpky z centrálního zásobníku. 
Potřeba paliva – štěpka (vytápění + teplá voda) 
potřeba energie za rok     646,8 GJ/rok 
výhřevnost                  12,5 MG/kg 
účinnost kotle                  85% 
energie v palivu                 760 GJ/rok 
objem štěpky při objem. hmotnosti   270 kg/m3 225 m3 

hmotnost paliva                 60,9 tun/rok 
výška zdroje                                                                6,5 m 
fond pracovní doby :                                                   4320 hod/rok 

VB  
2001 

VB  
2002 
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Tab.: Emise z energetických zdrojů  
 kg/t spáleného paliva emise (kg/rok) 

tuhé znečišťující látky jako PM10 12,5 761,25 
NOx 3,0 182,70 
CO 1,0   60,90 

Situace zdroje znečištění je patrná z následujícího obrázku: 

 

zdroj 
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Imisní limity 

Pokud bereme v úvahu příslušné Nařízení vlády k  zákonu o ovzduší ve vztahu 
k vyhodnocovaným škodlivinám, potom dle tohoto NV č. 597/2006 Sb. je nezbytné 
respektovat dále uvedené imisní limity: 
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Metodika výpočtu 

Použitá větrná růžice  
Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3 
rychlosti větru zpracovaný ČHMÚ (originál růžice je dostupný u zpracovatele 
oznámení). Základní parametry této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a 
v grafu generované programem SYMOS97’ verze 2006: 

Hejtmánkovice 
 

STABILITNÍ RŮŽICE  RYCHLOSTNÍ RŮŽICE 
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Metodika výpočtu rozptylové studie 
V roce 1998 doporučilo MŽP ČR metodiku SYMOS'97 k použití pro výpočty 
znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů. Popis metodiky byl vydán v dubnu 1998 
ve věstníku MŽP, částka 3. Vstupní údaje i forma výsledků výpočtu v metodice 
SYMOS'97 byly přizpůsobené tehdy platné legislativě, aby byly na minimum 
omezené problémy s používáním metodiky v praxi a aby výsledky byly přímo 
srovnatelné s platnými imisními limity a přípustnými koncentracemi znečišťujících 
látek v ovzduší. V souvislosti se vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního 
prostředí přizpůsobuje platným evropským předpisům a proto v ní vznikají změny, na 
které musí reagovat i metodika výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i nadále 
k výsledkům snadno použitelným v běžné praxi. Tuto možnost poskytuje upravená 
metodika SYMOS 97, verze 2006. 
Hlavní změny metodiky zahrnuté v programu jsou: 
- stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako hodinových 

průměrných hodnot koncentrací 
- stanovení imisních koncentrací  pro některé znečišťující látky jako denních průměrných 

hodnot (PM10 a SO2) nebo 8-hodinových průměrných hodnot koncentrací 
- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx) 
      nový výpočet frakce spadu prachu - PM10 

 

SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro  modelování  znečištění ze 
stacionárních zdrojů. Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS umožňuje: 
Ø výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami z bodových (typ zdroje 1),   plošných (typ 

zdroje 2) a liniových zdrojů (typ zdroje 3) 
Ø výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů (teoreticky neomezeného) 
Ø stanovit charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodů (až 30000 referenčních 

bodů) a připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků 
výpočtů 

Ø brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability 
mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského 

Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů 
pro hodnocení kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění 
ovzduší ve vzdálenosti nad 100 km od zdrojů a uvnitř městské zástavby pod úrovní 
střech budov. Základních rovnic modelu rovněž nelze použít pro výpočet znečištění 
pod inverzní vrstvou ve složitém terénu a při bezvětří. 
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru 
terénu mezi zdrojem a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou 
matice hodnot výškopisu v požadované oblasti o libovolné velikosti buňky. Do 
výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech - v řadě případů je 
nutno počítat znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka 
nedosahuje své maximální výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají 
exhalace, a lze tedy počítat koncentrace i ve velmi malé vzdálenosti od zdroje. 
Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové vlečky mohou 
vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou 
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte. Korekce efektivní výšky na vliv 
terénu – v případě pokud mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený, tak 
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se předpokládá, že kouřová vlečka vystupuje podél svahů vzhůru. 
Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou 
z atmosféry odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. 
Fyzikální procesy se dále dělí na mokrou a suchou depozici, podle způsobu, jakým 
jsou příměsi odstraňovány. Suchá depozice je zachytávání plynné nebo pevné látky 
na zemském povrchu, mokrá depozice je vychytávání těchto látek padajícími 
srážkami a vymývání oblačné vrstvy. Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky 
v atmosféře, kterou je možno stanovit pro řadu látek. Pro první přiblížení se látky dělí 
do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce na depozici a 
transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé 
znečisťující látky lze  rozdělit do těchto tří kategorií: 
Kategorie Průměrná doba setrvání v atmosféře 
I 20 h 
II 6 dní 
III 2 roky 

Následuje  rozdělení základních znečišťujících látek dle kategorií: 
Znečišťující látka Kategorie 
oxid siřičitý II 
oxidy dusíku II 
oxid dusný III 
amoniak II 
sirovodík I 
oxid uhelnatý III 
oxid uhličitý III 
metan III 
vyšší uhlovodíky III 
chlorovodík I 
sirouhlík II 
formaldehyd II 
peroxid vodíku I 
dimetyl sulfid I 

V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na 
horách – v atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých 
zdrojů nemůže dostat. Model obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu 
horní hranice inverze, které jsou odvozeny z aerologických měření teplotního 
zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici Praha-Libuš. 
Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití 
maximálního výkonu. 
Výpočet koncentrací z plošných zdrojů – postupuje se tak, že plošný zdroj se rozdělí 
na dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se volí 
v závislosti na vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu. Pokud plošný zdroj nebo 
jeho element tvoří část obce se zástavbou a lokálními topeništi tak se za efektivní 
výšku dosazuje střední výška budov v daném elementu zvýšená o 10 m. 
Výpočet koncentrací z liniových zdrojů – liniovými zdroji se rozumí zejména silnice 
s automobilovým provozem. Stejně jako u plošných zdrojů koncentraci od liniového 
zdroje vypočítáme tak, že liniový zdroj rozdělíme na dostatečný počet délkových 
elementů. 
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K výpočtu průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou 
růžici, tj. stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při 
všech třídách stability a třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje 
relativní četnosti v procentech pro 8 základních směrů větru a četnosti bezvětří ve 
všech třídách stability. Při vytváření podrobné větrné růžice se lineárně interpoluje 
mezi těmito hodnotami. Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená 
hodnota), ale i po 0.5°, 3°, 5° a nebo je možné zvolit krok výpočtu vlastní, přičemž 
jeho hodnota musí být v rozsahu 0,5° – 45° a musí dělit číslo 45 beze zbytku. 
Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku . Pozornost je třeba 
věnovat tomu, zda jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice 
reprezentativní pro dané místo výpočtu. Posouzení této reprezentativnosti je však 
záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii terénu a vzdálenosti 
stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických oblastí a je zcela v kompetenci 
ČHMÚ. 
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle 
rychlosti větru a teplotní stability atmosféry. Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti: 
Třída větru Třída rychlosti větru 
slabý vítr 1.7 m/s 
střední vítr 5.0 m/s 
silný vítr 11.0 m/s 
Pozn.: Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m 
nad zemí. 

Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující v atmosféře teplotní 
zvrstvení. Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší: 
Třída stability Název Popis třídy stability 
I. superstabilní silné inverze,velmi špatné podmínky rozptylu 
II. stabilní běžné inverze,špatné podmínky rozptylu 

III. izotermní Slabé inverze,izotermie nebo malý kladný teplotní gradient 
často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky 

IV. normální indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek 
V. konvektivní labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek 

Ne všechny rychlosti větru se vyskytují za všech tříd stability atmosféry. V praxi 
dochází k výskytu 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která 
je vstupem pro výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru 
větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých rozptylových podmínek a kromě 
toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry. 
rozptylová podmínka třída stability rychlost větru 
1 I 1,7 
2 II 1,7 
3 II 5 
4 III 1,7 
5 III 5 
6 III 11 
7 IV 1,7 
8 IV 5 
9 IV 11 
10 V 1,7 
11 V 5 
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Program  je určen také pro výpočet koncentrací pevných znečisťujících látek. Do 
výpočtu je v tomto případě zahrnuta pádová rychlost prašných částic, vstupními údaji 
se zadává rozložení velikosti prašných částic (velikost částice a její četnost). 
Znečištění ovzduší oxidy dusíku se podle dosavadní praxe hodnotilo pomocí sumy 
oxidů dusíku označené jako NOx. Pro tuto sumu byl stanovený imisní limit a zároveň 
jako NOx byly  (a dodnes jsou) udávané nejen emise oxidů dusíku, ale i emisní 
faktory z průmyslu, energetiky i z dopravy. Suma NOx je přitom tvořena zejména 
dvěmi složkami, a to NO a NO2. Nová legislativa ponechává imisní limit pro NOx ve 
vztahu k ochraně ekosystémů, ale zavádí nově imisní limit pro NO2 ve vztahu 
k ochraně zdraví lidí, zřejmě proto, že pro člověka je NO2 mnohem toxičtější než NO. 
Problém spočívá v tom, že ze zdrojů oxidů dusíku (zejména při spalovacích 
procesech) je společně s horkými spalinami emitován převážně NO, který teprve pod 
vlivem slunečního záření a ozónu oxiduje na NO2, přičemž rychlost této reakce 
značně závisí na okolních podmínkách v atmosféře. Protože předpokládáme, že 
vstupem do výpočtu zůstanou emise NOx, je nutné upravit výpočet tak, aby jednak 
poskytoval hodnoty koncentrací NO2 a jednak zahrnoval rychlost konverze NO na 
NO2 v závislosti na rozptylových podmínkách. Podle dostupných informací obsahují 
průměrné emise NOx pouze 10 % NO2 a celých 90 % NO. Pro popis konverze NO na 
NO2 je v metodice proveden podrobný popis. Pro představu, jak bude vypadat podíl  
c/c0, tj. jakou část z původní koncentrace NOx bude tvořit NO2 v závislosti na třídě 
stability ovzduší a vzdálenosti od zdroje, byly vypočtené hodnoty  c/c0 uspořádané do 
tabulky. Pro rychlost větru byla použita nejnižší hodnota z třídních rychlostí podle 
metodiky SYMOS a to 1,7 m/s. 

podíl koncentrací NO2 / NOx třída stability 
vzdálenost 1 km vzdálenost 10 km vzdálenost 100 km 

I 0,149 0,488 0,997 
II 0,156 0,532 0,999 
III 0,174 0,618 1,000 
IV 0,214 0,769 1,000 
V 0,351 0,966 1,000 

Z tabulky je zřejmé, že na velkých vzdálenostech se všechen NO transformuje na 
NO2, ale ve vzdálenosti 1 km budou koncentrace NO2 dosahovat pouze hodnot 15 -
 35 % původně vypočtených koncentrací NOx. Při vyšších rychlostech větru bude 
tento podíl ještě nižší. 

Údaje o referenčních bodech 
Pro každý referenční bod, pro který se počítá znečištění ovzduší, je nutné znát tyto 
údaje: 
1. Název referenčního bodu (není povinné, ale u samostatných referenčních bodů užitečné). 
2. Poloha referenčního bodu, tj. souřadnice xr, yr [m] ve zvolené souřadné síti. 
3. Nadmořská výška terénu zr [m] v místě referenčního bodu. 
4. Pokud je referenční bod umístěn jinde než v úrovni terénu, (např. na budově), pak jeho 
výšku l nad terénem (výšku budovy). 

Údaje o topografii terénu 
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru 
terénu mezi zdrojem a referenčním bodem. V případě, že terén mezi zdrojem a 
referenčním bodem není rovinný, je třeba mít informace o jeho tvaru. 
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V praxi se výpočty provádějí obvykle v pravidelné nebo nepravidelné síti referenčních 
bodů. Z údajů o jejich poloze a nadmořských výškách terénu v jejich místě se 
vyhodnocuje tvar a charakteristiky terénu ve sledované oblasti. Přesnost výpočtu 
profilu terénu mezi zdrojem a referenčním bodem závisí na dostatečné hustotě 
referenčních bodů v síti. Hustotu sítě referenčních bodů je proto nutné volit takovou, 
aby postihla všechny podstatné terénní útvary v daném území. 
Mezi zdrojem a nejbližším referenčním bodem se předpokládá rovinný terén bez 
jakýchkoliv významných terénních útvarů. Naopak, pokud chceme podrobněji popsat 
terén mezi zdrojem a nějakým referenčním bodem, je nutné zvolit mezi nimi několik 
dalších referenčních bodů. I v tomto případě je výhodné znát nadmořské výšky 
nikoliv jen na spojnici mezi zdrojem z referenčním bodem, ale v síti bodů rozložených 
kolem této spojnice. 
Údaje pro výpočet znečištění v zástavbě 
Při výpočtu znečištění ovzduší v terénu zastavěném budovami se referenční body 
umísťují na budovách, tj. na horních hranách jejich fasád. Je vhodné umístit některé 
referenční body na nejvyšší budovy v okolí zdroje (zdrojů). U podrobných výpočtů v 
malých vzdálenostech a při stanovování potřebných výšek komínů (výduchů) je 
nutné kromě výšek budov ležících v okolí zdroje znát rovněž jejich rozmístění a 
půdorysné rozměry. Tyto údaje lze odečíst z podrobných map. 
Nařízením vlády byly stanovené imisní limity pro SO2 a jemnou frakci prachu PM10 
jako průměrné denní hodnoty. Pro výpočet denních průměrů koncentrací však již 
nelze využít postupy z výpočtů krátkodobých koncentrací, protože během 24 hodin 
se obvykle výrazně změní rozptylové podmínky v atmosféře. Průměrné denní 
koncentrace je ale možné určit na základě vypočtených maximálních hodinových 
koncentrací, známe-li souvislost mezi nimi. 
Vztah mezi průměrnými denními koncentracemi a maximálními hodinovými 
hodnotami koncentrací lze odvodit z výsledků měření koncentrací SO2 a PM10 na 
měřicích stanicích v ČR za období let 1999 - 2001. Následující obrázky ukazují 
souvislost mezi naměřenými hodinovými maximy a denními průměry (hodnoty jsou 
uvedené v µg/m3 ): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S O 2  

0 

5 0 

10 0 

15 0 

20 0 

25 0 

30 0 

0  10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 7 00 80 0 90 0 10 0 0 
M a x im á ln í h o d in o v á  

M
a
x
i
m
á
l
n
í 
d
e
n
n
í 

 



Novostavba Obecního dvora v Hejtmánkovicích 
Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění 

 

82 
 

PM10

0

100

200

300

400

500

600

700

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Maximální hodinová

M
ax

im
ál

ní
 d

en
ní

 
Protože výpočtem je potřeba stanovit maximální hodnoty průměrných denních 
koncentrací na základě nejvyšších hodinových hodnot, byly k uvedeným souborům 
dat zkonstruované obalové křivky, na obrázcích jsou uvedené červenou čarou. 
Označíme-li  Ch  maximální hodinovou koncentraci a  Cd  nejvyšší průměrnou denní 
koncentraci, pak tyto křivky mají následující matematické vyjádření: 
 

Pro SO2: 
 
  Cd  =  0,867 . Ch   pro  Ch ≤ 160 µg/m3 
  Cd  =  78,129 . ln Ch  -  257,8  pro  Ch > 160 µg/m3 
 
Pro PM10: 
 

Cd  =  0,808 . Ch   pro  Ch ≤ 350 µg/m3 
  Cd  =  220,35 . ln Ch  -  1008  pro  Ch > 350 µg/m3  

Tyto rovnice se použijí pro výpočet denních maxim a počtu dní s denní koncentrací 
vyšší než stanovená hodnota následujícím způsobem: 
a) Výpočet maximálních denních koncentrací 
Postup je stejný jako při výpočtu maximálních krátkodobých koncentrací až po 
načítání hodinových hodnot koncentrací od jednotlivých zdrojů pro daný směr větru, 
třídu stability a rychlost větru. Při tomto načítání se v každém kroku celková získaná 
hodinová koncentrace přepočte na denní koncentraci podle rovnic uvedených 
v předchozí části (toto má význam pouze pro výpočet doby překročení). Přepočtením 
výsledné hodinové hodnoty (po načtení koncentrací od všech zdrojů připadajících 
pro daný azimut větru v úvahu) získáme pro každý směr větru, třídu stability a 
rychlost větru výslednou "denní" koncentraci Cdφj , se kterou dále zacházíme stejně 
jako v případě hodinových hodnot. To znamená, že se z těchto hodnot vybere jednak 
maximální koncentrace Cdj pro každou přípustnou kombinaci třídy stability a třídy 
rychlosti větru (celkem 11 hodnot) a jednak nejvyšší koncentrace Cdmax bez ohledu 
na třídu stability a rychlost větru. Tyto hodnoty budou mít význam maximálních 
průměrných denních koncentrací, pokud by podmínky, za kterých mohou nastat, 
trvaly celý den. 
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b) Výpočet počtu případů překročení stanovených hodnot za rok 
Postup je obdobný jako při výpočtu doby překročení zvolených koncentrací. Během 
načítání hodinových hodnot koncentrací od jednotlivých zdrojů pro daný směr větru, 
třídu stability a rychlost větru se v každém kroku celková získaná hodinová 
koncentrace přepočte na denní koncentraci podle rovnic uvedených v předchozí 
části, jak již bylo uvedeno v předchozím odstavci. Po každém načtení a přepočtu se 
testuje, zda vypočtená "denní" hodnota již překročila nebo ještě nepřekročila 
zvolenou hodnotu  cR.  Další postup je zcela shodný s výpočtem doby překročení u 
hodinových hodnot, pouze s tím rozdílem, že se použijí "denní" hodnoty. Výsledná 
doba překročení stanovených koncentrací (např. imisního limitu) bude i nadále 
vycházet v hodinách za rok. Je tedy nutné ji přepočíst na dny za rok, aby bylo možné 
výsledek srovnat s limitem pro počet výskytů denní koncentrace vyšší než imisní 
limit. Pokud vyjde doba překročení nižší než 24 hodin za rok, bude se předpokládat, 
že k výskytu nadlimitní hodnoty dojde v průměru jednou za více let, nepřímo úměrně 
vypočtenému počtu hodin. 
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6. Vyhodnocení pozadí  
Imisní pozadí NO2 

Rok: 2007 

Kraj:  Královéhradecký 

Okres:  Náchod 

Látka: NO2-oxid dusičitý 
Jednotka:  µg/m3 

Hodinové LV :  200,0 

Hodinové MT :  30,0 
Hodinové TE :  18 

Roční LV : 40,0 

Roční MT : 6,0 

  
Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty 

Max.  19 MV  VoL  50% Kv  Max.   95% Kv  50% Kv  X1q  X2q X3q X4q  X  S  N  KMPL  
Organizace: 

Staré č. ISKO 
Lokalita  

Typ m.p. 
Metoda 

Datum Datum VoM 98% Kv  Datum   98% Kv  C1q  C2q C3q C4q  XG  SG  dv  
~ ~ ~ ~ 55,5 ~ 20,8 2,5 11,8 4,6 5,1 6,3 6,9 7,28 346 HVELM 

 
38967 

ČHMÚ 
539 

Velichovky 

Manuální měřicí program  
GUAJA 

 ~ ~ ~ ~ 03.11. ~ ~ 29,0 85 81 91 89 4,8 2,24 2 

                  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 16,5 9,1    ~ 159 HSLVM 

 
206928 

ČHMÚ 
1354 

Slavný 

Manuální měřicí program  
GUAJA 

 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 79 80 0 0 ~ ~ 183 
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Imisní pozadí PM10 
Rok: 2007 

Kraj:  Královéhradecký 

Okres:  Náchod 
Látka: PM10-částice PM10 

Jednotka:  µg/m3 

Denní LV : 50,0 

Denní MT : 0,0 
Denní TE : 35 

Roční LV : 40,0 

Roční MT : 0,0 

  

Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty 

Max.   95% Kv  50% Kv Max.  36 MV  VoL  50% Kv X1q X2q  X3q X4q X  S  N  KMPL  
Organizace: 

Staré č. ISKO 
Lokalita  

Typ m.p. 
Metoda 

Datum  99.9% Kv  98% Kv Datum Datum VoM 98% Kv C1q  C2q  C3q C4q  XG  SG  dv  

~ ~ ~ ~ 115,0 39,0 19 20,0 28,6 19,6  25,3 22,4 14,38 308 HVELM 

 
40145 

ČHMÚ 
539 

Velichovky 

Manuální měřicí program  
GRV 

 ~ ~ ~ ~ 24.03. 16.11. 19 61,0 79 80 72 77 18,5 1,90 16 
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Imisní pozadí CO 

Rok: 2007 

Kraj:  Královéhradecký 

Okres:  Hradec Králové 
Látka: CO-oxid uhelnatý 

Jednotka:  µg/m3 

8Hodinové LV :  10000,0 

8Hodinové MT :  0,0 
8Hodinové TE :  0 

  

8Hodinové 
hodnoty 

Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty 

Max.     Max.   
95% 
Kv  

50% 
Kv  

X1q  X2q  X3q  X4q  X  S  N  KMPL  
Organizace: 

Staré č. ISKO 
Lokalita  

Typ m.p. 
Metoda 

Datum  VoM   Datum   
98% 
Kv  

C1q  C2q  C3q  C4q  XG  SG  dv  

2220,8 ~ ~ ~ 1290,0 ~ 614,2 191,2 341,8 169,2 135,8 363,2 253,6 187,69 353 HHKSA 

 
20966 

ZÚ 
396 

Hr.Král.-Sukovy sady 

Automatizovaný měřicí 
program  
IRABS 

 
17.01. ~ 0,0 ~ 01.12. ~ ~ 808,0 87 89 86 91 202,4 1,95 6 

                  

1746,2 ~ ~ ~ 1466,8 ~ 1209,9 419,1 1013,8 260,8 393,8 425,6 520,1 327,39 352 HHKBA 

 
41172 

ČHMÚ 
1503 

Hradec Králové-
Brněnská 

Automatizovaný měřicí 
program  
IRABS 

 
23.02. ~ 0,0 ~ 20.02. ~ ~ 1297,7 87 91 92 82 433,2 1,82 9 
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7. Výsledky výpočtu rozptylové studie 
  
Výsledky výpočtů modelových koncentrací pomocí programu SYMOS97‘ verze 2003 
jsou sumarizovány v tabulkách a mapových zobrazeních jednotlivých polutantů a 
charakteristik, a to jak pro body ve zvolené výpočtové síti, tak následně i pro body 
mimo tuto výpočtovou síť. 
Obsah tabulek pro jednotlivé počítané polutanty jsou následující:  
první řádek:  
číslo výpočtového bodu 
druhý řádek:  
vypočtená charakteristika polutantu dle následující tabulky 

 
Polutant Hodnocená charakteristika 

NO2 Aritmetický průměr /1 rok 
Aritmetický průměr / 1 h 

PM10 Aritmetický průměr /1 rok 
Aritmetický průměr / 24 h 

CO Maximální denní osmihodinový průměr 

Veškeré příspěvky k imisní zátěži sledovaných škodlivin jsou v následujících 
tabulkách uvedeny v µg.m-3  
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NO2 PM10 CO 

Příspěvek záměru   Aritmetický průměr 1 rok Aritmetický průměr 1 hod Aritmetický průměr 1 rok Aritmetický průměr 24 hod Maximální denní osmihodinový průměr 

body výpočtové sítě minimum 0,000228 0,053509 0,009504 1,983099 0,172092 

1 – 1 681 maximum 0,004959 0,373212 0,201750 15,509280 2,575921 

2001 0,002622 0,263517 0,103137 10,793905 0,724953 

2002 0,002984 0,233898 0,118039 9,597997 0,697621 

minimum 0,002622 0,233898 0,103137 9,597997 0,697621 body mimo 
výpočtovou síť 
 2 001 – 2 002 maximum 0,002984 0,263517 0,118039 10,793905 0,724953 
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Závěr 

Předmětem předkládané rozptylové studie je vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži 
související se záměrem Novostavby obecního dvora v Hejtmánkovicích. 
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen v jedné variantě vyhodnocující příspěvky 
posuzovaného záměru. 
Výpočet imisní zátěže byl v jednotlivých variantách řešen ve výpočtové čtvercové síti o 
kroku 25 m, která představuje celkem 1681 výpočtových bodů. Výpočet byl dále 
rozšířen o 2 výpočtové  body  (2001 – 2002) mimo výpočtovou síť. 
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 v 2006 je programový systém pro  modelování  
znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou 
v oblasti ochrany ovzduší. V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky 
výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a 
nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek v jednotlivých 
řešených variantách: 

Výpočtová síť Body mimo síť 
Varianta škodlivina Charakteristika min max min max 

NO2 Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,000228 0,004959 0,002622 0,002984 
NO2 Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 0,053509 0,373212 0,233898 0,263517 
PM10 Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,009504 0,201750 0,103137 0,118039 
PM10 Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 1,983099 15,509280 9,597997 10,793905 Příspěvek 

záměru CO Maximální denní osmihodinový průměr (µg.m-3) 0,172092 2,575921 0,697621 0,724953 

Příspěvky k imisní zátěži NO2 

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický 
průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu 
k hodinovému aritmetickému průměru. Nejbližší monitorovací stanice AIM nesignalizují 
překračování výše uvedených imisních limitů. 
Z hlediska vypočtených příspěvků k aritmetickému průměru za 1 hod. pro NO2 jsou ve 
výpočtové síti dosahovány příspěvky k imisní zátěži do 0,4 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 
0,3 µg.m-3 u bodů mimo síť.  
Z hlediska vypočtených příspěvků k aritmetickému průměru za 1 hod. pro NO2 jsou ve 
výpočtové síti dosahovány příspěvky k imisní zátěži do 0,005 µg.m-3 ve výpočtové síti a 
do 0,003 µg.m-3 u bodů mimo síť.  

Vyhodnocení příspěvků PM10 k imisní zátěži zájmového území 
Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ročního 
aritmetického průměru hodnota 40 µg.m-3, pro 24 hodinový aritmetický průměr potom 50 
µg.m-3,  (s možnosti překročení této limitní koncentrace 35 krát za rok). 
Nejbližší stanice AIM nesignalizují překračování  imisních limitů. 
Z hlediska vypočtených příspěvků k aritmetickému průměru za 24 hod. pro PM10 jsou ve 
výpočtové síti dosahovány příspěvky k imisní zátěži do 15,5 µg.m-3 ve výpočtové síti a 
do 10,8 µg.m-3 u bodů mimo síť.  
Z hlediska vypočtených příspěvků k aritmetickému průměru za rok pro PM10 jsou ve 
výpočtové síti dosahovány příspěvky k imisní zátěži do 2,6 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 
0,7 µg.m-3 u bodů mimo síť.  
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Příspěvky k imisní zátěži CO 

Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního 
limitu z hlediska maximálního denního klouzavého aritmetického průměru/8 hod  10 000 
µg.m-3.  Na nejbližších monitorovacích stanicích není signalizováno překračování 
hygienického limitu pro 8 hodinový klouzavý aritmetický průměr. 
Nejvyšší vypočtené příspěvky se pohybují hluboce pod hodnotou platného imisního 
limitu. Jedná se o příspěvek do 3 µg.m-3, což je zcela nepodstatný příspěvek imisní 
zátěži zájmového území. 
Celkově lze příspěvek záměru k imisní zátěži zájmového území označit za malý a málo 
významný. 
 
 

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

Splaškové odpadní vody budou zaústěny do projektované obecní splaškové kanalizace. 
V případě, že bude areál realizován dříve než nová obecní kanalizace, pak se v místě 
stávající ČOV pro restauraci Šolcovna buď vybuduje žumpa a nebo se stávající ČOV 
posílí na kapacitu stávajícího i řešených objektů. 
Zaústění přípojky dešťové  bude do blízké vodoteče. Od místa zaústění je trasa 
dešťové kanalizace navržena nejkratším směrem k řešenému areálu. 
Vnější dešťové odpady z jednotlivých objektů jsou zakončeny lapači splavenin a 
zaústěny do dešťové kanalizace. 
Navržená koncepce odvádění vznikajících odpadních vod je předběžně odsouhlasena, 
jak vyplývá z následujících podkladů: 
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Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje hodnotu přívalového 
deště ve výši 143 l/s.ha po dobu 15 minut.   
Tab.: Bilance ročního množství srážkových vod  
 Plocha [m2] Koeficient odtoku Qr [m3/rok] 
Zastavěné plochy     1 815 0,9 1 307 
Zpevněné plochy     3 725 0,7 2 086 
Nezpevněné plochy           11 741 0,1    940 
CELKEM ZA ROK     17 281                  4 333 

Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů 
 Plocha [m2] Koeficient odtoku Q (l/s) Qr [m3/15 minut] 
Zastavěné plochy   1 815 0,9 23,36 21,1 
Zpevněné plochy   3 725 0,7 37,28 33,6 
Nezpevněné plochy           11 741 0,1 16,79 15,1 
CELKEM ZA ROK  17 281   69,8 

Z uvedených bilancí je patrné, že s předkládaným záměrem dojde k určité změně 
z hlediska odtokových poměrů v zájmovém území. Pro další projektovou přípravu 
záměru je formulováno následující doporučení: 
• v rámci další projektové přípravy záměru dokladovat technické řešení odvádění srážkových 

vod tak, aby nedošlo k ovlivnění odtokových poměrů v recipientu 

• v rámci další projektové přípravy doložit správě CHKO detailní technické řešení vyústění 
dešťové kanalizace; výústní objekt řešit s využitím přírodních materiálů; minimalizovat 
případné zásahy do břehových porostů při realizaci výústních objektů dešťové kanalizace 

Vlivy na jakost 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: 



Novostavba Obecního dvora v Hejtmánkovicích 
Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění 

 

100 
 

• 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 

• při stavbě nebude dotčen pravostranný přítok Hejtmánkovického potoka; na břehu ve 
vzdálenosti 6 m od břehové hrany nebudou skladovány materiály splavitelné vodou ani jiný 
materiál  

Etapa provozu 
Splaškové vody 
Splaškové odpadní vody budou zaústěny do projektované obecní splaškové kanalizace. 
V případě, že bude areál realizován dříve než nová obecní kanalizace, pak se v místě 
stávající ČOV pro restauraci Šolcovna buď vybuduje žumpa a nebo se stávající ČOV 
posílí na kapacitu stávajícího i řešených objektů. 
Nejbližším významným vodním tokem je Liščí potok. V tomto vodním toku vyskytují 
živočichové vázaní na čistotou vodu, a proto je nezbytné dodržení kvality vody 
odpovídající habitatu toku. Proto musí voda v Liščím potoce splňovat dlouhodobě 
parametry oligosaprobní vody, které jsou uvedeny v NV č.71/2003 Sb. Jak je patrné 
z vyjádření Správy CHKO Broumovsko, pro ochranu vod vhodných pro život a 
reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů je nutné zachovat kvalitu 
vody do 3 mg/l BSK5. 
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 

• pokud bude zvolena likvidace odpadních vod pomocí čistírny odpadních vod se zaústěním do 
vodního toku, bude nezbytné Správě CHKO  doložit výpočet směšovací rovnice, který bude 
zpracován projektantem s oprávněním pro vodní hospodářství nebo vodní stavby a který bude 
dokladovat ovlivnění toku vypouštěnými odpadními vodami 

Dešťové vody 
Dešťové vody ze zpevněných ploch,které mohou být drobně kontaminovány ropnými 
produkty, budou odvedeny na odlučovač ropných látek (RL).  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 
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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 

Obecná ochrana povrchových a podzemních vod 

Provoz posuzovaného záměru nepředstavuje významnější nebezpečí pro kvalitu 
povrchových a podzemních vod. Pohyb 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 
Záměr znamená   trvalý zábor ZPF, se záměrem není spojen dočasný ani trvalý zábor  
PUPFL. Stavba není realizována v ochranném pásmu lesa. 
Z hlediska nároků na ZPF je stavba realizována na následujících pozemcích: 
katast. území par. č. vým. m2 BPEJ druh pozemku 
Hejtmánkovice 240 476 74811 zahrada 
Hejtmánkovice 1453/2 1345 74811 zahrada 
Hejtmánkovice 1459/3 1821 73311 trvalý travní porost 
celkem  3642   

Pozemky související se záměrem jsou z hlediska ochrany ZPF zařazeny pod BPEJ 
7.48.11 a 7.33.11. 
Z uvedených nároků na trvalý zábor ZPF je patrné, že z celkových nároků na  plochu 
pro navrhovaný záměr, která činí 17 821 m2 připadá na ZPF 3 642 m2, což činí 20,5 % 
z celkových nároků na plochu. Z rozlohy ZPF připadá na zemědělské pozemky v BPEJ 
74811 plocha 1 821 m2 a na pozemky v BPEJ 73311 plocha 1 821 m2. 
Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo 
provedeno v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR  ze dne 
1.10.1996 čj. 00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k 1.1.1997. Tento Metodický pokyn v 
článku III Odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 zákona) stanovuje: 
1) Při posuzování žádosti o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přihlíží orgán ochrany ZPF k 

zásadám jeho ochrany podle § 4 zákona a k tomu, zda požadované odnětí je na ploše 
určené schválenou dokumentací. 

2) Pokud se zemědělská půda požadovaná k odnětí nalézá mimo plochu uvedenou v odstavci 
1, orgán ochrany ZPF postupuje podle článku II a souhlas § 9 odstavec 6 zákona vydá 
zejména: 

a) pro stavbu veřejně prospěšnou (kromě staveb liniových), 

b) v zájmu ochrany základních složek životního prostředí, 

c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostředně navazujícím na plochy 
určené k nezemědělskému využití schválenou dokumentací nebo navazující na stávající zástavbu a to do 
velikosti maximálně 1 200 m2, 
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d) na plochách bezprostředně navazujících na stávající zástavbu v těch sídlech, kde není uvažováno s 
pořízením dokumentace, 

e) tam, kde byl již udělen souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zákona. 

V článku IV tohoto Metodického pokynu jsou stanoveny třídy ochrany zemědělského 
půdního fondu, které jsou pro účely ochrany ZPF uvedeny v příloze, nazvané třídy 
ochrany zemědělské půdy. Tato příloha stanovuje: 
1. Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických 

regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze 
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou 
ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. 

2. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických 
regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde 
o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen 
podmíněně zastavitelné. 

3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční 
schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro eventuální 
výstavbu. 

4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci 
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.  

5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen „BPEJ“), 
které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi 
svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o 
zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější 
nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených 
ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí. 

Dle uvedených BPEJ  se jedná o zábor zemědělské půdy v třídě ochrany III u BPEJ 
7.48.11. Tedy se jedná o půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm 
ochrany, které je možno územním plánováním využít pro eventuální výstavbu. Dalších 
1 821 m2 připadá na třídu ochrany I. V tomto případě se jedná  o bonitně nejcennější 
půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen 
mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze 
výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, 
případně pro liniové stavby zásadního významu.  
Obecně ve vztahu k existujícím  třídám ochrany lze záměr z hlediska velikosti vlivu 
označit za malý ve vztahu k rozsahu záboru ZPF, z hlediska významnosti vlivu 
s odkazem i na třídu ochrany I. za  významný. Akceptovatelnost záměru je podmíněna 
v tomto případě tím, že záměr je v souladu s územním plánem, jak je patrné z přílohy 
předkládaného oznámení. 
Pro další projektovou přípravu jsou formulována následující doporučení: 
• v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí 

zemědělské půdy podle bonit a kultur  

• zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, nakládání 
se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF 

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 
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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 
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 

Dřeviny byly posouzeny dne 30.4.2009. K vyčíslení jejich společenské hodnoty byla 
použita metodika Českého ústavu ochrany přírody (dnes Agentura ochrany přírody a 
krajiny) z roku 1993. V roce 2005 byla tato metodika novelizována a doplněna (Kolařík 
2005). Metodika je používána k hodnocení dřevin na celém území České republiky 
všemi orgány ochrany přírody ve správním řízení. 
Celková společenská hodnota všech dřevin 203.255,- Kč. 
Z hlediska konečného řešení projektu je vhodné, aby byla respektována následující 
doporučení:  
• veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu  řešit zásadně 

v období vegetačního klidu 
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• 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 další přípravy vypracovat  komplexní projekt sadových úprav; k navrženým sadovým 
úpravám řešeného prostoru budou použity odrostky domácích druhů dřevin minimální výšky 
120 cm se zapěstovanou korunou s obvodem kmene v rozmezí 14-18 cm, se zapěstovanou 
korunou a kořenovým balem; vyvázání dřevin bude provedeno ke 3 kůlům a dřeviny budou 
opatřeny ochranou proti okusu lesní zvěří; sadební materiál bude získán z místních zdrojů; 
projekt sadových úprav bude zahrnovat plán údržby zeleně 

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 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o záměr jehož realizace bude probíhat 
v ohraničeném areálu na výrazně ruderalizovaných plochách  a v areálu nebyly zjištěny 
potenciálně cenné druhy, nelze přepokládat negativní vliv na faunu lokality. Pro blízké 
okolí platí upozornění, že po metamorfóze může dojít ke krátkodobému  zvýšení počtu 
metamorfovaných obojživelníků, kteří se rozlézají do blízkého okolí. Tito drobní 
tohoroční obojživelníci mohou při hledání vhodných nik kolonizovat sklepní prostory, 
mohou se pokoušet pronikat do budov, pokud budou mít vstupní dveře (větrací okénka, 
průduch ) v úrovni terénu. Totéž platí pro užovky obojkové a jejich tohoroční jedince. 
Z toho důvodu je třeba při výstavbě a provozu záměru nevytvářet prohlubně, které 
slouží jako padací pastě pro tyto organizmy. Dále při výstavbě vstupů v úrovni terénu 
řešit vstup současně jako drobnou migrační bariéru pro drobné obojživelníky a plazy. 
Také část oplocení přivrácenou k rybníku (pokud bude oplocení budováno)  opatřit 
zábranou do výšky 30cm, která omezí vstup části populace obojživelníků do areálu.  
Dále při výstavbě areálu nesmí dojít ke znečistění rybníka a jeho okolí cizorodými 
materiály. Na břehu rybníka nesmí být skladovány stavební materiály.  Dále je třeba 
udržet v současném stavu stromy (bez kácení) mezi areálem a obcí (duby) a mezi 
areálem a rybníkem (jasany). Tyto stromy jsou kvalitní a cenné v okraji obce 
Hejtmánkovice. Slouží jako hnízdiště některým z uvedených druhů ptáků (drozd 
kvíčala). Při dodržení uvedených podmínek nelze předpokládat negativní vliv na faunu 
území.  
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  
• při výstavbě a provozu záměru nevytvářet prohlubně, které slouží jako padací pastě pro tyto 

organizmy; dále při výstavbě vstupů v úrovni terénu řešit vstup současně jako drobnou 
migrační bariéru pro drobné obojživelníky a plazy; také část oplocení přivrácenou k rybníku 
(pokud bude oplocení budováno)  opatřit zábranou do výšky 30cm, která omezí vstup části 
populace obojživelníků do areálu 
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Vlivy na prvky ÚSES 

Zájmová lokalita se nachází na okraji  zastavěné části obce Hejtmánkovice. Prvky 
lokální úrovně ÚSES nejsou tímto urbanizovaným územím vedeny. Nejbližší prvky 
ÚSES přichází od severu po toku Stěnava. Je ukončen bez dalšího napojení v oblasti 
Olivětín. Od jihu po stejném toku je vedena také lokální úroveň ÚSES. I v tomto případě 
je linie biokoridoru zakončena na hranicích souvislé zástavby města Broumova. 
Nadregionální prvky ÚSES jsou vedeny souvislými lesními porosty západně od 
Broumova v oblasti tzv. Broumovských stěn. Toto území má charakter blízký přírodnímu 
a prvky ÚSES jsou umístěny do přirozeného koridoru vytvořeného historickým vedením 
biologického koridoru tímto územím.      
Záměr tedy nezasahuje přímo do prostorů skladebných prvků ÚSES ani do kosterních 
prvků ekologické stability.     
 
Vlivy na významné krajinné prvky  

Tento vliv vzhledem k situování zájmového území nenastává. Nelze ho však vyloučit 
v rámci budování výústního objektu srážkové kanalizace. V této souvislosti je pro další 
projektovou přípravu záměru formulováno následující doporučení: 
• v rámci další projektové přípravy  zahájit jednání s příslušným orgánem ochrany přírody ve 

vztahu k požadavkům a podmínkám orgánu ochrany přírody k zásahu do vodního toku stavbou 
výústního objektu dešťové kanalizace 

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. 

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 

Vliv na velkoplošné chráněné území (CHKO Broumovsko ) lze očekávat na úrovni 
kulturně – architektonického. Nikoliv na úrovni ekosystémů. Tento aspekt je řešen 
v následující kapitole předkládaného oznámení. 
 
D.I.7. Vlivy na krajinu 
Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz  a optimalizace umístění stavby je 
vyhodnoceno v samostatné studii, která je přílohou předkládaného oznámení. 
Ze studie vyplývá, že stavba je svou funkcí i typem budov poměrně výjimečná a tudíž 
nemá v daném sídle adekvátní protějšky, ve kterých by bylo možné hledat typické 
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znaky krajinného rázu sídla. Prostor, kde je stavba umístěna, se v současné době 
vyznačuje celkovou neuspořádaností a disharmonií. Je možné v tomto místě očekávat 
novou estetickou kvalitu. nelze pominout fakt snahy začlenění stavby  do obrazu sídla 
doplněním vhodného ozelenění. Stavba nezmění obraz sídla v krajině ani jeho typický 
vnitřní charakter, vyjma charakteru místa v okolí Šolcovny, které neoplývá vysokou 
estetickou či přírodní hodnotou krajinného rázu. V souladu s předloženou studií jsou pro 
další projektovou přípravu záměru formulována následující doporučení: 
• v souladu  s hodnocením vlivů záměru na krajinný ráz v další projektové přípravě záměru: 
§ dodržet hladinu zástavby udané převažující výškou hřebene selských dvorů v místě; za tímto účelem 

zvednout hřeben střechy alespoň o 1,0 – 1,5 m 
§  účinek zvětšení střešní plochy umocnit použitím barevně a rastrově shodného materiálu s tradiční 

krytinou používanou na statcích broumovského typu 
§ řešit barevné řešení vnější fasády tak, aby více odpovídala architektonicko stavební tradici v daném 

místě a současně odstranit ve stavbě neadekvátní novotvary, jako jsou kulatá okna apod.  
§ zajistit vztahy v širších krajinářských souvislostech, zejména zachovat dochované výhledy a průhledy 

do krajinné scény 

 

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. 
Z hlediska provádění zemních prací bude postupováno ve smyslu zákona č.20/87 Sb. o 
státní památkové péči a zákona č 242/92 Sb. bez ohledu na režim zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí. 
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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  nelze  nepředpokládat vlivy 
přesahující státní hranice. 

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: 
• v rámci další projektové přípravy záměru budou respektovány požadavky závazného 

stanoviska KHS Královéhradeckého kraje č.j. na/3046/2009/2/hok.ma/ri ze dne 24.02.2009 

• v rámci další projektové přípravy záměru dokladovat technické řešení odvádění srážkových 
vod tak, aby nedošlo k ovlivnění odtokových poměrů v recipientu 

• v rámci další projektové přípravy doložit správě CHKO detailní technické řešení vyústění 
dešťové kanalizace; výústní objekt řešit s využitím přírodních materiálů; minimalizovat 
případné zásahy do břehových porostů při realizaci výústních objektů dešťové kanalizace 

• 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 

• pokud bude zvolena likvidace odpadních vod pomocí čistírny odpadních vod se zaústěním do 
vodního toku, bude nezbytné Správě CHKO  doložit výpočet směšovací rovnice, který bude 
zpracován projektantem s oprávněním pro vodní hospodářství nebo vodní stavby a který bude 
dokladovat ovlivnění toku vypouštěnými odpadními vodami 

• 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 vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí 
zemědělské půdy podle bonit a kultur  

• 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 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) 
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• v rámci další přípravy vypracovat  komplexní projekt sadových úprav; k navrženým sadovým 
úpravám řešeného prostoru budou použity odrostky domácích druhů dřevin minimální výšky 
120 cm se zapěstovanou korunou s obvodem kmene v rozmezí 14-18 cm, se zapěstovanou 
korunou a kořenovým balem; vyvázání dřevin bude  provedeno ke 3 kůlům a dřeviny budou 
opatřeny ochranou proti okusu lesní zvěří; sadební materiál bude získán z místních zdrojů; 
projekt sadových úprav bude zahrnovat plán údržby zeleně 

• v rámci další projektové přípravy  zahájit jednání s příslušným orgánem ochrany přírody ve 
vztahu k požadavkům a podmínkám orgánu ochrany přírody k zásahu do vodního toku 
stavbou výústního objektu dešťové kanalizace 

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

• v souladu  s hodnocením vlivů záměru na krajinný ráz v další projektové přípravě záměru: 
§ dodržet hladinu zástavby udané převažující výškou hřebene selských dvorů v místě; za tímto účelem 

zvednout hřeben střechy alespoň o 1,0 – 1,5 m 
§  účinek zvětšení střešní plochy umocnit použitím barevně a rastrově shodného materiálu s tradiční 

krytinou používanou na statcích broumovského typu 
§ řešit barevné řešení vnější fasády tak, aby více odpovídala architektonicko stavební tradici v daném 

místě a současně odstranit ve stavbě neadekvátní novotvary, jako jsou kulatá okna apod.  
§ zajistit vztahy v širších krajinářských souvislostech, zejména zachovat dochované výhledy a průhledy 

do krajinné scény 

• při výstavbě a provozu záměru nevytvářet prohlubně, které slouží jako padací pastě pro tyto 
organizmy; dále při výstavbě vstupů v úrovni terénu řešit vstup současně jako drobnou 
migrační bariéru pro drobné obojživelníky a plazy; také část oplocení přivrácenou k rybníku 
(pokud bude oplocení budováno)  opatřit zábranou do výšky 30cm, která omezí vstup části 
populace obojživelníků do areálu 

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

• 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 

• zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, nakládání 
se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF 

• veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu  řešit zásadně 
v období vegetačního klidu 

• 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 

• 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) 
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• 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 

• při stavbě nebude dotčen pravostranný přítok Hejtmánkovického potoka; na břehu ve 
vzdálenosti 6 m od břehové hrany nebudou skladovány materiály splavitelné vodou ani jiný 
materiál  

• 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 
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D.5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
předpokladů při hodnocení vlivů  
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady: 
ü literární údaje (viz seznam literatury) 
ü terénní průzkumy 
ü osobní jednání 

Seznam použité literatury a podkladů 
1) Novostavba Obecního dvora v Hejtmánkovicích, dokumentace pro územní řízení, Under 

Construction  Architects, 2009 
2) Územně technický podklad pro nadregionální a regionální územní systém ekologické 

stability ČR. Ing. Ludmila Bínová, CSc., RNDr. Martin Culek,  1996 
3) Culek M. (1995, edit): Biogeografické členění České republiky. Praha, Enigma, 357 str. 
4) 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.  

5) 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. 

6) Neuhäuslová Z. a kol.. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - 
Academia, Praha. 

7) Bukáček R., Matějka J.  (1999): Hodnocení krajinného rázu. – In: Vorel I. & Sklenička P. 
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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 za respektování doporučení prezentovaných v předkládaném 
oznámení. 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 
Předmětem předkládaného oznámení je záměr „Novostavba Obecního dvora v 
Hejtmánkovicích“.  

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 následujícího obrázku: 

 
 
Rozsah stavebních a zemních prací  je nevýznamný a nemůže nijak ovlivnit hodnocené složky 
životního prostředí. 

Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve  vztahu k ohrožení zdraví 
obyvatelstva nemohou významněji projevit. 

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. 
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Splaškové odpadní vody budou zaústěny do projektované obecní splaškové kanalizace. V 
případě, že bude areál realizován dříve než nová obecní kanalizace, pak se v místě stávající 
ČOV pro restauraci Šolcovna buď vybuduje žumpa a nebo se stávající ČOV posílí na kapacitu 
stávajícího i řešených objektů. 

Zaústění přípojky dešťové  bude do blízké vodoteče. Od místa zaústění je trasa dešťové 
kanalizace navržena nejkratším směrem k řešenému areálu. 

Vnější dešťové odpady z jednotlivých objektů jsou zakončeny lapači splavenin a zaústěny do 
dešťové kanalizace. Dešťové vody z ploch potenciálně kontaminovaných ropnými produkty 
budou vybaveny odlučovači ropných látek. 

Navržená koncepce odvádění vznikajících odpadních vod je předběžně odsouhlasena, jak je 
patrné z příslušných podkladů v předkládaném oznámení. 

Pozemky související se záměrem jsou z hlediska ochrany ZPF zařazeny pod BPEJ 
7.48.11 a 7.33.11. 
Dle uvedených BPEJ  se jedná o zábor zemědělské půdy v třídě ochrany III u BPEJ 7.48.11. 
Tedy se jedná o půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je 
možno územním plánováním využít pro eventuální výstavbu. Dalších 1 821 m2 připadá na třídu 
ochrany I. V tomto případě se jedná  o bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických 
regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout 
ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s 
obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. 

Obecně ve vztahu k existujícím  třídám ochrany lze záměr z hlediska velikosti vlivu označit za 
malý ve vztahu k rozsahu záboru ZPF, z hlediska významnosti vlivu s odkazem i na třídu 
ochrany I. za  významný. Akceptovatelnost záměru je podmíněna v tomto případě tím, že záměr 
je v souladu s územním plánem, jak je patrné z přílohy předkládaného oznámení. 

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.  

Ve vztahu k hodnocení kácených dřevin byla použita metodika Českého ústavu ochrany přírody 
(dnes Agentura ochrany přírody a krajiny) z roku 1993. V roce 2005 byla tato metodika 
novelizována a doplněna (Kolařík 2005). Metodika je používána k hodnocení dřevin na celém 
území České republiky všemi orgány ochrany přírody ve správním řízení. Celková společenská 
hodnota všech kácených dřevin 203.255,- Kč. 

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.  

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o záměr jehož realizace bude probíhat v ohraničeném 
areálu na výrazně ruderalizovaných plochách  a v areálu nebyly zjištěny potenciálně cenné 
druhy živočichů, nelze přepokládat negativní vliv na faunu lokality. Pro blízké okolí platí 
upozornění, že po metamorfóze může dojít ke krátkodobému  zvýšení počtu metamorfovaných 
obojživelníků, kteří se rozlézají do blízkého okolí. Tito drobní tohoroční obojživelníci mohou při 
hledání vhodných nik kolonizovat sklepní prostory, mohou se pokoušet pronikat do budov, 
pokud budou mít vstupní dveře (větrací okénka, průduch ) v úrovni terénu. Totéž platí pro 
užovky obojkové a jejich tohoroční jedince. Z toho důvodu je třeba při výstavbě a provozu 
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záměru nevytvářet prohlubně, které slouží jako padací pastě pro tyto organizmy. Dále při 
výstavbě vstupů v úrovni terénu řešit vstup současně jako drobnou migrační bariéru pro drobné 
obojživelníky a plazy. Také část oplocení přivrácenou k rybníku (pokud bude oplocení 
budováno)  opatřit zábranou do výšky 30cm, která omezí vstup části populace obojživelníků do 
areálu.  

Dále při výstavbě areálu nesmí dojít ke znečistění rybníka a jeho okolí cizorodými materiály. Na 
břehu rvbníka nesmí být skladovány stavební materiály.  Dále je třeba udržet v současném 
stavu stromy (bez kácení) mezi areálem a obcí (duby) a mezi areálem a rybníkem (jasany). Tyto 
stromy jsou kvalitní a cenné v okraji obce Hejtmánkovice. Slouží jako hnízdiště některým 
z uvedených druhů ptáků (drozd kvíčala). Při dodržení uvedených podmínek nelze předpokládat 
negativní vliv na faunu území.  

Realizace záměru není spojena s výraznější  změnou místní topografie a nemá významnější 
vliv na stabilitu a erozi půdy. Při respektování závěrů studie hodnotící vliv záměru na krajinný 
ráz lze konstatovat, že předkládaný záměr je možný. 

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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