
MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ 
100 00  PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 

 
V Praze dne 27. 10. 2009 

Č.j.: 82786/ENV/09 
 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů 

Identifikační údaje: 

Název:  Rekreační domy Vrchlabí 
Kapacita (rozsah) záměru: Celková zastavěná plocha 
    včetně komunikací a zpevněných ploch       1379,1 m2

    Předpokládaná zastavěná plocha objektů       3x 112,08 m2

    Přepokládaný počet parkovacích míst       6 

Charakter záměru: 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.  

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

Umístění:     kraj: Královéhradecký 

obec:  Vrchlabí 

k. ú.:  Hořejší Vrchlabí 

Zahájení:  září 2009 

Ukončení:  říjen 2010 

Oznamovatel:   Jaroslav Novotný 
Stárkov – Chlívce 1 
549 31 Hronov 

Záměr „Rekreační domy Vrchlabí“ naplňuje dikci bodu 10.10 (Rekreační a sportovní 
areály, hotelové komplexy a související zařízení v územích chráněných podle zvláštních právních 
předpisů) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).  

Podle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr 
bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona. 

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze 
č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr 

„Rekreační domy Vrchlabí“ 

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona. 



 2

Podmínky závěru zjišťovacího řízení: 

1. V rámci další projektové přípravy záměru upřesnit druhy vznikajících odpadů a způsob 
nakládání s nimi. 

2. 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.  

3. Pro parkování a opravy stavebních mechanizmů a manipulaci s ropnými látkami a látkami 
závadnými vodám zřídit v rámci stavebních prací stavební dvůr. Z hlediska ochrany vod 
i půd zabezpečit látky závadné vodám a půdě (ropné produkty aj.) dle příslušných norem. 

4. Během výstavby záměru minimalizovat dobu trvání stavby a negativní vlivy stavby na 
obyvatelstvo a životní prostředí. Vlastní výstavbu organizačně zabezpečit 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 
uskutečňovat v denní době, minimalizovat pohyb mechanizmů a těžké techniky v blízkosti 
obytné zástavby. 

5. V dalších fázích projektové dokumentace upřesnit zdroj pitné vody. 

6. Provádět pravidelnou údržbu a seřizování motorů vozidel a používaných mechanizmů. 

7. Při výstavbě záměru omezovat emise poletavého prachu (tuhé znečišťující látky) 
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. 

8. Stavební mechanizmy, které se budou pohybovat na stavebních pozemcích, budou 
v dokonalém technickém stavu; nezbytná je jejich kontrola zejména z hlediska možných 
úkapů ropných látek; kontrolu provádět pravidelně, před zahájením prací v těchto 
prostorech. 

9. S látkami, které jsou závadné vodám, nakládat pouze v místech k tomu určených, která jsou 
dostatečně zajištěna proti úniku těchto látek do vod povrchových nebo podzemních. 

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

11. 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 (pracovní a gumové rukavice, ochranný štít či brýle, gumová ochranná obuv). 

12. V případě úniku závadných látek  na nezpevněnou plochu ihned přerušit únik látek 
a odstranit možné zdroje vznícení, zachytit a zneškodnit uniklou kapalinu, odstranit 
a zneškodnit kontaminovanou zeminu. 

13. 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. 
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14. O odpadech, které vzniknou v průběhu výstavby, a o způsobu jejich využití či odstranění 
vést odpovídající evidenci. Při kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství 
odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich využití či odstranění. 

15. 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. Je nutno zajistit protiradonovou izolaci 
na styku stavby se zemí a zajistit kvalitní provedení prostupů a spojů stavby. 

16. 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. 

17. V rámci výstavby i provozu záměru provést v maximální možné míře všechna dostupná 
opatření zabraňující erozi půdy. Odkryté plochy zajistit (např. zatravněním) co možná 
nejrychleji, aby nedocházelo k erozivním projevům, prašnosti, splachům půdy. 

18. Po dokončení výstavby záměru budou s ohledem na začlenění zejména parkovací plochy do 
stávající krajiny vysazeny dřeviny stanovištně obvyklých druhů. 

19. V etapě výstavby i provozu záměru provádět pravidelnou kontrolu a údržbu zařízení 
v rozsahu dle požadavků dodavatele a platné legislativy. 

20. 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. 

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

22. Ve zkušebním provozu ověřit kvalitu mikroklimatických podmínek vnitřních prostorů 
staveb. 

23. Dodržovat emisní limity stanovené příslušným vodoprávním úřadem. 

Odůvodnění: 
Příslušný úřad neobdržel k oznámení záměru žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné 

vyjádření. Vyjádření veřejnosti ani občanských sdružení podle § 23 odst. 9 zákona nebyla 
doručena. Veškeré relevantní připomínky byly zahrnuty do podmínek závěru zjišťovacího řízení.  

 Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřily tyto subjekty:  

1. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
2. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové  
3. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 
4. Správa Krkonošského národního parku  
5. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství  

- nemá k předloženému oznámení záměru zásadní připomínky a nepožaduje další posuzování 
záměru dle zákona. 
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Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové  
- trvá na dodržení podmínek stanovených v kapitole D.4 oznámení.  

- oddělení ochrany vod - upozorňuje na platnou legislativu. 

 - požaduje upřesnit zdroj pitné vody v dalších fázích projektu. 

 - požaduje dodržet opatření navržená v kapitole B.III.5 oznámení 
  v dalších fázích projektu. 

- oddělení odpadového hospodářství - upozorňuje na platnou legislativu a nemá zásadní 
           připomínky k předloženému záměru. 

- oddělení ochrany přírody - doporučuje do opatření ke snížení nepříznivého vlivu  
                                             doplnit plošný rozsah staveniště a skladovaných materiálů. 

   - výsadbu dřevin doporučuje provést s ohledem na začlenění 
     záměru do stávající krajiny. 

Připomínky byly zahrnuty do podmínek závěru zjišťovacího řízení. 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové  
- se záměrem souhlasí a nepožaduje další posuzování dle zákona. 

Správa Krkonošského národního parku  
- požaduje dodržení veškerých zmírňujících a kompenzačních opatření uvedených v kapitole 

D.4. 

Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany vod  
- podmiňuje svůj souhlas se záměrem dodržením požadavků platné legislativy. 

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných 
vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá 
významný vliv na životní prostředí.  

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná 
povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným 
ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. 
 
 
 

Ing. Jaroslava HONOVÁ 
ředitelka odboru 

posuzování vlivů na životní prostředí 
 
 
 
Obdrží:    oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky 
 

Přílohy: (kopie vyjádření - obdrží pouze oznamovatel) 

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové 
- Krajská hygienická stanice  Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 
- Správa Krkonošského národního parku 
- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod  


	Identifikační údaje: 
	Ing. Jaroslava HONOVÁ 


