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POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY:  

BSK5 Biochemická spot�eba kyslíku za 5 dní 

�HMÚ �eský hydrometeorologický ústav 

�OV �istírna odpadních vod 

DN Sv�tlost 

DoKP Dot�ený krajinný prostor 

EVL Evropsky významná lokalita 

HDPE Vysokohustotní polyethylen 

CHSK Chemická spot�eba kyslíku 

k. ú. Katastrální území 

MŽP Ministerstvo životního prost�edí �eské republiky 

NL Nerozpušt�né látky 

NN Nízké nap�tí 

NO2 Oxid dusi�itý 

NP Nadzemní podlaží 

NP Národní park 

p. �. Parcelní �íslo 

PM10 Suspendované �ástice frakce PM10 

PO Pta�í oblast 

PUPFL P�da ur�ená k pln�ní funkce lesa 

SÚJB Státní ú�ad pro jadernou bezpe�nost 

TUV Teplá užitková voda 

ÚP Územní plán 

ÚSES Územní systém ekologické stability 

VZT Vzduchotechnika 

ZPF Zem�d�lský p�dní fond 
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ÚVOD 
Zám�rem investora je realizace 3 rekrea�ních dom� v obci Vrchlabí. Využívání dom� se 
p�edpokládá sezónní, p�edevším v zimním období. Zám�r je navržen v katastrálním území 
Ho�ejší Vrchlabí na pozemcích s p. �. 2966/77, 2002/2, 2002/1, 2003, 2251/2, 2015/4, 
2015/3 a 1999/1. 

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

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

Podle zákona �. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prost�edí, v platném zn�ní, dle 
p�ílohy �. 1 pat�í zám�r do kategorie II, mezi zám�ry vyžadující zjiš�ovací �ízení. Zám�r svým 
charakterem spl�uje charakteristiku bodu 10.10 „Rekrea�ní a sportovní areály, hotelové 
komplexy a související za�ízení v územích chrán�ných podle zvláštních právních p�edpis�“. 

P�edložené oznámení je zpracováno podle p�ílohy �. 3 výše uvedeného zákona. 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
1. Obchodní firma 
Jaroslav Novotný 

2. I� 

60917822 

3. Sídlo (bydlišt�) 

Stárkov - Chlívce 1 

549 31 Hronov  

4. Jméno, p�íjmení, bydlišt� a telefon oprávn�ného 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�RU 
I. Základní údaje 
1. Název zám�ru a jeho za�azení podle p�ílohy �. 1 
Název zám�ru: 
Rekrea�ní domy Vrchlabí 
 

Za�azení zám�ru do p�íslušné dle p�ílohy �. 1: 
Plánovaný zám�r je za�azen do kategorie II, bod 10.10 „Rekrea�ní a sportovní areály, 
hotelové komplexy a související za�ízení v územích chrán�ných podle zvláštních právních 
p�edpis�“. 

2. Kapacita (rozsah) zám�ru 
� Celková zastav�ná plocha v�etn� komunikací a zpevn�ných ploch  1 379,1 m2 

� P�edpokládaná zastav�ná plocha objektu      3x 112,08 m2 

� P�epokládaný po�et parkovacích míst      6 

3. Umíst�ní zám�ru (kraj, obec, katastrální území) 
Kraj:   Královéhradecký 
Obec:    Vrchlabí 
Katastrální území:  Ho�ejší Vrchlabí  
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Umíst�ní posuzovaného zám�ru a situace širších vztah� jsou znázorn�ny na obrázku �. 1 a 
v p�íloze �. 1 tohoto oznámení. 

Obrázek �. 1: Umíst�ní zám�ru – situace širších vztah� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zám�r je navržen v katastrálním území Ho�ejší Vrchlabí na pozemcích s p. �. 2966/77, 
2002/2, 2002/1, 2003, 2251/2, 2015/4, 2015/3 a 1999/1. 

4. Charakter zám�ru a možnost kumulace jeho vliv� s jinými zám�ry 
(realizovanými, p�ipravovanými, uvažovanými) 

Zám�rem investora je realizace 3 rekrea�ních dom� v obci Vrchlabí. Využívání dom� se 
p�edpokládá sezónní, p�edevším v zimním období.  

V dot�eném území nejsou plánovány další zám�ry, které by mohly mít kumulativní vliv 
s posuzovaným zám�rem.  

ZÁM�R 
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Návrhová plocha pozemku je územn� plánovací dokumentací definována smíšením funkce 
bydlení a ob�anské vybavenosti.  

Realizace zám�ru je v souladu s platným územním plánem Vrchlabí, vyjád�ení je p�ílohou 
oznámení �. 2.  

5. Zd�vodn�ní pot�eby zám�ru a jeho umíst�ní, v�etn� p�ehledu zvažovaných 
variant a hlavních d�vod� (i z hlediska životního prost�edí) pro jejich výb�r, 
resp. odmítnutí 

Hlavní d�vody pro umíst�ní zám�ru jsou vlastnictví pozemk� investorem. Pot�eba výstavby 
t�chto rekrea�ních dom� vychází z podnikatelské strategie investora, p�ipravenosti technické 
infrastruktury v p�edm�tném území i souladu investi�ního zám�ru s územn� plánovací 
dokumentací. 

Pozemky navržené pro výstavbu rekrea�ních dom� byly vybrány z d�vodu atraktivní polohy, 
nacházejí se u dojezdové �ásti sjezdovky. Využívání budov se p�edpokládá sezónní, 
p�edevším v zimním období.  

Z hlediska umíst�ní zám�ru byla zvažována pouze jedna aktivní varianta. 

Nulová varianta – �ešení bez �innosti – znamená zachování stávajícího stavu bez výstavby 
rekrea�ních dom�. Nulová varianta je popsaná v kapitole C. 

6. Stru�ný popis technického a technologického �ešení zám�ru 
Návrhová plocha pozemku je územn� plánovací dokumentací definována smíšením funkce 
bydlení a ob�anské vybavenosti.  

Návrh p�edpokládá zastav�ní území 3 rekrea�ními apartmánovými domy. P�ístup k parcele 
je po nové komunikaci, která p�iléhá ze severní strany. 

Domy jsou umíst�ny v jižní polovin� pozemku a jsou uspo�ádány tak, aby vytvo�ily mezi 
sebou polouzav�ený prostor.  

Vlastní realizaci p�edm�tného zám�ru bude p�edcházet p�íprava území spo�ívající 
p�edevším ve vyty�ení stávajících inženýrských sítí a v odstran�ní náletové zelen�. Na tyto 
práce bude navazovat etapa hrubých terénních úprav a sejmutí ornice na stávajících 
zatravn�ných plochách. Pozemek je svažitý k východu, budou provád�ny hrubé terénní 
úpravy z d�vodu vyrovnání podkladu, pot�ebné svahování zpevn�ných ploch, atd. Dále jsou 
�ešeny nové rozvody inženýrských sítí na všechna pot�ebná média, tj. p�ípojka p�epadu 
splaškové kanalizace, kabelová p�ípojka NN atd.  

Rozd�lení navrhované výstavby na díl�í stavební objekty:  

SO01 typový rekrea�ní domek A  

SO02 typový rekrea�ní domek B  

SO03 typový rekrea�ní 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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Vzhledov� jsou domy stylizovány do vzhledu roubených staveb - celá nadzemní �ást bude 
d�ev�ná na betonové podezdívce. P�ízemí objektu je vodorovn� obloženo prkny se sv�tlými 
spárami. Štít domu je symetricky rozd�len �ty�mi okny, na podélné severovýchodní fasád� 
pak jsou �ty�i okna v pravidelném rastru. Všechna okna jsou d�ev�ná s d�ev�nou šambránou 
a jsou dopln�na d�ev�nými jednodílnými okenicemi.  

Vstupy jsou umíst�ny v p�edstupující �ásti domu a jsou mírn� zapušt�né kv�li záv�t�í. Hned 
v zádve�í je v�tší nika sloužící jako lyžárna. Následuje chodbi�ka (s vestav�nou sk�íní), z níž 
je p�ístup do samostatného WC a koupelny se sprchovým koutem. V hlavním obytném 
prostoru je lineární kuchy�ská linka, prostor pro stolování a posezení. Sou�ástí jsou krbová 
kamna. Za kamny je schodišt� do podkroví. V podkroví jsou z chodby p�ístupné t�i ložnice a 
samostatné WC.  

Budovy apartmánových dvojdom� jsou nepodsklepené p�ízemní objekty s podkrovím. 
Objekt C bude �áste�n� podsklepen vzhledem k vhodnému využití velmi svažitého terénu 
v míst� výstavby. Suterén nebude komunika�n� ani funk�n� propojen s apartmány v dom�. 
P�ístup bude umožn�n pouze z exteriéru. Prostor bude sloužit pro skladování technického 
za�ízení na údržbu objekt� majitele (skladování ná�adí, stroj� na údržbu v zimním období). 
Technické �ešení bude podrobn� �ešeno v následujícím stupni projektové dokumentace pro 
stavební povolení.  

Typ založení objektu bude ur�en na základ� geologického pr�zkumu, je p�edpokládáno se 
založením na betonových pasech do hloubky cca 1,2 m pod úrovní terénu z betonu t�ídy 
C20/25. P�esné ur�ení založení objektu bude p�edm�tem dalších stup�� projektové 
dokumentace.  

Celá konstrukce dvojdomk� je navržena jako d�evostavba s ohledem na spln�ní závazných 
požadavk� p�edpis� a platných norem. Nosný systém obvodových st�n bude ze 
sendvi�ových konstrukcí s nosnými d�ev�nými sloupky dopln�ny horizontálními profily. 
Z hlediska spln�ní tepeln�-izola�ní normy je nutná izolace obvodových st�n minerální vlnou. 

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

Vnit�ní p�í�ky budou d�ev�né konstrukce obložené d�evem nebo sádrokartonovými deskami. 
Budou opat�eny akustickou izolací.  

Nad p�ízemím je navržený trámový strop z viditelných hoblovaných trám�. Konstrukce krov� 
bude tradi�ní hambálková ze smrkového �eziva. Krytina je navržena z plastového šindele 
napodobující d�ev�ný šindel.  

Uvnit� objektu je navrženo zak�ivené schodnicové schodišt�. Bude celod�ev�né, opat�ené 
z jedné strany d�ev�ným zábradlím.  

Objekt dvojdomku je zast�ešen sedlovou st�echou s hlavním vrcholovým h�ebenem 
v podélném sm�ru p�dorysu. Krov hambalkového typu s krokvemi a kleštinami uloženými ve 
výšce stropního podhledu 2. NP. St�ešní pláš� je navržen jako plastová krytina (šablony 
EUREKO). Klempí�ské prvky budou obsaženy v lemování.  

V centrální �ásti apartmánu je navrženo komínové t�leso, které bude sloužit k odtahu spalin 
od krbových kamen. Vytáp�ní objektu bude pro každý apartmán samostatné. Je uvažována 
kombinace horkovzdušného vytáp�ní krbovými kamny a elektrickým kotlem se zásobníkem 
TUV (umíst�ným v technické místnosti 1. NP).  
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Okna jsou d�ev�ná, barva bude up�esn�na ve vyšším stupni projektové dokumentace, 
zasklená izola�ním dvojsklem (U=1,1 W/m2K). Vstupní dve�e d�ev�né, zasklené izola�ním 
dvojsklem (U=1,1 W/m2K).  

� P�ípojka vody  
Zdrojem pitné vody bude soukromá studna. Pro napojení dom� je navržena nová vodovodní 
p�ípojka (pozemek s p. �. 2015/4). P�ípojka bude ukon�ena ve vodom�rné šacht�, která 
bude umíst�na na pozemku investora. Zde bude umíst�n faktura�ní vodom�r. Z vodom�rné 
šachty bude veden nový areálový vodovod do jednotlivých objekt�. Vodovod bude p�iveden 
do technické místnosti, kde bude umíst�n uzáv�r objektu a podružný vodom�r.  

P�ípojka bude navržena z HDPE d63, na stávající místní vodovod bude p�ípojka napojena 
navrtávacím pasem. Areálový rozvod bude navržen z HDPE d63 a d32.  

� Vnit�ní vodovod  
Vnit�ní rozvod v jednotlivých domech bude veden z technické místnosti k za�izovacím 
p�edm�t�m v 1. NP a ke stoupa�ce do horního patra.  

P�íprava 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 umíst�ný 
v technické místnosti.  

Rozvody pitné a teplé vody budou provedeny z plastového polypropylénového potrubí 
tlakové �ady PN 20. Veškeré rozvody budou opat�eny tepelnou izolací.  

� Kanalizace  
Kanalizace bude �ešena jako gravita�ní, bude oddílná, tzn. že odvádí pouze splaškové 
odpadní vody, deš�ové vody ze st�echy a zpevn�ných ploch budou �ešeny volným vsakem 
do terénu.  

Pro odvedení splaškových vod je navržena nová areálová kanalizace a vlastní �istírna 
odpadních vod. Vy�išt�né vody z �OV budou odvád�ny do zatrubn�ného potoka, který 
protéká v dosahu pozemku investora. Pro odvod vy�išt�ných bude zbudována nová 
kanaliza�ní stoka vedoucí od pozemku investora v ose budoucí komunikace.  

Areálovou kanalizací budou odpadní vody odvád�ny p�ípojkami z jednotlivých objekt� do 
areálové kanalizace a tou do �istírny odpadních vod. Pro �išt�ní splaškových odpadních vod 
je navržena biologická �OV AS-VARIOcomp 40N.  

Areálová kanalizace a p�ípojka bude provedena z kanaliza�ního PVC – KG s kruhovou 
pevností SN8. Šachty budou provedeny plastové DN400 s litinovými poklopy.  

Deš�ové vody ze st�ech objekt� budou svedeny voln� na terén, pop�. do vsakovacích šachet 
(bude up�esn�no podle geologického pr�zkumu) nebo odvod�ovacího rigolu. Taktéž deš�ové 
vody z p�íjezdové komunikace budou odvedeny odvod�ovacím rigolem v b�ehu komunikace 
s vyúst�ním voln� na terén.  

Uložení potrubí bude v hloubce o výšce krytí min. 100 cm. Potrubí bude položeno do 
pískového lože tlouš�ky 10 cm. Obsyp potrubí bude proveden po vrstvách s hutn�ním 
jednotlivých vrstev. Obsyp potrubí se bude provád�t z písku (pop�. jemn� prosáté hlíny) 
s velikostí zrn max. 8 mm. Vnit�ní úhel uložení bude min. 120 stup��. Zásyp rýhy nad 
obsypem potrubím se bude provád�t po vrstvách tlouš�ky 300 mm za stálého postupu, který 
vylu�uje mechanické poškození stoky. P�i pokládání potrubí je t�eba, aby kanalizace byla 
vždy pod ostatními inženýrskými sít�mi.  



REKREA�NÍ DOMY -  VRCHLABÍ  

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

 12 

� Vytáp�cí systém a vzduchotechnika (VZT) 
P�edm�tné domy budou vytáp�ny p�ímotopnou elektrickou energií. �ešené objekty nebudou 
napojeny na rozvod plynu.  

Zdroj tepla  
Zdrojem tepla je p�ímotopná elekt�ina. P�ímotopnou elekt�inou bude vytáp�n d�m a taktéž 
p�ipravována teplá užitková voda v akumula�ním zásobníku.  

Vytáp�cí systém  
V jednotlivých místnostech bude instalováno elektrické podlahové topení místn� dopln�né 
p�ímotopy. V koupelnách trubkovými elektrickými radiátory a v pobytových místnostech 
deskovými. Regulace jednotlivých spot�ebi�� bude zajišt�na autonomní regulací 
(termostatem).  

Teplovzdušné rekupera�ní v�trání a vytáp�ní  
K v�trání objektu je použita kompaktní vzduchotechnická jednotka s rekuperací a 
automatickou regulací. Jednotka zajistí nucený p�ívod v�tracího vzduchu do pobytových 
místností, odvod vzduchu z komunika�ních prostor domu (chodby) a odvod odpadního 
vzduchu z WC, koupelen, technických místností a kuchyn�. Pobytové místnosti jsou v�trány 
p�etlakov�, vzduch je odvád�n v hygienických místnostech (koupelnách a WC) 1. NP 
a 2. NP. 

P�ednastavení se provádí ru�n�, regula�ními klapkami pop�ípad� regulací jednotlivých 
distribu�ních element�. WC a koupelny jsou v�trány podtlakov�, odvád�ný vzduch z t�chto 
místností je vyfukován vn� objektu. V objektu jsou použity pod�íznuté dve�e bez prah�, tak 
aby mohl vzduch z pobytových místností proudit do ostatních místností, kde jsou odvodní 
ventily.  

�erstvý vzduch je rekuperován a lze jej doh�át pomocí elektrického doh�íva�e umíst�ného 
v potrubí za jednotkou. Takto upravený vzduch je p�ivád�n do obytných místností (místnosti 
s trvalým pobytem osob), obývací pokoj, d�tské pokoje, kuchyn� a ložnice. Tepelná ztráta 
v�tráním je již pokryta elektrickým doh�íva�em a není o tuto tepelnou ztrátu p�edimenzovávat 
otopný systém. 

0 V p�ípad�, že nebude elektrický doh�íva� do systému instalován, je pot�eba otopný systém 
nadimenzovat tak, aby byla tímto systémem kryta i spot�eba tepla v�tráním.  

Odsávání je realizováno z místností hygienického zázemí budovy (koupelny a WC), 
z kuchyn� a z technického zázemí budovy (šatna, technická místnost). V podhledech 
místností, pop�ípad� ve st�nách, budou umíst�ny talí�ové ventily, které budou na VZT 
potrubí napojeny hadicí v úprav� tlumící a izolující hluk. 

VZT jednotka obsahuje deskový rekupera�ní vým�ník, ventilátor �erstvého vzduchu, 
ventilátor odpadního vzduchu, elektrický oh�íva�, filtry a regula�ní klapky. Jednotka má 4 
hrdla (pro p�ívod venkovního vzduchu, pro výfuk odpadního vzduchu). Veškeré potrubí je na 
vzduchotechnickou jednotku p�ipojeno minimáln� 2 m dlouhou tepeln� a zvukov� izolovanou 
hadicí SONODEC DS 25. 

�erstvý vzduch je do jednotky p�ivád�n z fasády objektu p�es protideš�ovou žaluzii 
umíst�nou na fasád� budovy. Vzduch je v jednotce podle pot�eby upravován a pomocí VZT 
potrubí p�ivád�n do jednotlivých místností. Distribuci vzduchu v místnostech zajiš�ují 
podlahové vyústky, pop�ípad� vyústky umíst�né na zdi. Množství vzduchu takto p�ivád�né 
do místnosti je nutné individuáln� zaregulovat. Proud�ní vzduchu v objektu budou 
umož�ovat pod�íznuté dve�e bez prahu. Množství vzduchu je zaregulováno na pot�ební 
množství v�tracího vzduchu p�i venkovním zimním extrému.  
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Odsávací ventilátor je ovládán externími signály z odsávaných místností. Ze všech místností, 
s výjimkou kuchyn�, bude signál spoušt�n spole�n� s osv�tlením, v kuchyni bude signál 
spoušt�n spole�n� se zapnutím cirkula�ní digesto�e.  

Odvod vzduchu od kuchy�ské digesto�e  
Toto za�ízení zajiš�uje filtraci vzduchu odsátého nad varným centrem. Digesto� není sou�ástí 
dodávky vzduchotechniky.  

V objektu je použita cirkula�ní digesto� s tkaninovými a uhlíkovými filtry a osv�tlením. 
Digesto� odsává vzduch nad varným centrem, vzduch filtruje a zase ho vrací zp�t do 
místnosti. P�edpokládaný výkon digesto�e je 300 m3/hod. Tkaninové a uhlíkové filtry je nutné 
�istit a m�nit dle požadavk� výrobce.  

Automatická regulace  
Ovládání VZT jednotky bude pomocí vlastní regulace, která zajistí volbu n�kolika provozních 
stav� jednotky. Jednotka pracuje s externími signály, které budou zavedeny v koupelnách, 
WC a v kuchyni. V koupelnách i WC budou signály spoušt�ny vlastním tla�ítkem, v kuchyni 
bude externí signál spoušt�n spole�n� se spušt�ním cirkula�ní digesto�e. Regulace chodu 
vzduchotechnické jednotky bude realizována p�íslušným regulátorem. 

Regulaci topného výkonu vzduchotechnické jednotky, teploty v interiéru, zajiš�uje týdenní 
programovatelný regulátor teploty. Regulace dále zajistí ovládání servopohonu uzavíracích 
klapek zemního registru, ovládání chodu �erpadla p�i požadavku vytáp�ní a zajišt�ní 
ovládaní t�ícestné klapky.  

V koupeln� bude instalován podružný termostat, který bude zajiš�ovat vytáp�ní koupelny 
v p�ípad�, že v obytných místnostech nebude v tu chvíli požadavek na vytáp�ní.  

� Elektroinstalace 
Jednotlivé objekty budou napojeny k síti NN ze stávajícího elektrom�rového rozvad��e RE 
umíst�ného na hranici pozemku. Od tohoto rozvád��e bude vhodné napojit všechny 
3 objekty samostatným zemním vedením, v�etn� ovládacího kabelu. P�ívodní vedení budou 
v objektu ukon�ena v rozvad��i RS. V tomto rozvád��i bude vhodné osadit odpo�tový 
elektrom�r a dále jišt�ní pro jednotlivé elektrické okruhy v prostoru. V p�ívodu rozvád��e 
bude osazen proudový chráni� vybavovacím proudem 300 mA (ochrana objektu proti požáru 
od elektroinstalace).  

Osv�tlení 
V jednotlivých prostorech bude provedeno osv�tlení v max. mí�e s hospodárnými zdroji ve 
svítidlech. Ovládání bude provedeno vypína�i nebo p�epína�i u vstupu do prostoru.  

Na chodbách, na sociálních za�ízeních a u venkovního svítidla bude možné instalovat 
pohybový senzor s možností sepnutí automaticky nebo ru�n�, nebo vypnout.  

Zásuvky budou umíst�ny dle pot�eb uživatel� a požadavku na jednotlivá za�ízení. Umíst�ní 
do výšky cca 0,2-0,3 m od podlahy, v kuchyni ve výšce 1,2 m. Všechny zásuvky (p�ípadn� 
s výjimkou zásuvky pro chladící za�ízení) budou napojeny p�es proudový chráni� 
s vybavovacím proudem 30 mA.  

Napojení sporáku bude provedeno samostatným vedením z rozvad��e do sporákové 
kombinace (vypína�), odsud bude napojen pohyblivým vedením p�ímo do sporáku. Vytáp�ní 
bude elektrické p�ímotopné, bude napojen elektrokotel. V�trání bude napojeno na rozvad��e 
pro v�trání ze samostatného vývodu v rozvád��i. Oh�ev TUV je uvažován elektrickým 
zásobníkovým boilerem o objemu 200 l.  
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� Hromosvody  
Objekt bude zajišt�n p�ed atmosférickým p�ep�tím hromosvodem. Zemnící soustava bude 
provedena pomocí zemnících pásk� v základech objektu. Jímací soustava bude k této 
soustav� napojena svislými svody od jímací soustavy na st�eše objektu. Hromosvod bude 
proveden dle �SN EN 62 305 1-4. Pro vývody na st�eše bude proveden oddálený 
hromosvod.  

7. P�edpokládaný termín zahájení realizace zám�ru a jeho dokon�ení 

P�edpokládaný termín zahájení realizace zám�ru:  listopad 2009 

P�edpokládaný termín dokon�ení zám�ru:   listopad 2010 

8. Vý�et dot�ených územn� samosprávných celk� 

1) Kraj: Královéhradecký 
Sídlo: Krajský ú�ad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám�stí 1245, 500 03 

Hradec Králové 
2) Obec: Vrchlabí 

Sídlo: Zámek 1, 543 01 Vrchlabí 

Dot�eným územím bude pouze katastrální území Ho�ejší Vrchlabí, které je ve správ� m�sta 
Vrchlabí, jež je rovn�ž obcí s rozší�enou p�sobností. 

9. Vý�et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních ú�ad�, které 
budou tato rozhodnutí vydávat 

Investor bude žádat dle stavebního zákona �. 183/2006 Sb., v platném zn�ní o vydání 
územního rozhodnutí a stavebního povolení p�íslušný stavební ú�ad – M�stský ú�ad 
Vrchlabí, odbor rozvoje m�sta a územního plánování. 

Navazující rozhodnutí dle složkových legislativních p�edpis�: 

� žádost o vydání souhlasu s odn�tím dot�ených pozemk� pro realizaci zám�ru ze ZPF 
v souladu s ustanovením § 9, odst. 6 zákona �. 334/1992 Sb., o ochran� 
zem�d�lského p�dního fondu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Tento souhlas ud�luje 
obecní ú�ad obce s rozší�enou p�sobností – M�stský ú�ad Vrchlabí. 

� Povolení k nakládání s vodami: 
1) Stavební povolení k realizaci vodního díla (studna a �OV) dle §55 odst. 1 vodního 
zákona �. 254/2001 Sb., v platném zn�ní. Pro �išt�ní splaškových odpadních vod je 
navržena biologická �OV AS-VARIOcomp 40N.  
V povolení s nakládání s vodami p�íslušný vodoprávní ú�ad stanoví ú�el, rozsah, 
povinnosti a pop�ípad� podmínky, za kterých se toto povolení vydává. P�íslušným 
vodoprávním ú�adem je M�stský ú�ad Vrchlabí. 
2) Povolení k vypoušt�ní odpadních vod do vod povrchových dle §8 odst.1, 
písm. c) vodního zákona �. 254/2001 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. P�i 
povolování vypoušt�ní deš�ových odpadních vod do vod povrchových stanoví 
p�íslušný vodoprávní ú�ad emisní limity pro místo výpusti (§6 odst. 3 na�ízení vlády 
�. 229/2007 Sb.) tak, aby byly dodrženy imisní standardy ukazatel� p�ípustného 
zne�išt�ní povrchových vod dle p�ílohy �. 3 k tomuto na�ízení. P�íslušným 
vodoprávním ú�adem je M�stský ú�ad Vrchlabí. 
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II. Údaje o vstupech 
1. Zábor p�dy 

Zám�rem je realizace 3 rekrea�ních dom� v obci Vrchlabí. Zám�r je navržen v katastrálním 
území Ho�ejší Vrchlabí na pozemcích s p. �. 2966/77, 2002/2, 2002/1, 2003, 2251/2, 2015/4, 
2015/3 a 1999/1. 

Parcely dot�ené stavbou p�edm�tného zám�ru jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná 
p�da, trvalý travní porost, ovocný sad a ostatní plocha. 

Zám�r je zamýšlen na ploše o celkové vým��e 1 379,1 m2, z toho zábor zem�d�lské p�dy 
bude tvo�it 1 275,1 m2. 

Pozemky ur�ené k pln�ní funkce lesa (PUPFL) nebudou zám�rem dot�eny. 

Využití parcel k realizaci zám�ru je v souladu s platným ÚP Vrchlabí. Vyjád�ení je p�ílohou 
oznámení �. 2. 

V tabulce �. 1 jsou uvedeny zábory ploch dot�ených zám�rem. 

Tabulka �. 1: Parcely dot�ené stavebními úpravami p�i realizaci zám�ru 

Parcela 
�íslo 

Celková 
vým�ra 
parcely 

(m2) 

Dot�ená 
vým�ra 

(m2) 

Druh 
pozemku 

Zp�sob 
ochrany 

Kód 
BPEJ Vlastník 

2966/77 266 8,3 ostatní 
plocha - - 

M�sto Vrchlabí, Zámek 1, 
Vrchlabí, 543 01 

2002/2 500 5,2 ostatní 
plocha - - 

Miloslav Kebrle, Stavidlový vrch 
504, Vrchlabí, Ho�ejší Vrchlabí, 
543 02 

2002/1 2 682 142,4 ovocný 
sad ZPF 93641 

Miloslav Kebrle, Stavidlový vrch 
504, Vrchlabí, Ho�ejší 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 

p�da ZPF 
93641 

Miloslav Kebrle, Stavidlový vrch 
504, Vrchlabí, Ho�ejší Vrchlabí, 
543 02 

93624 
2015/3 15 471 70,0 orná 

p�da 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 

Dot�ené pozemky mají kód BPEJ: 

� BPEJ 93624    III. t�ída ochrany zem�d�lské p�dy 

� BPEJ 93641    IV. t�ída ochrany zem�d�lské p�dy 
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Kódy BPEJ specifikují hlavní p�dní a klimatické podmínky hodnoceného pozemku (první 
�íslice - klimatický region, druhá a t�etí �íslice - hlavní p�dní jednotku, �tvrtá �íslice - 
sklonitost a expozici, pátá �íslice - skeletovitost a hloubku p�dy). 

Dle Metodického pokynu MŽP jsou t�ídy ochrany ZPF klasifikovány následujícím zp�sobem: 

Do III. t�ídy ochrany jsou slou�eny p�dy v jednotlivých klimatických regionech s pr�m�rnou 
produk�ní schopností a st�edním stupn�m ochrany, které je možno v územním plánování 
využít pro eventuální výstavbu. 

Do IV. t�ídy ochrany jsou sdruženy p�dy s p�evážn� podpr�m�rnou produk�ní schopností 
v rámci p�íslušných klimatických region� jen s omezenou ochranou, využitelné i pro 
výstavbu. 

Kód 9 36 24 
- chladný, vlhký klimatický region 

- �ernozem� lužní na spraši nebo na spraši uložené na slínu; st�edn� t�žké, 
s p�íznivým vodním režimem 

- kategorie sklonitosti 2 (mírný svah) 

- kategorie skeletovitosti 0-1 (st�edn� skeletovitá s celkovým obsahem skeletu do 50 %  %) 

- kategorie hloubky p�dy 0-1 – p�da hluboká (p�da hluboká 60 cm) až p�da st�edn� 
hluboká (p�da hluboká 30 - 60 cm) 

Kód 9 36 41 
- chladný, vlhký klimatický region 

- �ernozem� lužní na spraši nebo na spraši uložené na slínu; st�edn� t�žké, 
s p�íznivým vodním režimem 

- kategorie sklonitosti 4 (výrazný svah) 

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

- kategorie hloubky p�dy 1 – p�da st�edn� hluboká (p�da hluboká 30 - 60 cm) 

2. Odb�r a spot�eba vody 
Etapa výstavby zám�ru 

Technologická voda (užitková voda) 
Veškeré nutné p�ípojky inženýrských sítí pro stavbu si zajistí dodavatel stavby. 
P�edpokládané napojení vody a energií po dobu výstavby rekrea�ních dom� bude z nov� 
zbudovaných p�ípojek napojených na stávající vedení inženýrských sítí na pozemku 
investora.  

Provozní voda bude spot�ebovávána p�i výstavb�, k �išt�ní vozidel, stroj� (pop�. k ochran� 
proti nadm�rné prašnosti). Dále bude v p�ípad� zne�išt�ní komunikací používána voda pro 
�išt�ní komunikací b�hem stavby. Množství vody spot�ebované b�hem výstavby nelze 
v sou�asné dob� objektivn� stanovit. 

Pitná voda 
Množství pitné vody bude záviset na po�tu pracovník� a dob� trvání výstavby. Odhadovaná 
spot�eba vody v prašném a špinavém provozu na jednoho pracovníka za sm�nu je cca 120 
až 150 l (pitný režim + hygiena). Ve fázi výstavby bude pro pracovníky stavebních firem 
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z�ízeno mobilní sociální za�ízení. Pro pitné ú�ely stavby m�že být využita voda zejména 
balená pitná voda. 

Etapa provozu zám�ru 
Užitková voda  
Užitková voda nebude p�i b�žném provozu zám�ru využívána. Požární voda bude zajišt�na 
z požární nádrže, vzdálené cca 70 m od stavby s kapacitou cca 1 000 m3, na parkovišti je 
požární p�ípojka této nádrže. P�ípadné vnit�ní hydranty budou osazeny dle požadavku 
požární zprávy. 

Pitná voda 
Pro pitný režim, stravování a hygienické pot�eby obyvatel� rekrea�ních dom� a jejich 
zam�stnanc� bude odebírána pitná voda ze soukromé studny. Spot�eba pitné vody bude 
odvislá na po�tu osob využívajících prostory komplexu jak trvale, tak do�asn�. V projektové 
dokumentaci byla vy�íslena následující spot�eba pitné vody, která je odvislá na po�tu osob 
využívajících za�ízení areálu a nárok�m na její spot�ebu. 

� Bilance pot�eby vody - ubytování 

Denní pot�eba qD = 120,00 l*po�et osob/den (ubytování)  

Po�et osob 6 apartmán� á 8 osoby � 6 x 8 = 48 osob  

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

Odpo�et na ztráty v síti 20% 1 152 l/den  

Pr�m�rná denní pot�eba vody Qd 4 608 l/den  

Maximální denní pot�eba vody Q
M 

= Q
P 

x k
d
 

   Q
M 

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

Maximální hodinová pot�eba vody 1,35 l/s  

Ro�ní pot�eba 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�ru 
Surovinové zdroje 
Množství a ur�ení zdroj� surovin bude up�esn�no v dalších stupních projektové 
dokumentace. Bude se jednat o b�žné stavební hmoty a materiály (beton, cihly, železo, ocel, 
d�evo, izolace, rozvody, atp.). 

Energetické zdroje 
Veškeré nutné p�ípojky inženýrských sítí pro stavbu si zajistí dodavatel stavby. 
P�edpokládané napojení vody a energií po dobu výstavby rekrea�ních dom� bude z nov� 
zbudovaných p�ípojek napojených na stávající vedení inženýrských sítí na pozemku 
investora.  

Celkovou spot�ebu elektrické energie p�i výstavb� nelze v sou�asné dob� objektivn� ur�it 
(bude up�esn�na v dalších stupních projektové dokumentace). 
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Etapa provozu zám�ru 
Energetické bilance  
Základní výkonové parametry za�ízení vzduchotechniky jsou ur�eny pouze orienta�n�, 
p�esné hodnoty budou stanoveny v projektu.  

Za�ízení vytáp�ní vzduchotechniky a pot�ebuje pro sv�j chod p�ípojky energii. Primárním 
zdrojem energie vytáp�ní objektu a pro chod vzduchotechniky je elektrická energie. Vytáp�ní 
domu bude realizováno p�ímotopnou elekt�inou.  

���� Elektrický p�íkon za�ízení pro vytáp�ní je 4,0 kW. 

���� Elektrický p�íkon TUV je 2,5 kW. 

���� Topný p�íkon navrhovaných za�ízení je celkem 6,5 kW.  

���� Tepelná ztráta �iní 3,1 kW. 

���� Spot�eba tepla pro vytáp�ní je 27,7 GJ/rok. 

���� Spot�eba tepla pro v�trání �iní 5,85 GJ/rok. 

���� Spot�eba tepla pro oh�ev užitkové vody je 328 l/den � 29,2 GJ/rok  

Poznámka: 
Uvažované hodnoty jsou ur�eny pro trvalý provoz objektu. U rekrea�ního domu nelze 
p�edvídat obsazenost objektu a s tím spojené topné útlumy a spot�ebu TUV. 

Výše uvedené hodnoty jsou uvažované pro jednu �ást rekrea�ního dvojdomku.  

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

Etapa výstavby zám�ru 

Zdrojem emisí bude provoz stavebních mechanizm� na staveništi a obslužná automobilová 
doprava na p�íjezdových komunikacích. B�hem výstavby se mohou uvol�ovat emise 
poletavého prachu (p�i provád�ní zemních prací, ze skládek sypkých materiál� aj.).  

Bude nutné (zejména v dob� suchého a v�trného po�así) provád�t pravidelné �išt�ní 
vozovky na dopravní trase, aby se zamezilo ší�ení prachu do okolí a omezovat prašnost 
i v míst� stavby (zkráp�ní, instalace protiprašných zábran (vertikálních celoplošných 
záchytných textilií, využívání chrán�ných shoz� aj.).  

P�sobení t�chto zdroj� je �asov� omezené – zejména b�hem provád�ní demolic objekt� 
a výkopových prací.  

Vzhledem k neznalosti po�tu a nasazení stavebních mechanizm� a obslužné dopravy není 
možné p�esn� vy�íslit množství zne�iš�ujících látek, které ze svého provozu emitují stavební 
mechanizmy a obslužná doprava, ale vzhledem k rozsahu a charakteru stavby lze 
p�edpokládat, že budou nízké.  

Etapa provozu zám�ru 
Zám�rem investora je vybudování t�í apartmánových dvojdomk� a 6 parkovacích stání pro 
osobní automobily. 

Vytáp�ní všech t�í objektu je navrženo elektrické p�ímotopné. Zdrojem tepla bude centrální 
elektrokotelna. Elektrické napojení objektu bude z distribu�ní sít� spole�nosti �EZ 
Distribuce. 
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Dopravní napojení rekrea�ních dom� bude p�íjezdovou komunikací, která bude napojena na 
silnici �. 295 Vrchlabí - Špindler�v Mlýn.  

Výb�r zne�iš	ujících látek 
Zdrojem emisí p�i provozu zám�ru bude automobilová doprava. P�i provozu zám�ru se bude 
jednat p�edevším o osobní automobily návšt�vník� jednotlivých bytových jednotek. Zdrojem 
zne�iš�ování ovzduší p�i provozu motorových vozidel je nedokonalé spalování paliva 
(benzinu a motorové nafty). Sledovanými škodlivinami produkovanými spalovacími motory 
vozidel a mechanizm� jsou oxidy dusíku, oxid uhelnatý, uhlovodíky a pevné �ástice. 

Vzhledem k tomu, že v posuzovaném areálu nebude umíst�n žádný st�ední zdroj 
zne�iš�ování ovzduší a po�et p�ijížd�jících vozidel bude nízký nebyla rozptylová studie 
zpracována. V textu jsou pouze vy�íslené emise z automobilové dopravy. 

Liniové zdroje emisí 

� Automobilová doprava  
Hlavním liniovým zdrojem zne�išt�ní bude doprava po stávající p�íjezdové komunikaci a 
komunikaci 295 Vrchlabí – Špindler�v Mlýn.  

Pro výpo�et emisí z dopravy osobních vozidel host� rekrea�ních dom� byl vzat p�edpoklad, 
že hosté všech t�í dom� p�ijedou a odjedou b�hem jedné hodiny. Bude se jednat o pohyb 6 
osobních vozidel za hodinu, tj. 12 pr�jezd� osobních vozidel za hodinu. Jedná se o nejhorší 
možnou variantu.  

Emisní faktory osobních vozidel a nákladních vozidel byly spo�ítány pomocí výpo�etního 
programu MEFA-06, který je pro tyto ú�ely ur�en. Výpo�et byl proveden pro rok 2010 a 
emisní úrove� Euro 3 (tabulka �. 2). 

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

Emisní faktor [g/km] pro 
 Zne�iš	ující 

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�tlivky: 
OV osobní vozidla 

V dodatku �. 1 k Metodickému pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP zve�ejn�ném ve 
V�stníku MŽP jsou uvedeny procentuelní zastoupení frakce PM10. Pro emise z dopravy �iní 
procento zastoupení PM10 100 % z celkového prachu. 

Množství benzenu, NOx a PM10 uvedené v tabulce �. 3 bylo vypo�teno z tabelovaných 
emisních faktor� uvedených v tabulce �. 2. 
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Tabulka �. 3: Emise z navazující automobilové dopravy  

Hmotnostní tok Rychlost 
vozidel 

Zne�iš	ující 
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 výpo�et ro�ních hmotnostní toku byl vzat p�edpoklad, že tento stav nastane každý den 
v roce, tj. 365 h/rok.  

2. Množství vod a jejich zne�išt�ní 

Etapa výstavby zám�ru 
B�hem výstavby zám�ru budou vznikat splaškové odpadní vody. Pracovníci stavebních 
firem budou využívat instalovaná chemická WC, která budou umíst�na p�ímo v míst� stavby. 
Produkce splaškových odpadních vod bude �ádov� shodná se spot�ebou pitné vody. 

Produkci odpadních vod v souvislosti se samotnou výstavbou nelze v sou�asné dob� 
objektivn� ur�it, bude up�esn�na v rámci projektové p�ípravy zám�ru, resp. v plánu výstavby. 

Etapa provozu zám�ru 
B�hem provozu zám�ru budou vznikat odpadní vody splaškové a deš�ové.  

Kanalizace bude oddílná, tzn. že odvádí pouze splaškové odpadní vody, deš�ové vody ze 
st�echy a zpevn�ných ploch budou �ešeny volným vsakem do terénu.  

Pro odvedení splaškových vod je navržena nová areálová kanalizace a vlastní �istírna 
odpadních vod. Vy�išt�né vody z �OV budou odvád�ny do zatrubn�ného potoka, který 
protéká v dosahu pozemku investora. Pro odvod vy�išt�ných bude zbudována nová 
kanaliza�ní stoka vedoucí od pozemku investora v ose budoucí komunikace. 

Pro �išt�ní splaškových odpadních vod je navržena biologická �OV AS-VARIOcomp 40N: 
� Množství vy�išt�ných odpadních vod   4 608 l/den  
� Množství organického zne�išt�ní celkem  2,28 kg/den  
� Max. odtok z �OV     0,63 l/s  
� P�edpokládané 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  

 



REKREA�NÍ DOMY -  VRCHLABÍ  

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

 21 

Deš�ové odpadní vody ze st�ech objekt� budou svedeny voln� na terén, pop�. do 
vsakovacích šachet (bude up�esn�no podle geologického pr�zkumu) nebo odvod�ovacího 
rigolu. Taktéž deš�ové vody z p�íjezdové komunikace budou odvedeny odvod�ovacím 
rigolem v b�ehu komunikace s vyúst�ním voln� na terén.  

� Bilance odtoku splaškových vod  

Pr�m�rný denní odtok splaškových vod bude 4 608 l/den. 

Ro�ní odtok splaškových vod bude 1 152 m3/rok. 

� Bilance odtoku deš�ových vod z území 

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

3. Kategorizace a množství odpad� 
Nakládání s odpady b�hem výstavby i provozu zám�ru musí být �ešeno v souladu se 
zákonem �. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, v platném 
zn�ní (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu s p�íslušnými provád�cími p�edpisy.  

Odpady vznikající b�hem výstavby 
Po dobu výstavby budou vznikat odpady typické pro stavební �innosti tohoto druhu a 
rozsahu (zemní a stavební práce, montážní práce, vybavování stavby, úklidové práce, 
apod.). Budou produkovány odpady charakteru nevyužitých �ástí konstruk�ních prvk� (nap�. 
neupot�ebené t�snící fólie, zbytky potrubí, kabel�, nevyužité �ásti kovových konstrukcí 
/železo a ocel, sm�sné kovy/ aj.), odpady ze stavebních prací a k nim se pojící jednotlivé 
druhy odpadních obal� (papírové a lepenkové obaly, obaly (zejména plastové) od stavebních 
a montážních hmot, úlomky betonu, apod.).  

Vznikající odpady budou t�íd�ny, odd�len� shromaž	ovány a v maximální možné mí�e 
recyklovány. Pokud budou n�které odpady �i jejich �ásti zne�išt�ny nebezpe�nými látkami, 
bude s t�mito odpady nakládáno v režimu odpad� kategorie nebezpe�ný. 

U odpadu, u kterého nelze vylou�it kontaminaci nebezpe�nými látkami, je nutné provést 
hodnocení nebezpe�ných vlastností odpad� dle zákona o odpadech. U odpad� potenciáln� 
kontaminovaných se provede test na vylou�ení nebezpe�ných vlastností a to akreditovanou 
laborato�í, podle výsledku hodnocení bude navržen zp�sob nakládání a odstran�ní tohoto 
druhu odpadu. 

P�i provád�ní skrývek zeminy z celkové vým�ry zpevn�ných ploch cca 600 m2 
vznikne 

210 m3 ornice (uvažováno sejmutí ornice v tlouš�ce 0,35 m), která bude odvezena na 
nejbližší skládku zeminy. Na pozemku z�stane pouze nejnutn�jší množství zeminy pot�ebné 
v rámci kone�ných terénních a sadových úprav (v tomto p�ípad� se nebude jednat o odpad). 
Jedná se o cca 100 m3 

ornice. 

Ostatní p�ebyte�ná zemina (která nebude vyhovovat svou kvalitou pro další použití a bude 
tudíž odpadem) bude odvezena na skládku ur�enou stavebním ú�adem. 

Nezpevn�né areálové plochy vytvarované kone�nými terénními úpravami budou ozelen�ny.  

P�edpokládané druhy odpad� a jejich množství vznikající b�hem výstavby zám�ru (p�evzaty 
ze souhrnné technické zprávy projektové dokumentace) jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka �. 4: P�edpokládané druhy odpad� vznikající p�i výstavb� zám�ru 

Katalog. 
�íslo Kat. Název Množství 

(t) Vznik odpadu 

10 13 14 O Odpadní beton a betonový kal 0,2 odpad vznikající b�hem 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 D�ev�né obaly 0,1 obaly stavebních materiál� a hmot 
apod. 

17 01 01 O Beton 0,2 zbytky stavebních hmot - odpad 
vznikající b�hem stavby 

17 02 01 O D�evo 0,5 odpad vznikající b�hem stavby, 
zbytky, poškozené stavební materiály 

17 02 02 O Sklo 0,1 odpad vznikající b�hem stavby, 
zbytky, poškozené stavební materiály 

17 03 02  O Asfaltové sm�si neuvedené pod 
�íslem 17 03 01  0,1 odpad vznikající b�hem stavby, 

zbytky, poškozené stavební materiály 

17 04 05  O Železo a ocel 0,1 odpad vznikající b�hem stavby 

17 04 07 O Sm�sné kovy 0,1 odpad vznikající b�hem stavby 

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

17 08 02                                                                                                                                                                                                                               O Stavební materiály na bázi sádry 
neuvedené pod �ísly 17 08 01 0,1 odpad vznikající b�hem stavby 

17 09 04 O 
Sm�sné stavební a demoli�ní 
odpady neuvedené pod �ísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

0,1 odpad vznikající b�hem stavby 

20 03 01 O Sm�sný komunální odpad 0,1 odpad vznikající b�hem stavby 

20 03 03  O Uli�ní smetky  0,1 odpad vznikající b�hem stavby 

20 03 99  O Komunální odpad blíže 
neur�ený  0,1 odpad vznikající b�hem stavby 

Vysv�tlivky: 
O kategorie ostatní odpad 
N kategorie nebezpe�ný odpad 

Odpady vznikající b�hem provozu zám�ru 
V následujícím p�ehledu jsou uvedeny odpady, které se p�edpokládají z provozu 
p�edm�tného zám�ru.  

Po zprovozn�ní rekrea�ních dom� je možné p�edpokládat, že bude produkován zejména 
komunální odpad, který bude shromaždován a ukládán do sb�rných nádob (popelnic).  

Dále mohou v relativn� malém množství vznikat odpady pocházející z úklidu, užívání, údržby 
a oprav za�ízení v prostorách areálu (nap�. zbytky nát�rových hmot, odpadní oleje, 
akumulátory, baterie, zá�ivky, odpady z údržby vzduchotechniky apod.).  
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Tabulka �. 5: P�edpokládané druhy odpad� vznikající p�i provozu zám�ru 

Katalog. 
�íslo Kat. Název Vznik odpadu 

16 06 04 O Alkalické baterie (krom� baterií uvedených pod 
�íslem 16 06 03) údržba rekrea�ních dom� 

20 01 01 O Papír a lepenka odpad z rekrea�ních dom� 

20 01 02 O Sklo odpad z rekrea�ních dom� 

20 01 39 O Plasty odpad z rekrea�ních dom� 

20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad údržba zelen�  

20 03 01 O Sm�sný komunální odpad odpad z rekrea�ních dom� 

20 03 03 O Uli�ní smetky údržba zpevn�ných ploch  

Vysv�tlivky: 
O kategorie ostatní odpad 
N kategorie nebezpe�ný odpad 

Odpady vznikající b�hem výstavby i provozu zám�ru budou odd�len� shromaž	ovány ve 
vhodných shromaž	ovacích prost�edcích (nádobách, kontejnerech) a po jejich napln�ní 
budou tyto odpady p�edávány oprávn�ným osobám. P�ípadn� vznikající nebezpe�né odpady 
budou t�íd�ny dle jednotlivých druh�, shromaž	ovány odd�len� ve speciálních uzav�ených 
nepropustných nádobách ur�ených k tomuto ú�elu a zabezpe�ených tak, aby nemohlo dojít 
k neoprávn�né manipulaci s nebezpe�nými odpady nebo k úniku škodlivin z t�chto odpad� 
do okolního prost�edí. 

Shromaž	ovací nádoby budou ozna�eny v souladu se zákonem o odpadech. (V p�ípad� 
shromaž	ovacích nádob s nebezpe�nými odpady musí být tyto nádoby opat�eny 
katalogovým �íslem, názvem druhu odpadu, výstražnými symboly nebezpe�nosti a jménem 
osoby zodpov�dné za obsluhu a údržbu shromaž	ovacího prost�edku. V blízkosti 
shromaž	ovacího místa �i prost�edku nebezpe�ných odpad� nebo na nich musí být umíst�n 
identifika�ní list nebezpe�ného odpadu.) 

Provozovatel bude p�vodcem odpad� ve smyslu zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
zm�n� n�kterých dalších zákon�, v platném zn�ní. Musí být vedena pr�b�žná evidence o 
odpadech a pln�ny další povinnosti vyplývající z tohoto zákona a provád�cích p�edpis�. Je 
t�eba dbát na p�edcházení vzniku odpad�, omezovat jejich množství a nebezpe�né 
vlastnosti. Jednotlivé druhy odpad� musí být p�edávány pouze osobám oprávn�ným 
k nakládání s t�mito druhy odpad�. 

V provád�cích projektech budou uvedeny jednotlivé druhy odpad� vznikající b�hem výstavby 
i provozu zám�ru, jejich p�edpokládané množství a zp�sob shromaž	ování, t�íd�ní, využití �i 
odstran�ní.  

Využití �i odstra�ování odpad� bude zajišt�no servisním zp�sobem u specializovaných 
spole�ností s p�íslušným oprávn�ním (osoba oprávn�ná k nakládání s t�mito druhy odpad� 
ve smyslu §4 a §12 zákona �.185/2001 Sb., o odpadech v platném zn�ní). 

Zá�ivky, pneumatiky, galvanické �lánky a baterie podléhají zp�tnému odb�ru po jejich 
použití. 

Ukon�ení provozu rekrea�ních dom� není plánováno. Pokud by v budoucnu došlo 
k ukon�ení provozu, bude spektrum vznikajících odpad� obdobné jako v etap� výstavby. 
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Odstran�ní objekt�, budov a zpevn�ných ploch musí být realizováno dle požadavk� platných 
legislativních p�edpis�. 

4. Hluk, vibrace a zá�ení 

Hluk 
Zdroje hluku po dobu výstavby budou minimální. P�i realizaci stavby bude minimáln� 
využívána technika. Velký podíl prací bude provád�t ru�n� nebo s použitím drobné 
mechanizace. Vzhledem k rozsahu prací je zde i minimální požadavek na p�esun hmot 
v pr�b�hu výstavby.  

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat p�edevším stroje a mechanizmy v dobrém 
technickém stavu a jejichž hlu�nost nep�ekra�uje hodnoty stanovené v technickém 
osv�d�ení. Hlu�nost bude dále minimalizována vhodným rozmíst�ním mechanizace a stroj� 
uvnit� objektu, vypínáním za�ízení mimo dobu práce. Práce emitující zvýšený hluk nebudou 
provád�ny mimo pracovní dny a v noci.  

P�i stavební �innosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období 
stanovené dle na�ízení vlády �. 148/2006 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky 
hluku a vibrací. 

Objekt po dokon�ení nebude zdrojem hluku, p�edpokládané za�ízení VZT emitující hluk nebo 
vibrace bude provedeno tak, aby spl�ovalo veškeré p�edpisy. Protihluková ochrana vnit�ních 
chrán�ných prostor objektu je v dostate�né mí�e zajišt�na obvodovými stavebními 
konstrukcemi budovy, v�etn� výplní jejích otvor� (d�ev�ná okna s izola�ními dvojskly).  

Vzhledem k charakteru zám�ru se po dokon�ení jeho výstavby nep�edpokládá vznik nových 
zdroj� hluku v zájmovém území. Z tohoto d�vodu nebyla hluková studie zpracována. 

Vibrace 
Hlavními faktory, které ur�ují intenzitu vibrací, jsou intenzita dopravy na p�íjezdových 
komunikacích a stav geologického podloží. 

P�i jízd� nákladních aut (pop�. mechanizm�) po komunikaci vznikají tzv. dopravní ot�esy. 
Jejich velikost je dána typem vozidla (mechanizmu), úrovní jeho technického provedení a 
technického stavu, zrychlením i kvalitou povrchu vozovky. Tyto ot�esy se ší�í v podloží, 
obvykle se však projevují pouze n�kolik metr� od liniového zdroje. Vzhledem 
k o�ekávanému p�ír�stku ke stávající intenzit� dopravy by nem�ly být ot�esy vyvolané 
pr�jezdem obslužné dopravy zám�ru p�í�inou statických poruch staveb situovaných 
v blízkosti využívané p�íjezdové komunikace. 

Zá�ení radioaktivní, elektromagnetické 
Posuzovaný zám�r není zdrojem radioaktivního, elektromagnetického a jiného zá�ení. 

5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 

Z b�žného pr�b�hu realizace posuzovaného zám�ru p�i dodržování legislativních p�edpis� a 
navržených opat�ení nevyplývají pro obyvatele, pracovníky a životní prost�edí v posuzované 
lokalit� a jejím okolí žádné negativní vlivy a významná rizika snižující kvalitu tohoto území.  

V p�ípad� provozu rekrea�ních dom� jsou rizika havárií minimální. Riziko bezpe�nosti 
provozu a lokálního zne�išt�ní životního prost�edí by tedy p�edstavoval pouze p�ípad 
mimo�ádné události (v d�sledku technické závady �i selhání lidského faktoru apod.). Za 
nejzávažn�jší mimo�ádné události z hlediska negativního vlivu na životní prost�edí 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 p�dy (pop�. 
geologického podloží) by se mohly stát nebezpe�né látky používané k pohonu a k údržb� 
nákladních automobil� a nakládacích stroj� (motorová nafta, oleje, mazadla atd.), a to 
p�edevším v dob� výstavby zám�ru. 

Mohlo by dojít k náhodnému úniku t�chto látek z neuzav�ených nebo nesprávn� uzav�ených 
a shromaž	ovaných obal�, nádob se závadnými látkami �i odpady, dále k únik�m nafty 
z nedokonale t�snících nádrží, úniku olejovitých tekutin a mazadel z net�snících �ástí 
motorových automobil� a stroj� na plochu rozestav�ného nezpevn�ného objektu obchodního 
domu a na zpevn�né plochy používaných p�epravních tras.  

P�ípravné i stavební práce budou zabezpe�eny tak, aby se riziko nestandardního stavu a 
havárií minimalizovalo. 

Používané instalace a technologická za�ízení se budou pravideln� kontrolovat a udržovat 
v rozsahu dle požadavk� dodavatele a platné legislativy. 

B�hem výstavby se na ploše zám�ru nebudou realizovat vým�ny olej�, opravy stroj�, mytí 
nákladních vozidel a stroj�. Dopl�ování pohonných hmot do mechanizm� a stroj� bude 
provád�no výhradn� na zpevn�né ploše. Na této ploše budou t�žební a nakládací stroje také 
parkovat. Plocha musí být zabezpe�ena tak, aby v p�ípad� náhodného úniku závadných 
látek p�i parkování mechanizm� nemohlo dojít ke kontaminaci okolních nezpevn�ných ploch. 
P�i odstavení vozidel a stroj� na nezpevn�né ploše musí být tyto mechanizmy podloženy 
záchytnými plechovými vanami. Nákladní automobily a pohyblivé stroje budou dopl�ovat 
pohonné hmoty na �erpacích stanicích. 

Pro p�ípady zne�išt�ní p�dy náhodnými úniky technických kapalin z motorových vozidel 
b�hem výstavby zám�ru bude v prostoru technického zázemí staveništ� z�ízen tzv. havarijní 
bod s prost�edky pro zdolání náhodného úniku, zázemí bude také vybaveno hasícími 
prost�edky, lékárni�kou pro první p�edléka�skou pomoc a ochrannými pom�ckami pro 
pracovníky (pracovní a gumové rukavice, ochranný štít �i brýle, gumová ochranná obuv). 

V p�ípad� úniku závadných látek na nezpevn�nou plochu se bude postupovat následovn�: 
1. ihned p�erušit únik látek a odstranit možné zdroje vznícení,  
2. zachytit a zneškodnit uniklou kapalinu,  
3. odstranit a zneškodnit kontaminovanou zeminu. 

Je nutné ihned p�erušit nebo alespo� omezit únik závadných látek – dle charakteru 
mimo�ádné události (do�asn� ut�snit poškozená místa - nap�. ut�s�ovací pastou �i tmelem, 
fóliemi, využít náhradních nádob apod.). Také je d�ležité z místa odstranit možné zdroje 
vznícení (vypnout chod stroje �i mechanizmu apod.).  

P�i úniku závadných látek na nezpevn�nou plochu je nutné dle možností zabránit rozši�ování 
látek do míst dosud nezamo�ených a závadnou látku urychlen� zachytit - uniklou kapalinu 
p�emístit do náhradní nádoby, zbytek zachytit pomocí savého materiálu (sypký sorbent, 
piliny, sorp�ní rohože atp.). Zne�išt�né sorbenty se shromáždí do ozna�ených 
polyetylénových pytl� nebo ozna�ených a uzav�ených sud� s víkem a poté je t�eba zajistit 
jejich odstran�ní. Kontaminovanou zeminu je nutné urychlen� odstranit z terénu ru�n� 
(pomocí lopaty a krumpá�e), nebo v p�ípad� v�tšího rozsahu úniku zajistit vyt�žení a 
odvezení nebezpe�ného odpadu k využití �i odstran�ní oprávn�nou osobou.  

S postupem p�i odstran�ní náhodného úniku závadných látek a také s provozním �ádem a 
požárními p�edpisy budou pravideln� seznamováni všichni dot�ení pracovníci. Pracovníci 
budou d�kladn� proškoleni i v oblasti bezpe�nosti práce na pracovišti. 

S chemickými látkami a p�ípravky musí být nakládáno v intencích požadavk� zákona 
�. 356/2003 Sb., o chemických látkách a o zm�n� n�kterých zákon�, v platném zn�ní.  



REKREA�NÍ DOMY -  VRCHLABÍ  

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

 26 

Požár 
Požár v areálu rekrea�ních dom� lze považovat za mimo�ádnou událost spojenou s únikem 
emisí škodlivin. Požár p�edstavuje ohrožení vzhledem k nahromad�ní ho�lavých látek 
(zásoby pohonných hmot v automobilech). Riziko požáru je možné uvažovat  nap�. vlivem 
poruchy elektroinstalací, vlivem poruchy instalovaných za�ízení, havárií �i nestandardním 
provozem vozidel apod.  

P�i požáru unikají do ovzduší toxické zplodiny ho�ení. Tímto m�že dojít u n�kterých škodlivin 
k p�ekro�ení jejich nejvyšších p�ípustných krátkodobých koncentrací v ovzduší.  

Pravd�podobnost vzniku t�chto nestandardních stav� bude minimalizována použitím 
vhodných materiál� na konstrukci stavby a dostate�ného zabezpe�ení staveb požární vodou 
v�etn� rozmíst�ní vnit�ních a vn�jších odb�rných míst.  

Pro p�ípad vzniku požáru na staveništi nebo po zprovozn�ní a užívání rekrea�ních dom� 
budou tyto domy zajišt�ny dostate�ným p�ívodem požární vody. Požární zabezpe�ení staveb 
bude �ešeno v projektové dokumentaci zám�ru a bude provedeno dle p�íslušných norem. 

Zam�stnanci budou obeznámeni s požárn� bezpe�nostními sm�rnicemi. 

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ V DOT�ENÉM 
ÚZEMÍ 

1. Vý�et nejzávažn�jších environmentálních charakteristik dot�eného území 

a) Dosavadní využívání území a priority jeho trvalého udržitelného využívání 
Zám�rem je realizace 3 rekrea�ních dom�. Zám�r je navržen v obci Vrchlabí, v �ásti obce 
Ho�ejší Vrchlabí na pozemcích s p. �. s p. �. 2966/77, 2002/2, 2002/1, 2003, 2251/2, 2015/4, 
2015/3 a 1999/1 (k. ú. Ho�ejší Vrchlabí). 

Parcely dot�ené stavbou p�edm�tného zám�ru jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná 
p�da, trvalý travní porost, ovocný sad a ostatní plocha. 

Zám�r je zamýšlen na ploše o celkové vým��e 1 379,1 m2, z toho zábor zem�d�lské p�dy 
bude tvo�it 1 275,1 m2. 

Na pozemku se v sou�asné dom� nenacházejí žádné objekty, vzrostlá zele� nebude 
výstavbou dot�ena.  

Pozemky ur�ené k pln�ní funkce lesa (PUPFL) nebudou zám�rem dot�eny. 

Využití parcel k realizaci zám�ru je v souladu s platným ÚP Vrchlabí. Vyjád�ení je p�ílohou 
oznámení �. 2. 

�ešený zám�r „Rekrea�ní domy Vrchlabí“ se nachází v intravilánu m�sta Vrchlabí. 
Architektonické �ešení objektu bude respektovat lokalitu umíst�ní objektu, tzn. horské 
st�edisko. Materiálov� bude použita na objektu kombinace d�eva a prosklených ploch. Objekt 
je navržen s nevtíravou architekturou a výtvarným projevem, který nep�sobí agresivn� na 
okolí. 

M�sto Vrchlabí je obklopeno esteticky vysoce hodnotnou krajinou s vysokým podílem les�, 
rozptýlené zelen� a trvale travních porost�. Dle koeficientu ekologické stability se jedná o 
krajinu velmi výrazn� stabilizovanou. Základním stabilizujícím prvkem v území jsou lesy. Na 
druhou stranu z hlediska celkového stavu životního prost�edí je sídelní útvar m�sta a jeho 
bezprost�ední okolí prostorem dosti exponovaným, se zát�ží ovlivn�nou pr�myslovou 
i zem�d�lskou �inností a v neposlední �ad� i dopravou. 

Na posuzovaném území nebyly evidovány žádné ekologické zát�že. 

Posuzovaná lokalita nepat�í mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. 
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V rámci stavby nedojde k demolicím žádných objekt�. 

Návrhová plocha pozemku je územn� plánovací dokumentací definována smíšením funkce 
bydlení a ob�anské vybavenosti.  

P�edpokladem trvale udržitelného využívání tohoto území je respektování požadavk� daných 
legislativou v oblasti životního prost�edí a ochrany zdraví obyvatelstva. 

b) Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace p�írodních zdroj� 
�ešený zám�r není situován v chrán�né oblasti akumulace vod (CHOPAV).  

Ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory se v dot�eném území nenacházejí. 

Posuzovaná lokalita nezasahuje do žádného prvku ÚSES. 

Posuzované území se nachází v ochranném pásmu Krkonošského národního parku a v EVL 
Krkonoše a PO Krkonoše, ve smyslu zákona �. 114/1992 Sb., v platném zn�ní (p�edm�ty 
ochrany lokalit NATURA 2000 se však zde nenacházejí) (od�vodn�ní viz p�íloha tohoto 
dokumentu �. 3).  

V �ervnu 2009 bylo Mgr. Losíkem, Ph.D. provedeno biologické posouzení p�edm�tné lokality 
(viz p�íloha dokumentu �. 4), které poukazuje na to, že realizace a provoz �ešeného zám�ru 
nebude mít významn� negativní vliv na biologickou hodnotu území. Vzhledem k tomu, že 
v míst� stavby se vyskytují výhradn� degradované travo-bylinné porosty, nebudou stavbou 
zni�ena žádná významn�jší rostlinná spole�enstva. 

B�hem stavby nedojde k p�ímému ovlivn�ní populace žádného zvlášt� chrán�ného druhu 
rostliny nebo živo�icha, ani k postižení cenných p�írodních stanoviš�. Na �ásti dot�ené 
plochy budou v rámci sadových úprav založeny porosty trvalé zelen�, které se mohou �asem 
stát biotopem pro drobné živo�ichy. Vliv provozu plánovaného zám�ru na okolní biotopy 
bude minimální. V blízkém okolí se nevyskytují žádné druhy živo�ich�, které by byly citlivé 
k rušení p�ítomností �lov�ka. 

Zám�r je zamýšlen na ploše o celkové vým��e 1 379,1 m2, z toho zábor zem�d�lské p�dy 
bude tvo�it 1 275,1 m2. Jedná se o ZPF v t�ídách ochrany III a IV. 

c) Schopnost p�írodního prost�edí snášet zát�ž 

Územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky  
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky 
stabiln�jších �ástí krajiny, ú�eln� rozmíst�ných podle funk�ních a prostorových kritérií – tj. 
podle rozmanitosti potenciálních p�írodních ekosystém� v �ešeném území, na základ� jejich 
prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametr� (minimální plochy biocenter, 
maximální délky biokoridor� a minimální nutné ší�ky), dle aktuálního stavu krajiny a 
spole�enských limit� a zám�r� ur�ujících sou�asné a perspektivní možnosti kompletování 
uceleného systému (Míchal I., 1994). 

Dle zákona �. 114/1992 Sb. o ochran� p�írody a krajiny, v platném zn�ní, je územní systém 
ekologické stability krajiny vzájemn� propojený soubor p�irozených i pozm�n�ných, avšak 
p�írod� blízkých ekosystém�, které udržují p�írodní rovnováhu. 

P�i 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, up�es�uje ho a zárove� vytvá�í. (Do regionálního biokoridoru se 
vkládají menší biocentra lokálního významu.) V urbanizované krajin� pak jde i o propojení 
bioty m�sta s volnou krajinou, o zlepšení životního prost�edí v�etn� podmínek pohody. 

Biocentrum je �ást krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umož�uje 
existenci druh� nebo spole�enstev rostlin a živo�ich�.  
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Biokoridor je �ást krajiny, která spojuje biocentra a umož�uje organizm�m p�echody mezi 
biocentry. 

Významnými krajinnými prvky vyplývající ze zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a 
krajiny, podle ustanovení § 3b jsou  lesy, rašelinit�, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. 
Dále jsou jimi jiné �ásti krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany p�írody jako 
významný krajinný prvek, zejména mok�ady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní 
plochy, nalezišt� nerost� a zkamen�lin, um�lé i p�irozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. 
Mohou jimi být i cenné plochy porost� sídelních útvar� v�etn� historických zahrad a park�. 

Registrované významné krajinné prvky, tj. ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky 
hodnotné �ásti krajiny, které utvá�ejí její typický vzhled nebo p�ispívají k udržení její stability 
se v blízkosti zám�ru nenacházejí. 

Na území zám�ru nezasahuje žádný z prvk� územního systému ekologické stability ani není 
situován žádný významný krajinný prvek. 

Obrázek �. 2: Mapa nejbližších prvk� ÚSES 

 

 

 

 

Památné a významné stromy nejsou na plochách dot�ených zám�rem ani v jejich blízkosti 
registrovány. 

Zvlášt� chrán�ná území, území p�írodních park� 
Zvlášt� chrán�ná území ani území p�írodních park� se v míst� zám�ru nevyskytují. M�sto 
Vrchlabí se nachází v bezprost�ední blízkosti Krkonošského národního parku. Tento národní 
park lemuje severní hranici m�sta. 
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Obrázek �. 3: Mapa nejbližších zvlášt� chrán�ných území 

 

 

 

 

 

Lokality NATURA 2000 
Dle vyjád�ení Správy Krkonošského národního parku (zn. KRNAP 04757/2009) lze vylou�it, 
že p�edm�tný zám�r m�že mít významný vliv na území soustavy NATURA 2000, tj. na 
Evropsky významnou lokalitu Krkonoše nebo Pta�í oblast Krkonoše. Na lokalit� se 
nenachází žádné p�írodní stanovišt� soustavy NATURA 2000, žádné p�edm�ty ochrany 
Evropsky významné lokality Krkonoše ani zde nebyl registrován žádný p�edm�t ochrany 
Pta�í oblasti Krkonoše. Vyjád�ení je v p�íloze tohoto dokumentu �. 3. 

Sou�ástí p�ílohy oznámení �. 3 je i vyjád�ení Krajského ú�adu Královéhradeckého kraje 
(�.j. 10013/ZP/2009-Ns), v kterém je konstatováno, že p�edm�tný zám�r nem�že mít 
významný vliv na evropsky významné lokality v Královéhradeckém kraji (uvedené ve sd�lení 
MŽP �. 81/2008 Sb., o evropsky významných lokalitách, které byly za�azeny do evropského 
seznamu) a vyhlášené pta�í oblasti ve smyslu zákona. 

Pta�í oblastí Krkonoše (kód CZ 0521009) se p�ekrývá i s Evropsky významnou lokalitou (kód 
CZ 0524044). Tato lokalita je za�azena v kategorii chrán�ného území jako Národní park o 
rozloze 54 979,60 ha. P�írodní komplex Krkonoše p�edstavuje nejvyšší �ást 
st�edoevropských hercynských poho�í. Tvo�í horský hrani�ní val mezi �eskou a Polskou 
republikou, státní hranice probíhá v délce 40 km mezi sídelními útvary Harrachov na 
západním okraji a Žaclé�em na východním okraji. Výškové rozp�tí se pohybuje v rozmezí od 
400 m do 1 602 m n. m. 

Pta�í oblast Krkonoše tvo�í celý národní park spolu s �ástmi jeho ochranné zóny. 
V 90. letech bylo na �eské stran� Krkonoš zjišt�no celkem 155 druh� pták� s prokázaným, 
pravd�podobným nebo možným hnízd�ním. Na základ� výskytu významných druh� pták� se 
mezi ornitologicky nejhodnotn�jší oblasti �eských Krkonoš �adí alpinské vrcholy, ledovcové 
kary a subarktická rašeliništ� na h�ebenech v západní a východní �ásti poho�í. 

Pouze zde v rámci �eské republiky hnízdí kulík hn�dý (Charadrius morinellus), slavík 
modrá�ek tundrový (Luscinia svecica svecica) - izolovaná populace 25-30 pár� a p�vuška 
podhorní (Prunella collaris) - izolovaná populace 9-14 pár�, z dalších druh� linduška horská 
(Anthus spinoletta) a kos horský (Turdus torquata). Dalším významným územím je mozaika 
lesních a lu�ních biotop� v oblasti Rýchor a jejich podh��í na jihovýchod� území. Zde hnízdí 



REKREA�NÍ DOMY -  VRCHLABÍ  

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

 30 

�áp �erný (Ciconia nigra), v�elojed lesní (Pernis apivorus), tet�ev hlušec (Tetrao urogallus), 
tet�ívek obecný (Tetrao tetrix), ch�ástal polní (Crex crex), sýc rousný (Aegolius funereus), 
datel �erný (Dryocopos martius), lejsek malý (Ficedula parva) a �uhýk obecný (Lanius 
collurio). Hlavním p�edm�tem ochrany je ch�ástal polní, �áp �erný, datel �erný a lejsek malý. 

Z hlediska stanoviš� hlavním p�edm�tem ochrany této Evropsky významné lokality jsou 
Evropská suchá v�esovišt�, Alpínská a boreální v�esovišt�, k�oviny s borovicí kle�í (Pinus 
mugo) a p�nišníkem Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti), horské 
se�ené louky apod. Ze živo�ich� je hlavním p�edm�tem ochrany netopýr pob�ežní, vranka 
obecná a z rostlin ho�e�ek �eský, všivec krkonošský pravý a zvonek �eský. 

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

Obrázek �. 4: Mapa Evropsky významných lokalit a Pta�ích oblastí v zájmovém území 

 

 

 

 

Území historického, kulturního nebo archeologického významu 
Na dot�eném území se nep�edpokládají archeologické nálezy ve smyslu zákona 
�. 20/1987 Sb., v platném zn�ní. 

V rámci výstavby zám�ru nejsou dot�eny žádné kulturní památky, jejich ochranná pásma, 
žádné památkové rezervace nebo památkové zóny.  

Pam�tihodnosti ve Vrchlabí: 

� Renesan�ní zámek z roku 1546, 

� stará radnice z roku 1591 na nám�stí Míru, 

� nová radnice z let 1732-1737 p�vodn� barokní, nyní novorenesan�n� upravená na 
nám�stí T. G. Masaryka, 

� D�kanský chrám sv. Vav�ince, 

� mariánský morový sloup ze 17. století, 

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

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

� d�m U sedmi štít�; 

� p�vodní barokní kamenný most ze 17. století se sochou sv. Jana Nepomuckého. 
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Území zat�žovaná nad míru únosného zatížení (v�etn� starých zát�ží) 
Posuzovaná lokalita nepat�í mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (viz kapitola C.2 
oznámení). V dot�eném území nejsou známy staré zát�že. Staré ekologické zát�že 
v zájmovém území jsou na obrázku �. 5.  

Obrázek �. 5: Staré ekologické zát�ží v zájmovém území 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Stru�ná charakteristika stavu složek životního prost�edí v dot�eném území, 
které budou pravd�podobn� významn� ovlivn�ny 

Ovzduší 
Klimatické faktory 
Podle klimatické klasifikace náleží dot�ená lokalita do mírn� teplé oblasti MT2. Pro tuto 
oblast je charakteristické krátké, mírné až mírn� chladné léto, mírn� vlhké p�echodné období 
krátké s mírným jarem a mírným podzimem, zima je normáln� dlouhá, suchá, s mírnými 
teplotami s normáln� dlouhou sn�hovou pokrývkou. Podrobn�jší charakteristiky této 
klimatické oblasti jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka �. 6: Klimatické charakteristiky oblasti MT2 

Charakteristiky Klimatická oblast MT2 

Po�et letních dn� 20 - 30 

Po�et dn� s pr�m�rnou teplotou >10°C 140 - 160 

Po�et mrazových dn� 110 - 130 

Po�et ledových dn� 40 - 50 

Pr�m�rná teplota v lednu v °C -3 až -4 

Pr�m�rná teplota v �ervenci v °C 16 - 17 

Pr�m�rná teplota v dubnu v °C 6 - 7 

Pr�m�rná teplota v �íjnu v °C 6 - 7 

Pr�m�rný po�et dn� se srážkami > 1 mm 120 - 130 
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Charakteristiky Klimatická oblast MT2 

Srážkový úhrn ve vegeta�ním období v mm 450 - 500 

Srážkový úhrn v zimním období v mm 250 - 300 

Po�et dn� se sn�hovou p�ikrývkou 80 - 100 

Po�et dn� zamra�ených 150 - 160 

Po�et dn� jasných 40 - 50 

Pro lokalitu Vrchlabí uvádí �HMÚ Praha odborný odhad v�trné r�žice. V�trná r�žice udává 
�etnost sm�r� v�tr� ve výšce 10 m nad terénem pro p�t t�íd stability p�ízemní vrstvy 
atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a t�i t�ídy rychlosti v�tru 
(1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s). 

Obrázek �. 6: Grafické zobrazení v�trné r�žice pro lokalitu Vrchlabí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z této v�trné r�žice vyplývá, že nejv�tší �etnost výskytu má jihozápadní vítr s 26,72 %. 
�etnost výskytu bezv�t�í je 9,30 %. 

Vítr o rychlosti do 2,5 m/s se vyskytuje v 55,48 % p�ípad�, vítr o rychlosti od 2,5 do 7,5 m/s 
lze o�ekávat v 37,22 % a rychlost v�tru nad 7,5 m/s se vyskytuje v 7,30 % p�ípad�. 

I. a II. t�ída stability po�así v p�ízemní vrstv� atmosféry, tzn. špatné rozptylové podmínky se 
vyskytují v 26,63 % p�ípad�. 

Charakteristika t�íd stability a výskyt t�íd rychlosti v�tru vyplývají z následující tabulky. 

Tabulka �. 7: T�ídy stability atmosféry 

T�ída 
stability 

Rozptylové podmínky Výskyt t�íd rychlosti v�tru 
[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, mírn� 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 
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Termická stabilita ovzduší souvisí se zm�nami teploty vzduchu s m�nící se výškou nad 
zemí. Vzr�stá-li teplota s výškou, t�žší studený vzduch z�stává v nižších vrstvách atmosféry 
a tento fakt vede k útlumu vertikálních pohyb� v ovzduší a tím k nedostate�nému rozptylu 
zne�iš�ujících látek, nastává inverze (I. a II. t�ída stability). Inverze se vyskytují p�evážn� 
v zimní polovin� roku, kdy se zemský povrch intenzivn� ochlazuje. 

V d�sledku nedostate�ného slune�ního zá�ení mohou inverze trvat i n�kolik dní. V letní 
polovin� roku se inverze vyskytují pouze v ranních hodinách. Výskyt inverzí je dále omezen 
na dobu s menší rychlostí v�tru. Silný vítr vede k velké mechanické turbulenci v ovzduší, 
která má za následek normální pokles teploty s výškou a rozrušení inverzí. 

B�žn� se vyskytující rozptylové podmínky p�edstavují t�ídy stability III a IV, kdy dochází bu	 
k nulovému (III. t�ída) nebo mírnému (IV. t�ída) poklesu teploty s výškou. Mohou se 
vyskytovat za jakékoli rychlosti v�tru, p�i silném v�tru obvykle nastávají podmínky IV. t�íd� 
stability. 

V. t�ída stability popisuje rozptylové podmínky p�i silném poklesu teploty s výškou. Za t�chto 
situací dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosfé�e, protože leh�í vzduch 
sm��uje od zem� vzh�ru a t�žší studený klesá k zemi, což vede k rychlému rozptylu 
zne�iš�ujících látek. Výskyt t�chto podmínek je omezen na letní p�lrok a slune�ná 
odpoledne, kdy v d�sledku p�eh�átého zemského povrchu se siln� zah�ívá i p�ízemní vrstva 
ovzduší. 

Kvalita ovzduší 
Základním obecným podkladem pro hodnocení sou�asného imisního zatížení uvažovanými 
škodlivinami jsou výsledky poza	ového imisního m��ení. Imisní situace p�ímo v posuzované 
lokalit� není trvale sledována.  

Posuzovaná lokalita nepat�í mezi oblasti ze zhoršenou kvalitou ovzduší – dle sd�lení MŽP 
�R– vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základ� dat za rok 2007. 

Nejbližší m��ící stanice benzenu, PM10 a NO2 se nachází v Královéhradeckém kraji. 

M��ící stanice: 
Oxidy dusíku (NO2) 
V Královéhradeckém kraji se monitoring oxidu dusi�itého provádí na 8 m��ících stanicích, 
nejbližší m��ící stanicí je stanice �. 1504 Trutnov – Mládežnická a stanice �. 1496 Vrchlabí. 

� Trutnov - Mládežnická, stanice �. 1504 (�HMÚ), reprezentativnost: okrskové m��ítko 
(0,5 – 4 km), klasifikace stanice: poza	ová, m�stská, obytná, nadmo�ská výška: 432 
m, datum vzniku: 01.01. 2004 - stanovení reprezentativní koncentrace pro osídlené 
�ásti území. 

� Vrchlabí, stanice �. 1496 (�HMÚ), reprezentativnost: oblastní m��ítko – m�stské 
nebo venkov (4 – 50 km), klasifikace stanice: poza	ová, p�edm�stská, obytná, 
nadmo�ská výška: 482 m, datum vzniku: 01.07. 2003 - stanovení reprezentativní 
koncentrace pro osídlené �ásti území, ur�ení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva. 

Vzhledem k tomu, že na stanici �. 1504 Trutnov – Mládežnická a �. 1496 Vrchlabí není 
uvedena maximální hodinová hodnota byla pro použita stanice �. 1022 Souš. V libereckém 
kraji se monitoring oxidu dusi�itého provádí na 8 m��ících stanicích. 

� Souš, stanice �. 1022 (�HMÚ), reprezentativnost: oblastní m��ítko – m�stské nebo 
venkov (4 – 50 km), klasifikace stanice: poza	ová, venkovská, p�írodní, regionální, 
nadmo�ská výška: 771 m, datum vzniku: 01.07. 1970 - stanovení celkové hladiny 
pozadí koncentrací. 
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Tabulka �. 8: Hodinové, denní, �tvrtletní a ro�ní charakteristiky NO2 nam��ené v roce 2008 
na stanicích �. 1496, 1504 a �. 1022 

Hodinové hodnoty Denní hodnoty �tvrtletní hodnoty Ro�ní hodnoty 

Max. 19 MV VoL 50% 
Kv Max. 95% 

Kv 
50% 
Kv X1q X2q X3q X4q X S N Stanice 

�. Jednotka 

Datum Datum VoM 98% 
Kv Datum  98% 

Kv C1q C2q C3q C4q XG SG dv 

    35,3 20,6 8,6 12,8 8,3 5,9 13,3 10,0 6,08 354 
1496 µg/m3 

    18.1.  24,5 83 88 91 92 8,3 1,92 7 

       15,0 9,3     199 
1504 µg/m3 

       81 91 27 0   153 

46,7 35,8 0 5,2 26,2 16,6 5,5 10,3 4,5 4,2 9,0 7,0 4,43 357 
1022 µg/m3 

19.2. 19.2. 0 24,1 8.2.  19,4 90 91 87 89 5,9 1,78 3 

Limity pro rok 2008: 
hodinový limit   200,0 µg/m3  ro�ní limit   40,0 µg/m3 

hodinová mez tolerance  20,0 µg/m3  ro�ní mez tolerance  4,0 µg/m3 

Suspendované �ástice frakce PM10  
V Královéhradeckém kraji se monitoring PM10 provádí na 9 m��ících stanicích, nejbližší 
m��ící stanicí je stanice �. 1504 Trutnov – Mládežnická a stanice �. 1496 Vrchlabí – 
charakterizace stanice je výše v textu. 

Tabulka �. 9: Hodinové, denní, �tvrtletní a ro�ní charakteristiky PM10 nam��ené v roce 2008 
na stanicích �. 1496 a �. 1504  

Hodinové hodnoty Denní hodnoty �tvrtletní hodnoty Ro�ní hodnoty 

Max. 95% 
Kv 

50% 
Kv Max. 36MV VoL 50% 

Kv X1q X2q X3q X4q X S N Stanice 
�. Jednotka 

Datum 99,9% 
Kv 

98% 
Kv Datum Datum VoM 98% 

Kv C1q C2q C3q C4q XG SG dv 

   104,0 32,0 10 14,0 25,5 14,2 9,4 20,4 17,3 12,57 364 
1496 µg/m3 

   27.10. 29.1. 10 53,0 90 90 92 92 13,9 2,01 1 

150,7 38,0 15,1 51,5 28,7 1 15,7 20,1 16,0 14,0 18,2 17,1 8,24 360 
1504 µg/m3 

29.4. 76,9 47,8 13.2. 29.9. 1 39,1 89 91 88 92 15,2 1,63 3 

Limity pro rok 2008: 
denní limit   50,0 µg/m3  ro�ní limit   40,0 µg/m3 

Benzen 
V Královéhradeckém kraji se monitoring benzenu provádí pouze na m��ících stanicích �. 396 
a �. 1503 v Hradci Králové. Vzhledem k reprezentativnosti, nelze údaje z t�chto stanic 
pro posuzovanou lokalitu použít. Stanice s reprezentativností stovky až desítky km jsou 
umíst�ny v Mikulov�, Rudolticích v Horách a v Košeticích Pelh�imov. 

� Košetice, stanice �. 1562 (�HMÚ), reprezentativnost: oblastní m��ítko (desítky 
až stovky km), klasifikace stanice: poza	ová, venkovská, zem�d�lská, p�írodní, 
regionání, nadmo�ská výška: 535 m, datum vzniku: 01.01. 1985.  
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Tabulka �. 10: Hodinové, denní, �tvrtletní a ro�ní charakteristiky benzenu nam��ené 
v roce 2008 na stanici �. 1562  

M�sí�ní koncentrace 
Látka Jednotka 

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

Ro�ní 
pr�m�r 

BZN µg/m3  0,71 0,56 0,41 0,22 0,18 0,13 0,14 0,27 0,30 0,77 0,75 0,41 

Limity pro rok 2008: 
ro�ní limit   5,0 µg/m3  ro�ní mez tolerance 2 µg/m3 

Vysv�tlivky k tabulkám �. 8– 10: 
50 % Kv   50 % kvantil 
95 % Kv   95 % kvantil 
98 % Kv   98 % kvantil 
99,9 % Kv  99,9 % kvantil 
X1q, X2q, X3q, X4q �tvrtletní aritmetický pr�m�r 
C1q, C2q, C3q, C4q po�et hodnot, ze kterých je spo�ítán aritmetický pr�m�r za dané �tvrtletí 
X   ro�ní aritmetický pr�m�r 
XG   ro�ní geometrický pr�m�r 
S   sm�rodatná odchylka 
SG   standardní geometrická odchylka 
N   po�et m��ení v roce 
dv   doba trvání nejdelšího souvislého výpadku 
36 MV   36. nejvyšší hodnota v kalendá�ním roce pro daný �asový interval 
VoL   po�et p�ekro�ení limitní hodnoty LV 
VoM   po�et p�ekro�ení meze tolerance LV + MT 
Xm   m�sí�ní aritmetický pr�m�r 
mc   m�sí�ní �etnost m��ení 

Geofaktory 
Podle regionálního geomorfologického �len�ní �eské republiky (Demek, 2006) je území 
sou�ástí: 

provincie:     �eská vyso�ina,  
soustavy:     Krkonošsko – jesenická soustava, 
podsoustavy:     Krkonošská podsoustava, 
celku:     Krkonoše, 
podcelku:     Vrchlabská vrchovina, 
okrsku:     Lánovská vrchovina. 

Krkonoše 
Krkonoše jsou �lenitá hornatina nacházející se v severních �echách o ploše cca 454 km2. 
Tato hornatina je složená z intenzivn� zvrásn�ných proterozoických a prvohorních 
krystalických b�idlic krkonošského krystalinika, které tvo�í rozsáhlou klenbu do jejíhož st�edu 
pronikly žuly krkonošsko – jizerského plutonu. Nachází se zde �etné tvary periglaciální a 
glaciální modelace. Krkonoše lze také charakterizovat jako kerná hornatina se zbytky 
zarovnaného povrchu a starých m�lkých údolních depresí ve vrcholové �ásti, na 
severovýchod� omezená strmým zlomovým svahem sm�ru SZ – JV, zatímco jihozápadní 
svahy jsou roz�len�ny hlubokými údolími svahových tok�, z nichž n�která byla 
p�emodelována údolními ledovci. Nejvyšším bodem je nejvyšší hora �eské Republiky 
Sn�žka (1 602 m) ve Slezském h�betu. 

Vrchlabská vrchovina 
Vrchlabská vrchovina se nachází v jižním okraji Krkonošského celku. Tato �lenitá vrchovina 
o ploše 44 km2 je složená z chloritickosericitických a grafitických fylit� krkonošského 
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krystalinika s vložkami krystalických vápenc�, porfyroid� a metadiabas�. Kerná vrchovina 
v oblasti nižšího zdvihu p�i úpatí Krkonoš je roz�len�ná údolími potok� p�itékajících 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 fylit� a 
grafit-seritických fylit� ponikelské skupiny krkonošského krystalinika, p�i jižním úpatí se 
uplat�ují permokarbonské jílovce, prachovce, pískovce a slepence. Nejvyšším bodem je 
Slovinec (765 m). 

Geologické pom�ry 
Dle biogeografického �len�ní leží p�edm�tné území v Krkonošském bioregionu1.68 (Culek a 
kol., 1996). Geologickým podložím jsou krystalické metamorfované horniny.  

Vrchlabsko tvo�í významný p�ed�l mezi regionálními celky. Jižní �ást území leží 
v Podkrkonošském permokarbonu, zde tvo�eném sedimentárními horninami permské spodní 
�ervené jaloviny, do níž se lokáln� ze západu vkli�ují úzká melafýrová efuziva. Centrálním 
Vrchlabím probíhá v západním až severním sm�ru tzv. rudnický obzor, tvo�ený b�idlicemi a 
bitumenními slínovci a odd�lující perm od karbonu. 

Jako nerostné suroviny se uplat�ují do fylit� vklín�ná �o�kovitá ložiska dolomitu a vápence. 
Jeden vyt�žený lom je nap�íklad na horním toku Vápenického potoka. Na východ� mimo 
území m�sta Vrchlabí je t�ženo ložisko dolomitu v Lánov�. 

Hydrogeologické pom�ry 
Z hydrogeologického hlediska je severní �ást území bohatá na infiltraci srážkové vody, ale 
nemá v krystaliniku vhodnou hydrogeologickou strukturu pro rozsáhlejší akumulaci, nebo� 
ob�h podzemní vody v horninách probíhá zpravidla m�lko v pásmu p�ipovrchového 
rozvoln�ní. P�esto je zde n�kolik významn�jších zdroj� vody (nap�. Kn�žice, Slovinec, 
Dumlich�v d�l, Pod Strážným a Jank�v háj). 

Jižní �ást Vrchlabí a jeho okolí, vázaná na permokarbonské sedimenty, je hydrogeologicky 
pom�rn� složitá kv�li st�ídavému zrnitostnímu složení hornin (a tím možnosti pr�lomové 
propustnosti) a porušení sediment� vkli�ujícím vlivem melafyrových efuziv. Nízký stupe� 
exploatace vodních zdroj� dosud naráží na nedostate�nou hydrogeologickou 
prozkoumanost. 

Rozsáhlá m�lká zvode� (hospodá�sky ale prakticky nevyužitelná) je ve št�rkovitých labských 
nánosech v údolní niv� pod Vrchlabím. 

V pestrém terénním reliéfu je b�žným jevem m�lké zvodn�ní kvartérních sediment� na údolí 
potok� a uzáv�rovité deprese, které jsou p�irozenými vodními sb�ra�i. 

Hydrogeologicky je zájmová oblast sou�ástí rajonu 5151 - Podkrkonošský permokarbon. 

Hydrologické pom�ry 
Vrchlabí, kde se �ešený zám�r nachází, spadá do povodí Labe. Nad Vrchlabím protéká Labe 
územím KRNAP (CHOPAV). Na ochranu p�ed velkými vodami zde slouží Labská nádrž. 
Z významn�jších p�ítok� v zájmovém území se jedná o B�lou a Vápenický potok. 

Zájmová lokalita se nenachází v chrán�né oblasti p�irozené akumulace vod (CHOPAV). 

Navrhované území pro realizaci zám�ru se nenachází v záplavovém území ani inunda�ním 
území. V blízkosti se nenachází žádná ochranná pásma podzemních vod.  

�eka Labe protékající Vrchlabím byla upravena regulací na po�átku minulého století (kolem 
roku 1910) a to cca od �í�ního kilometru 230,00 (v Kun�icích) až po úpravnu vody 
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v Herlíkovicích. V dolním úseku pod m�stskou zástavbou se jedná o lichob�žníkovou úpravu 
záhozem a dlažbou. V zastav�né �ásti m�sta je úprava v náb�ežních zdech z lomového 
kamene. 

Labe (�íslo hydrologického po�adí 1 – 01 – 001) pramení na Labské Louce v Krkonoších ve 
výšce 1 384 m n. m., naše státní území opouští u H�enska v 115 m n. m. a ústí do Severního 
mo�e u Hamburku. Celková plocha povodí �iní 144 055 km2. Celková délka toku je 1 154 km. 
Samotný tok protéká Krkonošemi a Podkrkonošským podh��ím p�evážn� v jižním 
a jihovýchodním sm�ru. Zpo�átku má horský ráz s �etnými kaskádami a vodopády. Od 
Jarom��e nabývá rázu nížinného toku v kotlinách �eské tabule (Pardubická, �áslavská, 
Nymburská, M�lnická, Terezínská). 

V severovýchodní �ásti povodí p�ijímá Labe vodné horské p�ítoky zleva Úpu, Metuji, Orlice, 
z �eskomoravské soustavy Chrudimku a kratší p�ítoky. Nejv�tším p�ítokem je Vltava 
odvod�ující do Labe jižní polovinu �ech. Dále zleva p�ijímá Oh�i a Bílinu, odvod�ující 
p�evážnou �ást Krušnohorské soustavy. P�ítoky zprava jsou v�tšinou kratší toky z �eské 
tabule (Cidlina, Plou�nice) s výjimkou Jizery. Krušnohorskou soustavou Labe protéká 
hlubokým údolím v �eském st�edoho�í a skalnatém údolí D��ínských st�n. Celý tok je 
vodohospodá�sky významný, voda je jak pstruhová (nad nádrží Les Království), tak 
i mimopstruhová. 

Labe tvo�í páte�ní vodote�, procházející zájmovým územím od severu k jihu. Zleva i zprava 
p�ibírá �etné p�ítoky. Zleva je nejvýznamn�jším p�ítokem Vápenický potok (�íslo 
hydrologického po�adí 1 – 01 – 01 – 012 s pramenem pod Vápenicí) v nadmo�ské výšce 
685 m n. m. s plochou povodí 8,8 km2. Zhruba v polovin� svého toku napájejí Vrchlabský 
rybník (3,8 ha) a do Labe se vlévá v Kun�icích. 

Pedologické pom�ry 
Dle biogeografického �len�ní leží p�edm�tné území v Krkonošském bioregionu1.68 (Culek a 
kol., 1996). 

Na pohrani�ním h�betu a vyšších svazích poho�í p�evládají kambizemní podzoly, na 
jižn�jších (�eských) h�betech humuso-železité podzoly, �asto zrašin�lé. Na obou h�betech 
p�echázejí podzoly do podzolovaných ranker� a litozemí. Na plošinách a ve sníženinách jsou 
vyvinuty zna�né plochy organozemí typu vrchoviš�. V nižších �ástech po obvodu poho�í jsou 
bystrické kambizem�. 

Zám�r je zamýšlen na ploše o celkové vým��e 1 379,1 m2, z toho zábor zem�d�lské p�dy 
bude tvo�it 1 275,1 m2, jedná se o trvalý zábor ZPF. V tabulce �. 1 (viz kapitola B. II. 1) jsou 
uvedeny parcely dot�ené zám�rem a jejich charakteristika. Dot�ené pozemky jsou vedeny 
v katastru nemovitostí jako orná p�da, trvalý travní porost, ovocný sad a ostatní plocha. 
Pozemky ur�ené k pln�ní funkce lesa (PUPFL) nebudou zám�rem dot�eny. 

Zájmové zem�d�lské pozemky dot�ené stavbou mají III. (BPEJ 93624) a IV. t�ídu ochrany 
zem�d�lské p�dy (BPEJ 93641), jedná se tedy o p�dy s p�evážn� podpr�m�rnou produk�ní 
schopností v rámci p�íslušných klimatických region� jen s omezenou ochranou, využitelné i 
pro výstavbu. 

Pro zájmové území provedeno m��ení indexu radonové aktivity podloží. M��ená plocha, 
ur�ená pro zástavbu je zat�íd�na jako plocha se st�edním radonovým indexem (vyhláška 
SÚJB �. 307/2002 Sb.). 

P�i projektování vyšších stup�� projektové dokumentace budou navržena stavebn� technická 
opat�ení proti pronikání radonu z podloží do objektu podle �SN 73 0601. Obecn� je nutno 
zajistit protiradonovou izolaci na styku stavby se zemí a zajistit kvalitní provedení prostup� a 
spoj� stavby. 
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Krajina 
Hodnocení vlivu na krajinný ráz se zam��il na vymezení dot�eného krajinného prostoru (dále 
DoKP), identifikování jednotlivých znak� a hodnot krajinného rázu, míry potenciálního vlivu a 
na stanovení limit� a navržení opat�ení eliminující potenciální negativní vliv zám�ru. 

Toto posouzení je vypracováno na základ� metodického doporu�ení. „Posouzení vlivu 
navrhované stavby, �innosti nebo zm�ny využití území na krajinný ráz“ ve smyslu  
§ 12 zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, v platném zn�ní (metoda 
prostorové a charakterové diferenciace území) (Vorel a kol., 2006). 

Zp�sob vymezení DoKP (dot�eného krajinného prostoru) 
Vymezení DoKP bylo provedeno na základ� výsledk� analýzy dopad� zám�ru, jeho 
uplatn�ní v krajinné scén�. Byly vyhodnoceny vztahy v krajin�, kde lze p�edpokládat 
nezanedbatelné uplatn�ní uvedeného zám�ru. 

Vymezení DoKP 
Umíst�ní zám�ru a situace širších vztah� je znázorn�na na obrázku �. 1, v kapitole B.I.3. 

Lokalita je situována u obchvatu Vrchlabí sm�rem na Špindler�v Mlýn. Pozemek ur�ený 
k zastav�ní navazuje na plochy užívané k rekrea�nímu ubytování a sportovním aktivitám. Na 
východ� sousedí s hotelem Imlauf, na západ� se dv�ma lyža�skými sjezdovkami. Pozemek 
se nachází u dojezdové �ásti sjezdovky a je svažitý k východu. Na dot�ené ploše p�evažuje 
travní porost, �ást ploch je narušena probíhajícími terénními úpravami. 

Dot�ená plocha je v jižní �ásti odclon�na d�evinami, objektem sloužícím pro zem�d�lskou 
�innost (majitelem je pan Imlauf, jedná se o dílny a garáže), dále dv�ma d�ev�nými objekty 
sloužící jako ob�erstvení pro návšt�vníky sjezdovky a obslužný objekt sjezdovky, dále je zde 
umíst�no parkovišt�, d�ev�ná rekrea�ní chata (viz obrázek �. 7) 

Obrázek �. 7: Parkovišt�, objekt sloužící pro zem�d�lskou �innost 
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Obrázek �. 8: Objekty sloužící jako ob�erstvení pro návšt�vníky sjezdovky a obslužný objekt 
sjezdovky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek �. 9: D�ev�ná rekrea�ní chata 

Východním sm�rem se nachází penzion, tenisový kurt a vzrostlý pás zelen� (viz obrázky 
�. 10 - 12). 

Obrázek �. 10: Pohled na sousední penzion a jeho p�iléhající pozemek 
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Obrázek �. 11: Pohled na jihovýchodní cíp lokality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek �. 12: Pohled na tenisové kurty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Severn� od zájmové lokality je situován dojezdová �ást sjezdovky, obslužné objekty 
sjezdovky, penzion a parkovišt� pro návšt�vníky (viz následující obrázky). 

Obrázek �. 13: Pohled na zájmovou parcelu a objekty sousedící v severn� od zám�ru 
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Obrázek �. 14: Pohled na sousední penzion a obslužné objekty sjezdovky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na západ� navazuje na dot�enou lokalitu dv� lyža�ské sjezdovky. Jedná se o bylinný porost, 
který je možné charakterizovat jako intenzivn� využívanou louku, která v zim� slouží jako 
sjezdovka (viz obrázek �. 15). 

Obrázek �. 15: Pohledy západním sm�rem 
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Charakteristika území 

� P�írodní charakteristika 
�ešený zám�r „Rekrea�ní domy Vrchlabí“ se nachází v intravilánu m�sta Vrchlabí.  

M�sto Vrchlabí je obklopeno esteticky vysoce hodnotnou krajinou s vysokým podílem les�, 
rozptýlené zelen� a trvale travních porost�. Dle koeficientu ekologické stability se jedná 
o krajinu velmi výrazn� stabilizovanou. Základním stabilizujícím prvkem v území jsou lesy. 
Na druhou stranu z hlediska celkového stavu životního prost�edí je sídelní útvar m�sta a jeho 
bezprost�ední okolí prostorem dosti exponovaným, se zát�ží ovlivn�nou pr�myslovou 
i zem�d�lskou �inností a v neposlední �ad� i dopravou. 

Charakter m�sta Vrchlabí se v mnohém pod�ídil topografii terénu - p�echod dvou 
geomorfologických celk� Krkonoše a Krkonošské podh��í. Již v historii �innost �lov�ka 
vtiskla terénu ur�ité charakteristické rysy.  

Území leží v Krkonošském bioregionu. Hodnocený pozemek leží v ochranném pásmu NP 
Krkonoše a zárove� je sou�ástí Evropsky významné lokality Krkonoše a Pta�í oblasti 
Krkonoše, jejichž hranice jsou v této �ásti území prakticky totožné. Na lokalit� se nenalézá 
žádné maloplošné zvlášt� chrán�né území, ani  tudy neprochází územní systém ekologické 
stability ve smyslu zákona �. 114/1992 Sb., v platném zn�ní.  

Na území zám�ru nezasahuje žádný z prvk� územního systému ekologické stability ani není 
situován žádný významný krajinný prvek. 

Památné a významné stromy nejsou na plochách dot�ených zám�rem ani v jejich blízkosti 
registrovány. 

Území se nachází v ochranném pásmu Krkonošského národního parku a v EVL a PO 
Krkonoše (p�edm�ty ochrany lokalit NATURA 2000 se však zde nenacházejí). Jiná chrán�ná 
území se zde nenacházejí. 

� Kulturní a historická charakteristika 
V rámci výstavby zám�ru nejsou dot�eny žádné kulturní památky, jejich ochranná pásma, 
žádné památkové rezervace nebo památkové zóny. 

V území se nachází scelené zem�d�lské louky, kde jsou �áste�n� patrné mezní pásy, �asto 
zarostlé d�evinnou vegetací. Znatelné je i specifické uspo�ádání záhumenicové plužiny 
kolmo k obci. 

Mezi kulturní znaky m�žeme za�adit nadzemní elektrické vedení s pravideln� rozmíst�nými 
sloupy a pravideln� rozmíst�nými sloupy lyža�ské vleku a místní komunikace. 

� Negativní prvky v krajin� 
Vrchlabí leží ve velmi exponované dopravní poloze, v pr�b�hu posledního století je vnímáno 
jako významná silni�ní k�ižovatka s nástupem do Krkonoš. 

Dot�ený prostor je pom�rn� antropogenn� ovlivn�n, nachází se zde zpevn�né plochy 
sloužící jako parkovišt� pro návšt�vníky sjezdovek, technické za�ízení sjezdovek. Jako další 
negativní prvek v krajin� m�žeme ozna�it místní komunikace. 

Fauna, flóra 
Dle biogeografického �len�ní leží p�edm�tné území v Krkonošském bioregionu1.68 (Culek a 
kol., 1996).  

P�irozenou potenciální vegetací zájmového území jsou smíšené horské lesy, zejména 
kv�tnaté a klenové bu�iny (Dentario eneaphylli-Fagetum a Aceri-Fagetum), podél vodních 
tok� se vyskytovaly luhy (Alnenion glutinoso-incane). 
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P�irozenou náhradní vegetací na odlesn�ných plochách jsou spole�enstva vlh�ích 
kv�tnatých luk svazu Poo chaixii-Deschampsion caespitosae, v nivách a na prameništích 
vlhké louky svazu Calthion, na sušších místech pak svazu Nardion. Druhová i v�ková 
skladba les� je v sou�asnosti siln� ovlivn�na lesním hospoda�ením, �ást porost� je 
p�em�n�na na kulturní smr�iny. Na odlesn�ných plochách v okolí zám�ru p�evládají 
intenzifikované louky. 

Fauna zájmového území je typická pro hercynská poho�í. Hodnocený pozemek leží 
v ochranném pásmu NP Krkonoše a zárove� je sou�ástí Evropsky významné lokality 
Krkonoše a Pta�í oblasti Krkonoše, jejichž hranice jsou v této �ásti území prakticky totožné. 
(Viz také biologické hodnocení zám�ru, které je sou�ástí tohoto dokumentu – p�íloha �. 4). 

Na lokalit� ur�ené k výstavb� byl v �ervnu roku 2009 proveden biologický pr�zkum 
zam��ený na zjišt�ní výskytu rostlin a živo�ich� s d�razem na p�ítomnost taxon� chrán�ných 
podle zákona �. 114/1992 Sb., v platném zn�ní. 

Lokalita je situována u obchvatu Vrchlabí sm�rem na Špindler�v Mlýn. Pozemek ur�ený 
k zastav�ní navazuje na plochy užívané k rekrea�nímu ubytování a sportovním aktivitám. Na 
východ� sousedí s hotelem Imlauf, na západ� se dv�ma lyža�skými sjezdovkami. Pozemek 
se nachází u dojezdové �ásti sjezdovky a je svažitý k východu. V dob� provád�ní pr�zkumu 
na dot�ených plochách p�evažovaly travní porosty, �ást ploch byla narušena probíhajícími 
terénními úpravami. 

Bylinný porost je možné dle katalogu biotop� �R charakterizovat jako intenzivn� využívanou 
louku. Jde tedy o nep�írodní biotop siln� ovlivn�ný �inností �lov�ka. Jeho kvalita byla 
v minulosti poznamenána narušením p�i stavební �innosti. Druhová skladba je velmi 
omezená. Na v�tšin� plochy zde dominují druhy jako ovsík vyvýšený, jetel plazivý, jetel lu�ní, 
jílek vytrvalý, pampeliška léka�ská, podb�l léka�ský a jitrocel v�tší. Dále se zde vyskytuje 
š�ovík tupolistý, �eb�í�ek obecný, srha lalo�natá, psárka lu�ní, kost�ava lu�ní, zvonek 
okrouhlolistý, kopretina bílá, kakost lu�ní, bolševník obecný, pchá� oset, krabilice zápašná, 
škarda dvouletá, mrkev obecná, t�ezalka skvrnitá, š�ovík kyselý, jitrocel kopinatý, hrachor 
lu�ní, máchelka podzimní. 

V�tšina plochy je pravideln� se�ena n�kolikrát za rok v rámci údržby okolí hotelu Imlauf. 
�áste�n� pozemek zasahuje i na sjezdovku, která je v letním období využívána k pastv� 
dobytka. D�evinná zele� se na míst� stavby nevyskytuje. Na okrajích pozemku se nacházejí 
dva vzrostlí jedinci javoru klenu a jasnu ztepilého. 

Spole�enstvo živo�ich� v míst� plánované stavby je omezeno nedostatkem vhodných úkryt� 
a silným antropickým tlakem (�astý pohyb lidí, narušení povrchu p�dy). Z obratlovc� byl 
v t�sné blízkosti zaznamenán výskyt n�kolika juvenilních jedinc� zajíce polního (Lepus 
europaeus). Savcem, který na míst� stavby žije trvale, je ovšem jen hraboš polní (Microtus 
arvalis). Z pták� byli v sousedství plochy pozorováni drozd kví�ala (Turdus pilaris), rehek 
domácí (Phoenicurus ochruros), straka obecná (Pica pica), kos �erný (Turdus merula) a 
ji�i�ka obecná (Delichon urbica). Jde vesm�s o druhy adaptované na život v urbanizovaných 
územích. Výskyt plaz� ani obojživelník� nebyl na dot�ené ploše zaznamenán. 

P�ehled zjišt�ných druh� vyšších rostlin je uveden v tabulce �. 1 v biologickém hodnocení 
(viz p�íloha �. 4 oznámení).  

Ostatní složky životního prost�edí  
Ostatní složky životního prost�edí v dot�eném území pravd�podobn� nebudou navrhovaným 
zám�rem ovlivn�ny. 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM�RU NA VE�EJNÉ ZDRAVÍ A 
NA ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ 

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

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

Výstavba zám�ru 
Zdrojem emisí bude provoz stavebních mechanizm� na staveništi a obslužná nákladní 
automobilová doprava na p�íjezdových komunikacích. 

B�hem výstavby se mohou uvol�ovat emise poletavého prachu (p�i provád�ní zemních 
prací, ze skládek sypkých materiál� aj.). Produkované emise budou závislé na aktuálních 
pov�trnostních podmínkách (síle a sm�ru v�tru), vlhkosti vzduchu, p�dy a dále také na 
realizaci opat�ení k omezování prašnosti, proto musí být dodržována následující opat�ení 
(doporu�ení zpracovatele rozptylové studie): 
− b�hem výstavby realizovat opat�ení proti prášení a úletu sypkých hmot (kropení prašných 

povrch�, pravidelná o�ista ploch staveništ�), 

− provád�t pravidelné �išt�ní vozovky a v p�ípad� sucha kropení, 

− za nep�íznivých pov�trnostních podmínek zamezit ší�ení prašnosti do okolí - vhodnou 
manipulací se sypkými materiály, kropením, 

− p�ed výjezdem z areálu stavby �ádn� o�istit vozidla, 

− zabezpe�it náklad na automobilech proti úsyp�m, 

− up�ednostnit nasazení stavebních mechanizm� a nákladních vozidel s nízkými 
hodnotami emisí zne�iš�ujících látek. 

P�sobení t�chto zdroj� je �asov� omezené – zejména b�hem výkopových a zemních prací.  

Provoz zám�ru 
Zám�rem investora je vybudování t�í apartmánových dvojdomk� a 6 parkovacích stání pro 
osobní automobily. Vytáp�ní všech t�í objektu je navrženo elektrické p�ímotopné. Zdrojem 
tepla bude centrální elektrokotelna. Elektrické napojení objektu bude z distribu�ní sít� 
spole�nosti �EZ Distribuce. 

� Imisní limity 
Imisní limity jsou stanoveny na�ízením vlády �. 597/2006 Sb. Hodnoty imisních limit� jsou 
vyjád�eny v µg.m-3 a vztahují se na standardní podmínky – objem p�epo�tený na teplotu 
293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa. 
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Imisní limity vybraných zne�iš�ujících látek 

Tabulka �. 11: Imisní limity 

Zne�iš	ující látka Doba 
pr�m�rování 

Hodnota imisního limitu/maximální 
povolený po�et jejího p�ekro�ení za 

rok 

Datum, do n�hož 
musí být limit 

dosažen 

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

Oxid dusi�itý 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 zne�iš�ujících látek 

Tabulka �. 12: Meze tolerance 

Zne�iš	ující látka Doba pr�m�rování 2009 

Oxid dusi�itý 1 hodina 10 µg.m-3 

Oxid dusi�itý 1 rok 2 µg.m-3 

Benzen 1 rok 1 µg.m-3 

Vliv na hlukovou situaci 
V území posuzovaného zám�ru 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 no�ní dobu (LAq,1h = 40 dB). Proto není nutné zpracovávat hlukovou 
studii. 

Hygienické limity 

� Nejvyšší p�ípustné hodnoty hluku  
Nejvyšší p�ípustné hladiny hluku jsou uvedeny v na�ízení vlády �. 148/2006 Sb., o ochran� 
zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací, v platném zn�ní. 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A: 
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LpAeq,T je hlavním deskriptorem pro posuzování 
hluku v pracovním i venkovním prost�edí. Je definována: 
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kde fi je míra �asového výskytu hladin z m��eného �asového úseku v i-tém 
hladinovém intervalu v procentech, sekundách nebo �etnosti �tení 

 Li je st�ední hladina v i-tém hladinovém intervalu v dB 
 n je celkový po�et hladinových interval� 

§ 11 (1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvo�eného impulsy 
ve venkovním prostoru vznikajícími p�i st�elb� z t�žkých zbraní, p�i explozích výbušnin 
s hmotností nad 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a p�i sonickém t�esku, se vyjad�ují 
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ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní dob� se stanoví pro 8 souvislých a 
na sebe navazujících nejhlu�n�jších hodin (LAeq,8h), v no�ní dob� pro nejhlu�n�jší 1 hodinu 
(LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou ú�elových 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 no�ní dobu (LAeq,8h). 

§ 11 (4) Hygienický limit v ekvivalentní hladin� akustického tlaku A, s výjimkou hluku 
z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví sou�tem základní 
hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí p�ihlížejících ke druhu 
chrán�ného prostoru a denní a no�ní dob� podle p�ílohy �. 3 k tomuto na�ízení. Pro vysoce 
impulsní hluk se p�i�te další korekce –12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li 
výrazn� informa�ní charakter, jako nap�íklad �e�, p�i�te se další korekce –5 dB. 

Tabulka �. 13: Korekce pro stanovení nejvyšších p�ípustných hodnot hluku v chrán�ném 
venkovním prostoru a v chrán�ných venkovních prostorech staveb: 

Korekce (dB) Zp�sob využití území 
1) 2) 3) 4) 

Chrán�né venkovní prostory staveb l�žkových zdravotnických 
za�ízení v�etn� lázní - 5 0 + 5 + 15 

Chrán�ný venkovní prostor l�žkových zdravotnických za�ízení 
v�etn� lázní 0 0 + 5 + 15 

Chrán�né venkovní prostory ostatních staveb a chrán�ný 
ostatní venkovní prostor 0 + 5 + 10 + 20 

Poznámka - korekce se nes�ítají 
Pro no�ní dobu se pro chrán�ný venkovní prostor staveb p�i�ítá další korekce   - 10 dB s výjimkou 
hluku z dopravy na železni�ních dráhách, kde se použije korekce - 5 dB 
1) Použije se pro hluk z ve�ejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdroj� hluku, 

s výjimkou letiš�, pozemních komunikací, nejde-li o ú�elové komunikace, a dále s výjimkou drah, 
nejde-li o železni�ní stanice zajiš�ující vlakotvorné práce, zejména roz�a�ování a sestavu 
nákladních vlak�, prohlídku vlak� a opravy voz� 

2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na ve�ejných komunikacích, s výjimkou ú�elových 
komunikací, a drahách 

3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy 
na t�chto komunikacích je p�evažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních 
komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném pásmu dráhy. 

4) Použije se v p�ípad� staré hlukové zát�že z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, 
kdy starou hlukovou zát�ží se rozumí stav hlu�nosti p�sobený dopravou na pozemních 
komunikacích a drahách, který v chrán�ných venkovních prostorech staveb a v chrán�ném 
venkovním prostoru vznikl do 31.1. 2000. Tato korekce z�stává zachována i po položení nového 
povrchu vozovky, vým�ny kolejového svršku, pop�ípad� rozší�ení vozovek p�i zachování 
sm�rového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, p�i které nesmí dojít ke 
zhoršení stávající hlu�nosti v chrán�ném venkovním prostoru staveb a v chrán�ném venkovním 
prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy. 

Kone�né posouzení p�ísluší místn� p�íslušnému územnímu pracovišti krajské hygienické 
stanice, stejn� jako ur�ení korekcí a stanovení opat�ení v p�ípad� p�ekro�ení povolených 
hodnot. 

D�sledky pro �ešení 
Na základ� na�ízení vlády �. 148/2006 Sb. vyplývá pro zájmové území následující stanovení 
hygienických limit�. 
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Tabulka �. 14: D�sledky pro �ešení 

Základní hladina akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB 
Korekce na místní podmínky  
Stacionární zdroje hluku 
Chrán�né venkovní prostory staveb a chrán�né venkovní prostory 0 dB 
Dopravní hluk 1) 
Chrán�né venkovní prostory staveb a chrán�né venkovní prostory + 10 dB 
Korekce na denní dobu 
Chrán�né venkovní prostory staveb 
Den 0600 - 2200 hod (T= 16 hod) 0 dB 
Noc 2200 - 0600 hod (T= 8 hod) - 10 dB 
Výsledná nejvyšší p�ípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T 
Stacionární zdroje hluku 
Den Chrán�né venkovní prostory a chrán�né venkovní prostory staveb LAeq,T = 50 dB 

Chrán�né venkovní prostory  LAeq,T = 50 dB Noc 
Chrán�né venkovní prostory staveb LAeq,T = 40 dB 

Dopravní hluk 1) 
Den Chrán�né venkovní prostory a chrán�né venkovní prostory staveb LAeq,T = 60 dB 

Chrán�né venkovní prostory  LAeq,T = 60 dB Noc 
Chrán�né 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 t�chto komunikacích je p�evažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních 
komunikacích  

Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Etapa výstavby zám�ru 
Nep�edpokládá se negativní ovlivn�ní kvality povrchových a podzemních vod.  

Nejv�tší riziko pro kvalitu podzemní vody p�edstavují p�ípadné úkapy nebo úniky ropných 
látek (nafta, benzín, hydraulické oleje apod.) používaných p�i 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 
�. 254/2001 Sb., o vodách, v platném zn�ní. Na nezpevn�ných, nezabezpe�ených plochách 
nebude provozována jakákoliv manipulace s ropnými látkami, ani jejich skladování, dále zde 
nebudou opravovány žádné mechanizmy (stavební stroje �i vozidla). Pro parkování a opravy 
t�chto mechanizm� budou využity stávající zpevn�né manipula�ní plochy a parkovišt�. 
Všechny mechanizmy, které se budou pohybovat na za�ízeních staveništ� budou 
v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných 
úkap� ropných látek - kontrola bude provád�na pravideln�, vždy p�ed zahájením prací 
v t�chto prostorech.  

V p�ípad� úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodlen� odstran�na, odvezena a uložena na lokalit� ur�ené k t�mto ú�el�m. 

Etapa provozu zám�ru 
B�hem provozu zám�ru budou vznikat odpadní vody splaškové a deš�ové.  
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Kanalizace bude oddílná, tzn. že odvádí pouze splaškové odpadní vody, deš�ové vody ze 
st�echy a zpevn�ných ploch budou �ešeny volným vsakem do terénu.  

Pro odvedení splaškových vod je navržena nová areálová kanalizace a vlastní �istírna 
odpadních vod. Vy�išt�né vody z �OV budou odvád�ny do zatrubn�ného potoka, který 
protéká v dosahu pozemku investora. Pro odvod vy�išt�ných bude zbudována nová 
kanaliza�ní stoka vedoucí od pozemku investora v ose budoucí komunikace.  

Deš�ové odpadní vody ze st�ech objekt� budou svedeny voln� na terén, pop�. do 
vsakovacích šachet (bude up�esn�no podle geologického pr�zkumu) nebo odvod�ovacího 
rigolu. Taktéž deš�ové vody z p�íjezdové komunikace budou odvedeny odvod�ovacím 
rigolem v b�ehu komunikace s vyúst�ním voln� na terén.  

P�i provozu zám�ru m�že být v malých množstvích nakládáno i s p�ípravky, látkami a 
odpady, které lze ozna�it jako závadné vodám (zejména p�ípravky využívané v údržb� - 
barvy a laky, obaly obsahující zbytky nebezpe�ných látek nebo obaly t�mito látkami 
zne�išt�né aj.). Nakládání s látkami a odpady ohrožujícími jakost nebo zdravotní 
nezávadnost vod musí respektovat ochranu jakosti povrchových a podzemních vod 
v souladu se zákonem �. 254/2001 Sb., o vodách, v platném zn�ní. 

V areálu budou shromaž	ovány pouze odpady související s jejím provozem. Odpady musí 
být správn� zabezpe�eny a musí s nimi být nakládáno dle požadavk� platné legislativy (dle 
zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném zn�ní a jeho provád�cích p�edpis�). 

Obecn� lze za hlavní rizika zhoršení jakosti podzemní i povrchové vody p�i budoucím 
provozu zám�ru považovat p�ípadné havárie �i jiné nestandardní stavy (viz kapitola B. III. 5).  

Vlivy na p�du 

Zám�r je zamýšlen na ploše o celkové vým��e 1 379,1 m2, z toho zábor zem�d�lské p�dy 
bude tvo�it 1 275,1 m2. Jedná se o ZPF v t�ídách ochrany III a IV. 

Do III. t�ídy ochrany jsou slou�eny p�dy v jednotlivých klimatických regionech s pr�m�rnou 
produk�ní schopností a st�edním stupn�m ochrany, které je možno v územním plánování 
využít pro eventuální výstavbu. 

Do IV. t�ídy ochrany jsou sdruženy p�dy s p�evážn� podpr�m�rnou produk�ní schopností 
v rámci p�íslušných klimatických region� jen s omezenou ochranou, využitelné i pro 
výstavbu. 

Dot�ené pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná p�da, trvalý travní porost, 
ovocný sad a ostatní plocha. 

Pozemky ur�ené k pln�ní funkce lesa (PUPFL) nebudou zám�rem dot�eny. 

V rámci výstavby musí být provedena v maximální možné mí�e všechna dostupná opat�ení 
zabra�ující erozi p�dy. Odkryté plochy budou rekultivovány co možná nejrychleji, aby 
nedocházelo k erozivním projev�m, prašnosti a splach�m p�dy. 

Vlivy na horninové prost�edí 
Ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory se v dot�eném území nenacházejí. Vliv lze 
ozna�it za nulový.  

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
V �ervnu 2009 bylo Mgr. Losíkem, Ph.D. provedeno biologické posouzení p�edm�tné lokality 
(viz p�íloha dokumentu �. 4), které poukazuje na to, že realizace a provoz �ešeného zám�ru 
nebude mít významn� negativní vliv na biologickou hodnotu území. Vzhledem k tomu, že 



REKREA�NÍ DOMY -  VRCHLABÍ  

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

 49 

v míst� stavby se vyskytují výhradn� degradované travo-bylinné porosty, nebudou stavbou 
zni�ena žádná významn�jší rostlinná spole�enstva. 

B�hem stavby nedojde k p�ímému ovlivn�ní populace žádného zvlášt� chrán�ného druhu 
rostliny nebo živo�icha, ani k postižení cenných p�írodních stanoviš�. Na �ásti dot�ené 
plochy budou v rámci sadových úprav založeny porosty trvalé zelen�, které se mohou �asem 
stát biotopem pro drobné živo�ichy. Vliv provozu plánovaného zám�ru na okolní biotopy 
bude minimální. V blízkém okolí se nevyskytují žádné druhy živo�ich�, které by byly citlivé 
k rušení p�ítomností �lov�ka. 

Na území zám�ru nezasahuje žádný z prvk� územního systému ekologické stability ani zde 
není situován žádný významný krajinný prvek. 

Památné a významné stromy nejsou na plochách dot�ených zám�rem ani v jejich blízkosti 
registrovány. 

Dle vyjád�ení Správy Krkonošského národního parku (zn. KRNAP 04757/2009) lze vylou�it, 
že p�edm�tný zám�r m�že mít významný vliv na území soustavy NATURA 2000, tj. na 
Evropsky významnou lokalitu Krkonoše nebo Pta�í oblast Krkonoše. Na lokalit� se 
nenachází žádné p�írodní stanovišt� soustavy NATURA 2000, žádné p�edm�ty ochrany 
Evropsky významné lokality Krkonoše ani zde nebyl registrován žádný p�edm�t ochrany 
Pta�í oblasti Krkonoše. Vyjád�ení Správy Krkonošského národního parku je v p�íloze tohoto 
dokumentu �. 3. Sou�ástí této p�ílohy je i vyjád�ení Krajského ú�adu Královéhradeckého 
kraje (�.j. 10013/ZP/2009-Ns), v kterém je konstatováno, že p�edm�tný zám�r nem�že mít 
významný vliv na evropsky významné lokality v Královéhradeckém kraji (uvedené ve sd�lení 
MŽP �. 81/2008 Sb., o evropsky významných lokalitách, které byly za�azeny do evropského 
seznamu) a vyhlášené pta�í oblasti ve smyslu zákona. 

Zvlášt� chrán�ná území ani území p�írodních park� se v míst� zám�ru nevyskytují.  

Vlivy na krajinu a krajinný ráz 
Krajinný ráz je definován v § 12 zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny jako 
zejména p�írodní, kulturní a historická charakteristika ur�itého místa �i oblasti, který je 
chrán�n p�ed �inností snižující jeho estetickou a p�írodní hodnotu.  

Analýza zásahu do jednotlivých hodnot krajinného rázu 
Každý nalezený znak v rámci hodnocení byl podroben zkoumání, zda by mohlo dojít 
realizací stavby v uvedeném �len�ní hmot a objemu k zásahu do uplatn�ní a projevu tohoto 
znaku. Za tímto ú�elem je následující tabulka dopln�na znaky, u kterých lze o�ekávat 
zasažení novým zám�rem a toto zasažení je definováno podle již uvedené stupnice 
v souladu s citovanou metodikou (Vorel I. a kol., 2006): 
� Pozitivní zásah – zlepšuje projev znaku 

� Žádný zásah – nezasahuje nijak do daného znaku 

� Mírný zásah – snižuje p�sobení daného znaku 

� St�edn� silný zásah – poškozuje projev daného znaku natolik, že jej zm�ní 

� Silný zásah – poškozuje projev a význam daného znaku natolik, že zna�n� jeho význam i 
projev 

� Stírající zásah – stírá výrazné p�sobení daného znaku, nap�. dominanta je set�ena v�tší 

� Zesilující ú�inek – dojde k zesílení ú�inku daného znaku 
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Znaky, které nejsou v následující tabulce uvedeny a jsou ve vý�tu identifikovaných znak� 
v p�edchozí kapitole, nejsou zám�rem nijak zasaženy a nehodnotí se.  

Potenciální vliv stavby byl hodnocen na estetickou a p�írodní hodnotu krajinného rázu, 
harmonické m��ítko a vztahy v krajin� a zásah do VKP. 

V tabulkách �. 15 - 17 jsou uvedeny identifikované znaky krajinného rázu v d�íve 
popisovaných charakteristikách. Jednotlivé zasažené znaky jsou vyhodnoceny podle jejich 
významu, projevu (uplatn�ní) a cennosti, jak uvádí citovaný metodický postup. Je zde rovn�ž 
hodnocena míra vlivu realizací zám�ru na tyto znaky, a to v rozmezí pozitivní, mírný, st�edn� 
silný, silný, stírající, zesilující (zásah �i vliv) a nový ú�inek. Posouzení je provedeno pro stav 
území po ukon�ení realizace zám�ru. 

� Posouzení vlivu p�edloženého zám�ru spo�ívá ve 2 krocích: 
1) ve stanovení skute�nosti, zda vznikne nový znak jedné z charakteristik krajinného 

rázu, 

2) v porovnání dopadu tohoto znaku na stávající hodnoty krajinného rázu. 

Každý znak dané charakteristiky krajinného rázu je porovnán s novou skute�ností a výsledek 
tohoto srovnání je uveden ve sloupci „Míra vlivu“. Vyhodnocením uvedené tabulky 
dostaneme míru ovlivn�ní stávajících znak� jednotlivých charakteristik krajinného rázu. 

Z vyhodnocení lze usuzovat následující: 

Tabulka �. 15: Identifikace a klasifikace zasažených p�írodních znak� krajinného prostoru a 
ur�ení míry vlivu navrhovaného zám�ru na tyto znaky 

Projev Význam Cennost 

Znak a hodnoty 

po
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tiv
ní

 

ne
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ne
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ní
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B
�
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Míra vlivu 
(velikost zásahu) 

PO Krkonoše X    X   X  žádný 

EVL Krkonoše X    X   X  žádný 

Skupiny d�evin X     X   X žádný  

Pravideln� se�ené louky X     X   X žádný 
Antropicky vytvo�ené 
travnaté plochy  X    X   X mírný zásah 

Poznámka: 
X – vyskytující se projev, význam �i cennost 
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Tabulka �. 16: Identifikace a klasifikace zasažených kulturních a historických znak� 
krajinného prostoru a ur�ení míry vlivu navrhovaného zám�ru na tyto znaky 

Projev Význam Cennost 

Znak a hodnoty 

po
zi

tiv
ní
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ut
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Míra vlivu 
(velikost zásahu) 

Plochy ur�ené jako 
sportovn�-rekrea�ní  X    X   X žádný až zesilující 

Komunikace vytvá�ející 
um�lou osu krajiny   X   X   X žádný až zesilující 

Kulturní upravovaná 
zele� – cizokrajné 
d�eviny a rostliny ve 
volných prostranství 

 X    X   X žádný 

Poznámka: 
X – vyskytující se projev, význam �i cennost 

Tabulka �. 17: Identifikace a klasifikace zasažených dominantních znak�, estetických 
hodnot, prostorových vztah� a harmonického m��ítka krajinného prostoru a ur�ení míry vlivu 
navrhovaného zám�ru na tyto znaky 

Projev Význam Cennost 

Znak a hodnoty 

po
zi

tiv
ní
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á Míra vlivu 

(velikost zásahu) 

Drobné m��ítko krajiny  X    X    X žádný 

Poznámka: 
X – vyskytující se projev, význam �i cennost 

Vyhodnocení potenciálního vlivu uvedeného zám�ru na hodnoty krajinného rázu 
vymezených prostorových jednotek 
Z pohledu ochrany krajinného rázu není ú�elné posuzovat kvalitu navrhované zástavby, ale 
p�edevším posuzovat možné vlivy p�edloženého zám�ru na pozitivní hodnoty krajinného 
rázu vymezeného DoKP – za�len�ní do krajinného rámce, ovlivn�ní krajinného obrazu sídel, 
vztahy v krajin�, zm�ny m��ítek, zm�ny v obsahu znak� p�írodní, kulturní a historické 
charakteristiky (resp. zm�nu �i potla�ení t�ch prvk�, které je p�edstavují), zásahy do 
p�ítomných estetických a p�írodních hodnot krajinného rázu. 
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Posouzení dopadu zám�ru na krajinný ráz musí zodpov�d�t následující otázky: 

� Budou ohroženy ZCHÚ, VKP, památné zóny tak, že nebudou zachovány nebo bude 
snížen jejich význam? 
Nebylo prokázáno. 

� Dojde k narušení pozitivní kulturní dominanty krajiny? 
Ne. 

� Dojde ke zm�n� a narušení dochovaných vztah� v krajin�? 
Mírn� bude zesílena existence rekrea�ních objekt� v území, podobné objekty jsou pro 
toto místo typické (jedná se o turisticky hojn� navšt�vovanou lokalitu). 

� Dojde k narušení harmonického m��ítka v krajin�? 
Ne. 

� Dojde ke snížení estetické hodnoty krajinného rázu? 
Vzhledem k existenci obdobných rekrea�ních objekt� a technického vybavení sjezdovek 
nedojde ke snížení estetické hodnoty. 

� Dojde ke snížení p�írodní hodnoty krajinného rázu? 
Ne, jde o nep�írodní biotop siln� ovlivn�ný �inností �lov�ka.  

� Dojde realizací zám�ru ke zm�n� charakteru sídla a tím i jeho celkové prom�n�? 
Ne. 

� Dojde k dot�ení kulturních a historických hodnot sídla? 
Ne. 

� Dojde ke zm�n� proporce a m��ítka vnímání jednotlivých �ástí sídla ve vztahu k jeho 
zapojení do krajinného rámce? 
Ne, bude se jednat o objekty malých proporcí. 

� Vznikne nová dominanta sídla a je tato dominanta žádoucí? 
Ne. 

� Dojde k potla�ení �i odstran�ní historických a kulturních hodnot sídla? 

Ne. 

� Dojde k zásahu do struktury navazující krajiny a tím i prom�n� charakteru krajinného 
rámce (z pohledu urbanizmu, ochrany krajinného rázu – zvýšení nebo snížení p�írodní a 
estetické hodnoty krajiny)? 
Ne. 
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Obrázek �. 16: Posuzovaná lokalita 

Záv�r 
Na základ� hodnocení uvedeného zám�ru „Rekrea�ní domy - Vrchlabí“ na krajinný ráz lze 
konstatovat, že realizací zám�ru, jak je navrhován v p�edloženém oznámení, nedojde 
z pohledu ochrany krajinného rázu ve smyslu §12 zákona �. 114/1992 Sb., v platném zn�ní 
k významnému zásahu do pozitivních hodnot krajinného rázu a tím snížení estetické 
a p�írodní hodnoty místa �i oblasti krajinného rázu. 

Toto stanovisko je od�vodn�no tím, že z pohledu ochrany krajinného rázu nevznikne nový 
znak kulturní charakteristiky, ale dojde k zesílení uplatn�ní stávajícího existujícího prvku 
p�edstavovaného rekrea�ní oblastí. 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Na dot�eném území se nep�edpokládají archeologické nálezy ve smyslu zákona 
�. 20/1987 Sb., v platném zn�ní. 

V p�ípad� zjišt�ní výskytu archeologických památek v pr�b�hu stavebních prací, jsou 
stavebníci p�edm�tného zám�ru povinni ve smyslu zákona �. 20/1987 Sb., o státní 
památkové pé�i, v platném zn�ní, umožnit záchranný archeologický výzkum. 

V rámci výstavby zám�ru nejsou dot�eny žádné kulturní památky, jejich ochranná pásma, 
žádné památkové rezervace nebo památkové zóny.  
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2. Rozsah vliv� vzhledem k zasaženému území a populaci 

Parcely dot�ené stavbou p�edm�tného zám�ru jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná 
p�da, trvalý travní porost, ovocný sad a ostatní plocha. Pozemky ur�ené k pln�ní funkce lesa 
nebudou zám�rem dot�eny.  

Zám�r bude �ešen tak, aby nemohlo dojít ke zne�išt�ní podzemních ani povrchových vod 
jeho provozem. Budou u�in�na odpovídající opat�ení, aby závadné látky nevnikly do 
povrchových �i podzemních vod nebo do kanalizace. Látky budou �ádn� zabezpe�eny a 
bude s nimi nakládáno b�hem výstavby i provozu zám�ru v souladu se zákonem o vodách, 
�. 254/2001 Sb., v platném zn�ní. 

Z hlediska vlivu na ovzduší a hlukového zatížení není p�edm�tný zám�r významný. 

Na území zám�ru nezasahuje žádný z prvk� územního systému ekologické stability ani není 
situován žádný významný krajinný prvek. 

Památné a významné stromy nejsou na plochách dot�ených zám�rem ani v jejich blízkosti 
registrovány. 

Území se nachází v ochranném pásmu Krkonošského národního parku a v EVL a PO 
Krkonoše (p�edm�ty ochrany lokalit NATURA 2000 se však zde nenacházejí). Jiná chrán�ná 
území se zde nenacházejí. 

Na posuzovaném území nebyly evidovány žádné ekologické zát�že. 

�ešený zám�r není situován v chrán�né oblasti akumulace vod (CHOPAV).  

Nerostné zdroje se v dot�eném území nenacházejí.  

Na �ešeném území se nevyskytují žádné nemovité kulturní a historické památky. V prostoru 
se rovn�ž nenachází žádná drobná solitérní architektura. 

Za p�edpokladu realizace dále navržených podmínek k ochran� zdraví obyvatelstva 
a životního prost�edí vyplývajících z procesu posuzování lze konstatovat, že životní prost�edí 
v dot�ené lokalit� jako celek nebude ovlivn�no nad únosnou míru. 

3. Údaje o možných významných nep�íznivých vlivech p�esahujících státní 
hranice 

Zám�r nebude mít vzhledem ke svému charakteru a umíst�ní žádné nep�íznivé vlivy za 
státními hranicemi. 

4. Opat�ení k prevenci, vylou�ení, snížení, pop�ípad� kompenzaci 
nep�íznivých vliv� 

Preventivní opat�ení 

Z b�žného pr�b�hu realizace výstavby zám�ru, p�i dodržování legislativních p�edpis� a 
navržených opat�ení nevyplývají pro pracovníky, obyvatele a životní prost�edí v posuzované 
lokalit� a jejím okolí žádné negativní vlivy a významná rizika snižující kvalitu tohoto území. 

Dle provedeného komplexního posouzení zám�ru z hlediska vliv� na zdraví obyvatel 
a na životní prost�edí plynou pro dodavatele staveb a provozovatele zám�ru „Rekrea�ní 
domy Vrchlabí“ následující povinnosti �i doporu�ení: 

Etapa p�ípravy stavby 
V následných stupních projektové dokumentace je nezbytné postupovat dle platné legislativy 
�R.  
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Etapa výstavby zám�ru 
Dodavatel stavby bude specifikovat prostory pro shromaž	ování nebezpe�ných odpad� a 
ostatních látek škodlivých vodám, v�etn� pr�b�žn� skladovaných množství; tyto budou 
shromaž	ovány pouze v nejmenším nutném množství a to ve vybraných a ozna�ených 
prostorách v souladu s p�íslušnými vodohospodá�skými p�edpisy a p�edpisy odpadového 
hospodá�ství.  

B�hem výstavby zám�ru se musí minimalizovat doba trvání stavby a negativní vlivy stavby 
na obyvatelstvo a životní prost�edí. Vlastní výstavba musí být organiza�n� zabezpe�ena 
zp�sobem, který maximáln� omezí možnost narušení faktor� pohody, a to zejména 
v no�ních hodinách – tj. veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a 
technologického materiálu budou uskute��ovány v denní dob�, bude minimalizován pohyb 
mechanizm� a t�žké techniky v blízkosti obytné zástavby. 

P�i výstavb� zám�ru je t�eba omezovat emise poletavého prachu - tuhé zne�iš�ující látky 
následujícími postupy: 

� pravidelným �išt�ním vozovky a v p�ípad� sucha kropením, 

� minimalizací zásob sypkých stavebních materiál� a ostatních potencionálních zdroj� 
prašnosti, 

� za nep�íznivých pov�trnostních podmínek zamezením ší�ení prašnosti do okolí (nap�. 
vhodnou manipulací se sypkými materiály, kropením, aj.), 

� zabezpe�ením nákladu na automobilech proti úsyp�m a p�ed výjezdem z areálu 
stavby �ádnou o�istou vozidel. 

Dále je t�eba provád�t pravidelnou údržbu a se�izování motor� vozidel a používaných 
mechanizm�. 

Nejv�tší riziko pro kvalitu podzemních vod a z hlediska zne�išt�ní p�dy p�edstavují p�ípadné 
úkapy nebo úniky ropných látek (nafta, benzín, hydraulické oleje apod.) používaných p�i 
provozu stavební mechanizace. 

Z hlediska ochrany vod a p�dy jsou proto formulovány následující podmínky: 
� pro parkování a opravy stavebních mechanizm� a manipulaci s ropnými látkami a 

látkami závadnými vodám musí být v rámci stavebních prací z�ízen stavební dv�r,  

� stavební mechanizmy, které se budou pohybovat na stavebních pozemcích, musí být 
v dokonalém technickém stavu; nezbytná bude jejich kontrola zejména z hlediska 
možných úkap� ropných látek; kontrola bude provád�na pravideln�, p�ed zahájením 
prací v t�chto prostorech, 

� s látkami závadnými vodám bude nakládáno pouze v místech k tomu ur�ených, která 
jsou dostate�n� zajišt�na proti úniku t�chto látek do vod povrchových nebo 
podzemních, 

� v p�ípad� úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodlen� odstran�na a odvezena a uložena na lokalit� ur�ené k t�mto ú�el�m. 

Z hlediska ochrany vod i p�d je t�eba zabezpe�it látky závadné vodám a p�d� (ropné 
produkty aj.) dle p�íslušných norem.  

Dodavatel stavby vytvo�í v rámci za�ízení staveništ� podmínky pro t�íd�ní a odd�lené 
shromaž	ování jednotlivých druh� odpad� v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, v platném zn�ní; o vznikajících odpadech 
v pr�b�hu stavby a zp�sobu jejich využití �i odstran�ní bude vedena odpovídající evidence. 
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P�i kolaudaci stavby bude p�edložena specifikace druh� a množství odpad� vzniklých 
v procesu výstavby a doložen zp�sob jejich využití �i odstran�ní. 

V rámci výstavby i provozu zám�ru musí být provedena v maximální možné mí�e všechna 
dostupná opat�ení zabra�ující erozi p�dy. Odkryté plochy budou zajišt�ny (nap�. zatravn�ny) 
co možná nejrychleji, aby nedocházelo k erozivním projev�m, prašnosti, splach�m p�dy. 

Na základ� provedeného hodnocení radonového indexu posuzovaného pozemku, kdy bylo 
zjišt�no st�ední radonové riziko, se doporu�ují �ešit ochranná opat�ení proti pronikání 
p�dního radonu do objektu v souladu s �SN 73 061. Obecn� je nutno zajistit protiradonovou 
izolaci na styku stavby se zemí a zajistit kvalitní provedení prostup� a spoj� stavby. 

Investor bude žádat dle stavebního zákona �. 183/2006 Sb., v platném zn�ní, 
o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení p�íslušný stavební ú�ad - M�stský ú�ad 
Vrchlabí, odbor rozvoje m�sta a územního plánování. Jedná se o tato navazující rozhodnutí 
dle složkových legislativních p�edpis�: 

Dále bude žádat o vydání souhlasu s trvalým odn�tím dot�ených pozemk� pro realizaci 
zám�ru ze ZPF (v souladu s ustanovením § 9, odst. 6 zákona�. 334/1992 Sb., o ochran� 
zem�d�lského p�dního fondu (ZPF), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�), vzhledem 
k p�edpokládanému rozsahu vyjmutí (<1 ha) je p�íslušným orgánem M�stský ú�ad Vrchlabí. 

Dále je nezbytné povolení k nakládání s vodami: 
1) Stavební povolení k realizaci vodního díla (studna a �OV) dle §55 odst. 1 vodního zákona 
�. 254/2001 Sb., v platném zn�ní. Pro �išt�ní splaškových odpadních vod je navržena 
biologická �OV AS-VARIOcomp 40N.  

V povolení s nakládání s vodami p�íslušný vodoprávní ú�ad stanoví ú�el, rozsah, povinnosti 
a pop�ípad� podmínky, za kterých se toto povolení vydává. P�íslušným vodoprávním ú�adem 
je M�stský ú�ad Vrchlabí. 

2) Povolení k vypoušt�ní odpadních vod do vod povrchových dle §8 odst.1, 
písm. c) vodního zákona �. 254/2001 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. P�i povolování 
vypoušt�ní deš�ových odpadních vod do vod povrchových stanoví p�íslušný vodoprávní ú�ad 
emisní limity pro místo výpusti (§6 odst. 3 na�ízení vlády �. 229/2007 Sb.) tak, aby byly 
dodrženy imisní standardy ukazatel� p�ípustného zne�išt�ní povrchových vod dle p�ílohy �. 3 
k tomuto na�ízení. P�íslušným vodoprávním ú�adem je M�stský ú�ad Vrchlabí. 

Etapa provozu zám�ru 
V etap� výstavby i provozu zám�ru bude provád�na pravidelná kontrola a údržba za�ízení 
v rozsahu dle požadavk� dodavatele a platné legislativy. 

Provozovat za�ízení v souladu se zákonem �. 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví a 
s ním souvisejících p�edpis� v platném zn�ní. 

P�i provozu zám�ru akreditovaným m��ením ov��it hlukovou situaci a tím i spln�ní 
hygienických limit� v nejbližším chrán�ném prostoru v souladu s na�ízením vlády 
�. 148/2006 Sb., v platném zn�ní. 

Ve zkušebním provozu ov��it akreditovaným m��ením kvalitu osv�tlení vnit�ních prostor� a 
ov��it též soulad osv�tlení s projektem a s normami denního a um�lého osv�tlení. 

Ve zkušebním provozu ov��it kvalitu mikroklimatických podmínek vnit�ních prostor� staveb. 

S odpady vznikajícími s provozem zám�ru nakládat dle zákona �. 185/2001 Sb. a jeho 
provád�cích p�edpis� v platném zn�ní.  

S chemickými látkami a p�ípravky nakládat dle zákona �. 356/2003 Sb., o chemických 
látkách a p�ípravcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  
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Nakládat s odpadními vodami v souladu se zákonem 254/2001 Sb.,o vodách, v platném 
zn�ní a v souladu se zákonem �. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném 
zn�ní.   

Dodržovat emisní limity stanovené p�íslušným vodoprávním ú�adem. 

5. Charakteristika nedostatk� ve znalostech a neur�itostí, které se vyskytly p�i 
specifikaci vliv� 

Imisní situace p�ímo v dot�ené lokalit� není trvale sledována žádnými monitorovacími 
stanicemi. Pro vyjád�ení pozadí byly použity hodnoty imisních koncentrací z monitorovacích 
stanic s odpovídající reprezentativností. 

Byl hodnocen o�ekávaný b�žný provoz zám�ru, �áste�n� byla hodnocena etapa výstavby, 
nebyly uvažovány nestandardní situace a havarijní stavy.  

Jednotlivé vlivy na životní prost�edí byly porovnávány se stanovenými limity a posuzovány 
dle platné legislativy �R. 

E. POROVNÁNÍ VARIANT �EŠENÍ ZÁM�RU 
V oznámení je hodnocen stávající stav (nulová varianta) a varianta �ešení zám�ru 
p�edložená oznamovatelem (aktivní varianta). 

Nulová varianta – �ešení bez �innosti – znamená zachování stávajícího stavu bez výstavby 
3 rekrea�ních dom�. Stávající stav je popsán v kapitole C. 

Aktivní varianta p�edstavuje realizaci zám�ru – výstavba rekrea�ních dom�. Umíst�ní 
zám�ru je p�edloženo v jedné variant�. Navrhovaná varianta z hlediska lokalizace zám�ru 
vyhovuje všem požadavk�m investora a je v souladu s platným územním plánem m�sta. 

Posuzovaná lokalita nepat�í mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Z hlediska vlivu na 
ovzduší není p�edm�tný zám�r významný.  

Z hlediska hlukového zatížení není p�edm�tný zám�r významný. V území posuzovaného 
zám�ru 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 no�ní 
dobu (LAq,1h = 40 dB).  

Z hlediska sociálních a ekonomických d�sledk� bude mít provoz zám�ru kladný vliv na 
obyvatelstvo.  

Zám�r je zamýšlen na ploše o celkové vým��e 1 379,1 m2, z toho zábor zem�d�lské p�dy 
bude tvo�it 1 275,1 m2. Jedná se o ZPF v t�ídách ochrany III a IV. Pozemky ur�ené k pln�ní 
funkce lesa nebudou zám�rem dot�eny. Vliv na p�du lze považovat za mén� významný. 

P�i výstavb� ani p�i b�žném provozu nehrozí nebezpe�í kontaminace podzemní 
a povrchové vody v jejím okolí. Ur�ité nebezpe�í však hrozí p�i nep�edvídané havárii. 

Ložiska nerostných surovin, dobývací prostory ani sesuvy se v dot�eném území nenachází. 
Vliv lze ozna�it za nulový. 

Na základ� hodnocení zám�ru „Rekrea�ní domy - Vrchlabí“ na krajinný ráz lze konstatovat, 
že realizací zám�ru, jak je navrhován v p�edloženém oznámení, nedojde z pohledu ochrany 
krajinného rázu ve smyslu §12 zákona �. 114/1992 Sb., v platném zn�ní k významnému 
zásahu do pozitivních hodnot krajinného rázu a tím snížení estetické a p�írodní hodnoty 
místa �i oblasti krajinného rázu. 
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Území se nachází v ochranném pásmu Krkonošského národního parku a v EVL a PO 
Krkonoše (p�edm�ty ochrany lokalit NATURA 2000 se však zde nenacházejí). Jiná chrán�ná 
území se zde nenacházejí. 

Na území zám�ru nezasahuje žádný z prvk� územního systému ekologické stability ani není 
situován žádný významný krajinný prvek. 

Památné stromy se v míst� zám�ru ani v bližším okolí nevyskytují.  

Stavba se nevyžádá kácení porost�. 

Nulová varianta se z hlediska vliv� na jednotlivé složky životního prost�edí jeví jako 
p�ízniv�jší, nicmén� vliv aktivní varianty nelze hodnotit jako významn� negativní. 

Celkov� lze konstatovat, že u všech negativních vliv� na složky životního prost�edí není 
p�ekro�eno lokální m��ítko významnosti vliv�.  
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F. DOPL�UJÍCÍ ÚDAJE 
1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj� v oznámení 

Hlavní výchozí teze, prameny, literatura  

Mapové podklady: 

Culek, M. a kol.: Biogeografické regiony �eské republiky, m��ítko 1 : 500 000, �eský ú�ad 
zem�m��i�ský a katastrální, Spole�nost pro životní prost�edí, Brno, 1993. 

Quitt, E.: Mapa klimatických oblastí �SSR, m��ítko 1 : 500 000, Geografický ústav �SAV, 
Brno, 1970. 

Literární podklady: 

Culek, M.: Biogeografické �len�ní �eské republiky. Enigma, Praha, 1996. 

Demek, J. a kol.: Zem�pisný lexikon �R - Hory a nížiny, AOPK �R, II. vydání, Brno, 2006. 

Míchal, I. a kol.: Hodnocení krajinného rázu a jeho uplat�ování ve ve�ejné správ�, Metodické 
doporu�ení Agentury pro ochranu p�írody a krajiny �R, Praha, 1999. 

Míchal, I.: Ekologická stabilita. Veronica, ekologické st�edisko �SOP, Ministerstvo životního 
prost�edí �eské republiky. Print, Brno, 1994. 

Vorel I.: Posouzení vlivu navrhované stavby, �innosti nebo zm�ny využití území na krajinný 
ráz ve smyslu § 12 zákona �. 114/1992 Sb. o ochran� p�írody a krajiny (metoda prostorové a 
charakterové diferenciace území). �VUT, Praha 2006. 

Samostatné studie: 
Atelier Tsunami s.r.o: Pr�vodní zpráva – Rekrea�ní domy Vrchlabí, Náchod, 2008. 

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

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

SAUL s.r.o.: Územní plán m�sta Vrchlabí – Návrh, Liberec, 2008. 

2. Další podstatné informace oznamovatele 
P�i popisu zájmového území byly využity údaje týkající se stavu dot�eného území a jeho 
p�írodních podmínek z dostupných literárních pramen� a studií a na základ� provedených 
terénních pr�zkum�.  

Vybrané dopl�ující údaje, studie, mapové podklady a ostatní p�ílohy jsou p�iloženy v záv�ru 
oznámení.  

Ústní a faxové informace 
Informace a podklady od investora, pracovník� projek�ní kancelá�e (Atelier Tsunami s.r.o.) a 
pracovník� M�stského ú�adu 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 
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� http://www.kr-kralovehradecky.cz/ 
� http://www.krnap.cz/ 
� http://www.mapy.cz 
� 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 

Zám�rem je realizace 3 rekrea�ních dom� v obci Vrchlabí. Využívání dom� se p�edpokládá 
sezónní, p�edevším v zimním období. Zám�r je navržen v katastrálním území Ho�ejší 
Vrchlabí na pozemcích s p. �. 2966/77, 2002/2, 2002/1, 2003, 2251/2, 2015/4, 2015/3 a 
1999/1. 

Parcely dot�ené stavbou p�edm�tného zám�ru jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná 
p�da, trvalý travní porost, ovocný sad a ostatní plocha. Zám�r je zamýšlen na ploše o 
celkové vým��e 1 379,1 m2, z toho zábor zem�d�lské p�dy bude tvo�it 1 275,1 m2. Jedná se 
o ZPF v t�ídách ochrany III a IV. 

�ešený zám�r „Rekrea�ní domy Vrchlabí“ se nachází v intravilánu m�sta Vrchlabí. 
Architektonické �ešení objektu bude respektovat lokalitu umíst�ní objektu, tzn. horské 
st�edisko. Materiálov� bude použita na objektu kombinace d�eva a prosklených ploch. Objekt 
je navržen s nevtíravou architekturou a výtvarným projevem, který nep�sobí agresivn� na 
okolí. 

M�sto Vrchlabí je obklopeno esteticky vysoce hodnotnou krajinou s vysokým podílem les�, 
rozptýlené zelen� a trvale travních porost�. Dle koeficientu ekologické stability se jedná o 
krajinu velmi výrazn� stabilizovanou. Základním stabilizujícím prvkem v území jsou lesy. Na 
druhou stranu z hlediska celkového stavu životního prost�edí je sídelní útvar m�sta a jeho 
bezprost�ední okolí prostorem dosti exponovaným, se zát�ží ovlivn�nou pr�myslovou 
i zem�d�lskou �inností a v neposlední �ad� i dopravou. 

Na základ� hodnocení uvedeného zám�ru „Rekrea�ní domy - Vrchlabí“ na krajinný ráz lze 
konstatovat, že realizací zám�ru, jak je navrhován v p�edloženém oznámení, nedojde 
z pohledu ochrany krajinného rázu ve smyslu §12 zákona �. 114/1992 Sb., v platném zn�ní 
k významnému zásahu do pozitivních hodnot krajinného rázu a tím snížení estetické 
a p�írodní hodnoty místa �i oblasti krajinného rázu. 

Toto stanovisko je od�vodn�no tím, že z pohledu ochrany krajinného rázu nevznikne nový 
znak kulturní charakteristiky, ale dojde k zesílení uplatn�ní stávajícího existujícího prvku 
p�edstavovaného rekrea�ní oblastí. 

Hlavní d�vody pro umíst�ní zám�ru jsou vlastnictví pozemk� investorem. Pot�eba výstavby 
t�chto rekrea�ních dom� vychází z podnikatelské strategie investora, p�ipravenosti technické 
infrastruktury v p�edm�tném území i souladu investi�ního zám�ru s územn� plánovací 
dokumentací. Pozemky navržené pro výstavbu rekrea�ních dom� byly vybrány pro z d�vodu 
atraktivní polohy, nacházejí se u dojezdové �ásti sjezdovky. Využívání budov se p�edpokládá 
sezónní, p�edevším v zimním období.  

Obyvatelstvo 
Výstavba zám�ru bude organiza�n� zabezpe�ena zp�sobem, který bude omezovat narušení 
faktor� pohody - v no�ních hodinách nebude výstavba zám�ru realizována, veškerá 
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p�eprava stavebních materiál� a stavebních odpad� bude uskute��ována pouze v denní 
dob�. 

Ovzduší 
Posuzovaná lokalita nepat�í mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Z hlediska vlivu na 
ovzduší není p�edm�tný zám�r významný. Vzhledem k tomu, že v posuzovaném areálu 
nebude umíst�n žádný st�ední zdroj zne�iš�ování ovzduší a po�et p�ijížd�jících vozidel bude 
nízký nebyla rozptylová studie zpracována. 

Hluk 
Z hlediska hlukového zatížení není p�edm�tný zám�r významný. V území posuzovaného 
zám�ru 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 no�ní 
dobu (LAq,1h = 40 dB). Proto není nutné zpracovávat hlukovou studii. 

Voda 
V �ešeném území bude voda spot�ebovávána pouze k hygienickým a pitným ú�el�m. 
Kanalizace bude oddílná, tzn. že odvádí pouze splaškové odpadní vody, deš�ové vody ze 
st�echy a zpevn�ných ploch budou �ešeny volným vsakem do terénu.  

Pro odvedení splaškových vod je navržena nová areálová kanalizace a vlastní �istírna 
odpadních vod. Vy�išt�né vody z �OV budou odvád�ny do zatrubn�ného potoka, který 
protéká v dosahu pozemku investora. Pro odvod vy�išt�ných bude zbudována nová 
kanaliza�ní stoka vedoucí od pozemku investora v ose budoucí komunikace.  

Deš�ové odpadní vody ze st�ech objekt� budou svedeny voln� na terén, pop�. do 
vsakovacích šachet (bude up�esn�no podle geologického pr�zkumu) nebo odvod�ovacího 
rigolu. Taktéž deš�ové vody z p�íjezdové komunikace budou odvedeny odvod�ovacím 
rigolem v b�ehu komunikace s vyúst�ním voln� na terén.  

P�i b�žném provozu a nakládání s p�ípravky, odpady a odpadními vodami v celém areálu dle 
požadavk� platné legislativy a dodržování všech navržených opat�ení se 
nep�edpokládá kontaminace vod a p�dy. 

P�da 
Parcely dot�ené stavbou p�edm�tného zám�ru jsou v katastru nemovitostí vedeny jako trvalý 
travní porost a ostatní plocha. 

Zám�r je zamýšlen na ploše o celkové vým��e 1 379,1 m2, z toho zábor zem�d�lské p�dy 
bude tvo�it 1 275,1 m2. Jedná se o ZPF v t�ídách ochrany III a IV. 

Pozemky ur�ené k pln�ní funkce lesa (PUPFL) nebudou zám�rem dot�eny. 

Vlivy na horninové prost�edí a p�írodní zdroje 
Ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory se v dot�eném území nenacházejí.  

Flóra, fauna, ekosystémy 
V �ervnu 2009 bylo Mgr. Losíkem, Ph.D. provedeno biologické posouzení p�edm�tné lokality 
(viz p�íloha dokumentu �. 4), které poukazuje na to, že realizace a provoz �ešeného zám�ru 
nebude mít významn� negativní vliv na biologickou hodnotu území. Vzhledem k tomu, že 
v míst� stavby se vyskytují výhradn� degradované travo-bylinné porosty, nebudou stavbou 
zni�ena žádná významn�jší rostlinná spole�enstva. 

B�hem stavby nedojde k p�ímému ovlivn�ní populace žádného zvlášt� chrán�ného druhu 
rostliny nebo živo�icha, ani k postižení cenných p�írodních stanoviš�. Na �ásti dot�ené 
plochy budou v rámci sadových úprav založeny porosty trvalé zelen�, které se mohou �asem 
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stát biotopem pro drobné živo�ichy. Vliv provozu plánovaného zám�ru na okolní biotopy 
bude minimální. V blízkém okolí se nevyskytují žádné druhy živo�ich�, které by byly citlivé 
k rušení p�ítomností �lov�ka. 

Na území zám�ru nezasahuje žádný z prvk� územního systému ekologické stability ani není 
situován žádný významný krajinný prvek. 

Území se nachází v ochranném pásmu Krkonošského národního parku a v EVL a PO 
Krkonoše (p�edm�ty ochrany lokalit NATURA 2000 se však zde nenacházejí). Jiná chrán�ná 
území se zde nenacházejí. 

Památné a významné stromy nejsou na plochách dot�ených zám�rem ani v jejich blízkosti 
registrovány. 

Krajina 
M�sto Vrchlabí je obklopeno esteticky vysoce hodnotnou krajinou s vysokým podílem les�, 
rozptýlené zelen� a trvale travních porost�. Dle koeficientu ekologické stability se jedná o 
krajinu velmi výrazn� stabilizovanou. Základním stabilizujícím prvkem v území jsou lesy. Na 
druhou stranu z hlediska celkového stavu životního prost�edí je sídelní útvar m�sta a jeho 
bezprost�ední okolí prostorem dosti exponovaným, se zát�ží ovlivn�nou pr�myslovou 
i zem�d�lskou �inností a v neposlední �ad� i dopravou. 

�ešený zám�r „Rekrea�ní domy Vrchlabí“ se nachází v intravilánu m�sta Vrchlabí. 
Architektonické �ešení objektu bude respektovat lokalitu umíst�ní objektu, tzn. horské 
st�edisko. Materiálov� bude použita na objektu kombinace d�eva a prosklených ploch. Objekt 
je navržen s nevtíravou architekturou a výtvarným projevem, který nep�sobí agresivn� na 
okolí. 

Na základ� hodnocení uvedeného zám�ru „Rekrea�ní domy - Vrchlabí“ na krajinný ráz lze 
konstatovat, že realizací zám�ru, jak je navrhován v p�edloženém oznámení, nedojde 
z pohledu ochrany krajinného rázu ve smyslu §12 zákona �. 114/1992 Sb., v platném zn�ní 
k významnému zásahu do pozitivních hodnot krajinného rázu a tím snížení estetické 
a p�írodní hodnoty místa �i oblasti krajinného rázu. 

Toto stanovisko je od�vodn�no tím, že z pohledu ochrany krajinného rázu nevznikne nový 
znak kulturní charakteristiky, ale dojde k zesílení uplatn�ní stávajícího existujícího prvku 
p�edstavovaného rekrea�ní oblastí. 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Na dot�eném území se nep�edpokládají archeologické nálezy ve smyslu zákona 
�. 20/1987 Sb., v platném zn�ní. 

V rámci výstavby zám�ru nejsou dot�eny žádné kulturní památky, jejich ochranná pásma, 
žádné památkové rezervace nebo památkové zóny.  

Struktura a funk�ní využití území 
Umíst�ní plánovaného zám�ru je v souladu s územním plánem Vrchlabí.  
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ZÁV�R 
Oznámení na zám�r „Rekrea�ní domy - Vrchlabí“ bylo zpracováno dle p�ílohy �. 3 k zákonu 
�. 100/2001 Sb., o posuzování vliv� na životní prost�edí, v platném zn�ní.  

P�edpokládaný zám�r výstavby rekrea�ních dom� ve Vrchlabí nebude mít výrazný negativní 
vliv na životní prost�edí ani obyvatelstvo. B�hem výstavby budou dodržována ustanovení 
vyplývající z platné legislativy, výstavba bude probíhat v souladu se stavebním povolením. 

S realizací p�edm�tných rekrea�ních dom� ve Vrchlabí dle navrženého technického 
�ešení lze souhlasit, a to za podmínky respektování všech navržených doporu�ení a 
opat�ení. 
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H. P�ÍLOHA 
Vyjád�ení p�íslušného stavebního ú�adu (M�stský ú�ad Vrchlabí, odbor rozvoje m�sta a 
územního plánování) k zám�ru je sou�ástí p�ílohy oznámení �. 2.  

Stanovisko orgánu ochrany p�írody podle § 45i a § 78 zákona �. 114/1992 Sb., v platném 
zn�ní je p�ílohou oznámení �. 3. 

P�íloha �. 1: Mapové a výkresové podklady 

P�íloha �. 2: Vyjád�ení p�íslušného stavebního ú�adu (M�stský ú�ad Vrchlabí) k zám�ru 

P�íloha �. 3: Stanovisko orgánu ochrany p�írody podle § 45i a § 78 zákona 
�. 114/1992 Sb., v platném zn�ní  

P�íloha �. 4: Biologické hodnocení dle § 67 zákona �. 114/1992 Sb. 
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