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POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY:  

BSK5 Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČOV Čistírna odpadních vod 

DN Světlost 

EVL Evropsky významná lokalita 

HDPE Vysokohustotní polyethylen 

CHSK Chemická spotřeba kyslíku 

k. ú. Katastrální území 

MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky 

NL Nerozpuštěné látky 

NN Nízké napětí 

NO2 Oxid dusičitý 

NP Nadzemní podlaží 

NP Národní park 

p. č. Parcelní číslo 

PM10 Suspendované částice frakce PM10 

PO Ptačí oblast 

PUPFL Půda určená k plnění funkce lesa 

SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

TUV Teplá užitková voda 

ÚP Územní plán 

ÚSES Územní systém ekologické stability 

VZT Vzduchotechnika 

ZPF Zemědělský půdní fond 
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ÚVOD 
Záměrem investora je realizace 3 rekreačních domů v obci Vrchlabí. Využívání domů se 
předpokládá sezónní, především v zimním období. Záměr je navržen v katastrálním území 
Hořejší Vrchlabí na pozemcích s p. č. 2966/77, 2002/2, 2002/1, 2003, 2251/2, 2015/4, 2015/3 a 
1999/1. 

Investorem záměru je pan Jaroslav Novotný (Stárkov - Chlívce 1, 549 31 Hronov).  

Projekt záměru zpracoval ATELIER TSUNAMI s.r.o. (Palachova 1742, Náchod 547 01).  

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

Předložené oznámení je zpracováno podle přílohy č. 3 výše uvedeného zákona. 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
1. Obchodní firma 

Jaroslav Novotný 

2. IČ 

60917822 

3. Sídlo (bydlišt ě) 

Stárkov - Chlívce 1 

549 31 Hronov  

4. Jméno, p říjmení, bydlišt ě a telefon oprávn ěného zástupce oznamovatele 

Pan Jaroslav Novotný 
 
kontaktní údaje: 

adresa:  Stárkov - Chlívce 1 
Hronov 549 31 

 
mobil:   603 419 191 
e-mail:   dvt@seznam.cz 
 
 

B. ÚDAJE O ZÁM ĚRU 
I. Základní údaje 
1. Název záměru a jeho za řazení podle p řílohy č. 1 

Název záměru: 
Rekreační domy Vrchlabí 
 

Zařazení záměru do příslušné dle přílohy č. 1: 
Plánovaný záměr je zařazen do kategorie II, bod 10.10 „Rekreační a sportovní areály, 
hotelové komplexy a související zařízení v územích chráněných podle zvláštních právních 
předpisů“. 

2. Kapacita (rozsah) zám ěru 
� Celková zastavěná plocha včetně komunikací a zpevněných ploch  1 379,1 m2 

� Předpokládaná zastavěná plocha objektu      3x 112,08 m2 

� Přepokládaný počet parkovacích míst      6 

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

Kraj:   Královéhradecký 
Obec:    Vrchlabí 
Katastrální území:  Hořejší Vrchlabí  
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Umístění posuzovaného záměru a situace širších vztahů jsou znázorněny na obrázku č. 1 a 
v příloze č. 1 tohoto oznámení. 

Obrázek č. 1: Umístění záměru – situace širších vztahů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záměr je navržen v katastrálním území Hořejší Vrchlabí na pozemcích s p. č. 2966/77, 2002/2, 
2002/1, 2003, 2251/2, 2015/4, 2015/3 a 1999/1. 

4. Charakter zám ěru a možnost kumulace jeho vliv ů s jinými zám ěry 
(realizovanými, p řipravovanými, uvažovanými) 

Záměrem investora je realizace 3 rekreačních domů v obci Vrchlabí. Využívání domů se 
předpokládá sezónní, především v zimním období.  

V dotčeném území nejsou plánovány další záměry, které by mohly mít kumulativní vliv 
s posuzovaným záměrem.  

ZÁMĚR 
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Návrhová plocha pozemku je územně plánovací dokumentací definována smíšením funkce 
bydlení a občanské vybavenosti.  

Realizace záměru je v souladu s platným územním plánem Vrchlabí, vyjádření je přílohou 
oznámení č. 2.  

5. Zdůvodn ění pot řeby zám ěru a jeho umíst ění, včetně přehledu zvažovaných 
variant a hlavních d ůvodů (i z hlediska životního prost ředí) pro jejich výb ěr, 
resp. odmítnutí 

Hlavní důvody pro umístění záměru jsou vlastnictví pozemků investorem. Potřeba výstavby 
těchto rekreačních domů vychází z podnikatelské strategie investora, připravenosti technické 
infrastruktury v předmětném území i souladu investičního záměru s územně plánovací 
dokumentací. 

Pozemky navržené pro výstavbu rekreačních domů byly vybrány pro z důvodu atraktivní 
polohy, nacházejí se u dojezdové části sjezdovky. Využívání budov se předpokládá sezónní, 
především v zimním období.  

Z hlediska umístění záměru byla zvažována pouze jedna aktivní varianta. 

Nulová varianta – řešení bez činnosti – znamená zachování stávajícího stavu bez výstavby 
rekreačních domů. 

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

Návrhová plocha pozemku je územně plánovací dokumentací definována smíšením funkce 
bydlení a občanské vybavenosti.  

Návrh předpokládá zastavění území 3 rekreačními apartmánovými domy. Přístup k parcele 
je po nové komunikaci, která přiléhá ze severní strany.  

Domy jsou umístěny v jižní polovině pozemku a jsou uspořádány tak, aby vytvořily mezi 
sebou polouzavřený prostor.  

Vlastní realizaci předmětného záměru bude předcházet příprava území spočívající 
především ve vytyčení stávajících inženýrských sítí a v odstranění náletové zeleně. Na tyto 
práce bude navazovat etapa hrubých terénních úprav a sejmutí ornice na stávajících 
zatravněných plochách. Pozemek je svažitý k východu, budou prováděny hrubé terénní 
úpravy z důvodu vyrovnání podkladu, potřebné svahování zpevněných ploch, atd. Dále jsou 
řešeny nové rozvody inženýrských sítí na všechna potřebná média, tj. přípojka přepadu 
splaškové kanalizace, vodovodu, kabelová přípojka NN atd.  

Rozdělení navrhované výstavby na dílčí stavební objekty:  

SO01 typový rekreační domek A  

SO02 typový rekreační domek B  

SO03 typový rekreační domek C  

SO04 nové rozvody  

SO05 nové rozvody splaškové kanalizace 

SO06 nové rozvody NN  

SO07 komunikace a chodníky  

SO08 sadové úpravy 
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Vzhledově jsou domy stylizovány do vzhledu roubených staveb - celá nadzemní část bude 
dřevěná na betonové podezdívce. Přízemí objektu je vodorovně obloženo prkny se světlými 
spárami. Štít domu je symetricky rozdělen čtyřmi okny, na podélné severovýchodní fasádě 
pak jsou čtyři okna v pravidelném rastru. Všechna okna jsou dřevěná s dřevěnou šambránou 
a jsou doplněna dřevěnými jednodílnými okenicemi.  

Vstupy jsou umístěny v předstupující části domu a jsou mírně zapuštěné kvůli závětří. Hned 
v zádveří je větší nika sloužící jako lyžárna. Následuje chodbička (s vestavěnou skříní), z níž 
je přístup do samostatného WC a koupelny se sprchovým koutem. V hlavním obytném 
prostoru je lineární kuchyňská linka, prostor pro stolování a posezení. Součástí jsou krbová 
kamna. Za kamny je schodiště do podkroví. V podkroví jsou z chodby přístupné tři ložnice a 
samostatné WC.  

Budovy apartmánových dvojdomů jsou nepodsklepené přízemní objekty s podkrovím. 
Objekt C bude částečně podsklepen vzhledem k vhodnému využití velmi svažitého terénu 
v místě výstavby. Suterén nebude komunikačně ani funkčně propojen s apartmány v domě. 
Přístup bude umožněn pouze z exteriéru. Prostor bude sloužit pro skladování technického 
zařízení na údržbu objektů majitele (skladování nářadí, strojů na údržbu v zimním období). 
Technické řešení bude podrobně řešeno v následujícím stupni projektové dokumentace pro 
stavební povolení.  

Typ založení objektu bude určen na základě geologického průzkumu, je předpokládáno se 
založením na betonových pasech do hloubky cca 1,2 m pod úrovní terénu z betonu třídy 
C20/25. Přesné určení založení objektu bude předmětem dalších stupňů projektové 
dokumentace.  

Celá konstrukce dvojdomků je navržena jako dřevostavba s ohledem na splnění závazných 
požadavků předpisů a platných norem. Nosný systém obvodových stěn bude ze 
sendvičových konstrukcí s nosnými dřevěnými sloupky doplněny horizontálními profily. 
Z hlediska splnění tepelně-izolační normy je nutná izolace obvodových stěn minerální vlnou. 

Z interiéru bude konstrukce obvodové stěny zaklopena sádrokartonovou konstrukcí, 
obkladem ze smrkových palubek. Z exteriéru bude provedeno falešné roubení. Štítové stěny 
budou provedeny pomocí sloupkové konstrukce ze smrkových hranolů, vzniklý prostor se 
vyplní minerální vlnou a provede se vnitřní záklop sádrokartonovou konstrukcí, ze smrkových 
palubek. Venkovní záklop bude zhotoven ze smrkových prken ve vzhledu klasické roubené 
stavby.  

Vnitřní příčky budou dřevěné konstrukce obložené dřevem nebo sádrokartonovými deskami. 
Budou opatřeny akustickou izolací.  

Nad přízemím je navržený trámový strop z viditelných hoblovaných trámů. Konstrukce krovů 
bude tradiční hambálková ze smrkového řeziva. Krytina je navržena z plastového šindele 
napodobující dřevěný šindel.  

Uvnitř objektu je navrženo zakřivené schodnicové schodiště. Bude celodřevěné, opatřené 
z jedné strany dřevěným zábradlím.  

Objekt dvojdomku je zastřešen sedlovou střechou s hlavním vrcholovým hřebenem 
v podélném směru půdorysu. Krov hambalkového typu s krokvemi a kleštinami uloženými ve 
výšce stropního podhledu 2. NP. Střešní plášť je navržen jako plastová krytina (šablony 
EUREKO). Klempířské prvky budou obsaženy v lemování.  

V centrální části apartmánu je navrženo komínové těleso, které bude sloužit k odtahu spalin 
od krbových kamen. Vytápění objektu bude pro každý apartmán samostatné. Je uvažována 
kombinace horkovzdušného vytápění krbovými kamny a elektrickým kotlem se zásobníkem 
TUV (umístěným v technické místnosti 1. NP).  
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Okna jsou dřevěná, barva bude upřesněna ve vyšším stupni projektové dokumentace, 
zasklená izolačním dvojsklem (U=1,1 W/m2K). Vstupní dveře dřevěné, zasklené izolačním 
dvojsklem (U=1,1 W/m2K).  

� Přípojka vody  
Pro napojení domů je navržena nová vodovodní přípojka, která bude napojena na stávající 
místní vodovod. Přípojka bude ukončena ve vodoměrné šachtě, která bude umístěna na 
pozemku investora. Zde bude umístěn fakturační vodoměr. Z vodoměrné šachty bude veden 
nový areálový vodovod do jednotlivých objektů. Vodovod bude přiveden do technické 
místnosti, kde bude umístěn uzávěr objektu a podružný vodoměr.  

Přípojka bude navržena z HDPE d63, na stávající místní vodovod bude přípojka napojena 
navrtávacím pasem. Areálový rozvod bude navržen z HDPE d63 a d32.  

� Vnitřní vodovod  
Vnitřní rozvod v jednotlivých domech bude veden z technické místnosti k zařizovacím 
předmětům v 1. NP a ke stoupačce do horního patra.  

Příprava teplé vody je navržena centrální pro celý objekt, rozvod teplé vody je navržen bez 
cirkulace. Zdrojem teplé vody bude elektrický zásobník o obsahu 200 l/5,0 kW umístěný 
v technické místnosti.  

Rozvody pitné a teplé vody budou provedeny z plastového polypropylénového potrubí 
tlakové řady PN 20. Veškeré rozvody budou opatřeny tepelnou izolací.  

� Kanalizace  
Kanalizace bude řešena jako gravitační, bude oddílná, tzn. že odvádí pouze splaškové 
odpadní vody, dešťové vody ze střechy a zpevněných ploch budou řešeny volným vsakem 
do terénu.  

Pro odvedení splaškových vod je navržena nová areálová kanalizace a vlastní čistírna 
odpadních vod. Vyčištěné vody z ČOV budou odváděny do zatrubněného potoka, který 
protéká v dosahu pozemku investora. Pro odvod vyčištěných bude zbudována nová 
kanalizační stoka vedoucí od pozemku investora v ose budoucí komunikace.  

Areálovou kanalizací budou odpadní vody odváděny přípojkami z jednotlivých objektů do 
areálové kanalizace a tou do čistírny odpadních vod. Pro čištění splaškových odpadních vod 
je navržena biologická ČOV AS-VARIOcomp 40N.  

Areálová kanalizace a přípojka bude provedena z kanalizačního PVC – KG s kruhovou 
pevností SN8. Šachty budou provedeny plastové DN400 s litinovými poklopy.  

Dešťové vody ze střech objektů budou svedeny volně na terén, popř. do vsakovacích šachet 
(bude upřesněno podle geologického průzkumu) nebo odvodňovacího rigolu. Taktéž dešťové 
vody z příjezdové komunikace budou odvedeny odvodňovacím rigolem v břehu komunikace 
s vyústěním volně na terén.  

Uložení potrubí bude v hloubce o výšce krytí min. 100 cm. Potrubí bude položeno do 
pískového lože tloušťky 10 cm. Obsyp potrubí bude proveden po vrstvách s hutněním 
jednotlivých vrstev. Obsyp potrubí se bude provádět z písku (popř. jemně prosáté hlíny) 
s velikostí zrn max. 8 mm. Vnitřní úhel uložení bude min. 120 stupňů. Zásyp rýhy nad 
obsypem potrubím se bude provádět po vrstvách tloušťky 300 mm za stálého postupu, který 
vylučuje mechanické poškození stoky. Při pokládání potrubí je třeba, aby kanalizace byla 
vždy pod ostatními inženýrskými sítěmi.  
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� Vytápěcí systém a vzduchotechnika (VZT) 
Předmětné domy budou vytápěny přímotopnou elektrickou energií. Řešené objekty nebudou 
napojeny na rozvod plynu.  

Zdroj tepla  
Zdrojem tepla je přímotopná elektřina. Přímotopnou elektřinou bude vytápěn dům a taktéž 
připravována teplá užitková voda v akumulačním zásobníku.  

Vytápěcí systém  
V jednotlivých místnostech bude instalováno elektrické podlahové topení místně doplněné 
přímotopy. V koupelnách trubkovými elektrickými radiátory a v pobytových místnostech 
deskovými. Regulace jednotlivých spotřebičů bude zajištěna autonomní regulací 
(termostatem).  

Teplovzdušné rekuperační větrání a vytápění  
K větrání objektu je použita kompaktní vzduchotechnická jednotka s rekuperací a 
automatickou regulací. Jednotka zajistí nucený přívod větracího vzduchu do pobytových 
místností, odvod vzduchu z komunikačních prostor domu (chodby) a odvod odpadního 
vzduchu z WC, koupelen, technických místností a kuchyně. Pobytové místnosti jsou větrány 
přetlakově, vzduch je odváděn v hygienických místnostech (koupelnách a WC) 1. NP 
a 2. NP. 

Přednastavení se provádí ručně, regulačními klapkami popřípadě regulací jednotlivých 
distribučních elementů. WC a koupelny jsou větrány podtlakově, odváděný vzduch z těchto 
místností je vyfukován vně objektu. V objektu jsou použity podříznuté dveře bez prahů, tak 
aby mohl vzduch z pobytových místností proudit do ostatních místností, kde jsou odvodní 
ventily.  

Čerstvý vzduch je rekuperován a lze jej dohřát pomocí elektrického dohřívače umístěného 
v potrubí za jednotkou. Takto upravený vzduch je přiváděn do obytných místností (místnosti 
s trvalým pobytem osob), obývací pokoj, dětské pokoje, kuchyně a ložnice. Tepelná ztráta 
větráním je již pokryta elektrickým dohřívačem a není o tuto tepelnou ztrátu předimenzovávat 
otopný systém. 

V případě, že nebude elektrický dohřívač do systému instalován, je potřeba otopný systém 
nadimenzovat tak, aby byla tímto systémem kryta i spotřeba tepla větráním.  

Odsávání je realizováno z místností hygienického zázemí budovy (koupelny a WC), 
z kuchyně a z technického zázemí budovy (šatna, technická místnost). V podhledech 
místností, popřípadě ve stěnách, budou umístěny talířové ventily, které budou na VZT 
potrubí napojeny hadicí v úpravě tlumící a izolující hluk. 

VZT jednotka obsahuje deskový rekuperační výměník, ventilátor čerstvého vzduchu, 
ventilátor odpadního vzduchu, elektrický ohřívač, filtry a regulační klapky. Jednotka má 4 
hrdla (pro přívod venkovního vzduchu, pro výfuk odpadního vzduchu). Veškeré potrubí je na 
vzduchotechnickou jednotku připojeno minimálně 2 m dlouhou tepelně a zvukově izolovanou 
hadicí SONODEC DS 25. 

Čerstvý vzduch je do jednotky přiváděn z fasády objektu přes protidešťovou žaluzii 
umístěnou na fasádě budovy. Vzduch je v jednotce podle potřeby upravován a pomocí VZT 
potrubí přiváděn do jednotlivých místností. Distribuci vzduchu v místnostech zajišťují 
podlahové vyústky, popřípadě vyústky umístěné na zdi. Množství vzduchu takto přiváděné 
do místnosti je nutné individuálně zaregulovat. Proudění vzduchu v objektu budou 
umožňovat podříznuté dveře bez prahu. Množství vzduchu je zaregulováno na potřební 
množství větracího vzduchu při venkovním zimním extrému.  
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Odsávací ventilátor je ovládán externími signály z odsávaných místností. Ze všech místností, 
s výjimkou kuchyně, bude signál spouštěn společně s osvětlením, v kuchyni bude signál 
spouštěn společně se zapnutím cirkulační digestoře.  

Odvod vzduchu od kuchyňské digestoře  
Toto zařízení zajišťuje filtraci vzduchu odsátého nad varným centrem. Digestoř není součástí 
dodávky vzduchotechniky.  

V objektu je použita cirkulační digestoř s tkaninovými a uhlíkovými filtry a osvětlením. 
Digestoř odsává vzduch nad varným centrem, vzduch filtruje a zase ho vrací zpět do 
místnosti. Předpokládaný výkon digestoře je 300 m3/hod. Tkaninové a uhlíkové filtry je nutné 
čistit a měnit dle požadavků výrobce.  

Automatická regulace  
Ovládání VZT jednotky bude pomocí vlastní regulace, která zajistí volbu několika provozních 
stavů jednotky. Jednotka pracuje s externími signály, které budou zavedeny v koupelnách, 
WC a v kuchyni. V koupelnách i WC budou signály spouštěny vlastním tlačítkem, v kuchyni 
bude externí signál spouštěn společně se spuštěním cirkulační digestoře. Regulace chodu 
vzduchotechnické jednotky bude realizována příslušným regulátorem. 

Regulaci topného výkonu vzduchotechnické jednotky, teploty v interiéru, zajišťuje týdenní 
programovatelný regulátor teploty. Regulace dále zajistí ovládání servopohonu uzavíracích 
klapek zemního registru, ovládání chodu čerpadla při požadavku vytápění a zajištění 
ovládaní třícestné klapky.  

V koupelně bude instalován podružný termostat, který bude zajišťovat vytápění koupelny 
v případě, že v obytných místnostech nebude v tu chvíli požadavek na vytápění.  

� Elektroinstalace 
Jednotlivé objekty budou napojeny k síti NN ze stávajícího elektroměrového rozvaděče RE 
umístěného na hranici pozemku. Od tohoto rozváděče bude vhodné napojit všechny 
3 objekty samostatným zemním vedením, včetně ovládacího kabelu. Přívodní vedení budou 
v objektu ukončena v rozvaděči RS. V tomto rozváděči bude vhodné osadit odpočtový 
elektroměr a dále jištění pro jednotlivé elektrické okruhy v prostoru. V přívodu rozváděče 
bude osazen proudový chránič vybavovacím proudem 300 mA (ochrana objektu proti požáru 
od elektroinstalace).  

Osvětlení 
V jednotlivých prostorech bude provedeno osvětlení v max. míře s hospodárnými zdroji ve 
svítidlech. Ovládání bude provedeno vypínači nebo přepínači u vstupu do prostoru.  

Na chodbách, na sociálních zařízeních a u venkovního svítidla bude možné instalovat 
pohybový senzor s možností sepnutí automaticky nebo ručně, nebo vypnout.  

Zásuvky budou umístěny dle potřeb uživatelů a požadavku na jednotlivá zařízení. Umístění 
do výšky cca 0,2-0,3 m od podlahy, v kuchyni ve výšce 1,2 m. Všechny zásuvky (případně 
s výjimkou zásuvky pro chladící zařízení) budou napojeny přes proudový chránič 
s vybavovacím proudem 30 mA.  

Napojení sporáku bude provedeno samostatným vedením z rozvaděče do sporákové 
kombinace (vypínač), odsud bude napojen pohyblivým vedením přímo do sporáku. Vytápění 
bude elektrické přímotopné, bude napojen elektrokotel. Větrání bude napojeno na rozvaděče 
pro větrání ze samostatného vývodu v rozváděči. Ohřev TUV je uvažován elektrickým 
zásobníkovým boilerem o objemu 200 l.  
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� Hromosvody  
Objekt bude zajištěn před atmosférickým přepětím hromosvodem. Zemnící soustava bude 
provedena pomocí zemnících pásků v základech objektu. Jímací soustava bude k této 
soustavě napojena svislými svody od jímací soustavy na střeše objektu. Hromosvod bude 
proveden dle ČSN EN 62 305 1-4. Pro vývody na střeše bude proveden oddálený 
hromosvod.  

7. Předpokládaný termín zahájení realizace zám ěru a jeho dokon čení 

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru:  září 2009 

Předpokládaný termín dokončení záměru:   říjen 2010 

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

1) Kraj: Královéhradecký 
Sídlo: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 

Hradec Králové 
2) Obec: Vrchlabí 

Sídlo: Zámek 1, 543 01 Vrchlabí 

Dotčeným územím bude pouze katastrální území Hořejší Vrchlabí, které je ve správě města 
Vrchlabí, jež je rovněž obcí s rozšířenou působností. 

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a spr ávních ú řadů, které 
budou tato rozhodnutí vydávat 

Investor bude žádat dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění o vydání 
územního rozhodnutí a stavebního povolení příslušný stavební úřad – Městský úřad 
Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování. 

Navazující rozhodnutí dle složkových legislativních předpisů: 

� žádost o vydání souhlasu s odnětím dotčených pozemků pro realizaci záměru ze ZPF 
v souladu s ustanovením § 9, odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluje 
obecní úřad obce s rozšířenou působností – Městský úřad Vrchlabí. 

� Povolení k nakládání s vodami: 
1) Stavební povolení k realizaci vodního díla (ČOV) dle §55 odst. 1 vodního zákona 
č. 254/2001 Sb., v platném znění. Pro čištění splaškových odpadních vod je navržena 
biologická ČOV AS-VARIOcomp 40N.  
V povolení s nakládání s vodami příslušný vodoprávní úřad stanoví účel, rozsah, 
povinnosti a popřípadě podmínky, za kterých se toto povolení vydává. Příslušným 
vodoprávním úřadem je Městský úřad Vrchlabí. 
2) Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových dle §8 odst.1, 
písm. c) vodního zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při 
povolování vypouštění dešťových odpadních vod do vod povrchových stanoví 
příslušný vodoprávní úřad emisní limity pro místo výpusti (§6 odst. 3 nařízení vlády 
č. 229/2007 Sb.) tak, aby byly dodrženy imisní standardy ukazatelů přípustného 
znečištění povrchových vod dle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Příslušným 
vodoprávním úřadem je Městský úřad Vrchlabí. 
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II. Údaje o vstupech 
1. Zábor p ůdy 

Záměrem je realizace 3 rekreačních domů v obci Vrchlabí. Záměr je navržen v katastrálním 
území Hořejší Vrchlabí na pozemcích s p. č. 2966/77, 2002/2, 2002/1, 2003, 2251/2, 2015/4, 
2015/3 a 1999/1. 

Parcely dotčené stavbou předmětného záměru jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná 
půda, trvalý travní porost, ovocný sad a ostatní plocha. 

Záměr je zamýšlen na ploše o celkové výměře 1 379,1 m2, z toho zábor zemědělské půdy 
bude tvořit 1 275,1 m2. 

Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) nebudou záměrem dotčeny. 

Využití parcel k realizaci záměru je v souladu s platným ÚP Vrchlabí. Vyjádření je přílohou 
oznámení č. 2. 

V tabulce č. 1 jsou uvedeny zábory ploch dotčených záměrem. 

Tabulka č. 1: Parcely dotčené stavebními úpravami při realizaci záměru 

Parcela 
číslo 

Celková 
vým ěra 
parcely 

(m2) 

Dotčená 
vým ěra 

(m2) 

Druh 
pozemku  

Způsob 
ochrany 

Kód 
BPEJ Vlastník 

2966/77 266 8,3 ostatní 
plocha 

- - 
Město Vrchlabí, Zámek 1, 
Vrchlabí, 543 01 

2002/2 500 5,2 
ostatní 
plocha - - 

Miloslav Kebrle, Stavidlový vrch 
504, Vrchlabí, Hořejší Vrchlabí, 
543 02 

2002/1 2 682 142,4 
ovocný 

sad 
ZPF 93641 

Miloslav Kebrle, Stavidlový vrch 
504, Vrchlabí, Hořejší Vrchlabí, 
543 02 

2003 658 72,1 
ostatní 
plocha - - 

Ing. Jan Imlauf, Rolnická 1194, 
Vrchlabí, Vrchlabí, 543 01  
Iva Imlaufová, Rolnická 1194, 
Vrchlabí, Vrchlabí, 543 01 

2251/2 54 17,7 
ostatní 
plocha 

- - 
Jaroslav Novotný, Chlívce 1, 
Stárkov 549 31 

93624  
2015/4 22 416 0,4 

orná 
půda 

ZPF 
93641 

Miloslav Kebrle, Stavidlový vrch 
504, Vrchlabí, Hořejší Vrchlabí, 
543 02 

93624 
2015/3 15 471 70,0 

orná 
půda 

ZPF 
93641 

Jaroslav Novotný, Chlívce 1, 
Stárkov 549 31 

1999/1 1 889 1 063,0 
trvalý 
travní 
porost 

ZPF 93641 
Jaroslav Novotný, Chlívce 1, 
Stárkov 549 31 

Dotčené pozemky mají kód BPEJ: 

� BPEJ 93624    III. třída ochrany zemědělské půdy 

� BPEJ 93641    IV. třída ochrany zemědělské půdy 
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Kódy BPEJ specifikují hlavní půdní a klimatické podmínky hodnoceného pozemku (první 
číslice - klimatický region, druhá a třetí číslice - hlavní půdní jednotku, čtvrtá číslice - 
sklonitost a expozici, pátá číslice - skeletovitost a hloubku půdy). 

Dle Metodického pokynu MŽP jsou třídy ochrany ZPF klasifikovány následujícím způsobem: 

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

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

Kód 9 36 24 
- chladný, vlhký klimatický region 

- černozemě lužní na spraši nebo na spraši uložené na slínu; středně těžké, 
s příznivým vodním režimem 

- kategorie sklonitosti 2 (mírný svah) 

- kategorie skeletovitosti 0-1 (středně skeletovitá s celkovým obsahem skeletu do 50 %  %) 

- kategorie hloubky půdy 0-1 – půda hluboká (půda hluboká 60 cm) až půda středně 
hluboká (půda hluboká 30 - 60 cm) 

Kód 9 36 41 
- chladný, vlhký klimatický region 

- černozemě lužní na spraši nebo na spraši uložené na slínu; středně těžké, 
s příznivým vodním režimem 

- kategorie sklonitosti 4 (výrazný svah) 

- kategorie skeletovitosti 0-1 (bezskeletovitá celkovým obsahem skeletu do 10 % až 
slabě skeletovitá celkovým obsahem skeletu do 25 %) 

- kategorie hloubky půdy 1 – půda středně hluboká (půda hluboká 30 - 60 cm) 

2. Odběr a spot řeba vody 
Etapa výstavby zám ěru 

Technologická voda (užitková voda) 
Veškeré nutné přípojky inženýrských sítí pro stavbu si zajistí dodavatel stavby. 
Předpokládané napojení vody a energií po dobu výstavby rekreačních domů bude z nově 
zbudovaných přípojek napojených na stávající vedení inženýrských sítí na pozemku 
investora.  

Provozní voda bude spotřebovávána při výstavbě, k čištění vozidel, strojů (popř. k ochraně 
proti nadměrné prašnosti). Dále bude v případě znečištění komunikací používána voda pro 
čištění komunikací během stavby. Množství vody spotřebované během výstavby nelze 
v současné době objektivně stanovit. 

Pitná voda 
Množství pitné vody bude záviset na počtu pracovníků a době trvání výstavby. Odhadovaná 
spotřeba vody v prašném a špinavém provozu na jednoho pracovníka za směnu je cca 120 
až 150 l (pitný režim + hygiena). Ve fázi výstavby bude pro pracovníky stavebních firem 
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zřízeno mobilní sociální zařízení. Pro pitné účely stavby může být využita voda z vodovodní 
přípojky nebo balená pitná voda. 

Etapa provozu zám ěru 
Užitková voda  
Užitková voda nebude při běžném provozu záměru využívána. Přívod požární vody bude 
zajištěn z veřejného vodovodu. Případné vnitřní hydranty budou osazeny dle požadavku 
požární zprávy. 

Pitná voda 
Pro pitný režim, stravování a hygienické potřeby obyvatelů rekreačních domů a jejich 
zaměstnanců bude odebírána pitná voda z vodovodního řadu pomocí vodovodních přípojek. 
Spotřeba pitné vody bude odvislá na počtu osob využívajících prostory komplexu jak trvale, 
tak dočasně. V projektové dokumentaci byla vyčíslena následující spotřeba pitné vody, která 
je odvislá na počtu osob využívajících zařízení areálu a nárokům na její spotřebu. 

� Bilance potřeby vody - ubytování 

Denní potřeba qD = 120,00 l*počet osob/den (ubytování)  

Počet osob 6 apartmánů á 8 osoby ⇒ 6 x 8 = 48 osob  

Celkem Qp = 6* 8*120 =5 760 l/den = 5,76 m3/den  

Odpočet na ztráty v síti 20% 1 152 l/den  

Průměrná denní potřeba vody Qd 4 608 l/den  

Maximální denní potřeba vody Q
M 

= Q
P 

x k
d
 

   Q
M 

= 4,608 * 1,35 = 6,221 m3/den  

Maximální hodinová potřeba vody 1,35 l/s  

Roční potřeba vody (provoz 250 dní v roce) Q
R 

= Q
d 
x 250  

 Q
R 

= 4,608*250 = 1 152 m3/rok  

3. Surovinové a energetické zdroje 

Etapa výstavby zám ěru 
Surovinové zdroje 
Množství a určení zdrojů surovin bude upřesněno v dalších stupních projektové 
dokumentace. Bude se jednat o běžné stavební hmoty a materiály (beton, cihly, železo, ocel, 
dřevo, izolace, rozvody, atp.). 

Energetické zdroje 
Veškeré nutné přípojky inženýrských sítí pro stavbu si zajistí dodavatel stavby. 
Předpokládané napojení vody a energií po dobu výstavby rekreačních domů bude z nově 
zbudovaných přípojek napojených na stávající vedení inženýrských sítí na pozemku 
investora.  

Celkovou spotřebu elektrické energie při výstavbě nelze v současné době objektivně určit 
(bude upřesněna v dalších stupních projektové dokumentace). 
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Etapa provozu zám ěru 
Energetické bilance  
Základní výkonové parametry zařízení vzduchotechniky jsou určeny pouze orientačně, 
přesné hodnoty budou stanoveny v projektu.  

Zařízení vytápění vzduchotechniky a potřebuje pro svůj chod přípojky energii. Primárním 
zdrojem energie vytápění objektu a pro chod vzduchotechniky je elektrická energie. Vytápění 
domu bude realizováno přímotopnou elektřinou.  

���� Elektrický příkon zařízení pro vytápění je 4,0 kW. 

���� Elektrický příkon TUV je 2,5 kW. 

���� Topný příkon navrhovaných zařízení je celkem 6,5 kW.  

���� Tepelná ztráta činí 3,1 kW. 

���� Spotřeba tepla pro vytápění je 27,7 GJ/rok. 

���� Spotřeba tepla pro větrání činí 5,85 GJ/rok. 

���� Spotřeba tepla pro ohřev užitkové vody je 328 l/den ⇒ 29,2 GJ/rok  

Poznámka: 
Uvažované hodnoty jsou určeny pro trvalý provoz objektu. U rekreačního domu nelze 
předvídat obsazenost objektu a s tím spojené topné útlumy a spotřebu TUV. 

Výše uvedené hodnoty jsou uvažované pro jednu část rekreačního dvojdomku.  

III. Údaje o výstupech 
1. Množství a druh emisí do ovzduší 

Etapa výstavby zám ěru 

Zdrojem emisí bude provoz stavebních mechanizmů na staveništi a obslužná automobilová 
doprava na příjezdových komunikacích. Během výstavby se mohou uvolňovat emise 
poletavého prachu (při provádění zemních prací, ze skládek sypkých materiálů aj.).  

Bude nutné (zejména v době suchého a větrného počasí) provádět pravidelné čištění 
vozovky na dopravní trase, aby se zamezilo šíření prachu do okolí a omezovat prašnost 
i v místě stavby (zkrápění, instalace protiprašných zábran (vertikálních celoplošných 
záchytných textilií, využívání chráněných shozů aj.).  

Působení těchto zdrojů je časově omezené – zejména během provádění demolic objektů 
a výkopových prací.  

Vzhledem k neznalosti počtu a nasazení stavebních mechanismů a obslužné dopravy není 
možné přesně vyčíslit množství znečišťujících látek, které ze svého provozu emitují stavební 
mechanismy a obslužná doprava, ale vzhledem k rozsahu a charakteru stavby lze 
předpokládat, že budou nízké.  

Etapa provozu zám ěru 
Záměrem investora je vybudování tří apartmánových dvojdomků a 6 parkovacích stání pro 
osobní automobily. 

Vytápění všech tří objektu je navrženo elektrické přímotopné. Zdrojem tepla bude centrální 
elektrokotelna. Elektrické napojení objektu bude z distribuční sítě společnosti ČEZ 
Distribuce. 
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Dopravní napojení rekreačních domů bude příjezdovou komunikací, která bude napojena na 
silnici č. 295 Vrchlabí - Špindlerův Mlýn.  

Výběr znečišťujících látek 
Zdrojem emisí při provozu záměru bude automobilová doprava. Při provozu záměru se bude 
jednat především o osobní automobily návštěvníků jednotlivých bytových jednotek. Zdrojem 
znečišťování ovzduší při provozu motorových vozidel je nedokonalé spalování paliva 
(benzinu a motorové nafty). Sledovanými škodlivinami produkovanými spalovacími motory 
vozidel a mechanizmů jsou oxidy dusíku, oxid uhelnatý, uhlovodíky a pevné částice. 

Vzhledem k tomu, že v posuzovaném areálu nebude umístěn žádný střední zdroj 
znečišťování ovzduší a počet přijíždějících vozidel bude nízký nebyla rozptylová studie 
zpracována. V textu jsou pouze vyčíslené emise z automobilové dopravy. 

Liniové zdroje emisí 

� Automobilová doprava  
Hlavním liniovým zdrojem znečištění bude doprava po stávající příjezdové komunikaci a 
komunikaci 295 Vrchlabí – Špindlerův Mlýn.  

Pro výpočet emisí z dopravy osobních vozidel hostů rekreačních domů byl vzat předpoklad, 
že hosté všech tří domů přijedou a odjedou během jedné hodiny. Bude se jednat o pohyb 6 
osobních vozidel za hodinu, tj. 12 průjezdů osobních vozidel za hodinu. Jedná se o nejhorší 
možnou variantu.  

Emisní faktory osobních vozidel a nákladních vozidel byly spočítány pomocí výpočetního 
programu MEFA-06, který je pro tyto účely určen. Výpočet byl proveden pro rok 2010 a 
emisní úroveň Euro 3 (tabulka č. 2). 

Tabulka č. 2: Emisní faktory vozidel (rok 2010, EURO 3) 

Emisní faktor [g/km] pro  
 

Znečišťující 
látka  20 km/h 50 km/h 90 km/h 

Benzen 0,0035 0,0028 0,0038 

NOx 0,1806 0,1588 0,2016 OV 

PM10 0,0005 0,0005 0,0014 

Vysv ětlivky:  
OV osobní vozidla 

V dodatku č. 1 k Metodickému pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP zveřejněném ve 
Věstníku MŽP jsou uvedeny procentuelní zastoupení frakce PM10. Pro emise z dopravy činí 
procento zastoupení PM10 100 % z celkového prachu. 

Množství benzenu, NOx a PM10 uvedené v tabulce č. 3 bylo vypočteno z tabelovaných 
emisních faktorů uvedených v tabulce č. 2. 
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Tabulka č. 3: Emise z navazující automobilové dopravy  

Hmotnostní tok Rychlost 
vozidel 

Znečišťující 
látka g/m/s g/m/h g/m/rok 

Benzen 1,1*10-8 3,96*10-5 0,0145 

NOx 6,02*10-7 2,17*10-3 0,7921 20 km/h 

PM10 1*10-9 3,6*10-6 0,0013 

Benzen 9*10-9 3,24*10-5 0,0118 

NOx 5,29*10-7 1,90*10-3 0,6951 50 km/h 

PM10 1*10-9 3,6*10-6 0,0013 

Benzen 1,2*10-8 4,32*10-5 0,0158 

NOx 6,72*10-7 2,42*10-3 0,8830 90 km/h 

PM10 4*10-9 1,44*10-5 0,0053 

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

2. Množství vod a jejich zne čištění 

Etapa výstavby zám ěru 
Během výstavby záměru budou vznikat splaškové odpadní vody. Pracovníci stavebních 
firem budou využívat instalovaná chemická WC, která budou umístěna přímo v místě stavby. 
Produkce splaškových odpadních vod bude řádově shodná se spotřebou pitné vody. 

Produkci odpadních vod v souvislosti se samotnou výstavbou nelze v současné době 
objektivně určit, bude upřesněna v rámci projektové přípravy záměru, resp. v plánu výstavby. 

Etapa provozu zám ěru  
Během provozu záměru budou vznikat odpadní vody splaškové a dešťové.  

Kanalizace bude oddílná, tzn. že odvádí pouze splaškové odpadní vody, dešťové vody ze 
střechy a zpevněných ploch budou řešeny volným vsakem do terénu.  

Pro odvedení splaškových vod je navržena nová areálová kanalizace a vlastní čistírna 
odpadních vod. Vyčištěné vody z ČOV budou odváděny do zatrubněného potoka, který 
protéká v dosahu pozemku investora. Pro odvod vyčištěných bude zbudována nová 
kanalizační stoka vedoucí od pozemku investora v ose budoucí komunikace. 

Pro čištění splaškových odpadních vod je navržena biologická ČOV AS-VARIOcomp 40N: 
� Množství vyčištěných odpadních vod   4 608 l/den  
� Množství organického znečištění celkem  2,28 kg/den  
� Max. odtok z ČOV     0,63 l/s  
� Předpokládané hodnoty na odtoku  

• BSK5     25 mg/l; max. 50 mg/l  

• CHSK    90 mg/l; max. 150 mg/l  

• NL     20 mg/l; max. 60 mg/l  
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Dešťové odpadní vody ze střech objektů budou svedeny volně na terén, popř. do 
vsakovacích šachet (bude upřesněno podle geologického průzkumu) nebo odvodňovacího 
rigolu. Taktéž dešťové vody z příjezdové komunikace budou odvedeny odvodňovacím 
rigolem v břehu komunikace s vyústěním volně na terén.  

� Bilance odtoku splaškových vod  

Průměrný denní odtok splaškových vod bude 4 608 l/den. 

Roční odtok splaškových vod bude 1 152 m3/rok. 

� Bilance odtoku dešťových vod z území 

Celková plocha střech 336 m2 x 0,0158 l/s*m2 x 0,9 = 4,80 l/s  

3. Kategorizace a množství odpad ů 

Nakládání s odpady během výstavby i provozu záměru musí být řešeno v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu s příslušnými prováděcími předpisy.  

Odpady vznikající b ěhem výstavby  
Po dobu výstavby budou vznikat odpady typické pro stavební činnosti tohoto druhu a 
rozsahu (zemní a stavební práce, montážní práce, vybavování stavby, úklidové práce, 
apod.). Budou produkovány odpady charakteru nevyužitých částí konstrukčních prvků (např. 
neupotřebené těsnící fólie, zbytky potrubí, kabelů, nevyužité části kovových konstrukcí 
/železo a ocel, směsné kovy/ aj.), odpady ze stavebních prací a k nim se pojící jednotlivé 
druhy odpadních obalů (papírové a lepenkové obaly, obaly (zejména plastové) od stavebních 
a montážních hmot, úlomky betonu, apod.).  

Vznikající odpady budou tříděny, odděleně shromažďovány a v maximální možné míře 
recyklovány. Pokud budou některé odpady či jejich části znečištěny nebezpečnými látkami, 
bude s těmito odpady nakládáno v režimu odpadů kategorie nebezpečný. 

U odpadu, u kterého nelze vyloučit kontaminaci nebezpečnými látkami, je nutné provést 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle zákona o odpadech. U odpadů potenciálně 
kontaminovaných se provede test na vyloučení nebezpečných vlastností a to akreditovanou 
laboratoří, podle výsledku hodnocení bude navržen způsob nakládání a odstranění tohoto 
druhu odpadu. 

Při provádění skrývek zeminy z celkové výměry zpevněných ploch cca 600 m2 
vznikne 

210 m3 ornice (uvažováno sejmutí ornice v tloušťce 0,35 m), která bude odvezena na 
nejbližší skládku zeminy. Na pozemku zůstane pouze nejnutnější množství zeminy potřebné 
v rámci konečných terénních a sadových úprav (v tomto případě se nebude jednat o odpad). 
Jedná se o cca 100 m3 

ornice. 

Ostatní přebytečná zemina (která nebude vyhovovat svou kvalitou pro další použití a bude 
tudíž odpadem) bude odvezena na skládku určenou stavebním úřadem. 

Nezpevněné areálové plochy vytvarované konečnými terénními úpravami budou ozeleněny.  

Předpokládané druhy odpadů a jejich množství vznikající během výstavby záměru (převzaty 
ze souhrnné technické zprávy projektové dokumentace) jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka č. 4: Předpokládané druhy odpadů vznikající při výstavbě záměru 

Katalog. 
číslo Kat.  Název Množství 

(t) Vznik odpadu 

10 13 14 O Odpadní beton a betonový kal 0,2 odpad vznikající během stavby 

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly 0,1 obaly stavebních hmot apod. 

15 01 02 O Plastové obaly 0,1 obaly stavebních hmot apod. 

15 01 03 O Dřevěné obaly 0,1 
obaly stavebních materiálů a hmot 
apod. 

17 01 01 O Beton 0,2 
zbytky stavebních hmot - odpad 
vznikající během stavby 

17 02 01 O Dřevo 0,5 
odpad vznikající během stavby, 
zbytky, poškozené stavební materiály 

17 02 02 O Sklo 0,1 
odpad vznikající během stavby, 
zbytky, poškozené stavební materiály 

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

0,1 
odpad vznikající během stavby, 
zbytky, poškozené stavební materiály 

17 04 05  O Železo a ocel 0,1 odpad vznikající během stavby 

17 04 07 O Směsné kovy 0,1 odpad vznikající během stavby 

17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 0,1 odpad z instalací a rozvodů 

17 08 02                                                                                                                                             O 
Stavební materiály na bázi sádry 
neuvedené pod čísly 17 08 01 

0,1 odpad vznikající během stavby 

17 09 04 O 
Směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

0,1 odpad vznikající během stavby 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 0,1 odpad vznikající během stavby 

20 03 03  O Uliční smetky  0,1 odpad vznikající během stavby 

20 03 99  O 
Komunální odpad blíže 
neurčený  

0,1 odpad vznikající během stavby 

Vysvětlivky: 
O kategorie ostatní odpad 
N kategorie nebezpečný odpad 

Odpady vznikající b ěhem provozu zám ěru  
V následujícím přehledu jsou uvedeny odpady, které se předpokládají z provozu 
předmětného záměru.  

Po zprovoznění rekreačních domů je možné předpokládat, že bude produkován zejména 
komunální odpad, který bude shromaždován a ukládán do sběrných nádob (popelnic).  

Dále mohou v relativně malém množství vznikat odpady pocházející z úklidu, užívání, údržby 
a oprav zařízení v prostorách areálu (např. zbytky nátěrových hmot, odpadní oleje, 
akumulátory, baterie, zářivky, odpady z údržby vzduchotechniky apod.).  
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Tabulka č. 5: Předpokládané druhy odpadů vznikající při provozu záměru 

Katalog. 
číslo Kat. Název Vznik odpadu 

16 06 04 O Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod 
číslem 16 06 03) 

údržba rekreačních domů 

20 01 01 O Papír a lepenka odpad z rekreačních domů 

20 01 02 O Sklo odpad z rekreačních domů 

20 01 39 O Plasty odpad z rekreačních domů 

20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad údržba zeleně  

20 03 01 O Směsný komunální odpad odpad z rekreačních domů 

20 03 03 O Uliční smetky údržba zpevněných ploch  

Vysvětlivky: 
O kategorie ostatní odpad 
N kategorie nebezpečný odpad 

Odpady vznikající během výstavby i provozu záměru budou odděleně shromažďovány ve 
vhodných shromažďovacích prostředcích (nádobách, kontejnerech) a po jejich naplnění 
budou tyto odpady předávány oprávněným osobám. Případně vznikající nebezpečné odpady 
budou tříděny dle jednotlivých druhů, shromažďovány odděleně ve speciálních uzavřených 
nepropustných nádobách určených k tomuto účelu a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít 
k neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady nebo k úniku škodlivin z těchto odpadů 
do okolního prostředí. 

Shromažďovací nádoby budou označeny v souladu se zákonem o odpadech. (V případě 
shromažďovacích nádob s nebezpečnými odpady musí být tyto nádoby opatřeny 
katalogovým číslem, názvem druhu odpadu, výstražnými symboly nebezpečnosti a jménem 
osoby zodpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku. V blízkosti 
shromažďovacího místa či prostředku nebezpečných odpadů nebo na nich musí být umístěn 
identifikační list nebezpečného odpadu.) 

Provozovatel bude původcem odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, v platném znění. Musí být vedena průběžná evidence o 
odpadech a plněny další povinnosti vyplývající z tohoto zákona a prováděcích předpisů. Je 
třeba dbát na předcházení vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné 
vlastnosti. Jednotlivé druhy odpadů musí být předávány pouze osobám oprávněným 
k nakládání s těmito druhy odpadů. 

V prováděcích projektech budou uvedeny jednotlivé druhy odpadů vznikající během výstavby 
i provozu záměru, jejich předpokládané množství a způsob shromažďování, třídění, využití či 
odstranění.  

Využití či odstraňování odpadů bude zajištěno servisním způsobem u specializovaných 
společností s příslušným oprávněním (osoba oprávněná k nakládání s těmito druhy odpadů 
ve smyslu §4 a §12 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění). 

Zářivky, pneumatiky, galvanické články a baterie podléhají zpětnému odběru po jejich 
použití. 

Ukončení provozu  rekreačních domů není plánováno. Pokud by v budoucnu došlo 
k ukončení provozu, bude spektrum vznikajících odpadů obdobné jako v etapě výstavby. 
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Odstranění objektů, budov a zpevněných ploch musí být realizováno dle požadavků platných 
legislativních předpisů. 

4. Hluk, vibrace a zá ření 

Hluk 
Zdroje hluku po dobu výstavby budou minimální. Při realizaci stavby bude minimálně 
využívána technika. Velký podíl prací bude provádět ručně nebo s použitím drobné 
mechanizace. Vzhledem k rozsahu prací je zde i minimální požadavek na přesun hmot 
v průběhu výstavby.  

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanizmy v dobrém 
technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém 
osvědčení. Hlučnost bude dále minimalizována vhodným rozmístěním mechanizace a strojů 
uvnitř objektu, vypínáním zařízení mimo dobu práce. Práce emitující zvýšený hluk nebudou 
prováděny mimo pracovní dny a v noci.  

Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období 
stanovené dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 

Objekt po dokončení nebude zdrojem hluku, předpokládané zařízení VZT emitující hluk nebo 
vibrace bude provedeno tak, aby splňovalo veškeré předpisy. Protihluková ochrana vnitřních 
chráněných prostor objektu je v dostatečné míře zajištěna obvodovými stavebními 
konstrukcemi budovy, včetně výplní jejích otvorů (dřevěná okna s izolačními dvojskly).  

Vzhledem k charakteru záměru se po dokončení jeho výstavby nepředpokládá vznik nových 
zdrojů hluku v zájmovém území. Z tohoto důvodu nebyla hluková studie zpracována. 

Vibrace 
Hlavními faktory, které určují intenzitu vibrací, jsou intenzita dopravy na příjezdových 
komunikacích a stav geologického podloží. 

Při jízdě nákladních aut (popř. mechanizmů) po komunikaci vznikají tzv. dopravní otřesy. 
Jejich velikost je dána typem vozidla (mechanizmu), úrovní jeho technického provedení a 
technického stavu, zrychlením i kvalitou povrchu vozovky. Tyto otřesy se šíří v podloží, 
obvykle se však projevují pouze několik metrů od liniového zdroje. Vzhledem 
k očekávanému přírůstku ke stávající intenzitě dopravy by neměly být otřesy vyvolané 
průjezdem obslužné dopravy záměru příčinou statických poruch staveb situovaných 
v blízkosti využívané příjezdové komunikace. 

Záření radioaktivní, elektromagnetické 
Posuzovaný záměr není zdrojem radioaktivního, elektromagnetického a jiného záření. 

5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití lát ek a technologií 

Z běžného průběhu realizace posuzovaného záměru při dodržování legislativních předpisů a 
navržených opatření nevyplývají pro obyvatele, pracovníky a životní prostředí v posuzované 
lokalitě a jejím okolí žádné negativní vlivy a významná rizika snižující kvalitu tohoto území.  

V případě provozu rekreačních domů jsou rizika havárií minimální. Riziko bezpečnosti 
provozu a lokálního znečištění životního prostředí by tedy představoval pouze případ 
mimořádné události (v důsledku technické závady či selhání lidského faktoru apod.). Za 
nejzávažnější mimořádné události z hlediska negativního vlivu na životní prostředí a zdraví 
obyvatel lze považovat únik závadných látek a požár. 
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Potenciální zdroje a náhodný únik závadných látek 
Potenciálním zdrojem ohrožení a kontaminace povrchových a podzemních vod a půdy (popř. 
geologického podloží) by se mohly stát nebezpečné látky používané k pohonu a k údržbě 
nákladních automobilů a nakládacích strojů (motorová nafta, oleje, mazadla atd.), a to 
především v době výstavby záměru. 

Mohlo by dojít k náhodnému úniku těchto látek z neuzavřených nebo nesprávně uzavřených 
a shromažďovaných obalů, nádob se závadnými látkami či odpady, dále k únikům nafty 
z nedokonale těsnících nádrží, úniku olejovitých tekutin a mazadel z netěsnících částí 
motorových automobilů a strojů na plochu rozestavěného nezpevněného objektu obchodního 
domu a na zpevněné plochy používaných přepravních tras.  

Přípravné i stavební práce budou zabezpečeny tak, aby se riziko nestandardního stavu a 
havárií minimalizovalo. 

Používané instalace a technologická zařízení se budou pravidelně kontrolovat a udržovat 
v rozsahu dle požadavků dodavatele a platné legislativy. 

Během výstavby se na ploše záměru nebudou realizovat výměny olejů, opravy strojů, mytí 
nákladních vozidel a strojů. Doplňování pohonných hmot do mechanizmů a strojů bude 
prováděno výhradně na zpevněné ploše. Na této ploše budou těžební a nakládací stroje také 
parkovat. Plocha musí být zabezpečena tak, aby v případě náhodného úniku závadných 
látek při parkování mechanizmů nemohlo dojít ke kontaminaci okolních nezpevněných ploch. 
Při odstavení vozidel a strojů na nezpevněné ploše musí být tyto mechanizmy podloženy 
záchytnými plechovými vanami. Nákladní automobily a pohyblivé stroje budou doplňovat 
pohonné hmoty na čerpacích stanicích. 

Pro případy znečištění půdy náhodnými úniky technických kapalin z motorových vozidel 
během výstavby záměru bude v prostoru technického zázemí staveniště zřízen tzv. havarijní 
bod s prostředky pro zdolání náhodného úniku, zázemí bude také vybaveno hasícími 
prostředky, lékárničkou pro první předlékařskou pomoc a ochrannými pomůckami pro 
pracovníky (pracovní a gumové rukavice, ochranný štít či brýle, gumová ochranná obuv). 

V případě úniku závadných látek na nezpevněnou plochu se bude postupovat následovně: 
1. ihned přerušit únik látek a odstranit možné zdroje vznícení,  
2. zachytit a zneškodnit uniklou kapalinu,  
3. odstranit a zneškodnit kontaminovanou zeminu. 

Je nutné ihned přerušit nebo alespoň omezit únik závadných látek – dle charakteru 
mimořádné události (dočasně utěsnit poškozená místa - např. utěsňovací pastou či tmelem, 
fóliemi, využít náhradních nádob apod.). Také je důležité z místa odstranit možné zdroje 
vznícení (vypnout chod stroje či mechanizmu apod.).  

Při úniku závadných látek na nezpevněnou plochu je nutné dle možností zabránit rozšiřování 
látek do míst dosud nezamořených a závadnou látku urychleně zachytit - uniklou kapalinu 
přemístit do náhradní nádoby, zbytek zachytit pomocí savého materiálu (sypký sorbent, 
piliny, sorpční rohože atp.). Znečištěné sorbenty se shromáždí do označených 
polyetylénových pytlů nebo označených a uzavřených sudů s víkem a poté je třeba zajistit 
jejich odstranění. Kontaminovanou zeminu je nutné urychleně odstranit z terénu ručně 
(pomocí lopaty a krumpáče), nebo v případě většího rozsahu úniku zajistit vytěžení a 
odvezení nebezpečného odpadu k využití či odstranění oprávněnou osobou.  

S postupem při odstranění náhodného úniku závadných látek a také s provozním řádem a 
požárními předpisy budou pravidelně seznamováni všichni dotčení pracovníci. Pracovníci 
budou důkladně proškoleni i v oblasti bezpečnosti práce na pracovišti. 

S chemickými látkami a přípravky musí být nakládáno v intencích požadavků zákona 
č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a o změně některých zákonů, v platném znění.  
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Požár 
Požár v areálu rekreačních domů lze považovat za mimořádnou událost spojenou s únikem 
emisí škodlivin. Požár představuje ohrožení vzhledem k nahromadění hořlavých látek 
(zásoby pohonných hmot v automobilech). Riziko požáru je možné uvažovat  např. vlivem 
poruchy elektroinstalací, vlivem poruchy instalovaných zařízení, havárií či nestandardním 
provozem vozidel apod.  

Při požáru unikají do ovzduší toxické zplodiny hoření. Tímto může dojít u některých škodlivin 
k překročení jejich nejvyšších přípustných krátkodobých koncentrací v ovzduší.  

Pravděpodobnost vzniku těchto nestandardních stavů bude minimalizována použitím 
vhodných materiálů na konstrukci stavby a dostatečného zabezpečení staveb požární vodou 
včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst.  

Pro případ vzniku požáru na staveništi nebo po zprovoznění a užívání rekreačních domů 
budou tyto domy zajištěny dostatečným přívodem požární vody. Požární zabezpečení staveb 
bude řešeno v projektové dokumentaci záměru a bude provedeno dle příslušných norem. 

Zaměstnanci budou obeznámeni s požárně bezpečnostními směrnicemi. 

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 
ÚZEMÍ 

1. Výčet nejzávažn ějších environmentálních charakteristik dot čeného území 

a) Dosavadní využívání území a priority jeho trvalé ho udržitelného využívání 
Záměrem je realizace 3 rekreačních domů. Záměr je navržen v obci Vrchlabí, v části obce 
Hořejší Vrchlabí na pozemcích s p. č. s p. č. 2966/77, 2002/2, 2002/1, 2003, 2251/2, 2015/4, 
2015/3 a 1999/1 (k. ú. Hořejší Vrchlabí). 

Parcely dotčené stavbou předmětného záměru jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná 
půda, trvalý travní porost, ovocný sad a ostatní plocha. 

Záměr je zamýšlen na ploše o celkové výměře 1 379,1 m2, z toho zábor zemědělské půdy 
bude tvořit 1 275,1 m2. 

Na pozemku se v současné domě nenacházejí žádné objekty, vzrostlá zeleň nebude 
výstavbou dotčena.  

Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) nebudou záměrem dotčeny. 

Využití parcel k realizaci záměru je v souladu s platným ÚP Vrchlabí. Vyjádření je přílohou 
oznámení č. 2. 

Řešený záměr „Rekreační domy Vrchlabí“ se nachází v intravilánu města Vrchlabí. 
Architektonické řešení objektu bude respektovat lokalitu umístění objektu, tzn. horské 
středisko. Materiálově bude použita na objektu kombinace dřeva a prosklených ploch. Objekt 
je navržen s nevtíravou architekturou a výtvarným projevem, který nepůsobí agresivně na 
okolí. 

Město Vrchlabí je obklopeno esteticky vysoce hodnotnou krajinou s vysokým podílem lesů, 
rozptýlené zeleně a trvale travních porostů. Dle koeficientu ekologické stability se jedná o 
krajinu velmi výrazně stabilizovanou. Základním stabilizujícím prvkem v území jsou lesy. Na 
druhou stranu z hlediska celkového stavu životního prostředí je sídelní útvar města a jeho 
bezprostřední okolí prostorem dosti exponovaným, se zátěží ovlivněnou průmyslovou 
i zemědělskou činností a v neposlední řadě i dopravou. 

Na posuzovaném území nebyly evidovány žádné ekologické zátěže. 

Posuzovaná lokalita nepatří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. 



REKREAČNÍ DOMY VRCHLABÍ 

EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové 
 

- 27 - 

V rámci stavby nedojde k demolicím žádných objektů. 

Návrhová plocha pozemku je územně plánovací dokumentací definována smíšením funkce 
bydlení a občanské vybavenosti.  

Předpokladem trvale udržitelného využívání tohoto území je respektování požadavků daných 
legislativou v oblasti životního prostředí a ochrany zdraví obyvatelstva. 

b) Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regene race p řírodních zdroj ů 
Řešený záměr není situován v chráněné oblasti akumulace vod (CHOPAV).  

Ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory se v dotčeném území nenacházejí. 

Posuzovaná lokalita nezasahuje do žádného prvku ÚSES. 

Předmětný záměr se nenachází na území soustavy NATURA 2000, tj. na Evropsky 
významné lokality a Ptačí oblasti, ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění 
(odůvodnění viz příloha tohoto dokumentu č. 3).  

V červnu 2009 bylo Mgr. Losíkem, Ph.D. provedeno biologické posouzení předmětné lokality 
(viz příloha dokumentu č. 4), které poukazuje na to, že realizace a provoz řešeného záměru 
nebude mít významně negativní vliv na biologickou hodnotu území. Vzhledem k tomu, že 
v místě stavby se vyskytují výhradně degradované travo-bylinné porosty, nebudou stavbou 
zničena žádná významnější rostlinná společenstva. Během stavby nedojde k přímému 
ovlivnění populace žádného zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha, ani k 
postižení cenných přírodních stanovišť. Na části dotčené plochy budou v rámci sadových 
úprav založeny porosty trvalé zeleně, které se mohou časem stát biotopem pro drobné 
živočichy. Vliv provozu plánovaného záměru na okolní biotopy bude minimální. V blízkém 
okolí se nevyskytují žádné druhy živočichů, které by byly citlivé k rušení přítomností člověka. 

Záměr je zamýšlen na ploše o celkové výměře 1 379,1 m2, z toho zábor zemědělské půdy 
bude tvořit 1 275,1 m2. Jedná se o ZPF v třídách ochrany III a IV. 

c) Schopnost p řírodního prost ředí snášet zát ěž 

Územní systém ekologické stability, významné krajin né prvky  
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky 
stabilnějších částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií – tj. 
podle rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, na základě jejich 
prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametrů (minimální plochy biocenter, 
maximální délky biokoridorů a minimální nutné šířky), dle aktuálního stavu krajiny a 
společenských limitů a záměrů určujících současné a perspektivní možnosti kompletování 
uceleného systému (Míchal I., 1994). 

Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je územní systém 
ekologické stability krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak 
přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 

Při návrhu lokálního systému ekologické stability se vychází z nadregionálního a 
regionálního ÚSES a z vymezené kostry stability daného území. Lokální ÚSES jednak 
navazuje na vyšší ÚSES, upřesňuje ho a zároveň vytváří. (Do regionálního biokoridoru se 
vkládají menší biocentra lokálního významu.) V urbanizované krajině pak jde i o propojení 
bioty města s volnou krajinou, o zlepšení životního prostředí včetně podmínek pohody. 

Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje 
existenci druhů nebo společenstev rostlin a živočichů.  

Biokoridor je část krajiny, která spojuje biocentra a umožňuje organizmům přechody mezi 
biocentry. 
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Významnými krajinnými prvky vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, podle ustanovení § 3b jsou  lesy, rašelinitě, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. 
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako 
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní 
plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. 
Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. 

Registrované významné krajinné prvky, tj. ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky 
hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability 
se v blízkosti záměru nenacházejí. 

Na území záměru nezasahuje žádný z prvků územního systému ekologické stability ani není 
situován žádný významný krajinný prvek. 

Obrázek č. 2: Mapa nejbližších prvků ÚSES 

 

 

 

 

Památné a významné stromy nejsou na plochách dotčených záměrem ani v jejich blízkosti 
registrovány. 

Zvlášt ě chrán ěná území, území p řírodních park ů 
Zvláště chráněná území ani území přírodních parků se v místě záměru nevyskytují. Město 
Vrchlabí se nachází v bezprostřední blízkosti Krkonošského národního parku. Tento národní 
park lemuje severní hranici města. 
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Obrázek č. 3: Mapa nejbližších zvláště chráněných území 

 

 

 

 

 

 

Lokality NATURA 2000 
V místě záměru se nenachází Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti ve smyslu zákona 
č. 114/1992 Sb., v platném znění. Stanovisko orgánu ochrany přírody (sdělení - KRNAP a 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje) je přílohou oznámení č. 3. 

Nejbližší Ptačí oblastí je oblast Krkonoše (kód CZ 0521009), tato oblast se překrývá i 
s Evropsky významnou lokalitou (kód CZ 0524044). Tato lokalita je zařazena v kategorii 
chráněného území jako Národní park o rozloze 54 979,60 ha. Přírodní komplex Krkonoše 
představuje nejvyšší část středoevropských hercynských pohoří. Tvoří horský hraniční val 
mezi Českou a Polskou republikou, státní hranice probíhá v délce 40 km mezi sídelními 
útvary Harrachov na západním okraji a Žacléřem na východním okraji. Výškové rozpětí se 
pohybuje v rozmezí od 400 m do 1 602 m n. m. 

Ptačí oblast Krkonoše tvoří celý národní park spolu s částmi jeho ochranné zóny. 
V 90. letech bylo na české straně Krkonoš zjištěno celkem 155 druhů ptáků s prokázaným, 
pravděpodobným nebo možným hnízděním. Na základě výskytu významných druhů ptáků se 
mezi ornitologicky nejhodnotnější oblasti českých Krkonoš řadí alpinské vrcholy, ledovcové 
kary a subarktická rašeliniště na hřebenech v západní a východní části pohoří. 

Pouze zde v rámci České republiky hnízdí kulík hnědý (Charadrius morinellus), slavík 
modráček tundrový (Luscinia svecica svecica) - izolovaná populace 25-30 párů a pěvuška 
podhorní (Prunella collaris) - izolovaná populace 9-14 párů, z dalších druhů linduška horská 
(Anthus spinoletta) a kos horský (Turdus torquata). Dalším významným územím je mozaika 
lesních a lučních biotopů v oblasti Rýchor a jejich podhůří na jihovýchodě území. Zde hnízdí 
čáp černý (Ciconia nigra), včelojed lesní (Pernis apivorus), tetřev hlušec (Tetrao urogallus), 
tetřívek obecný (Tetrao tetrix), chřástal polní (Crex crex), sýc rousný (Aegolius funereus), 
datel černý (Dryocopos martius), lejsek malý (Ficedula parva) a ťuhýk obecný (Lanius 
collurio). Hlavním předmětem ochrany je chřástal polní, čáp černý, datel černý a lejsek malý. 

Z hlediska stanovišť hlavním předmětem ochrany této Evropsky významné lokality jsou 
Evropská suchá vřesoviště, Alpínská a boreální vřesoviště, křoviny s borovicí klečí (Pinus 
mugo) a pěnišníkem Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti), horské 
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sečené louky apod. Ze živočichů je hlavním předmětem ochrany netopýr pobřežní, vranka 
obecná a z rostlin hořeček český, všivec krkonošský pravý a zvonek český. 

Nejbližší lokality soustavy NATURA 2000 (EVL a PO) jsou na následujícím obrázku. 

 

Obrázek č. 4: Mapa nejbližších Evropsky významných lokalit a Ptačích oblastí 

 

 

 

 

 
Území historického, kulturního nebo archeologického  významu 
Na dotčeném území se nepředpokládají archeologické nálezy ve smyslu zákona 
č. 20/1987 Sb., v platném znění. 

V rámci výstavby záměru nejsou dotčeny žádné kulturní památky, jejich ochranná pásma, 
žádné památkové rezervace nebo památkové zóny.  

Pamětihodnosti ve Vrchlabí: 

� Renesanční zámek z roku 1546, 

� stará radnice z roku 1591 na náměstí Míru, 

� nová radnice z let 1732-1737 původně barokní, nyní novorenesančně upravená na 
náměstí T. G. Masaryka, 

� Děkanský chrám sv. Vavřince, 

� mariánský morový sloup ze 17. století, 

� historické domky ze 17. a 18. století, v současnosti Krkonošské muzeum, 

� barokní klášter Augustianu, založen r. 1705 Maxmiliánem z Morzinu, 

� dům U sedmi štítů; 

� původní barokní kamenný most ze 17. století se sochou sv. Jana Nepomuckého. 

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (v četně starých zát ěží) 
Posuzovaná lokalita nepatří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (viz kapitola C.2 
oznámení). V dotčeném území nejsou známy staré zátěže. Staré ekologické zátěže 
v zájmovém území jsou na obrázku č. 5.  
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Obrázek č. 5: Staré ekologické zátěží v zájmovém území 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Stručná charakteristika stavu složek životního prost ředí v dot čeném území, 

které budou pravd ěpodobn ě významn ě ovlivn ěny 
Ovzduší  
Klimatické faktory 
Podle klimatické klasifikace náleží dotčená lokalita do mírně teplé oblasti MT2. Pro tuto 
oblast je charakteristické krátké, mírné až mírně chladné léto, mírně vlhké přechodné období 
krátké s mírným jarem a mírným podzimem, zima je normálně dlouhá, suchá, s mírnými 
teplotami s normálně dlouhou sněhovou pokrývkou. Podrobnější charakteristiky této 
klimatické oblasti jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka č. 6: Klimatické charakteristiky oblasti MT2 

Charakteristiky Klimatická oblast MT2 

Počet letních dnů 20 - 30 

Počet dnů s průměrnou teplotou >10°C 140 - 160 

Počet mrazových dnů 110 - 130 

Počet ledových dnů 40 - 50 

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

Průměrná teplota v červenci v °C 16 - 17 

Průměrná teplota v dubnu v °C 6 - 7 

Průměrná teplota v říjnu v °C 6 - 7 

Průměrný počet dnů se srážkami > 1 mm 120 - 130 

Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm 450 - 500 

Srážkový úhrn v zimním období v mm 250 - 300 

Počet dnů se sněhovou přikrývkou 80 - 100 

Počet dnů zamračených 150 - 160 

Počet dnů jasných 40 - 50 
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Pro lokalitu Vrchlabí uvádí ČHMÚ Praha odborný odhad větrné růžice. Větrná růžice udává 
četnost směrů větrů ve výšce 10 m nad terénem pro pět tříd stability přízemní vrstvy 
atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a tři třídy rychlosti větru 
(1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s). 

Obrázek č. 6: Grafické zobrazení větrné růžice pro lokalitu Vrchlabí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z této větrné růžice vyplývá, že největší četnost výskytu má jihozápadní vítr s 26,72 %. 
Četnost výskytu bezvětří je 9,30 %. 

Vítr o rychlosti do 2,5 m/s se vyskytuje v 55,48 % případů, vítr o rychlosti od 2,5 do 7,5 m/s 
lze očekávat v 37,22 % a rychlost větru nad 7,5 m/s se vyskytuje v 7,30 % případů. 

I. a II. třída stability počasí v přízemní vrstvě atmosféry, tzn. špatné rozptylové podmínky se 
vyskytují v 26,63 % případů. 

Charakteristika tříd stability a výskyt tříd rychlosti větru vyplývají z následující tabulky. 

Tabulka č. 7: Třídy stability atmosféry 

Třída 
stability 

Rozptylové podmínky Výskyt t říd rychlosti v ětru 
[m/s] 

I silná inverze, velmi špatný rozptyl 1,7 

II inverze, špatný rozptyl 1,7            5 

III slabá inverze nebo malý vertikální gradient 
teploty, mírně zhoršené rozptylové podmínky 1,7            5             11 

IV normální stav atmosféry, dobrý rozptyl 1,7            5             11 

V labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl 1,7            5 

Termická stabilita ovzduší souvisí se změnami teploty vzduchu s měnící se výškou nad 
zemí. Vzrůstá-li teplota s výškou, těžší studený vzduch zůstává v nižších vrstvách atmosféry 
a tento fakt vede k útlumu vertikálních pohybů v ovzduší a tím k nedostatečnému rozptylu 
znečišťujících látek, nastává inverze (I. a II. třída stability). Inverze se vyskytují převážně 
v zimní polovině roku, kdy se zemský povrch intenzivně ochlazuje. 

V důsledku nedostatečného slunečního záření mohou inverze trvat i několik dní. V letní 
polovině roku se inverze vyskytují pouze v ranních hodinách. Výskyt inverzí je dále omezen 
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na dobu s menší rychlostí větru. Silný vítr vede k velké mechanické turbulenci v ovzduší, 
která má za následek normální pokles teploty s výškou a rozrušení inverzí. 

Běžně se vyskytující rozptylové podmínky představují třídy stability III a IV, kdy dochází buď 
k nulovému (III. třída) nebo mírnému (IV. třída) poklesu teploty s výškou. Mohou se 
vyskytovat za jakékoli rychlosti větru, při silném větru obvykle nastávají podmínky IV. třídě 
stability. 

V. třída stability popisuje rozptylové podmínky při silném poklesu teploty s výškou. Za těchto 
situací dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosféře, protože lehčí vzduch 
směřuje od země vzhůru a těžší studený klesá k zemi, což vede k rychlému rozptylu 
znečišťujících látek. Výskyt těchto podmínek je omezen na letní půlrok a slunečná 
odpoledne, kdy v důsledku přehřátého zemského povrchu se silně zahřívá i přízemní vrstva 
ovzduší. 

Kvalita ovzduší 
Základním obecným podkladem pro hodnocení současného imisního zatížení uvažovanými 
škodlivinami jsou výsledky pozaďového imisního měření. Imisní situace přímo v posuzované 
lokalitě není trvale sledována.  

Posuzovaná lokalita nepatří mezi oblasti ze zhoršenou kvalitou ovzduší – dle sdělení MŽP 
ČR– vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2007. 

Nejbližší měřící stanice benzenu, PM10 a NO2 se nachází v Královéhradeckém kraji. 

Měřící stanice: 
Oxidy dusíku (NO 2) 
V Královéhradeckém kraji se monitoring oxidu dusičitého provádí na 9 měřících stanicích, 
nejbližší měřící stanicí je stanice č. 1504 Trutnov – Mládežnická a stanice č. 1496 Vrchlabí. 

� Trutnov - Mládežnická, stanice č. 1504 (ČHMÚ), reprezentativnost: okrskové měřítko 
(0,5 – 4 km), klasifikace stanice: pozaďová, městská, obytná, nadmořská výška: 432 
m, datum vzniku: 01.01. 2004 - stanovení reprezentativní koncentrace pro osídlené 
části území. 

� Vrchlabí, stanice č. 1496 (ČHMÚ), reprezentativnost: oblastní měřítko – městské 
nebo venkov (4 – 50 km), klasifikace stanice: pozaďová, předměstská, obytná, 
nadmořská výška: 482 m, datum vzniku: 01.07. 2003 - stanovení reprezentativní 
koncentrace pro osídlené části území, určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva. 

Tabulka č. 8: Hodinové, denní, čtvrtletní a roční charakteristiky NO2 naměřené v roce 2007 
na stanicích č. 1496 a č. 1504 

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 Stanice 

č. 
Jednotka 

Datum Datum VoM 98% 
Kv 

Datum  98% 
Kv 

C1q C2q C3q C4q XG SG dv 

    51,0 23,3 8,9 13,8 7,8 6,9 12,1 10,1 7,12 359 
1496 µg/m3 

    13.2.  30,6 90 90 90 89 8,1 2,01 2 

88,4 43,6 0 9,4 30,8 23,3 9,8 15,3 8,2 7,5 16,1 11,8 5,84 355 
1504 µg/m3 

28.3. 28.11. 0 31,9 17.11.  27,8 85 87 91 92 10,5 1,59 3 

Limity pro rok 2007: 
hodinový limit   200,0 µg/m3  roční limit   40,0 µg/m3 
hodinová mez tolerance  30,0 µg/m3  roční mez tolerance  6,0 µg/m3 
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Suspendované částice frakce PM 10  
V Královéhradeckém kraji se monitoring PM10 provádí na 9 měřících stanicích, nejbližší 
měřící stanicí je stanice č. 1504 Trutnov – Mládežnická a stanice č. 1496 Vrchlabí – 
charakterizace stanice je výše v textu. 

Tabulka č. 9: Hodinové, denní, čtvrtletní a roční charakteristiky PM10 naměřené v roce 2007 
na stanicích č. 1496 a č. 1504 

Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty 

Max. 95% 
Kv 

50% 
Kv Max. 36MV VoL 50% 

Kv X1q X2q X3q X4q X S N Stanice 
č. 

Jednotka 

Datum 99,9% 
Kv 

98% 
Kv 

Datum Datum VoM 98% 
Kv 

C1q C2q C3q C4q XG SG dv 

   92,0 37,0 14 16,0 25,1 17,6 11,0 23,5 19,3 14,04 363 
1496 µg/m3 

   24.3. 24.4. 14 63,0 89 91 92 91 15,1 2,10 1 

528,3 50,5 16,1 78,8 37,5 13 16,4 25,2 20,4 13,2 21,6 20,0 12,36 358 
1504 µg/m3 

24.3. 255,3 63,1 23.3. 11.10. 13 54,1 85 90 91 92 16,9 1,80 3 

Limity pro rok 2007: 
denní limit   50,0 µg/m3  roční limit   40,0 µg/m3 

Benzen 
V Královéhradeckém kraji se monitoring benzenu provádí pouze na měřících stanicích č. 396 
a č. 1503 v Hradci Králové. Vzhledem k reprezentativnosti, nelze údaje z těchto stanic 
pro posuzovanou lokalitu použít. Stanice s reprezentativností stovky až desítky km jsou 
umístěny v Mikulově, Rudolticích v Horách a v Košeticích Pelhřimov. 

� Košetice, stanice č. 1562 (ČHMÚ), reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky 
až stovky km), klasifikace stanice: pozaďová, venkovská, zemědělská, přírodní, 
regionání, nadmořská výška: 535 m, datum vzniku: 01.01. 1985.  

Tabulka č. 10: Hodinové, denní, čtvrtletní a roční charakteristiky benzenu naměřené 
v roce 2007 na stanici č. 1562 

Měsíční koncentrace 
Látka Jednotka 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Roční 
průměr 

BZN µg/m3 0,33 0,70 0,62 0,27 0,16 0,20 0,12 0,18 0,35 0,67 0,74 1,15 0,46 

Limity pro rok 2007: 
roční limit   5,0 µg/m3  roční mez tolerance 3 µg/m3 
 
Vysv ětlivky k tabulkám č. 8– 10: 
50 % Kv   50 % kvantil 
95 % Kv   95 % kvantil 
98 % Kv   98 % kvantil 
99,9 % Kv  99,9 % kvantil 
X1q, X2q, X3q, X4q čtvrtletní aritmetický průměr 
C1q, C2q, C3q, C4q počet hodnot, ze kterých je spočítán aritmetický průměr za dané čtvrtletí 
X   roční aritmetický průměr 
XG   roční geometrický průměr 
S   směrodatná odchylka 
SG   standardní geometrická odchylka 
N   počet měření v roce 
dv   doba trvání nejdelšího souvislého výpadku 
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36 MV   36. nejvyšší hodnota v kalendářním roce pro daný časový interval 
VoL   počet překročení limitní hodnoty LV 
VoM   počet překročení meze tolerance LV + MT 
Xm   měsíční aritmetický průměr 
mc   měsíční četnost měření 

Geofaktory 
Podle regionálního geomorfologického členění České republiky (Demek, 2006) je území 
součástí: 

provincie:     Česká vysočina,  
soustavy:     Krkonošsko – jesenická soustava, 
podsoustavy:     Krkonošská podsoustava, 
celku:     Krkonoše, 
podcelku:     Vrchlabská vrchovina, 
okrsku:     Lánovská vrchovina. 

Krkonoše 
Krkonoše jsou členitá hornatina nacházející se v severních Čechách o ploše cca 454 km2. 
Tato hornatina je složená z intenzivně zvrásněných proterozoických a prvohorních 
krystalických břidlic krkonošského krystalinika, které tvoří rozsáhlou klenbu do jejíhož středu 
pronikly žuly krkonošsko – jizerského plutonu. Nachází se zde četné tvary periglaciální a 
glaciální modelace. Krkonoše lze také charakterizovat jako kerná hornatina se zbytky 
zarovnaného povrchu a starých mělkých údolních depresí ve vrcholové části, na 
severovýchodě omezená strmým zlomovým svahem směru SZ – JV, zatímco jihozápadní 
svahy jsou rozčleněny hlubokými údolími svahových toků, z nichž některá byla 
přemodelována údolními ledovci. Nejvyšším bodem je nejvyšší hora České Republiky 
Sněžka (1 602 m) ve Slezském hřbetu. 

Vrchlabská vrchovina 
Vrchlabská vrchovina se nachází v jižním okraji Krkonošského celku. Tato členitá vrchovina 
o ploše 44 km2 je složená z chloritickosericitických a grafitických fylitů krkonošského 
krystalinika s vložkami krystalických vápenců, porfyroidů a metadiabasů. Kerná vrchovina 
v oblasti nižšího zdvihu při úpatí Krkonoš je rozčleněná údolími potoků přitékajících z vyššího 
horského reliéfu. Nejvyšším bodem v tomto podcelku je Zlatá vyhlídka (807 m). 

Lánovská vrchovina 
Lánovská vrchovina má charakter ploché vrchoviny. Je složena z chlorit-seritických fylitů a 
grafit-seritických fylitů ponikelské skupiny krkonošského krystalinika, při jižním úpatí se 
uplatňují permokarbonské jílovce, prachovce, pískovce a slepence. Nejvyšším bodem je 
Slovinec (765 m). 

Geologické pom ěry 
Dle biogeografického členění leží předmětné území v Krkonošském bioregionu1.68 (Culek a 
kol., 1996). Geologickým podložím jsou krystalické metamorfované horniny.  

Vrchlabsko tvoří významný předěl mezi regionálními celky. Jižní část území leží 
v Podkrkonošském permokarbonu, zde tvořeném sedimentárními horninami permské spodní 
červené jaloviny, do níž se lokálně ze západu vkliňují úzká melafýrová efuziva. Centrálním 
Vrchlabím probíhá v západním až severním směru tzv. rudnický obzor, tvořený břidlicemi a 
bitumenními slínovci a oddělující perm od karbonu. 

Jako nerostné suroviny se uplatňují do fylitů vklíněná čočkovitá ložiska dolomitu a vápence. 
Jeden vytěžený lom je například na horním toku Vápenického potoka. Na východě mimo 
území města Vrchlabí je těženo ložisko dolomitu v Lánově. 
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Hydrogeologické pom ěry 
Z hydrogeologického hlediska je severní část území bohatá na infiltraci srážkové vody, ale 
nemá v krystaliniku vhodnou hydrogeologickou strukturu pro rozsáhlejší akumulaci, neboť 
oběh podzemní vody v horninách probíhá zpravidla mělko v pásmu připovrchového 
rozvolnění. Přesto je zde několik významnějších zdrojů vody (např. Kněžice, Slovinec, 
Dumlichův důl, Pod Strážným a Jankův háj). 

Jižní část Vrchlabí a jeho okolí, vázaná na permokarbonské sedimenty, je hydrogeologicky 
poměrně složitá kvůli střídavému zrnitostnímu složení hornin (a tím možnosti průlomové 
propustnosti) a porušení sedimentů vkliňujícím vlivem melafyrových efuziv. Nízký stupeň 
exploatace vodních zdrojů dosud naráží na nedostatečnou hydrogeologickou 
prozkoumanost. 

Rozsáhlá mělká zvodeň (hospodářsky ale prakticky nevyužitelná) je ve štěrkovitých labských 
nánosech v údolní nivě pod Vrchlabím. 

V pestrém terénním reliéfu je běžným jevem mělké zvodnění kvartérních sedimentů na údolí 
potoků a uzávěrovité deprese, které jsou přirozenými vodními sběrači. 

Vrchlabí se nachází v permokarbonu limnických pánví, v hydrogeologickém rajónu 
Podkrkonošská pánev. 

Hydrologické pom ěry 
Vrchlabí, kde se řešený záměr nachází, spadá do povodí Labe. Nad Vrchlabím protéká Labe 
územím KRNAP (CHOPAV). Na ochranu před velkými vodami zde slouží Labská nádrž. 
Z významnějších přítoků v zájmovém území se jedná o Bělou a Vápenický potok. 

Zájmová lokalita se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). 

Navrhované území pro realizaci záměru se nenachází v záplavovém území ani inundačním 
území. V blízkosti se nenachází žádná ochranná pásma podzemních vod.  

Řeka Labe protékající Vrchlabím je upravena regulací na počátku minulého století (kolem 
roku 1910) a to cca od říčního kilometru 230,00 (v Kunčicích) až po úpravnu vody 
v Herlíkovicích. V dolním úseku pod městskou zástavbou se jedná o lichoběžníkovou úpravu 
záhozem a dlažbou. V zastavěné části města je úprava v nábřežních zdech z lomového 
kamene. 

Labe (číslo hydrologického pořadí 1 – 01 – 001) pramení na Labské Louce v Krkonoších ve 
výšce 1 384 m n. m., naše státní území opouští u Hřenska v 115 m n. m. a ústí do Severního 
moře u Hamburku. Celková plocha povodí činí 144 055 km2. Celková délka toku je 1 154 km. 
Samotný tok protéká Krkonošemi a Podkrkonošským podhůřím převážně v jižním 
a jihovýchodním směru. Zpočátku má horský ráz s četnými kaskádami a vodopády. Od 
Jaroměře nabývá rázu nížinného toku v kotlinách České tabule (Pardubická, Čáslavská, 
Nymburská, Mělnická, Terezínská). 

V severovýchodní části povodí přijímá Labe vodné horské přítoky zleva Úpu, Metuji, Orlice, 
z Českomoravské soustavy Chrudimku a kratší přítoky. Největším přítokem je Vltava 
odvodňující do Labe jižní polovinu Čech. Dále zleva přijímá Ohři a Bílinu, odvodňující 
převážnou část Krušnohorské soustavy. Přítoky zprava jsou většinou kratší toky z České 
tabule (Cidlina, Ploučnice) s výjimkou Jizery. Krušnohorskou soustavou Labe protéká 
hlubokým údolím v Českém středohoří a skalnatém údolí Děčínských stěn. Celý tok je 
vodohospodářsky významný, voda je jak pstruhová (nad nádrží Les Království), tak 
i mimopstruhová. 

Labe tvoří páteřní vodoteč, procházející zájmovým územím od severu k jihu. Zleva i zprava 
přibírá četné přítoky. Zleva je nejvýznamnějším přítokem Vápenický potok (číslo 
hydrologického pořadí 1 – 01 – 01 – 012 s pramenem pod Vápenicí) v nadmořské výšce 
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685 m n. m. s plochou povodí 8,8 km2. Zhruba v polovině svého toku napájejí Vrchlabský 
rybník (3,8 ha) a do Labe se vlévá v Kunčicích. 

Pedologické pom ěry 
Dle biogeografického členění leží předmětné území v Krkonošském bioregionu1.68 (Culek a 
kol., 1996). 

Na pohraničním hřbetu a vyšších svazích pohoří převládají kambizemní podzoly, na 
jižnějších (českých) hřbetech humuso-železité podzoly, často zrašinělé. Na obou hřbetech 
přecházejí podzoly do podzolovaných rankerů a litozemí. Na plošinách a ve sníženinách jsou 
vyvinuty značné plochy organozemí typu vrchovišť. V nižších částech po obvodu pohoří jsou 
bystrické kambizemě. 

Záměr je zamýšlen na ploše o celkové výměře 1 379,1 m2, z toho zábor zemědělské půdy 
bude tvořit 1 275,1 m2, jedná se o trvalý zábor ZPF. V tabulce č. 1 (viz kapitola B. II. 1) jsou 
uvedeny parcely dotčené záměrem a jejich charakteristika. Dotčené pozemky jsou vedeny 
v katastru nemovitostí jako orná půda, trvalý travní porost, ovocný sad a ostatní plocha. 
Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) nebudou záměrem dotčeny. 

Zájmové zemědělské pozemky dotčené stavbou mají III. (BPEJ 93624) a IV. třídu ochrany 
zemědělské půdy (BPEJ 93641), jedná se tedy o půdy s převážně podprůměrnou produkční 
schopností v rámci příslušných klimatických regionů jen s omezenou ochranou, využitelné i 
pro výstavbu. 

Pro zájmové území provedeno měření indexu radonové aktivity podloží. Měřená plocha, 
určená pro zástavbu je zatříděna jako plocha se středním radonovým indexem (vyhláška 
SÚJB č. 307/2002 Sb.). 

Při projektování vyšších stupňů projektové dokumentace budou navržena stavebně technická 
opatření proti pronikání radonu z podloží do objektu podle ČSN 73 0601. Obecně je nutno 
zajistit protiradonovou izolaci na styku stavby se zemí a zajistit kvalitní provedení prostupů a 
spojů stavby. 

Krajina 
Reliéf krajiny měl vždy značný vliv na vznik sídla a formování jeho zástavby. Struktura 
a způsob zastavění se vždy podřizovaly konfiguraci terénu. Sídlo tak tvořilo v historické době 
s krajinou zpravidla vždy jednotný, harmonický celek. Teprve od sklonku minulého století 
začal člověk díky novým technickým prostředkům krajinu výrazně měnit, často i ve velkém 
měřítku. 

Město Vrchlabí je obklopeno esteticky vysoce hodnotnou krajinou s vysokým podílem lesů, 
rozptýlené zeleně a trvale travních porostů. Dle koeficientu ekologické stability se jedná o 
krajinu velmi výrazně stabilizovanou. Základním stabilizujícím prvkem v území jsou lesy. Na 
druhou stranu z hlediska celkového stavu životního prostředí je sídelní útvar města a jeho 
bezprostřední okolí prostorem dosti exponovaným, se zátěží ovlivněnou průmyslovou 
i zemědělskou činností a v neposlední řadě i dopravou. 

Charakter města Vrchlabí se v mnohém podřídil topografii terénu - přechod dvou 
geomorfologických celků Krkonoše a Krkonošské podhůří. Již v historii činnost člověka 
vtiskla terénu určité charakteristické rysy. Vrchlabí leží ve velmi exponované dopravní 
poloze, v průběhu posledního století je vnímáno jako významná silniční křižovatka 
s nástupem do Krkonoš. 

Řešený záměr „Rekreační domy Vrchlabí“ se nachází v intravilánu města Vrchlabí.  

Architektonické řešení objektu bude respektovat lokalitu umístění objektu, tzn. horské 
středisko. Materiálově bude použita na objektu kombinace dřeva a prosklených ploch. Objekt 
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je navržen s nevtíravou architekturou a výtvarným projevem, který nepůsobí agresivně na 
okolí. 

Fauna, flóra 
Dle biogeografického členění leží předmětné území v Krkonošském bioregionu1.68 (Culek a 
kol., 1996).  

Přirozenou potenciální vegetací zájmového území jsou smíšené horské lesy, zejména 
květnaté a klenové bučiny (Dentario eneaphylli-Fagetum a Aceri-Fagetum), podél vodních 
toků se vyskytovaly luhy (Alnenion glutinoso-incane). 

Přirozenou náhradní vegetací na odlesněných plochách jsou společenstva vlhčích 
květnatých luk svazu Poo chaixii-Deschampsion caespitosae, v nivách a na prameništích 
vlhké louky svazu Calthion, na sušších místech pak svazu Nardion. Druhová i věková 
skladba lesů je v současnosti silně ovlivněna lesním hospodařením, část porostů je 
přeměněna na kulturní smrčiny. Na odlesněných plochách v okolí záměru převládají 
intenzifikované louky. 

Fauna zájmového území je typická pro hercynská pohoří. Hodnocený pozemek leží 
v ochranném pásmu NP Krkonoše a zároveň je součástí Evropsky významné lokality 
Krkonoše a Ptačí oblasti Krkonoše, jejichž hranice jsou v této části území prakticky totožné.  

Ostatní složky životního prost ředí  
Ostatní složky životního prostředí v dotčeném území pravděpodobně nebudou navrhovaným 
záměrem ovlivněny. 

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

1. Charakteristika možných vliv ů a odhad jejich velikosti, složitosti 
a významnosti (z hlediska pravd ěpodobnosti, doby trvání, 
frekvence a vratnosti) 

Vliv na ovzduší a klima 
Popis a základní charakteristika zdrojů emisí je uvedena v kapitole B. III.1. 

Výstavba záměru 
Zdrojem emisí bude provoz stavebních mechanizmů na staveništi a obslužná nákladní 
automobilová doprava na příjezdových komunikacích. 

Během výstavby se mohou uvolňovat emise poletavého prachu (při provádění zemních 
prací, ze skládek sypkých materiálů aj.). Produkované emise budou závislé na aktuálních 
povětrnostních podmínkách (síle a směru větru), vlhkosti vzduchu, půdy a dále také na 
realizaci opatření k omezování prašnosti, proto musí být dodržována následující opatření 
(doporučení zpracovatele rozptylové studie): 

− během výstavby realizovat opatření proti prášení a úletu sypkých hmot (kropení prašných 
povrchů, pravidelná očista ploch staveniště), 

− provádět pravidelné čištění vozovky a v případě sucha kropení, 

− za nepříznivých povětrnostních podmínek zamezit šíření prašnosti do okolí - vhodnou 
manipulací se sypkými materiály, kropením, 

− před výjezdem z areálu stavby řádně očistit vozidla, 

− zabezpečit náklad na automobilech proti úsypům, 
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− upřednostnit nasazení stavebních mechanizmů a nákladních vozidel s nízkými 
hodnotami emisí znečišťujících látek. 

Působení těchto zdrojů je časově omezené – zejména během výkopových a zemních prací.  

Provoz záměru 
Záměrem investora je vybudování tří apartmánových dvojdomků a 6 parkovacích stání pro 
osobní automobily. Vytápění všech tří objektu je navrženo elektrické přímotopné. Zdrojem 
tepla bude centrální elektrokotelna. Elektrické napojení objektu bude z distribuční sítě 
společnosti ČEZ Distribuce. 

� Imisní limity 
Imisní limity jsou stanoveny nařízením vlády č. 597/2006 Sb. Hodnoty imisních limitů jsou 
vyjádřeny v µg.m-3 a vztahují se na standardní podmínky – objem přepočtený na teplotu 
293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa. 

Imisní limity vybraných znečišťujících látek 

Tabulka č.8: Imisní limity 

Znečišťující látka Doba 
průměrování 

Hodnota imisního limitu/maximální 
povolený po čet jejího p řekro čení za 

rok 

Datum, do n ěhož 
musí být limit 

dosažen 

Oxid dusi čitý 1 hodina 200 µg.m-3/18 1.1. 2010 

Oxid dusi čitý 1 rok 40 µg.m-3 1.1. 2010 

PM10 24 hodin 50 µg.m-3/35 - 

PM10 1 rok 40 µg.m-3 - 

Benzen 1 rok 5 µg.m-3 - 

 
Meze tolerance vybraných znečišťujících látek 

Tabulka č. 9: Meze tolerance 

Znečišťující látka Doba pr ůměrování 2009 

Oxid dusičitý 1 hodina 10 µg.m-3 

Oxid dusičitý 1 rok 2 µg.m-3 

Benzen 1 rok 1 µg.m-3 

Vliv na hlukovou situaci 
V území posuzovaného záměru bude jediným zdrojem hluku vzduchotechnická jednotka 
(LAgt = 33,8 dB/3 m), tato hodnota je hluboko pod úrovní hygienického limitu jak pro denní 
(LAq,8h = 50 dB), tak pro noční dobu (LAq,1h = 40 dB). Proto není nutné zpracovávat hlukovou 
studii. 

Hygienické limity  

� Nejvyšší p řípustné hodnoty hluku  
Nejvyšší přípustné hladiny hluku jsou uvedeny v nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. 
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Ekvivalentní hladina akustického tlaku A: 
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LpAeq,T je hlavním deskriptorem pro posuzování 
hluku v pracovním i venkovním prostředí. Je definována: 
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kde fi je míra časového výskytu hladin z měřeného časového úseku v i-tém 
hladinovém intervalu v procentech, sekundách nebo četnosti čtení 

 Li je střední hladina v i-tém hladinovém intervalu v dB 
 n je celkový počet hladinových intervalů 

§ 11 (1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy 
ve venkovním prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin 
s hmotností nad 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku, se vyjadřují 
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a 
na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu 
(LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, 
a dráhách, a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T 
se stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h). 

§ 11 (4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku 
z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní 
hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu 
chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce 
impulsní hluk se přičte další korekce –12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li 
výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se další korekce –5 dB. 

Tabulka č. 10: Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném 
venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb: 

Korekce (dB) Způsob využití území 
1) 2) 3) 4) 

Chráněné venkovní prostory staveb lůžkových zdravotnických 
zařízení včetně lázní 

- 5 0 + 5 + 15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení 
včetně lázní 

0 0 + 5 + 15 

Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněný 
ostatní venkovní prostor 

0 + 5 + 10 + 20 

Poznámka - korekce se nesčítají 

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce   - 10 dB s výjimkou 
hluku z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce - 5 dB 

1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku, 
s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, 
nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu 
nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů 

2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích, s výjimkou účelových 
komunikací, a drahách 

3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy 
na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních 
komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném pásmu dráhy. 
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4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, 
kdy starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních 
komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném 
venkovním prostoru vznikl do 31.1. 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového 
povrchu vozovky, výměny kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování 
směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke 
zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním 
prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy. 

Konečné posouzení přísluší místně příslušnému územnímu pracovišti krajské hygienické 
stanice, stejně jako určení korekcí a stanovení opatření v případě překročení povolených 
hodnot. 

Důsledky pro řešení  
Na základě nařízení vlády č. 148/2006 Sb. vyplývá pro zájmové území následující stanovení 
hygienických limitů. 

Tabulka č. 11: Důsledky pro řešení 

Základní hladina akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB 

KOREKCE NA MÍSTNÍ PODMÍNKY  

Stacionární zdroje hluku 

Chráněné venkovní prostory staveb a chráněné venkovní prostory 0 dB 

Dopravní hluk 1) 

Chráněné venkovní prostory staveb a chráněné venkovní prostory + 10 dB 

KOREKCE NA DENNÍ DOBU 

Chráněné venkovní prostory staveb 

Den 0600 - 2200 hod (T= 16 hod) 0 dB 

Noc 2200 - 0600 hod (T= 8 hod) - 10 dB 

VÝSLEDNÁ NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÁ EKVIVAL. HLADINA AK. TLAKU A LAeq,T 

Stacionární zdroje hluku 

Den Chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb LAeq,T = 50 dB 

Chráněné venkovní prostory  LAeq,T = 50 dB Noc 

Chráněné venkovní prostory staveb LAeq,T = 40 dB 

Dopravní hluk 1) 

Den Chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb LAeq,T = 60 dB 

Chráněné venkovní prostory  LAeq,T = 60 dB Noc 

Chráněné venkovní prostory staveb LAeq,T = 50 dB 

Poznámka:  
1) korekce je stanovena pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk 
z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních 
komunikacích  
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Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Etapa výstavby záměru 
Nepředpokládá se negativní ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod.  

Největší riziko pro kvalitu podzemní vody představují případné úkapy nebo úniky ropných 
látek (nafta, benzín, hydraulické oleje apod.) používaných při provozu stavební 
mechanizace.  

Nakládání s odpadními vodami a látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost 
vod bude respektovat ochranu jakosti povrchových a podzemních vod v souladu se zákonem 
č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. Na nezpevněných, nezabezpečených plochách 
nebude provozována jakákoliv manipulace s ropnými látkami, ani jejich skladování, dále zde 
nebudou opravovány žádné mechanizmy (stavební stroje či vozidla). Pro parkování a opravy 
těchto mechanizmů budou využity stávající zpevněné manipulační plochy a parkoviště. 
Všechny mechanizmy, které se budou pohybovat na zařízeních staveniště budou 
v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných 
úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před zahájením prací 
v těchto prostorech.  

V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodleně odstraněna, odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům. 

Etapa provozu záměru 
Během provozu záměru budou vznikat odpadní vody splaškové a dešťové.  

Kanalizace bude oddílná, tzn. že odvádí pouze splaškové odpadní vody, dešťové vody ze 
střechy a zpevněných ploch budou řešeny volným vsakem do terénu.  

Pro odvedení splaškových vod je navržena nová areálová kanalizace a vlastní čistírna 
odpadních vod. Vyčištěné vody z ČOV budou odváděny do zatrubněného potoka, který 
protéká v dosahu pozemku investora. Pro odvod vyčištěných bude zbudována nová 
kanalizační stoka vedoucí od pozemku investora v ose budoucí komunikace.  

Dešťové odpadní vody ze střech objektů budou svedeny volně na terén, popř. do 
vsakovacích šachet (bude upřesněno podle geologického průzkumu) nebo odvodňovacího 
rigolu. Taktéž dešťové vody z příjezdové komunikace budou odvedeny odvodňovacím 
rigolem v břehu komunikace s vyústěním volně na terén.  

Při provozu záměru může být v malých množstvích nakládáno i s přípravky, látkami a 
odpady, které lze označit jako závadné vodám (zejména přípravky využívané v údržbě - 
barvy a laky, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné aj.). Nakládání s látkami a odpady ohrožujícími jakost nebo zdravotní 
nezávadnost vod musí respektovat ochranu jakosti povrchových a podzemních vod 
v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. 

V areálu budou shromažďovány pouze odpady související s jejím provozem. Odpady musí 
být správně zabezpečeny a musí s nimi být nakládáno dle požadavků platné legislativy (dle 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a jeho prováděcích předpisů). 

Obecně lze za hlavní rizika zhoršení jakosti podzemní i povrchové vody při budoucím 
provozu záměru považovat případné havárie či jiné nestandardní stavy (viz kapitola B. III. 5).  

Vlivy na p ůdu 

Záměr je zamýšlen na ploše o celkové výměře 1 379,1 m2, z toho zábor zemědělské půdy 
bude tvořit 1 275,1 m2. Jedná se o ZPF v třídách ochrany III a IV. 



REKREAČNÍ DOMY VRCHLABÍ 

EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové 
 

- 43 - 

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

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

Dotčené pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda, trvalý travní porost, 
ovocný sad a ostatní plocha. 

Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) nebudou záměrem dotčeny. 

V rámci výstavby musí být provedena v maximální možné míře všechna dostupná opatření 
zabraňující erozi půdy. Odkryté plochy budou rekultivovány co možná nejrychleji, aby 
nedocházelo k erozivním projevům, prašnosti a splachům půdy. 

Vlivy na horninové prost ředí 
Ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory se v dotčeném území nenacházejí. Vliv lze 
označit za nulový.  

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
V červnu 2009 bylo Mgr. Losíkem, Ph.D. provedeno biologické posouzení předmětné lokality 
(viz příloha dokumentu č. 4), které poukazuje na to, že realizace a provoz řešeného záměru 
nebude mít významně negativní vliv na biologickou hodnotu území. Vzhledem k tomu, že 
v místě stavby se vyskytují výhradně degradované travo-bylinné porosty, nebudou stavbou 
zničena žádná významnější rostlinná společenstva. 

Během stavby nedojde k přímému ovlivnění populace žádného zvláště chráněného druhu 
rostliny nebo živočicha, ani k postižení cenných přírodních stanovišť. Na části dotčené 
plochy budou v rámci sadových úprav založeny porosty trvalé zeleně, které se mohou časem 
stát biotopem pro drobné živočichy. Vliv provozu plánovaného záměru na okolní biotopy 
bude minimální. V blízkém okolí se nevyskytují žádné druhy živočichů, které by byly citlivé 
k rušení přítomností člověka. 

Na území záměru nezasahuje žádný z prvků územního systému ekologické stability ani zde 
není situován žádný významný krajinný prvek. 

Památné a významné stromy nejsou na plochách dotčených záměrem ani v jejich blízkosti 
registrovány. 

V místě záměru ani v jeho blízkosti se nenachází evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
– na lokality soustavy NATURA 2000 ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění 
(vyjádření viz příloho oznámení č. 3). 

Zvláště chráněná území ani území přírodních parků se v místě záměru nevyskytují.  

Vlivy na krajinu a krajinný ráz 
Krajinný ráz je definován v § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jako 
zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, který je 
chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.  

Zásahy do krajinného rázu (zejména umisťování a povolování staveb) mohou být prováděny 
pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, 
kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka krajiny a vztahů v krajině. 

Řešený záměr „Rekreační domy Vrchlabí“ se nachází v intravilánu města Vrchlabí. 
Architektonické řešení objektu bude respektovat lokalitu umístění objektu, tzn. horské 
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středisko. Materiálově bude použita na objektu kombinace dřeva a prosklených ploch. Objekt 
je navržen s nevtíravou architekturou a výtvarným projevem, který nepůsobí agresivně na 
okolí. 

Město Vrchlabí je obklopeno esteticky vysoce hodnotnou krajinou s vysokým podílem lesů, 
rozptýlené zeleně a trvale travních porostů. Dle koeficientu ekologické stability se jedná o 
krajinu velmi výrazně stabilizovanou. Základním stabilizujícím prvkem v území jsou lesy. Na 
druhou stranu z hlediska celkového stavu životního prostředí je sídelní útvar města a jeho 
bezprostřední okolí prostorem dosti exponovaným, se zátěží ovlivněnou průmyslovou 
i zemědělskou činností a v neposlední řadě i dopravou. 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Na dotčeném území se nepředpokládají archeologické nálezy ve smyslu zákona 
č. 20/1987 Sb., v platném znění. 

V případě zjištění výskytu archeologických památek v průběhu stavebních prací, jsou 
stavebníci předmětného záměru povinni ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, v platném znění, umožnit záchranný archeologický výzkum. 

V rámci výstavby záměru nejsou dotčeny žádné kulturní památky, jejich ochranná pásma, 
žádné památkové rezervace nebo památkové zóny.  

2. Rozsah vliv ů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Parcely dotčené stavbou předmětného záměru jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná 
půda, trvalý travní porost, ovocný sad a ostatní plocha. Pozemky určené k plnění funkce lesa 
nebudou záměrem dotčeny.  

Záměr bude řešen tak, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod 
jeho provozem. Budou učiněna odpovídající opatření, aby závadné látky nevnikly do 
povrchových či podzemních vod nebo do kanalizace. Látky budou řádně zabezpečeny a 
bude s nimi nakládáno během výstavby i provozu záměru v souladu se zákonem o vodách, 
č. 254/2001 Sb., v platném znění. 

Z hlediska vlivu na ovzduší a hlukového zatížení není předmětný záměr významný. 

Na území záměru nezasahuje žádný z prvků územního systému ekologické stability ani není 
situován žádný významný krajinný prvek. 

Památné a významné stromy nejsou na plochách dotčených záměrem ani v jejich blízkosti 
registrovány. 

V místě záměru ani v jeho blízkosti se nenachází evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
– lokality soustavy NATURA 2000 ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.  

Zvláště chráněná území ani území přírodních parků se v místě záměru ani v bližším okolí 
nevyskytují. 

Na posuzovaném území nebyly evidovány žádné ekologické zátěže. 

Řešený záměr není situován v chráněné oblasti akumulace vod (CHOPAV).  

Nerostné zdroje se v dotčeném území nenacházejí.  

Na řešeném území se nevyskytují žádné nemovité kulturní a historické památky. V prostoru 
se rovněž nenachází žádná drobná solitérní architektura. 

Za předpokladu realizace dále navržených podmínek k ochraně zdraví obyvatelstva 
a životního prostředí vyplývajících z procesu posuzování lze konstatovat, že životní prostředí 
v dotčené lokalitě jako celek nebude ovlivněno nad únosnou míru. 
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3. Údaje o možných významných nep říznivých vlivech p řesahujících státní 
hranice 

Záměr nebude mít vzhledem ke svému charakteru a umístění žádné nepříznivé vlivy za 
státními hranicemi. 

4.  Opatření k prevenci, vylou čení, snížení, pop řípadě kompenzaci 
nepříznivých vliv ů 

Preventivní opat ření 

Z běžného průběhu realizace výstavby záměru, při dodržování legislativních předpisů a 
navržených opatření nevyplývají pro pracovníky, obyvatele a životní prostředí v posuzované 
lokalitě a jejím okolí žádné negativní vlivy a významná rizika snižující kvalitu tohoto území. 

Dle provedeného komplexního posouzení záměru z hlediska vlivů na zdraví obyvatel 
a na životní prostředí plynou pro dodavatele staveb a provozovatele záměru „Rekreační 
domy Vrchlabí“ následující povinnosti či doporučení: 

Etapa přípravy stavby 
V následných stupních projektové dokumentace je nezbytné postupovat dle platné legislativy 
ČR.  

Etapa výstavby záměru 
Dodavatel stavby bude specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a 
ostatních látek škodlivých vodám, včetně průběžně skladovaných množství; tyto budou 
shromažďovány pouze v nejmenším nutném množství a to ve vybraných a označených 
prostorách v souladu s příslušnými vodohospodářskými předpisy a předpisy odpadového 
hospodářství.  

Během výstavby záměru se musí minimalizovat doba trvání stavby a negativní vlivy stavby 
na obyvatelstvo a životní prostředí. Vlastní výstavba musí být organizačně zabezpečena 
způsobem, který maximálně omezí možnost narušení faktorů pohody, a to zejména 
v nočních hodinách – tj. veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a 
technologického materiálu budou uskutečňovány v denní době, bude minimalizován pohyb 
mechanizmů a těžké techniky v blízkosti obytné zástavby. 

Při výstavbě záměru je třeba omezovat emise poletavého prachu - tuhé znečišťující látky 
následujícími postupy: 

� pravidelným čištěním vozovky a v případě sucha kropením, 
� minimalizací zásob sypkých stavebních materiálů a ostatních potencionálních zdrojů 

prašnosti, 
� za nepříznivých povětrnostních podmínek zamezením šíření prašnosti do okolí (např. 

vhodnou manipulací se sypkými materiály, kropením, aj.), 
� zabezpečením nákladu na automobilech proti úsypům a před výjezdem z areálu 

stavby řádnou očistou vozidel. 

Dále je třeba provádět pravidelnou údržbu a seřizování motorů vozidel a používaných 
mechanizmů. 

Největší riziko pro kvalitu podzemních vod a z hlediska znečištění půdy představují případné 
úkapy nebo úniky ropných látek (nafta, benzín, hydraulické oleje apod.) používaných při 
provozu stavební mechanizace. 
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Z hlediska ochrany vod a půdy jsou proto formulovány následující podmínky: 
� pro parkování a opravy stavebních mechanizmů a manipulaci s ropnými látkami a 

látkami závadnými vodám musí být v rámci stavebních prací zřízen stavební dvůr,  

� stavební mechanizmy, které se budou pohybovat na stavebních pozemcích, musí být 
v dokonalém technickém stavu; nezbytná bude jejich kontrola zejména z hlediska 
možných úkapů ropných látek; kontrola bude prováděna pravidelně, před zahájením 
prací v těchto prostorech, 

� s látkami závadnými vodám bude nakládáno pouze v místech k tomu určených, která 
jsou dostatečně zajištěna proti úniku těchto látek do vod povrchových nebo 
podzemních, 

� v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům. 

Z hlediska ochrany vod i půd je třeba zabezpečit látky závadné vodám a půdě (ropné 
produkty aj.) dle příslušných norem.  

Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a oddělené 
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění; o vznikajících odpadech 
v průběhu stavby a způsobu jejich využití či odstranění bude vedena odpovídající evidence. 
Při kolaudaci stavby bude předložena specifikace druhů a množství odpadů vzniklých 
v procesu výstavby a doložen způsob jejich využití či odstranění. 

V rámci výstavby i provozu záměru musí být provedena v maximální možné míře všechna 
dostupná opatření zabraňující erozi půdy. Odkryté plochy budou zajištěny (např. zatravněny) 
co možná nejrychleji, aby nedocházelo k erozivním projevům, prašnosti, splachům půdy. 

Na základě provedeného hodnocení radonového indexu posuzovaného pozemku, kdy bylo 
zjištěno střední radonové riziko, se doporučují řešit ochranná opatření proti pronikání 
půdního radonu do objektu v souladu s ČSN 73 061. Obecně je nutno zajistit protiradonovou 
izolaci na styku stavby se zemí a zajistit kvalitní provedení prostupů a spojů stavby. 

Investor bude žádat dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, 
o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení příslušný stavební úřad - Městský úřad 
Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování. Jedná se o tato navazující rozhodnutí 
dle složkových legislativních předpisů: 

Dále bude žádat o vydání souhlasu s trvalým odnětím dotčených pozemků pro realizaci 
záměru ze ZPF (v souladu s ustanovením § 9, odst. 6 zákonač. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších předpisů), vzhledem 
k předpokládanému rozsahu vyjmutí (<1 ha) je příslušným orgánem Městský úřad Vrchlabí. 

Dále je nezbytné povolení k nakládání s vodami: 
1) Stavební povolení k realizaci vodního díla (ČOV) dle §55 odst. 1 vodního zákona 
č. 254/2001 Sb., v platném znění. Pro čištění splaškových odpadních vod je navržena 
biologická ČOV AS-VARIOcomp 40N.  

V povolení s nakládání s vodami příslušný vodoprávní úřad stanoví účel, rozsah, povinnosti 
a popřípadě podmínky, za kterých se toto povolení vydává. Příslušným vodoprávním úřadem 
je Městský úřad Vrchlabí. 

2) Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových dle §8 odst.1, 
písm. c) vodního zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při povolování 
vypouštění dešťových odpadních vod do vod povrchových stanoví příslušný vodoprávní úřad 
emisní limity pro místo výpusti (§6 odst. 3 nařízení vlády č. 229/2007 Sb.) tak, aby byly 
dodrženy imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy č. 3 
k tomuto nařízení. Příslušným vodoprávním úřadem je Městský úřad Vrchlabí. 
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Etapa provozu záměru 
V etapě výstavby i provozu záměru bude prováděna pravidelná kontrola a údržba zařízení 
v rozsahu dle požadavků dodavatele a platné legislativy. 

Provozovat zařízení v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a 
s ním souvisejících předpisů v platném znění. 

Při provozu záměru akreditovaným měřením ověřit hlukovou situaci a tím i splnění 
hygienických limitů v nejbližším chráněném prostoru v souladu s nařízením vlády 
č. 148/2006 Sb., v platném znění. 

Ve zkušebním provozu ověřit akreditovaným měřením kvalitu osvětlení vnitřních prostorů a 
ověřit též soulad osvětlení s projektem a s normami denního a umělého osvětlení. 

Ve zkušebním provozu ověřit kvalitu mikroklimatických podmínek vnitřních prostorů staveb. 

S odpady vznikajícími s provozem záměru nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb. a jeho 
prováděcích předpisů v platném znění.  

S chemickými látkami a přípravky nakládat dle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických 
látkách a přípravcích, ve znění pozdějších předpisů.  

Nakládat s odpadními vodami v souladu se zákonem 254/2001 Sb.,o vodách, v platném 
znění a v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném 
znění.   

Dodržovat emisní limity stanovené příslušným vodoprávním úřadem. 

5. Charakteristika nedostatk ů ve znalostech a neur čitostí, které se vyskytly p ři 
specifikaci vliv ů 

Imisní situace přímo v dotčené lokalitě není trvale sledována žádnými monitorovacími 
stanicemi. Pro vyjádření pozadí byly použity hodnoty imisních koncentrací z monitorovacích 
stanic s odpovídající reprezentativností. 

Byl hodnocen očekávaný běžný provoz záměru, částečně byla hodnocena etapa výstavby, 
nebyly uvažovány nestandardní situace a havarijní stavy.  

Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly porovnávány se stanovenými limity a posuzovány 
dle platné legislativy ČR. 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
V oznámení je hodnocen stávající stav (nulová varianta) a varianta řešení záměru 
předložená oznamovatelem (aktivní varianta). 

Nulová varianta – řešení bez činnosti – znamená zachování stávajícího stavu bez výstavby 3 
rekreačních domů. 

Aktivní varianta představuje realizaci záměru – výstavba rekreačních domů. Umístění 
záměru je předloženo v jedné variantě. Navrhovaná varianta z hlediska lokalizace záměru 
vyhovuje všem požadavkům investora a je v souladu s platným územním plánem města. 

Z hlediska vlivu na ovzduší a hlukového zatížení není předmětný záměr významný. 

Záměr je zamýšlen na ploše o celkové výměře 1 379,1 m2, z toho zábor zemědělské půdy 
bude tvořit 1 275,1 m2. Jedná se o ZPF v třídách ochrany III a IV. Pozemky určené k plnění 
funkce lesa nebudou záměrem dotčeny. 

Celkově lze konstatovat, že u všech negativních vlivů na složky životního prostředí není 
překročeno lokální měřítko významnosti vlivů.  
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj ů v oznámení 

Hlavní výchozí teze, prameny, literatura  

Mapové podklady: 

Culek, M. a kol.: Biogeografické regiony České republiky, měřítko 1 : 500 000, Český úřad 
zeměměřičský a katastrální, Společnost pro životní prostředí, Brno, 1993. 

Quitt, E.: Mapa klimatických oblastí ČSSR, měřítko 1 : 500 000, Geografický ústav ČSAV, 
Brno, 1970. 

Literární podklady: 

Culek, M.: Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha, 1996. 

Demek, J. a kol.: Zeměpisný lexikon ČR - Hory a nížiny, AOPK ČR, II. vydání, Brno, 2006. 

Míchal, I. a kol.: Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě, Metodické 
doporučení Agentury pro ochranu přírody a krajiny ČR, Praha, 1999. 

Míchal, I.: Ekologická stabilita. Veronica, ekologické středisko ČSOP, Ministerstvo životního 
prostředí České republiky. Print, Brno, 1994. 

Samostatné studie: 
Atelier Tsunami s.r.o: Průvodní zpráva – Rekreační domy Vrchlabí, Náchod, 2008. 

Atelier Tsunami s.r.o.: Souhrnná technická zpráva – Rekreační domy Vrchlabí, Náchod, 
2008. 

Losík, J.: Biologické hodnocení, Olomouc, 2009. 

SAUL s.r.o.: Územní plán města Vrchlabí – Návrh, Liberec, 2008. 

2. Další podstatné informace oznamovatele 

Při popisu zájmového území byly využity údaje týkající se stavu dotčeného území a jeho 
přírodních podmínek z dostupných literárních pramenů a studií a na základě provedených 
terénních průzkumů.  

Vybrané doplňující údaje, studie, mapové podklady a ostatní přílohy jsou přiloženy v závěru 
oznámení.  

Ústní a faxové informace 
Informace a podklady od investora, pracovníků projekční kanceláře (Atelier Tsunami s.r.o.) a 
pracovníků Městského úřadu Vrchlabí. 

Webové stránky:  
� http://aplikace.mvcr.cz/adresa/index.html 
� http://cenia.geoportal.cz 
� http://www.chmu.cz 
� http://www.env.cz 
� http://heis.vuv.cz 
� http://www.kr-kralovehradecky.cz/ 
� http://www.krnap.cz/ 
� http://www.mapy.cz 
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� http://mapy.1188.cz/ 
� http://www.muvrchlabi.cz/ 
� http://nahlizenidokn.cuzk.cz 
� http://www.npu.cz/ 
� http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub.php?id=1802 

G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 

Záměrem je realizace 3 rekreačních domů v obci Vrchlabí. Využívání domů se předpokládá 
sezónní, především v zimním období. Záměr je navržen v katastrálním území Hořejší 
Vrchlabí na pozemcích s p. č. 2966/77, 2002/2, 2002/1, 2003, 2251/2, 2015/4, 2015/3 a 
1999/1. 

Parcely dotčené stavbou předmětného záměru jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná 
půda, trvalý travní porost, ovocný sad a ostatní plocha. Záměr je zamýšlen na ploše o 
celkové výměře 1 379,1 m2, z toho zábor zemědělské půdy bude tvořit 1 275,1 m2. Jedná se 
o ZPF v třídách ochrany III a IV. 

Řešený záměr „Rekreační domy Vrchlabí“ se nachází v intravilánu města Vrchlabí. 
Architektonické řešení objektu bude respektovat lokalitu umístění objektu, tzn. horské 
středisko. Materiálově bude použita na objektu kombinace dřeva a prosklených ploch. Objekt 
je navržen s nevtíravou architekturou a výtvarným projevem, který nepůsobí agresivně na 
okolí. 

Město Vrchlabí je obklopeno esteticky vysoce hodnotnou krajinou s vysokým podílem lesů, 
rozptýlené zeleně a trvale travních porostů. Dle koeficientu ekologické stability se jedná o 
krajinu velmi výrazně stabilizovanou. Základním stabilizujícím prvkem v území jsou lesy. Na 
druhou stranu z hlediska celkového stavu životního prostředí je sídelní útvar města a jeho 
bezprostřední okolí prostorem dosti exponovaným, se zátěží ovlivněnou průmyslovou 
i zemědělskou činností a v neposlední řadě i dopravou. 

Hlavní důvody pro umístění záměru jsou vlastnictví pozemků investorem. Potřeba výstavby 
těchto rekreačních domů vychází z podnikatelské strategie investora, připravenosti technické 
infrastruktury v předmětném území i souladu investičního záměru s územně plánovací 
dokumentací. Pozemky navržené pro výstavbu rekreačních domů byly vybrány pro z důvodu 
atraktivní polohy, nacházejí se u dojezdové části sjezdovky. Využívání budov se předpokládá 
sezónní, především v zimním období.  

Obyvatelstvo 
Výstavba záměru bude organizačně zabezpečena způsobem, který bude omezovat narušení 
faktorů pohody - v nočních hodinách nebude výstavba záměru realizována, veškerá 
přeprava stavebních materiálů a stavebních odpadů bude uskutečňována pouze v denní 
době. 

Ovzduší 
Posuzovaná lokalita nepatří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Z hlediska vlivu na 
ovzduší není předmětný záměr významný. Vzhledem k tomu, že v posuzovaném areálu 
nebude umístěn žádný střední zdroj znečišťování ovzduší a počet přijíždějících vozidel bude 
nízký nebyla rozptylová studie zpracována. 

Hluk 
Z hlediska hlukového zatížení není předmětný záměr významný. V území posuzovaného 
záměru bude jediným zdrojem hluku vzduchotechnická jednotka (LAgt = 33,8 dB/3 m), tato 
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hodnota je hluboko pod úrovní hygienického limitu jak pro denní (LAq,8h = 50 dB), tak pro noční 
dobu (LAq,1h = 40 dB). Proto není nutné zpracovávat hlukovou studii. 

Voda 
V řešeném území bude voda spotřebovávána pouze k hygienickým a pitným účelům. 
Kanalizace bude oddílná, tzn. že odvádí pouze splaškové odpadní vody, dešťové vody ze 
střechy a zpevněných ploch budou řešeny volným vsakem do terénu.  

Pro odvedení splaškových vod je navržena nová areálová kanalizace a vlastní čistírna 
odpadních vod. Vyčištěné vody z ČOV budou odváděny do zatrubněného potoka, který 
protéká v dosahu pozemku investora. Pro odvod vyčištěných bude zbudována nová 
kanalizační stoka vedoucí od pozemku investora v ose budoucí komunikace.  

Dešťové odpadní vody ze střech objektů budou svedeny volně na terén, popř. do 
vsakovacích šachet (bude upřesněno podle geologického průzkumu) nebo odvodňovacího 
rigolu. Taktéž dešťové vody z příjezdové komunikace budou odvedeny odvodňovacím 
rigolem v břehu komunikace s vyústěním volně na terén.  

Při běžném provozu a nakládání s přípravky, odpady a odpadními vodami v celém areálu dle 
požadavků platné legislativy a dodržování všech navržených opatření se 
nepředpokládá kontaminace vod a půdy. 

Půda 
Parcely dotčené stavbou předmětného záměru jsou v katastru nemovitostí vedeny jako trvalý 
travní porost a ostatní plocha. 

Záměr je zamýšlen na ploše o celkové výměře 1 379,1 m2, z toho zábor zemědělské půdy 
bude tvořit 1 275,1 m2. Jedná se o ZPF v třídách ochrany III a IV. 

Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) nebudou záměrem dotčeny. 

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory se v dotčeném území nenacházejí.  

Flóra, fauna, ekosystémy 
V červnu 2009 bylo Mgr. Losíkem, Ph.D. provedeno biologické posouzení předmětné lokality 
(viz příloha dokumentu č. 4), které poukazuje na to, že realizace a provoz řešeného záměru 
nebude mít významně negativní vliv na biologickou hodnotu území. Vzhledem k tomu, že 
v místě stavby se vyskytují výhradně degradované travo-bylinné porosty, nebudou stavbou 
zničena žádná významnější rostlinná společenstva. 

Během stavby nedojde k přímému ovlivnění populace žádného zvláště chráněného druhu 
rostliny nebo živočicha, ani k postižení cenných přírodních stanovišť. Na části dotčené 
plochy budou v rámci sadových úprav založeny porosty trvalé zeleně, které se mohou časem 
stát biotopem pro drobné živočichy. Vliv provozu plánovaného záměru na okolní biotopy 
bude minimální. V blízkém okolí se nevyskytují žádné druhy živočichů, které by byly citlivé 
k rušení přítomností člověka. 

Na území záměru nezasahuje žádný z prvků územního systému ekologické stability ani není 
situován žádný významný krajinný prvek. 

Předmětný záměr se nenachází na území soustavy NATURA 2000, tj. na Evropsky 
významné lokality a Ptačí oblasti, ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. 

Památné a významné stromy nejsou na plochách dotčených záměrem ani v jejich blízkosti 
registrovány. 

Zvláště chráněná území ani zemí přírodních parků se v místě záměru nevyskytují. 
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Krajina 
Město Vrchlabí je obklopeno esteticky vysoce hodnotnou krajinou s vysokým podílem lesů, 
rozptýlené zeleně a trvale travních porostů. Dle koeficientu ekologické stability se jedná o 
krajinu velmi výrazně stabilizovanou. Základním stabilizujícím prvkem v území jsou lesy. Na 
druhou stranu z hlediska celkového stavu životního prostředí je sídelní útvar města a jeho 
bezprostřední okolí prostorem dosti exponovaným, se zátěží ovlivněnou průmyslovou 
i zemědělskou činností a v neposlední řadě i dopravou. 

Řešený záměr „Rekreační domy Vrchlabí“ se nachází v intravilánu města Vrchlabí. 
Architektonické řešení objektu bude respektovat lokalitu umístění objektu, tzn. horské 
středisko. Materiálově bude použita na objektu kombinace dřeva a prosklených ploch. Objekt 
je navržen s nevtíravou architekturou a výtvarným projevem, který nepůsobí agresivně na 
okolí. 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Na dotčeném území se nepředpokládají archeologické nálezy ve smyslu zákona 
č. 20/1987 Sb., v platném znění. 

V rámci výstavby záměru nejsou dotčeny žádné kulturní památky, jejich ochranná pásma, 
žádné památkové rezervace nebo památkové zóny.  

Struktura a funkční využití území 
Umístění plánovaného záměru je v souladu s územním plánem Vrchlabí.  
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ZÁVĚR 
Oznámení na záměr „Rekreační domy Vrchlabí“ bylo zpracováno dle přílohy č. 3 k zákonu 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.  

Předpokládaný záměr výstavby rekreačních domů ve Vrchlabí nebude mít výrazný negativní 
vliv na životní prostředí ani obyvatelstvo. Během výstavby budou dodržována ustanovení 
vyplývající z platné legislativy, výstavba bude probíhat v souladu se stavebním povolením. 

S realizací p ředmětných rekrea čních dom ů ve Vrchlabí dle navrženého technického 
řešení lze souhlasit, a to za podmínky respektování všech navržených doporu čení a 
opat ření. 



REKREAČNÍ DOMY VRCHLABÍ 

EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové 
 

- 53 - 

H. PŘÍLOHA 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu (Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a 
územního plánování) k záměru je součástí přílohy oznámení č. 2.  

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i a § 78 zákona č. 114/1992 Sb., v platném 
znění je přílohou oznámení č. 3. 

Příloha č. 1: Mapové a výkresové podklady 

Příloha č. 2: Vyjádření příslušného stavebního úřadu (Městský úřad Vrchlabí) k záměru 

Příloha č. 3: Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i a § 78 zákona 
č. 114/1992 Sb., v platném znění  

Příloha č. 4: Biologické hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. 
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SEZNAM ZPRACOVATEL Ů OZNÁMENÍ 
 
Vedoucí řešitelského týmu:    Ing. Vladimír Plachý 
      Prokopa Holého 459  
        500 02  Hradec Králové 
         

telefon: 495 218 875  
        e-mail: empla@empla.cz  

Řešitelský tým:  

Spoluzpracovatelé oznámení:  Ing. Michaela Valentová, EMPLA AG spol. s r.o. 
   Ing. Marcela Skříčková, EMPLA AG spol. s r. o. 
   Mgr. David Svoboda, EMPLA AG spol. s r. o. 

Kontaktní adresa: EMPLA AG spol. s r.o. 
Za Škodovkou 305 
503 11 Hradec Králové 
telefon: 495 218 875 

                                   e-mail: empla@empla.cz   

Externí spolupracovníci: 
Zpracovatel biologického hodnocení: Mgr. Jan Losík, Ph.D.  

Datum zpracování oznámení:  červen 2009 

Podpis zpracovatele oznámení: 
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