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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.I. Obchodní firma
Jiří Langer
Investorská, inženýrská a realitní kancelář

A.II. IČO
44 23 10 27

A.III. Sídlo
Habrmanova 323
Hradec Králové
500 02

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

Jiří Langer
Investorská, inženýrská a realitní kancelář
Habrmanova 323
Hradec Králové
500 02
tel.: 495539521

Projektant:

3Q PROJECT a.s.
Inženýrská a projekční kancelář
Adresa: Eliščino nábřeží č.p. 304
5 0 0 0 3 Hradec Králové
Projektant záměru: ing.arch.Pavel Tušl
IČ : 13871447
tel : 495057111
e-mail : tusl@3qproject.cz
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Obchodní centrum, Hradec Králové – Pilňáčkova třída
OBI, Fast Food, Fach Markt
Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry
vyžadující zjišťovací řízení), bod 10.6 (Skladové nebo obchodní komplexy včetně
nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště
nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu, kde
státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonává orgán kraje,
v tomto případě Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem předkládaného oznámení
řešení zájmového území, které
následujících etap, které lze specifikovat následovně:
Stávající stav:
2

Plocha [m ]
6804
8172
1400
16376

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Stav po druhé etapě:
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
12730
23160
1616
37506

Parkoviště
Stavební
etapa

Rok
realizace

Způsob
napojení
areálu

Počet
parkovacích
míst

0. etapa
I. etapa
II.etapa

2005
2006
2007

Křižovatka
Křižovatka
Křižovatka
Přídatný pruh

279
340
546

Nárůst počtu
stání oproti
stávajícímu
stavu
105
267

B.I.3. Umístění záměru
kraj:
okres:
obec:
KÚ:

Královéhradecký
Hradec Králové
Hradec Králové
Věkoše
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Nákupní centrum Sever je v majetku firmy Sallerova výstavby spol. s r.o. Chomutov.
Toto centrum je vymeteno II. Silničním okruhem (Pilňáčkova třída), komplexem budov
TELECOMu, ulicí Akademika Bedrny a Piletickým potokem v severním segmentu
centrální zóny města. V současné době je v jednom stavebním objektu market OBI a
v druhém prodejna Svět koberců, Michael Elektro, Diskont Plus, prodejna obuvi
Humanic a prodejna nábytku. Z ulice Akademika Bedrny je vedena příjezdová
komunikace , která za objektem OBI pokračuje až k objektu TELECOM, kde končí
objezdovou smyčkou s uzavřeným parkovištěm pro zaměstnance a návštěvníky. Mezi
touto komunikací a Piletickým potokem byla donedávna zahrádkářská kolonie na
pozemku firmy RUBENA a.s.
V době vypracování předkládaného Oznámení nebyly známy v daném území žádné
další nové aktivity než výše uvedené.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Stávající areál Nákupního centra Sever je umístěn u II. silničního okruhu města
Hradec Králové naproti nově se rozvíjející oblasti ALDIS. V dané nákupní zóně se
vyskytují objekty občanské vybavenosti. Záměrem investora je další rozšíření a
zkvalitnění služeb nákupní zóny pro veřejnost a rozšíření parkovacích stání, která
dnes kapacitně nevyhovují.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Posuzovaný záměr, který je předmětem předkládaného oznámení je řešen ve dvou
etapách:
1.etapa
Tato etapa řeší koncepčně souběh výstavby nového, většího objektu OBI s tím, že
stávající objekt OBI je po dobu výstavby nového v provozu (s částečným ubouráním
objektu ze strany zahradního centra). Nový objekt je realizován v této etapě bez části
zahradního centra, neboť by jeho výstavbou došlo k zrušení či podstatnému omezení
stávajícího energocentra (distribuční trafostanice, předávací stanice tepla). Proto
součástí návrhu nového objektu je též nové energocentrum, které musí být spuštěno
současně s provozem nového objektu OBI a poté může dojít k odpojení stávajícího.
Podél Piletického potoka bude vybudována zásobovací komunikace současně
s příjezdem do části TELECOM včetně úpravy křižovatky u mostku přes Piletický
potok směrem k areálu RUBENA. Za část zrušeného parkoviště TELECOM budou
vybudovány odpovídající náhradní parkovací plochy na ploše mezi objektem
TELECOM a stezkou u Labe. V rámci komunikací bude též vybudována část příjezdu
pro vozidla svozu domovního odpadu k objektu TELECOM. Tato část komunikace je
v této etapě napojena na stávající živičnou komunikaci podél objektu TELECOM.
Z II.silničního okruhu bude zrealizován na části ve směru hlavní křižovatka-most přes
Labe sjezd a výjezd na parkoviště před stávající objekt OBI. Toto řešení představuje
podstatné zvýšení a zjednodušení vjezdu na dané parkoviště a zlepšení dopravní
situace na II.silničním okruhu po dobu výstavby. Úprava představuje vytvoření
sjezdového a výjezdového pruhu podél stávajících jízdních pruhů II.SO.
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Na ploše vedle původního zahradního centra OBI bude vybudováno provizorní
parkoviště pro zákazníky nového objektu OBI.
2.etapa
V rámci 2.etapy výstavby bude dokončeno zahradní centrum jako součást celého
objektu OBI. Před touto realizací však musí dojít k demolici stávajícího objektu OBI,
ale až po přepojení všech podstatných inženýrských sítí, které byly napojeny na tento
objekt.
Další podstatnou část této etapy představuje výstavba objektů Fach Markt a parkoviště
před oběmi objekty pro celkem 416 stání. Dispoziční řešení parkoviště je navrženo
v kontextu s předpokládaným podjezdem pod II.SO ze strany lokality ALDIS –
jednosměrná komunikace pro příjezd do plochy Nákupního centra Sever.
Pro definitivní řešení příjezdu vozidel svozu domovního odpadu k objektu TELECOM a
hlavně pro zásobování objektu Fach Markt bude podél její zadní fasády zrealizována
obousměrná komunikace s točnou mezi objektem OBI a Fach Markt.
Architektonické řešení objektů :
OBI a Zahradní centrum
Z hlediska architektonického je objekt navržen jako jednopodlažní objekt s plochou
střechou, vstupní části jsou zastřešeny přístřeškem s charakteristickou vstupní
reklamní plochou. Výška atiky ploché střechy je 8,40 m. Pro zabezpečení provozních
podmínek je část u vstupu řešena jako dvoupodlažní s kancelářemi a sociálními
prostory pro zaměstnance. Zahradní centrum je řešeno jako prosklená část budovy
s tím, že celý půdorys je rozdělen na část zatepleného vytápěného skleníku, další část
bude provedena jako nevytápěný skleník a zbývající část bude řešena jako zastřešená
a volná prodejní plocha stěnami neuzavřená pro prodej stavebního materiálu.
Objekty Fach Markt
Z hlediska architektonického je objekt navržen jako jednopodlažní objekt s plochou
střechou, vstupní části jsou zastřešeny přístřeškem předsazeným přede čelní fasádou.
Pod přístřeškem bude navržena prosklená stěna provedená až po úroveň podlahy
prodejen. Před vstupy budou provedeny vstupní reklamní portály. Provozně jsou
jednotlivé prodejny řešeny jako samostatné celky dělené navzájem stěnou, která
v případě změny nájemce může být posunuta či změněna. Každá z prodejen má svou
prodejní část, své skladové zázemí a nezbytné sociálně provozní zázemí pro
zaměstnance.
Výtvarné řešení objektů :
OBI a Zahradní centrum
Výtvarné a barevné pojetí objektu OBI vychází zásadně z firemních prvků a barev
provozovatele prodejny OBI. Výrazným prvkem v objektu je zvýrazněný vstup
z předsazenou stěnou ve tvaru zaoblené plochy umístěné na nosných ocelových
sloupech, na které se umísťuje logo OBI a případně reklamní a informační popisy.
Druhou charakteristickou dominantou objektu je zahradní centrum, které je celé
prosklené s použitím tenkých ocelových a hliníkových systémových prvků pro ukotvení
skleněných ploch. Hlavní portál a celá další část skleníku je tvořena ocelovou
konstrukcí ve tvaru písmene „M“ s prosklenou střechou. Ostatní konstrukce jsou
navrhovány spíše tak, aby byl potlačen jejich výtvarný vzhled.
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Objekty Fach Markt
Výtvarné a barevné pojetí objektu prodejen vychází jednak z požadavků a podmínek
investora, který má u obdobných objektů firemní charakteristické prvky čelní fasády.
Předpokládá se provedení prosklené stěny prodejen od úrovně podlahy až do výšky
cca 4,0 m a tato stěna je pak horizontálně ukončena proskleným přístřeškem. Nad
touto úrovní se uvažuje s doplněním fasády stříbrným ocelovým profilem jemně
prolisovaným.
Před jednotlivými vstupy do prodejen se uvažují vstupní portály o celkové výšce 9,6 m
což přesahuje vlastní budovu o 2,7 m.
Ostatní konstrukce jsou navrhovány spíše tak, aby byl potlačen jejich výtvarný vzhled.
Konstrukční řešení objektů :
OBI a Zahradní centrum
Objekt je navržen jako jednopodlažní objekt s plochou střechou, vstupní části jsou
zastřešeny přístřeškem s charakteristickou vstupní reklamní plochou. Výška atiky
ploché střechy je 8,40 m. Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový montovaný
skelet, železobetonové sloupy vazníky a vaznice. Obvodový plášť bude proveden ze
zateplených sendvičových panelů, kotvených k nosným sloupům objektu – uvažuje se
s provedením skládaného pláště provedeného z vnitřních kazetových prvků a na
fasádě bude povrchová úprava s trapézovým plechem s jemnou vlnou. Střešní
konstrukce bude opět řešena jako lehká konstrukce z trapézových plechů, minerální
tepelné izolace v potřebné tloušťce dle platných norem a krytinou z PE folie.
Zahradní centrum je řešeno jako ocelový skelet s výplní ze skleněných tabulí
z izolačního dvojskla. Střešní konstrukce je řešena ze zateplených panelů, které jsou
doplněny prosklenými velkoplošnými tabulemi, které jsou konstrukčně zapojeny na
celkový systém větrání s vazbou na čidla větru a deště.
Objekty Fach Markt
Stavební objekt prodejen je rozdělen na čtyři samostatné části, které jsou provozně
samostatné. Tento objekt je navržen jako jednopodlažní objekt s plochou střechou se
zvýrazněnými hlavními vstupy do objektu. Výška objektu ploché střechy je 6,90 m,
přičemž světlá výška prodejny po podhled bude 4,0 m. Nosnou konstrukci objektu tvoří
cihelné vyzdívky vyztužené železobetonovými monolitickými sloupy a vnitřním
železobetonovým skeletem. Plochá střecha bude provedena z ocelových trapézových
plechů, na které bude položena tepelná izolace a povlaková krytina. Obvodový plášť
bude mimo čelní fasády proveden vyzdívaný doplněný z čelní strany
charakteristickými prvky provozovatele a výkladci dle provozních podmínek uživatele.
Dopravní napojení
Obchodní centrum Sever je situováno v severovýchodním kvadrantu křížení
II. silničního okruhu (ul. Pilňáčkova) s ulicí Akademika Bedrny. V areálu obchodního
centra se nachází obchod OBI, Plus, Svět koberců a Humanic.
Obchodní centrum je napojeno na komunikační síť samostatným připojením do
ul. Akademika Bedrny a následně přes soustavu dvou světelně řízených křižovatek na
II. silniční okru (dále jen II. SO). Napojení obchodního centra je současně využíváno
pro příjezd/odjezd i obsluhu areálu Telecom. Obslužná komunikace směřující do
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areálu Telecom končí odjezdovou
zaměstnance a návštěvníky.

smyčkou

s uzavřeným

parkovištěm

pro

Centrum Sever a areál Telecom je napojen do stávající světelně řízené, čtyřramenné
křižovatky situované v blízkosti Piletického potoka. Zbylá ramena tvoří ul. Akademika
Bedrny a komunikace obsluhující občanskou vybavenost a čerpací stanici situovanou
východně od areálu. Vozidla směřující do areálu ze silničního okruhu a z centra města
využívají samostatné levé odbočení jižní větve této křižovatky. Vozidla opouštějící
nákupní centrum a areál Telecom užívají pro pravé odbočení společný jízdní pruh se
směrem přímým.
Světelně řízená křižovatka II. silničního okruhu (ul. Pilňáčkova) s ul. Akademika
Bedrny je významným dopravní prvkem z hlediska napojení nákupního centra.
Čtyřramenná křižovatka pracuje v koordinaci s okolními křižovatkami II. silničního
okruhu. V prostoru křižovatky je umožněn pěší provoz v podobě signalizovaných
úrovňových přechodů pro chodce. Na silničním okruhu jsou situovány dělené přechody
s ochranným ostrůvkem. Motorová doprava směřující do nákupního centra ze
silničního okruhu využívá samostatný jízdní pruh pro pravé a levé odbočení
v závislosti na dopravním směru. Ve směru z centra města po ul. Akademika Bedrny
(jižní rameno) doprava do nákupního centra využívá dva jízdní pruhy, přičemž krajní
pruh slouží společně pro přímý směr a pravé odbočen, střední jízdní pruh je pouze pro
přímý směr. Vozidla a opouštějí nákupní centrum dvěmi jízdními pruhy, které jsou
následně rozšířeny o samostatné levé odbočení (vjezdová část severní křižovatkové
větve na II. SO). Prostřední jízdní pruh slouží společně pro pravé odbočení a přímý
směr, krajní, vnější pruh je určen pro pravé odbočení.
1. stavební etapa – r.2006-2007
S touto 1. stavební etapou je uvažováno pro rok 2006 až 2007. Etapa řeší koncepčně
souběh výstavby nového, většího objektu OBI s tím, že stávající objekt OBI je po dobu
výstavby nového v provozu. Nový objekt je realizován v této etapě bez části
zahradního centra.
Způsob dopravního napojení nákupního centra je pro I. stavební etapu shodný
s dopravním napojením stávajícího areálu. Součástí této stavební etapy je vybudování
odbočovacího a připojovacího pruhu k II. silničnímu okruhu (ul. Pilňáčkova, směr
ČKD). Tento přídatný pruh bude využíván pouze staveništní dopravou po dobu 1.
stavební etapy. Na ploše vedle původního zahradního centra bude vybudováno
provizorní parkoviště pro zákazníky nového objektu OBI.
2. stavební etapa – r.2007
S realizací 2.stavební etapy je uvažováno pro rok 2007. V rámci 2.etapy výstavby
bude dokončeno zahradní centrum jako součást celého objektu OBI. Před touto
realizací však musí dojít k demolici stávajícího objektu OBI, ale až po přepojení všech
podstatných inženýrských sítí, které byly napojeny na tento objekt. Další podstatnou
část této etapy představuje výstavba objektů Fach Markt.
V této stavební etapě dochází k napojení nákupního centra Sever (OBI) pomocí
přídatného odbočovacího a připojovacího pruhu. Tento vjezd sloužil v 1.etapě pouze
pro staveništní dopravu. V této 2. etapě je užíván všemi vozidly pro vjezd a výjezd
z parkoviště areálu na silniční okruh (ul. Pilňáčkova, směr ČKD). Současně je
ponechána možnost vjezdu/výjezdu z areálu přes světelně řízenou křižovatku u
Piletického potoka.
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Údaje o provozu

Předpokládaný počet personálu včetně nájemců komerčních ploch po 2 etapě: Objekt
OBI - 80 zaměstnanců, z toho 30% mužů a 70% žen
Objekty Fach Markt
- 35 zaměstnanců celkem u všech čtyřech prodejen z toho 10
mužů a 25 žen
Otevírací doba: Předpokládá se provozní doba denně od 8,00 do 21,00 hod
Četnost zásobování: Objekt OBI i vlastní Prodejny jsou navrženy tak, že část pro
zákazníky je provozně oddělena od vlastní provozně zásobovací části. Je tak
umožněno realizovat zásobování i v době provozování objektů aniž by tato skutečnost
ovlivnila kontakt se zákazníky. K objektu se za běžného provozu bude realizovat
zásobování v následujících počtech:
OBI – cca do10 nákladních vozidel denně většinou kamionů
Prodejny – cca do 2 nákladních vozidel typu LIAZ denně do každé prodejny
Ve vztahu k absolutnímu nárůstu dopravy z hlediska zásobování se v podstatě jedná o
8 příjezdů LNA (objekty Fach Marktů) a 2 příjezdy TNA (v důsledku rozšíření
prodejních ploch OBI).
Situace širších vztahů a situace je uvedena v závěru této kapitoly.
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení realizace – 2006
Dokončení realizace – 2007

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Hradec Králové
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Nejbližším navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování vlivů na životní
prostředí bude vydání územního rozhodnutí místně příslušným stavebním úřadem
v Hradci Králové.
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Širší územní vztahy
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Fotodokumentace prostoru výstavby
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Situace – 2. etapa:

Situace – 2. etapa:
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Záměr bude realizován v rámci 2 etapy na celkové ploše 36 035 m2. Pro záměr budou
využity následující parcely a jejich plochy:
Číslo parcely

Plocha (m2)

Charakter pozemku

BPEJ u kategorie ZPF

729/1
245/8
245/19
245/3
245/20
245/21
245/1
245/22
245/7
245/5
245/6

6413
13882
999
8902
603
2546
14620
6069
747
476
1180

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
ostatní plocha
orná půda
orná půda
orná půda
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

nemá
nemá
nemá
35600
35600
35600
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá

celkem

56437x

x

- Celková plocha pro novou výstavbu OBI činí dle katastrální mapy ( odměřeno, do
středu příjezdové komunikace ) 37 506 m2 ( na některých pozemcích je i stávající část
diskont Plus, Humanic).
Původní plocha areálu pro část OBI činí dle katastrální mapy ( odměřeno, do středu
příjezdové komunikace ) 15626 m2.
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných území přírody ve
smyslu ustanovení § 14 zákona 114/1992 Sb.
Ochranná pásma lesních porostů (§ 14 odstavce 2 zákona 289/1995 Sb. nejsou
polohou a vlivy posuzovaného záměru dotčena. Ochranná pásma zvláště chráněných
území přírody (§ 37 odstavce 1 zákona 114/1992 Sb.) nejsou polohou posuzovaného
záměru dotčena.
Do hodnoceného území zasahují ochranná pásma silnice a inženýrských sítí.
Podrobnější specifikace bude uvedena v dokumentaci pro územní řízení. V dalším
textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí.
ü ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení
35 kV až 110 kV
110 kV až 220 kV
220 kV až 400 kV
nad 400 kV
závěsné kabelové vedení 110 kV
zařízení vlastní telekom. sítě držitele licence

7m
2m
1m
12 m
15 m
20 m
30 m
2m
1m

u podzemního vedení:
§
§

do 110 kV
nad 110 kV

1 m od krajního kabelu oboustranně
3 m od krajního kabelu oboustranně
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u elektrických stanic
§
§
§

§
§

u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od
oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší
než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 7 m,
u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1
kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 2 m,
u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění
u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva
elektrické stanice.

ü Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
Ø u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se
rozvádí plyn v zastavěném území obce - 1 m na obě strany od půdorysu,
Ø u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu
Ø u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

ü Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
Ø u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení
Ø u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu

ü Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem
274/01 Sb.
Ø ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny
potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m

Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavěná území
a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve
vzdálenosti:
•
•

•

100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní
komunikace anebo od osy větvě jejich křižovatek
50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních
místních komunikací I. třídy
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní
komunikace II. třídy
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B.II.2. Voda
Zdrojem vody pro uvažovaný areál bude vodovodní řad ve správě a majetku firmy
Královéhradecká provozní, a.s., Hradec Králové.
Etapa výstavby
Voda bude odebírána v prostoru zařízení staveniště a její množství bude záviset na
počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací. Předpokládaná spotřeba vody na
jednoho pracovníka:
pitná
mytí

5 l/os./směna
120 l/os./směna (prašný a špinavý provoz)

Tab.: Předpokládaná spotřeba vody během výstavby:
Poč. pracovníků
Spotřeba/os/směna [l]
3
Spotřeba vody během výstavby 22 měsíců [m ]

40
5
1 200

Vodu pro etapu výstavby je možné odebírat z veřejné vodovodní sítě v rámci přípojky
pro stavbu.
Etapa provozu
Následující výpočet potřeby vody je proveden dle přílohy č. 12 vyhlášky 428/01 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 274/01 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
Pro orientační bilanci dále uvažujeme dle citované vyhlášky s ročními potřebami pro
zaměstnance v dělnické kategorii 20 m3/os/rok, v kategorii THP 16m3/os/rok.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o rozšíření stávajících prodejních kapacit, jsou
dále uvedené bilance vypracovány jako porovnání stávajících a konečných nároků na
vodu s tím, že rozdíl ve spotřebách představuje absolutní navýšení nároků na vodu.
Bilance potřeby vody – stávající stav:

Bilance spotřeby vody pro hygienické účely vychází ze stávajícího počtu zaměstnanců
(prodavači, uklízečky a údržba), kdy stávající nároky objektu OBI jsou bilancovány
denním odběrem 4800 l/den a ročním odběrem 1584 m3 /rok ( dle dokumentace z roku
1998-rekonstrukce vodovodní přípojky pro OBI.
Bilance potřeby vody – výhledový stav:
OBI a Zahradní centrum

Bilance spotřeby vody pro hygienické účely vychází z předpokládaného stavu
zaměstnanců v novém objektu OBI a Zahradním centru, kdy je uvažováno s 80
zaměstnanci (prodavači, uklízečky a údržba). Z uvedených předpokladů vychází
předpokládaná bilance pitné a užitkové vody pro hygienické účely zhruba následovně:
STAVEBNÍ OBJEKT OBI
Potřeba pitné vody:
a) zaměstnanci
80 osob á 60 l/os/den
b) zákazníci
1300 osob/den á 0,5 l/os/den
c) úklid
7014 m2 x 0,1 l/m2
Qd = 6151 l/den = 6,151 m3/den
Qmax = 1,15 l/s
Qr = Qd x 365 = 6,151 x 365 = 2 245,1 m3/rok
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Objekty FACH MARKTů

Bilance spotřeby vody pro hygienické účely vychází z předpokládaného stavu
zaměstnanců v nových objektech FACH MARKT, kdy je uvažováno pro všechny
objekty s 35-ti zaměstnanci (prodavači, uklízečky a údržba). Z uvedených předpokladů
vychází předpokládaná bilance pitné a užitkové vody pro hygienické účely zhruba
následovně:
STAVEBNÍ OBJEKT Prodejen
Potřeba pitné vody:
a) zaměstnanci
35 osob á 60 l/os/den
b) úklid
3046 m2 x 0,1 l/m2
Qd = 2405 l/den = 2,405 m3/den
Qmax = 0,85 l/s
Qr = Qd x 365 = 2,405 x 365 = 887,8 m3/rok

2100 l/den
305 l/den

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Výstavba
Pro vlastní výstavbu prodejny a zpevněných ploch se předpokládá spotřeba
následujících surovinových zdrojů:
kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukci zpevněných ploch a vozovky
Zdrojem těchto materiálu bude standardní těžebna dodavatelské organizace.
živičný kryt zpevněných ploch a vozovky
Zdrojem bude obalovna dodavatelské organizace.
betony pro základové konstrukce a vodorovné konstrukce
Zdrojem bude betonárna dodavatelské organizace.
betonové dlažby, keramické výrobky, železo pro armatury, svislé konstrukce,
vodorovné konstrukce, střešní krytiny, dřevo, plastové výrobky, vzduchotechnická
zařízení, sanitární technika apod.
Množství těchto materiálů není známo, jedná se o obchodní výrobky ze zdrojů mimo
řešené území.
Upřesnění množství a přesné určení zdrojů těchto surovin bude provedeno v dalším
stupni projektové přípravy.
Provoz
Suroviny

V případě předkládaného záměru se za suroviny pokládají jednotlivé druhy zboží,
které budou dováženy z hlediska zásobování jednotlivých obchodů nacházejících se v
polyfunkčním objektu.

18

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.163/2006 Sb.

Obchodní centrum, Hradec Králové – Pilňáčkova třída
OBI, Fast Food, Fach Markt

Energie:

Elektrická energie
Výstavba
V době výstavby bude odběr elektrické energie zajišťován ze staveništního rozvaděče.
Elektrická energie bude využita pro osvětlení staveniště a pro pracovní nářadí.
Objekty budou napájen z distribučního rozvodu VN 35 kV Východočeské energetiky
a.s. Hradec Králové. Vzhledem k odpojení stávající distribuční trafostanice vlivem
demolice stávajícího objektu OBI bude nově zbudována distribuční trafostanice
v prostoru zásobovacího dvora za objektem OBI. Napojení této trafostanice bude
provedeno novým vedením 35 kV napojeným na stávající VN rozvod u Labského
mostu, přípojka bude vedena podél nové komunikace mezi objekty Fach Markt a
TELECOM. V následujícím přehledu je provedeno porovnání stávajících a
očekávaných nároků ne elektrickou energii:
Elektrická energie – stávající stav (OBI)
Stávající nároky na elektrickou energii jsou následující:
Ø Instalovaný příkon Pi
Ø Max.soudobý příkon Ps

350 kW
250 kW

Elektrická energie – výhledový stav (OBI,Zahradní centrum, Fach Markty)
Nároky na elektrickou energii budou následující:
Ø Instalovaný příkon Pi
750 kW
Ø Max.soudobý příkon Ps

485 kW

Zásobování teplem
Areál bude napojen na CZT –
stávající horkovodní přípojky
dimenzována na spotřebu tepla
tepla Elektrárna Opatovice je
objektu.

EOP Opatovice novou přípojkou, napojenou na část
pro stávající objekt OBI. Přípojka tepla bude
v zimním období 1,679 MW. Dle vyjádření dodavatele
výkon předávací stanice dostatečný pro napojení

Roční spotřeba tepla – výhledový stav
- vytápění+TUV
- vzduchotechnika

750 MWh/rok
1950 MWh/rok

-------------------------------------------------------Roční spotřeba tepla celkem

2700 MWh/rok
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Dopravní napojení
Stávající stav

Stávající počet parkovacích stání činí uvnitř nákupního centra činí 279 stání, z čehož
155 stání připadá objektu OBI a zbylých 124 stání slouží objektům Plus, Svět koberců
a Humanic. Dle studie „Dopravně inženýrské posouzení křižovatky II. Silničního
okruhu (ul. Pilňáčkova) s ul. Akademika Bedrny a ul. Akademika Bedrny s obslužnou
komunikací areálu“ (Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. Hradec Králové, A.Hlavatý,
2006) představuje špičková hodina na vjezdu a výjezdu do parkoviště 478 pohybů
automobilů.
Výhledový stav

Počty parkovacích stání uvnitř areálu pro dílčí stavební etapy byly stanoveny dle
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Výpočet a bilance parkovacích stání
v řešeném území vychází z celkové čisté prodejní plochy objektů dle jednotlivých
stavebních etap.
Celkový počet parkovacích stání uvnitř areálu v 2. stavební etapě činí 546 stání,
přičemž 422 stání je uvažováno pro objekt OBI+Fach Markt. Zbylých 124 stání slouží
objektům Plus, Svět koberců a Humanic. Součástí této etapy je zvýšení prodejních
ploch o plochy obchodního objektu Fach Markt, ale také nárůst prodejní plochy OBI
oproti 1.etapě. Z tohoto důvodu je pro 2.stavební etapu počítáno s nárůstem doby
zdržení vozidel uvnitř parkoviště o 15 minut oproti stávajícímu stavu a 1.etapě.
Celková doba zdržení pro 2.etapu je tak 75 minut.
Z níže uvedené tabulky vyplývá nárůst dopravního zatížení v jednotlivých stavebních
etapách oproti 0.etapě. Pro 1.etapu dochází k přírůstku zatížení o 162 voz/h., ve
2.etapě činí 201 voz/h.
Stavební
etapa

Rok
realizace

Způsob
napojení
areálu

Počet
parkovacích
míst

Nárůst počtu
stání oproti
stávajícímu
stavu

Doba
zdržení

Intenzita vjezdu
a výjezdu –
špičková
hodina (voz/h)

0. etapa
I. etapa
II.etapa

2005
2006
2007

Křižovatka
Křižovatka
Křižovatka
Přídatný pruh

279
340
546

105
267

60
60
75

478
640
679

Nárůst
dopr.zatížení
oproti I.etapě špičková
hodina (voz/h)
162
201

Průměrná hodinová intenzita je uvažována 70% ze špičkové hodiny. Při uvedené
úvaze a provozní době představuje uvažovaná část nákupního centra následující
bilance na komunikačním systému:
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Stav bez realizace záměru

Řešeny jsou následující úseky komunikací:

Na uvedených úsecích lze očekávat následující intenzity dopravy související
s dopravní obslužností této části nákupní zóny:
úseky
úsek č. 1
úsek č. 2
úsek č. 3
úsek č. 4
úsek č. 5
úsek č. 6

OA (pohyby)
Denní /Roční
4314
1553040
573
206280
3741
1346760
1496
538560
1871
673560
374
134640

LNA (pohyby)
Denní /Roční
16
0
16
6
8
2

5760
0
5760
2160
2880
720
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TNA (pohyby)
Denní/Roční
30
10800
0
0
30
10800
12
4320
18
6480
0
0

CELKEM (pohyby)
Denní/Roční
4360
1569600
573
206280
3787
1363320
1514
545040
1907
686520
376
135360
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Stav s realizací záměru

Řešeny jsou následující úseky komunikací :

Bilance emisí z liniových zdrojů vychází z již uvedené tabulky generující dopravní
obslužnost související se záměrem:
úseky
úsek č. 1
úsek č. 2
úsek č. 3
úsek č. 4
úsek č. 5
úsek č. 6
úsek č. 7
úsek č. 8

OA (pohyby)
Denní /Roční
3664
1319040
573
206280
3091
1112760
2689
1032840
2854
1027440
454
163440
2422
871920
2205
793800

LNA (pohyby)
Denní /Roční
14
0
14
12
14
2
9
9

5040
0
5040
4320
5040
720
3240
3240

TNA (pohyby)
Denní/Roční
26
9360
0
0
26
9360
22
7920
28
10080
0
0
17
6120
15
5400

CELKEM (pohyby)
Denní/Roční
3704
1333440
573
206280
4517
1626120
2723
980280
2896
1042560
456
164160
2448
881280
2229
802440

Změny v pohybech automobilů na komunikačním systému v provozní době nákupního
centra

Dále uvedená tabulka zobrazuje dopravní zatížení profilů komunikace v období
špičkové hodiny v rámci dílčích stavebních etap:
Profil komunikace
Vjezd/výjezd od OBI do ulice Ak.Bedrny
Mezikřižovatkový úsek, ul. Ak.Bedrny
II.SO, západní větev ul. Pilňáčkova
II.SO, východní větev, ul. Pilňáčkova

0. etapa
478
1318
2694
2344

1. etapa
640
1436
2750
2375

2. etapa
402
1187
2794
2393

Z uvedených skutečností lze vyvodit, že v rámci 2. stavební etapy je zpřístupněn
sjezd/nájezd z ul. Pilňáčkova (II. sil. okruh), dojde k nárůstu dopravy směřující do/z
areálu o hodnotu 201 vozidel v porovnání s 0.etapou. Realizace sjezdu/nájezdu ovlivní
intenzity jízdních proudů křižovatky Pilňáčkova x Ak. Bedrny, dojde k přeskupení
dopravy mezi některými jízdními proudy. Zmíněná úprava se výrazně projevuje
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snížením dopravního zatížení v místě výjezdu/vjezdu z areálu u křižovatky u
Piletického potoka na hodnotu –15,9% oproti stávajícímu stavu. V 2.etapě dojde
k poklesu dopravního zatížení v mezikřižovatkovém úseku Ak. Bedrny o –9,9%, oproti
0-té etapě. Realizace 2.etapy má nevýrazný dopad na křižovatková ramena silničního
okruhu,
dochází
k 3,7%
nárůstu
dopravy
západní
větve
křižovatky
(ul. Pilňáčkova) a 1,7% nárůstu dopravy východní větve silničního okruhu.
Z hlediska průměrných denních intenzit ve stávajícím a výhledovém stavu lze z rozdílu
těchto údajů o vyvolané dopravě vysledovat následující poklesy respektive nárůsty
dopravy na komunikačním systému v souvislosti s rozšířením prodejních ploch v rámci
předkládaného záměru a s vybudováním druhého napojení parkoviště odbočovacím
pruhem ze silničního okruhu:
úseky
úsek č. 1
úsek č. 2
úsek č. 3
úsek č. 4
úsek č. 5
úsek č. 6
úsek č. 7
úsek č. 8

OA (pohyby)
Denní
-650
0
-650
1195
983
80
2422
2205

LNA (pohyby)
Denní
-2
0
-2
6
6
0
8
2

TNA (pohyby)
Denní
-4
0
-4
10
10
0
17
15

Bilance nároků na staveništní dopravu
Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které bude
způsobeno zemními pracemi, odvozem stavební suti a výkopové zeminy a dovozem
stavebních materiálů na výstavbu.
Dle předaných podkladů bude etapa zemních a betonářských prací trvat cca 3
měsíce, což představuje cca 60 pracovních dní. Průměrně bude tedy denně
realizováno 24 pohybů TNA, což při 14 hodinové pracovní době v etapě výstavby
představuje průměrně 2 pohyby TNA/hod (špičkově 4 pohyby TNA/hod).
Dle předaných podkladů bude etapa hrubých stavebních prací trvat cca 6 měsíců, což
představuje cca 120 pracovních dní. Průměrně bude tedy denně realizováno 14
pohybů TNA, což při 14 hodinové pracovní době v etapě výstavby představuje
průměrně 1 pohyb TNA/hod (špičkově 3 pohyby TNA/hod).
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Etapa výstavby
Bodové zdroje znečišťování ovzduší v etapě výstavby nevzniknou.
Liniové zdroje: znečišťování ovzduší mohou být představovány provozem nákladní
techniky při provádění stavebních prací. Vzhledem k tomu, že se jedná o malý rozsah
výstavby bude se jednat o krátkodobé zvýšení provozu na okolních komunikacích dle
bilancí, doložených v příslušné části předkládaného oznámení. Vzhledem
k minimálním nárokům na bilance hmot a stavebních materiálu lze liniové zdroje
znečištění v etapě výstavby označit za málo významné z hlediska ovlivnění kvality
ovzduší.
Plošné zdroje: Za dočasný plošný zdroj znečištění je možné považovat vlastní prostor
staveniště, který může být zdrojem sekundární prašnosti. Při požadavku dodržování
technologické kázně v etapě výstavby je však nezbytné respektovat doporučení,
uvedená ve olivové části předkládaného oznámení.
Etapa provozu
Použité emisní faktory
Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži související s dopravou bylo pracováno s emisními faktory
pro rok 2007, které jsou komentovány v následující části rozptylové studie. V souladu s novými
legislativními opatřeními MŽP ČR vydalo jednotné emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo
možné v rámci ČR provádět vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu
motorových vozidel na kvalitu ovzduší. Proto byly emisní faktory určeny pomocí programu MEFA v.02.
Pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je určen PC program MEFA v.02 (Mobilní Emisní
FAktory, verze 2002). Tento uživatelsky jednoduchý program umožňuje výpočet univerzálních emisních
faktorů (µg/km – g/km) pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak
kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní
vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel.
Program MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké spektrum znečišťujících látek.
Zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak i látky rizikové pro lidské zdraví (aromatické a
polyaromatické uhlovodíky, aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které představují
hlavní prekurzory tvorby přízemního ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny). Jedná se o následující
sloučeniny:
Anorganické sloučeniny
oxidy dusíku (NOx)
oxid dusičitý (NO2)
oxid siřičitý (SO2)
oxid uhelnatý (CO)
tuhé znečišťující látky (PM, PM10)

Organické sloučeniny
suma uhlovodíků (C xHy)
methan
propan
1,3-butadien
styren
benzen
toluen
formaldehyd
acetaldehyd
benzo(a)pyren

Program MEFA v. 02 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00 autorským kolektivem
pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité výpočetní vztahy vycházejí z dostupných
informací a reflektují současný stav znalostí o této problematice. Při konstrukci modelu byla zvolena
cesta použití již získaných a ověřených emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Jako výchozí
podklad byla využita databáze HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“, která
představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové republice Německo a ve
Švýcarsku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím dalších zahraničních metodik (CORINAIR,
COPERT) a zejména výsledků emisních testů charakteristických zástupců vozového parku ČR.
Program sice nemůže postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná se
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zejména o nákladní vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou hmotností
vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku v České republice a
středoevropském regionu. Rovněž v případě organických látek, které nejsou v emisích standardně
sledovány, bylo velmi obtížné získat potřebné podklady pro vypracování matematických závislostí
modelujících výsledné hodnoty emisních faktorů v závislosti na jízdním režimu, kategorii motorového
vozidla a druhu použitého paliva. Na některé z prezentovaných emisních faktorů pro organické
sloučeniny (např. benzo(a)pyren, styren, 1,3-butadien) je proto nutné nahlížet jako na kvalifikované
odhady. Matematické vztahy pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla budou průběžně
zpřesňovány v návaznosti na vývoj stavu poznání v této problematice a následně bude upravován i
program pro jejich výpočet.

V rámci bilance emisí bylo pracováno z hlediska liniových zdrojů emisí s emisními
faktory pro rok 2007 dle následující tabulky prezentované dle programu MEFA.
Tab.: Emisní faktory pro vnější komunikační systém při rychlosti 50 km/hod
ROK 2007
Typ vozidla
OA
LNA
TNA

Emisní úroveň

Emisní faktor (g/km)
NOx
5,0111
3,2901
18,7031

Konvenční
EURO 1
EURO 1

Benzen
0,1946
0,0079
0,0594

a) bodové zdroje znečištění ovzduší
Vzhledem ke skutečnosti, že objekty Obchodního centra budou napojeny na CZT,
posuzovaný záměr nepředstavuje žádný bodový zdroj znečištění ovzduší, a to jak ve
stávajícím stavu, tak i ve stavu výhledovém.
b) plošné zdroje znečištění ovzduší
V rámci záměru jsou uvažovány následující plošné zdroje znečištění ovzduší ve stavu
bez realizace záměru a s jeho realizací.
Stav bez realizace záměru

Parkoviště návštěvníků a zásobování
V rámci dopravního šetření nebyly zjišťovány cíle cest vjíždějících a vyjíždějících
automobilů, nelze s přesností určit cílový objekt (OBI, Svět koberců, Michael Elektro,
Humanic, Plus, Telecom). Jako plošný zdroj jsou proto uvažovány všechny parkovací
plochy v rámci této části nákupní zóny. Špičková hodina je reprezentována 474
pohyby OA, 2 pohyby TNA a 2 pohyby LNA. Celkové denní pohyby související
s obslužností této části nákupní zóny jsou potom představovány následujícími
pohyby:
Ø 4 314 OA
Ø
16 LNA
Ø
30 TNA
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje nákladních automobilů byl pro volnoběh
použit předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného
předpokladu při uvažovaném pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund lze
sumarizovat následující sumu emisí při použití emisních faktorů roku 2007:
Tab.: Suma emisí z volnoběhu automobilů
-1

g.s
parkoviště nákupní zóny 0,128655

NOx
-1
kg.den
11,11581

-1

t. rok
4,001692

Stav s realizací záměru
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-1

g.s
0,004869

Benzen
-1
kg.den
0,420706

-1

t. rok
0,151454
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Parkoviště návštěvníků a zásobování
Taktéž ve výsledném stavu nelze s přesností určit cílový objekt (OBI + Zahradní
centrum, Fach Markty Svět koberců, Michael Elektro, Humanic, Plus, Telecom). Jako
plošný zdroj jsou proto uvažovány všechny parkovací plochy v rámci této části nákupní
zóny. Špičková hodina je reprezentována 671 pohyby OA, 4 pohyby TNA a 4 pohyby
LNA. Celkové denní pohyby související s obslužností této části nákupní zóny jsou
potom představovány následujícími pohyby:
Ø 6106 OA
Ø
23 LNA
Ø
43 TNA
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje nákladních automobilů byl pro volnoběh
použit předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného
předpokladu při uvažovaném pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund lze
sumarizovat následující sumu emisí při použití emisních faktorů roku 2007:
Tab.: Suma emisí z volnoběhu automobilů
-1

g.s
parkoviště nákupní zóny 0,182163

NOx
-1
kg.den
15,73884

-1

t. rok
5,665983

Benzen
-1
kg.den
0,595482

-1

g.s
0,006892

-1

t. rok
0,214373

c) liniové zdroje znečištění ovzduší
Z hlediska změn v příspěvcích k imisní zátěži se vychází z celkové dopravní
obslužnosti této části nákupní zóny, zahrnující při stavu bez realizace záměru
obslužnost objektů OBI, Svět koberců, Michael Elektro, Humanic, Plus, Telecom, ve
stavu s realizací záměru potom dopravní obslužnost objektů OBI + Zahradní centrum,
Fach Markty Svět koberců, Michael Elektro, Humanic, Plus, Telecom. Bilance dopravy
související s obslužností této části nákupní zóny a s nimi související bilance emisí jsou
prezentovány v další části jak pro stav bez realizace záměru, tak i pro stav s realizací
záměru.
Stav bez realizace záměru

Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži ve stavu bez realizace záměru byly
zohledněny komunikační úseky, které jsou prezentovány v kapitole o nárocích na
dopravu. Na uvedených úsecích lze očekávat následující intenzity dopravy související
s dopravní obslužností této části nákupní zóny:
úseky
úsek č. 1
úsek č. 2
úsek č. 3
úsek č. 4
úsek č. 5
úsek č. 6

OA (pohyby)
Denní /Roční
4314
1553040
573
206280
3741
1346760
1496
538560
1871
673560
374
134640

LNA (pohyby)
Denní /Roční
16
0
16
6
8
2

5760
0
5760
2160
2880
720

TNA (pohyby)
Denní/Roční
30
10800
0
0
30
10800
12
4320
18
6480
0
0

CELKEM (pohyby)
Denní/Roční
4360
1569600
573
206280
3787
1363320
1514
545040
1907
686520
376
135360

Na základě uvedených údajů o dopravě lze bilancovat produkované emise
Tab.: Emise z liniových zdrojů (stávající stav)
Úsek komunikace
úsek č. 1
úsek č. 2
úsek č. 3
úsek č. 4
úsek č. 5
úsek č. 6

-1

g/m.s

0,000618
7,98E-05
0,000538
0,000215
0,000271
5,22E-05

NOx
-1
kg/km.den
22,23162
2,87136
19,36026
7,740783
9,738745
1,880732
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-1

t/km. rok

8,003383
1,03369
6,969693
2,786682
3,505948
0,677063

-1

g/m.s

2,34E-05
3,1E-06
2,03E-05
8,11E-06
1,01E-05
2,02E-06

Benzen
-1
kg/km.den
0,841413
0,111506
0,729907
0,291882
0,365229
0,072796

-1

t/km. rok

0,302909
0,040142
0,262767
0,105077
0,131482
0,026207
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Stav s realizací záměru

Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži ve stavu s realizací záměru byly
zohledněny komunikační úseky, které jsou prezentovány v kapitole o nárocích na
dopravu. Na uvedených úsecích lze očekávat následující intenzity dopravy související
s dopravní obslužností této části nákupní zóny:
úseky
úsek č. 1
úsek č. 2
úsek č. 3
úsek č. 4
úsek č. 5
úsek č. 6
úsek č. 7
úsek č. 8

OA (pohyby)
Denní /Roční
3664
1319040
573
206280
3091
1112760
2689
1032840
2854
1027440
454
163440
2422
871920
2205
793800

LNA (pohyby)
Denní /Roční
14
0
14
12
14
2
9
9

5040
0
5040
4320
5040
720
3240
3240

TNA (pohyby)
Denní/Roční
26
9360
0
0
26
9360
22
7920
28
10080
0
0
17
6120
15
5400

CELKEM (pohyby)
Denní/Roční
3704
1333440
573
206280
4517
1626120
2723
980280
2896
1042560
456
164160
2448
881280
2229
802440

Na základě uvedených údajů o dopravě lze bilancovat produkované emise
Tab.: Emise z liniových zdrojů (stávající stav)
Úsek komunikace
úsek č. 1
úsek č. 2
úsek č. 3
úsek č. 4
úsek č. 5
úsek č. 6
úsek č. 7
úsek č. 8

-1

g/m.s

0,000525
7,98E-05
0,000445
0,000387
0,000413
6,34E-05
0,000347
0,000316

NOx
-1
kg/km.den
18,89301
2,87136
16,02165
13,9258
14,87143
2,28162
12,48445
11,35963

-1

t/km. rok

6,801484
1,03369
5,767795
5,013287
5,353714
0,821383
4,494401
4,089468

-1

g/m.s

1,99E-05
3,1E-06
1,68E-05
1,46E-05
1,55E-05
2,45E-06
1,31E-05
1,19E-05

Benzen
-1
kg/km.den
0,714669
0,111506
0,603164
0,524681
0,557162
0,088364
0,472402
0,430055

-1

t/km. rok

0,257281
0,040142
0,217139
0,188885
0,200578
0,031811
0,170065
0,15482

B.III.2. Odpadní vody
Celkové množství vypouštěných odpadních vod
Etapa výstavby
Etapa výstavby předpokládá produkci splaškových odpadních vod. Produkce
splaškových vod vyplývá z celkového uvažovaného počtu pracovníků v etapě výstavby
a je vybilancována v následující tabulce:
Tab.: Předpokládaná produkce splaškových vod v etapě výstavby během výstavby
Poč. pracovníků
Spotřeba/os/směna [l]

40
250

Etapa provozu
V etapě provozu připadají v úvahu:
- splaškové vody
- srážkové vody

Provozem objektu budou vznikat dva druhy odpadních vod a to vody běžné
splaškového charakteru, vody srážkové ze střech a vody srážkové z komunikací.
Veškeré vody produkované v rámci uvažovaného záměru budou odváděny napojením
na kanalizaci. Předpokládá se připojení nových objektů na stávající splaškovou
kanalizaci, dešťové vody z nových střech nových objektů OBI a Fach Markt do
Piletického potoka. Řešení odvádění čistých srážkových vod do Piletického potoka je
odsouhlaseno správcem toku – Povodím Labe s.p.
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Srážkové vody z parkovacích ploch bude řešeno přes odlučovač ropných látek
s požadovanou kapacitou a účinností a napojením do stávající dešťové retenční
kanalizace odvádějící vodu MČOV.
Bilance splaškových a srážkových vod

Splaškové vody
Stávající stav
Bilance splaškových vod vychází ze stávajícího počtu zaměstnanců a nároků na mytí
podlah. Množství splaškových vod se rovná potřebě pro sociální účely (1 584 m3/rok),
tak, jak je bilancována v úvodní části předkládaného oznámení.
Výhledový stav
Bilance splaškových vod vychází z předpokládaného počtu zaměstnanců a nároků na
mytí podlah. Množství splaškových vod se rovná potřebě pro sociální účely. Celková
předpokládaná roční produkce splaškových vod je odhadována na 3 133 m3 .
Srážkové vody
Následující výpočet ročního množství srážkových vod vychází z údajů projektanta o
velikosti zastavěných, zpevněných a nezpevněných ploch v areálu a z ročního úhrnu
srážek ve výši 715 mm/rok.
Stávající stav

Tab.: Bilance ročního množství srážkových vod – stávající stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
6804
8172
1400
16376

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

3

Qr [m /rok]
4378
4090
100
8568

Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje hodnotu přívalového
deště ve výši 155 l/s.ha po dobu 15 minut.
Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů - stávající stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
6804
8172
1400
16376

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

Q (l/s)
94,90
88,66
2,17
185,73

3

Qr [m /15 minut]
85,41
79,79
1.95
167,15

Výhledový stav

Tab.: Bilance ročního množství srážkových vod – výhledový stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
12730
23160
1616
37506

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

3

Qr [m /rok]
8191,8
11591,6
115,5
19898,9

Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje hodnotu přívalového
deště ve výši 155 l/s.ha po dobu 15 minut.
Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů - výhledový stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
12730
23160
1616
37506

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1
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Q (l/s)
177,58
251,28
2,51
431,37

3

Qr [m /15 minut]
159.82
226.15
2,26
388,23
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Absolutní nárůst produkce srážkových vod

Tab.: Bilance ročního množství srážkových vod – přírůstek
3

Qr [m /rok]
3199,2
6295.2
-15,5
9478,9

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje hodnotu přívalového
deště ve výši 155 l/s.ha po dobu 15 minut.
Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů – přírůstek
Q (l/s)
82,68
162,62
-0,34

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

3

Qr [m /15 minut]
74,41
146,36
-0,31
220,46

Z uvedeného rozboru je tudíž patrné, že navýšením zpevněných a zastavěných ploch
dojde k celkovému nárůstu objemu srážkových vod o cca 9479 m3 ročně a v přívalové
srážce o cca 221 m3 za 15 minut.
Uvedené bilance srážkových vod ze zpevněných ploch odváděných do kanalizace byly
dle sdělení projektanta odsouhlaseny správcem kanalizace v navrženém a výše
popsaném koncepčním řešení. Obdobně je odsouhlaseno
odvádění čistých
srážkových vod do Piletického potoka.
Dochází k navýšení srážkových ploch, i když část stávající ploch je v kategorii
zastavěná a ostatní plocha. Neznečištěné srážkové vody ze střechy objektu (3199,2
m3/rok) budou tedy bez předčištění vypouštěny do Piletického potoka. Dešťová voda
z komunikací a parkovišť bude mít maximální znečištění do 5 mg.l-1 , to je v ukazateli
NEL. Tyto srážkové vody budou vedeny přes stávající odlučovač lehkých kapalin.
Znečištění v ukazateli NEL: 6295,2 x 0,005

31,48 kg.r

-1

B.III.3. Odpady
V rámci uvažovaného záměru lze očekávat vznik odpadů jak v etapě vlastní výstavby,
tak i v rámci vlastního provozu.
Výstavba
Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z
vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou
známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí
smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní
dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v
průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě),
včetně jejich následného využití nebo odstranění (tato povinnost bude zapracována do
smlouvy o provedení prací), a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro
třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Předpokládaná struktura
jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v následující tabulce:
Tab.: Přehled odpadů vznikajících v etapě výstavby
pořadové číslo
1.
2.
3.
4.
5.

název odpadu
odpadní klest
odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla
odpady z odstraňování barev a laků s obsahem organických rozpouštědel
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
čistící tkanina
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kategorie
O
N
N
N
N

kód odpadu
020199
080111
080117
150110
150202
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pořadové číslo
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

název odpadu
obaly z papíru a lepenky
obaly z plastů
obaly ze dřeva
obaly z kovů
kompozitní obaly
směs obal. materiálů
obaly od nátěrových hmot
šrot neželezných kovů
úlomky betonu
úlomky betonu znečištěné škodlivinami
stavební suť
směsný stavební a demoliční odpad
odpadní dřevo
odpadní sklo
dehtové izolace proti vlhku
asfalt bez dehtu
odpad mědi a jejich slitin
odpad hliníku
železný šrot
odpadní kabely
zemina a kameny
zemina kontaminovaná ropnými látkami
štěrk ze železničního svršku
sběrový papír
kovové předměty
směsný komunál.odpad

kategorie
O
O
O
O
O
O
N
O
O
N
O
O
O
O
N
O
O
O
O
O
O
N
O
O
O
O

kód odpadu
150101
150102
150103
150104
150105
150106
150110
160118
170101
170106
170102
170107
170201
170202
170301
170302
170401
170402
170405
170411
170504
170503
170508
200101
200140
200301

Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů lze
upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou specifikovány i použité materiály.
Součástí smlouvy s hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní
dodavatel stavby
je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími
v průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě),
včetně jejich odstranění a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění
a shromažďování jednotlivých druhů odpadů.
Pro etapu výstavby je doporučeno vypracování Plánu opatření pro únik látek
škodlivých vodám. Z této skutečnosti se i odvíjí i případné zacházení se zeminou
znečištěnou ropnými látkami.
Požadavek na třídění odpadů podle druhů a kategorií již v místě svého vzniku a jejich
zabezpečení proti znehodnocení, odcizení nebo úniku do životního prostředí jakož i
způsob shromažďování, skladování, třídění, využívání a odstraňování odpadů
obdobně a konkretizace shromažďovacích a skladovacích míst vyplývá ze složkové
legislativy a jako takové tyto požadavky musí být plněny i bez aplikace režimu
posuzování vlivů na životní prostředí. Obdobně se to týká i problematiky předcházení
vzniků odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností včetně
průběžné evidence vznikajících odpadů. Z hlediska problematiky odpadů je nezbytné
požadovat, aby byly v dalších stupních projektové dokumentace respektovány
podmínky, které jsou uvedeny v příslušné pasáži předkládaného oznámení.
Provoz
Vzhledem k charakteru hodnoceného záměru bude produkce odpadů minimální a
druhová skladba bude odpovídat předpokládanému využití objektů. V rámci provozu
lze očekávat přibližně následující přehled vznikajících odpadů:
pořadové číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Název odpadu a místo vzniku
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování – prodejna
Papírové a lepenkové obaly – prodejna, sklad
Plastové obaly – prodejna, sklad
Dřevěné palety – sklad
Kovové obaly – prodejna, sklad
Kompozitní obaly (zbytky plastů) – prodejna, sklad
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Kategorie
O
O
O
O
O
O

Kód
020203
150101
150102
150103
150104
150105
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pořadové číslo
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Název odpadu a místo vzniku
Čistící tkanina – prodejna, parkoviště
Papír a lepenka – podejna
Sklo – prodejna, administrativa
Zářivky – prodejna
Plasty – prodejna, sklad
Kovy – prodejna, sklad
Biologicky rozložitelný odpad – okolí prodejny
Směsný komunální odpad – prodejna, sklad, administrativa
Uliční smetky – okolí prodejny
Kal z odlučovačů olejů - parkoviště

Kategorie
N
O
O
N
O
O
O
O
O
N

Kód
150202
200101
200102
200121
200139
200140
200201
200301
200303
130502

Veškeré opravy a údržba vysokozdvižných vozíků, firemních vozidel a strojního
zařízení (vzduchotechnika, chlazení, klimatizace, vytápění) budou zajišťovány
odborným servisem na základě smluvních vztahů. Součástí smlouvy bude i podmínka,
že servisní služba zajistí vyhovující způsob nakládání s odpady, které vznikly v rámci
provedení této servisní činnosti. Nebezpečné odpady budou shromažďovány odděleně
ve skladu nebezpečných odpadů. Ostatní odpad bude tříděn a shromažďován ve
vyhrazených a označených prostorách skladu. Směsný komunální odpad bude
odvážen přes kontejner nebo popelnice na základě písemné smlouvy.
Požadavky vyplývající pro etapu provozu z hlediska vznikajících odpadů jsou opět
jasně formulovány legislativou v odpadovém hospodářství a není tudíž nezbytné
formulovat doporučení, která z této legislativy vyplývají bez ohledu na uplatnění režimu
o posuzování vlivů na životní prostředí.

B.III.4. Ostatní
Hluk, vibrace
Z hlediska akustické zátěže lze rozlišovat zdroje hluku v etapě výstavby i provozu.
Etapa výstavby
Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry v území.
Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu
používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací,
organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry
nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na
okamžitém stadiu výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje
používány běžně používané stavební stroje - jedná se o běžnou stavební činnost
prováděnou běžnými technologiemi, avšak se stavbou jsou spojeny významné
přepravní nároky zejména na betony.
Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů
hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze
dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která je
časově omezena. V rámci akustické studie však bylo nezbytné podrobněji vyhodnotit
etapu výstavby a umístění některých zdrojů hluku, zejména související s dopravou
betonu a jeho přemísťováním na vlastní stavbu objektu KIC.
V tabulce jsou uvedeny i hladiny akustických výkonů stavebních mechanismů, které
vycházejí z archivních údajů.
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Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4
Doprava

Typ stroje, název
vrtná souprava pro vrtání pilot (1 kus)
Rypadlo Caterpillar 428C (1 kus)
Rypadlo UDS 110A (1kus)
Nakladač UNC 151 (1 kus)
Nákladní automobily Tatra 815

Akustický
Hladina akustického tlaku ve Doba
používání
výkon
vzdálenosti r [m]
stroje
LW v dB(A)
LpAr v dB(A)
hod/den
LpA10 = 80 dB(A)
4
LpA10 = 83 dB(A)
8
LpA10 = 85 dB(A)
8
LpA10 = 83 dB(A)
4
Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště –
4/hod

Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4
5
Doprava

Hladina akustického tlaku ve Doba
používání
vzdálenosti r [m]
stroje
LpAr v dB(A)
hod/den
Autojeřáb GROVE TM 875 (1 kus)
LpA10 = 79 dB(A)
8
Čerpadlo betonové směsi (1 kus)
LpA10 = 80 dB(A)
8
Domíchávače betonové směsi
8
Stavební míchačky (2 kusy)
LpA7 = 81 dB(A)
4
Vibrační stroj pro hutnění betonů
LpA1 = 80 dB(A)
8
Nákladní automobily Liaz s návěsem Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště –
(3 kusy)
3/hod
Typ stroje, název

Akustický
výkon
LW v dB(A)
92 dB(A)
-

Provoz
V provozu lze odlišit stacionární, plošné a liniové zdroje emisí hluku.
Stacionární zdroje hluku:

V rámci posuzovaného záměru jsou uvažovány následující parametry
zdrojů hluku:

jednotlivých

OBI a zimní zahrada
§

Prostor stavebnin – je nuceně větrán dvojicí jednotek ve venkovním provedení
umístěných na střeše prodejny, každá s emisní charakteristikou La = 60 dB/A/ výduch
vzduchotechniky, sání vzduchotechniky na severní straně objektu,
specifikované La = 60 dB/A (P24 a P25)

§

Šatny – prostor šaten je teplovzdušně větrán jednotkou umístěnou nad střechou 2
NP, vzduchotechnická jednotka je specifikována emisní charakteristikou 60 dB/A/
(P37)

§

Chlazení kanceláří – kanceláře jsou chlazeny split systémem, 2 jednotky chlazení
jsou umístěny na východní fasádě kanceláří a jsou charakterizované emisní
charakteristikou La = 52 dB/A/ (P38 a P39)

§

Denní místnost kuřáků – výměna vzduchu je zajištěna vzduchotechnickou
jednotkou o emisní charakteristice 60 dB/A/ (P40)

§

Server – prostor serveru je nuceně cirkulačně chlazen. Emisní charakteristika
zdroje je udávána La = 53 dB/A/ (P41)

§

Zásobování objektu – emisní charakteristika zdroje: 70 dB /A/ (P43 a P44)

Objekty Fach Marktů
Pro každý z uvažovaných tří objektů jsou předpokládány následující zdroje hluku:
jednotka větrací
kondenzátor chlazení

LAeq,T-1m
58.5
45.0

Stavební objekty jsou navrhovány tak, že z hlediska hluku od vzduchotechniky či
jiných stacionárních zdrojů hluku nebude vznikat žádný hluk směřovaný do okolí
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budov. Znamená to, že jednotlivé zdroje hluku budou umístěny do potrubí popř. do
objektu tak, aby nebyly zdroje umístěny na fasádě ani na střeše. S ohledem na
provozní podmínky prodeje v jednotlivých objektech se neuvažuje s realizací
klimatizace a ni nejsou potřeby pro chlazení tak jak je to v potravinářských objektech.
Vzhledem k situování stacionárních zdrojů hluku ve vztahu k obytné zástavbě není
v předkládaném oznámení vyhodnocen provoz stacionárních zdrojů hluku ve vztahu
k nejbližším objektům obytné zástavby.
Plošné zdroje hluku:

Realizace záměru představuje ve špičkové hodině navýšení pohybů v prostoru
parkoviště o 201 automobilů. Vzhledem k situování nákupní zóny zcela mimo obytnou
zástavbu se plošné zdroje hluku nemohou z hlediska vlivů na obyvatelstvo projevit.
Liniové zdroje hluku:

Jak vyplývá z kapitoly oznámení „Nároky na dopravu“, realizace 2.etapy má nevýrazný
dopad na křižovatková ramena silničního okruhu, kdy dochází k 3,7% nárůstu dopravy
západní větve křižovatky (ul. Pilňáčkova) a 1,7% nárůstu dopravy východní větve
silničního okruhu. Uvedený nárůst se tedy nemůže nijak prokazatelně projevit na
změnách akustické zátěže kolem silničního okruhu.
Záření
V rámci provozu předkládaného záměru nebudou osazena zařízení, která by mohla
být zdrojem elektromagnetického nebo radioaktivního záření.

B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
B.III.1. Možnosti vzniku havárií
Z hlediska charakteru předloženého záměru lze za případná rizika označit:
♦ požár objektu
♦ havarijní únik látek škodlivých vodám

B.III.2. Dopady na okolí
Požár
Prodejna OBI se zahradním centrem bude vybavena výstavními regály a gondolami.
Budou situovány tak, aby byly přehledné od pokladen v podélném směru prodejny.
Prodejním sortimentem jsou potřeby pro kutily a zahrádkáře, stavební materiály,
tapety, dřevěné obklady, stavební prvky ze dřeva, živé a umělé květiny, zahradní
stroje, nástroje a nářadí, zahradní substráty, nádoby, kompostéry, nátěrové hmoty a
barvy a laky na bázi vody nebo rozpouštědel, obklady, dlažby, sanitární technika,
elektroinstalační potřeby a elektrické stroje a nářadí.
Hořlavé nátěrové hmoty a ředidla budou nabízeny ve spotřebitelském balení
v plechovkách, uzavřené, v prodejně se neprovádí jejich rozplňování. V prodejně
budou vystaveny ložené na paletách a nebo v regálech, v množství maximálně do
5000 kd. Jedná se o nátěrové hmoty I. až IV. Třídy nebezpečnosti a hořlavé kapaliny
s bodem vzplanutí nad 2500C ve smyslu ustanovení článku 4.3. ČSN 65021. Nátěrové
hmoty se v prodejně neskladují a neukládají ve smyslu ustanovení úvodní části ČSN
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650201. Struktura hořlavých kapalin ve vazbě na třídy nebezpečnosti:
I.
II.
III.
IV.

tř. nebezpečnosti
tř. nebezpečnosti
tř. nebezpečnosti
tř. nebezpečnosti

– 1000 kg
– 2000 kg
– 1250 kg
– 750 kg

am = 1,4
am = 1,2
am = 0,9
am = 0,9

Zásah požárních jednotek je v časovém pásu H3 přes 15 minut podle tabulky 3 ČSN
730802.
Objekt bude přístupný z příjezdové komunikace a z prostorů parkoviště. Přístupové
komunikace musí být řešeny tak, aby umožňovaly příjezd požárním vozidlům. Vjezd
do areálu a na parkoviště bude ve svém profilu 3500 mm široký, výškově nebude
vjezd omezen.
V objektu budou instalovány tyto zabezpečovací systémy:
Ø elektrická zabezpečovací signalizace /EZS/
Ø průmyslová televize
Elektrická požární signalizace bude zřízena samostatnou ústřednou. Ve vybraných
místech budou instalovány automatické opticko kouřové popřípadě tepelné hlásiče,
které budou doplněny tlačítky. Do VZT potrubí budou instalovány vzorkovací komory
s opticko kouřovými hlásiči. Zásobování objektu požární vodou bude řešeno podle
ČSN 73 0873. Potřeba požární vody pro hašení požáru bude zajištěna vnitřními a
vnějšími odběrními místy.
Detailněji problematiku možných havárií nelze řešit v rámci procesu posuzování vlivů
na životní prostředí, protože tento proces probíhá v nejranější fázi přípravy záměru, to
je v etapě před územním řízením. V etapě zpracování dokumentace o hodnocení vlivů
na životní prostředí je k dispozici pouze omezený soubor údajů o záměru a řada údajů
není k dispozici vůbec – zejména sortiment prodávaného zboží, množství a objemy
skladovaného zboží nebo i charakteristika stavebních a konstrukčních materiálů, dále
údaje o nárocích na požární vodu apod. V doporučených opatřeních předkládané
dokumentace je k této problematice formulováno následující doporučení:
•

před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vypracován a předložen ke schválení
požární řád, který bude zahrnovat i problematiku likvidace následků havárií v případě požáru

Možnosti vzniku havárií vozidel na parkovišti
Vzhledem ke skutečnosti, že veškeré dešťové vody ze zpevněných ploch budou do
dešťové kanalizace vypouštěny přes odlučovač ropných látek, lze dopad takovéto
havárie označit za lokální a neprojevující se mimo areál při zajištění řádné funkčnosti
navrženého zařízení na předčištění srážkových vod.
B.III.3. Preventivní opatření
Preventivní opatření, která zmírní riziko vzniku havarijních situací spočívají především
ve volbě bezpečné koncepce prodejny a v konstrukčním a dispozičním řešením
objektu dle platných předpisů a eventuelních dalších požadavků, v realizaci
odpovídajících samočinných systémů kontroly a řízení a v dodržování ustanovení
provozní dokumentace. Nutnou podmínkou zajištění bezpečného provozu je
zpracování a dodržování provozních předpisů. Jiná preventivní opatření vzhledem k
charakteru objektu a předpokládaným aktivitám nejsou tímto oznámením
požadována.
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B.III.4. Následná opatření
Likvidace následků havárií souvisí zejména s odstraněním a zneškodněním zbytků
hořlavých látek, produktů hoření, znečištění půdy, vody – to je zneškodněním
jednorázových a mimořádných odpadů. Tento aspekt bude řešen v plánu opatření pro
havarijní únik látek škodlivých vodám resp. požárním řádu. Vzhledem k lokalizaci
objektu není nezbytné požadovat realizaci dalších následných opatření. Na základě
uvedených skutečností lze doporučit respektování doporučení, které jsou uvedeny
v kapitole vlivů na vodu.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

V zájmovém území stavby se nenachází žádné zvláště chráněné území podle § 14
zákona č. 114/1992 Sb. V zájmovém území se nenachází území chráněná ve smyslu
§ 3 a následujících zákona č. 114/92 Sb., jako
n významné krajinné prvky
n prvky územního systému ekologické stability
Záměr není v bezprostředním kontaktu s žádným skladebným prvkem ÚSES.
Rovněž tak není evidována CHOPAV v posuzovaném území hodnoceného záměru.
Záměr je situován do území zcela mimo souvislou obytnou zástavbu, navýšení
vyvolané dopravy není podstatné a na akustické situaci zájmového území se
neprojeví. Změny v imisních příspěvcích jsou posouzeny rozptylovou studií. Záměr
může představovat dílčí nepříznivé vlivy na pozměněný ekosystém Piletického potoka
a jeho nivy s přiléhajícím stromořadím; v této souvislosti jsou formulována příslušná
doporučení zpracovatelů oznámení.
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C.2. Charakteristika
v dotčeném území

současného

stavu

životního

prostředí

C.2.1.Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Zájmové území patří do teplé, mírně suché klimatické oblasti s mírnou zimou. Základní
klimatické charakteristiky jsou uvedeny v následujícím přehledu:
Průměrná teplota:

8,4oC
17,7oC
-2,3oC

roční
v červenci
v lednu

Počet mrazových dnů v roce:
Počet letních dnů v roce:
Převažující směry větrů:

100 – 110
50 – 60

západní
severozápadní
jihovýchodní
severovýchodní
bezvětří

19,77%
16,75%
12,60%
11,11%
6,46%

Podíl tříd stability v průběhu roku:
I.
5,96%
II.
13,17%
III.
36,39%
IV.
35,45%
V.
9,05%
Znečištění ovzduší
Imisní situace - vyhodnocení údajů
Imisní situace v Hradci Králové je trvale sledovaná monitorovacími stanicemi OHS na
třech stanovištích v centru města: náměstí Osvoboditelů, Sukovy sady a Pospíšilova
třída. Monitorovací stanice ČHMÚ je umístěna na observatoři na Novém Hradci
Králové. V následující části jsou uvedeny hodnoty imisního pozadí v ukazatelích NO2 a
benzenu.
Imisní pozadí NO2
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Hodinové LV:
Hodinové MT:
Hodinové TE:
Roční LV:
Roční MT:

2004
Královéhradecký
Hradec Králové
NO2-oxid dusičitý
3
µg/m
200,0
60,0
18
40,0
12,0
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Hodinové hodnoty

Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita

Typ m.p.
Metoda

HHKSK

ZÚ
396
Hr.Král.20965 Sukovy sady

HHKBA
41181

ČHMÚ
1503
Hradec
KrálovéBrněnská

Kombinované
měření
CHLM

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

Roční
hodnoty

50%
95% 50%
Max.
X1q X2q X3q X4q X
S
N
Kv
Kv Kv
98%
98%
Datum Datum VoM
Datum
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
Kv
126,3 93,7
0
72,4 53,1 30,6 40,6 27,6 26,4 34,4 32,0 10,52 354
Max. 19 MV VoL

17.03. 22.10.

138,7 94,9
Automatizovaný
měřicí program
30.08. 09.08.
CHLM

0

23.01.

0 20,1

60,7

81

55,7 44,5 22,5

0 64,9 11.08.

49,7

90

92

91 30,4 1,38

18,8 26,4 23,0
28

76

90

92

8

10,55 286
1,61 63

Imisní pozadí benzenu
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Roční LV:
Roční MT:

2004
Královéhradecký
Hradec Králové
BZN-benzen
3
µg/m
5,0
3,750

Hodinové hodnoty
Organizace:
KMPL Staré č. ISKO
Lokalita
HHKSK

Typ m.p.
Metoda

ZÚ
Kombinované
396
měření
Hr.Král.-Sukovy
GCH-VOC
20985
sady

Denní hodnoty

Čtvrtletní
hodnoty

Roční
hodnoty

95% 50%
95% 50%
Max.
X1q X2q X3q X4q X
S N
Kv
Kv
Kv
Kv
99.9% 98%
98%
Datum
Datum
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
Kv
Kv
6,5
3,3
3,4 3,1 1,02 46
Max.

03.02.

15

8

8

15 2,9 1,37

6

C.2.2. Voda
Podzemní vody
Z hlediska hydrogeologického členění ČR patří zájmové území do hydrogeologického
rajónu č. 112 Kvartérní sedimenty Labe po Pardubice. Jedná se o poměrně široký
pruh sedimentů ssv. – jjz. směru podél toku Labe. Na severu je ohraničen jílovickým
zlomem jižně od Jaroměře, na jihu probíhá hranice severně od Pardubic. Kvartér je
uložen na svrchnokřídových horninách, které tvoří relativně nepropustné podloží
Vrstevný sled je charakterizován převahou písčito-jílovitých sedimentů v povrchových
polohách a mocnou vrstvou středně a hrubozrnných štěrků s písčitou výplní prakticky
v celém zbývajícím profilu. Mocnější polohy štěrkopísků jsou rozšířeny zejména na
pravém břehu Labe, jako produkce sedimentace starého labského toku (bohdanečská
brána). Dosahují mocnosti necelých 20 m.
Na kvartérní fluviální sedimenty jsou vázány významné zvodně údolních nízkých, popř.
i vyšších teras, často do sebe navzájem přecházejících. Hladina podzemní vody je
volná až mírně napjatá, obvykle v hloubce 1 – 3 m pod terénem. Propustnost je
průlinová, koeficient filtrace se pohybuje v rozmezí řádu 10-4 m.s-1, s výjimkou
povrchové vrstvy, kde je daleko nižší.
K dotaci podzemních vod z atmosférických srážek dochází v celé rozloze teras, ale
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holocenní pokryv značně snižuje podíl vsaku. Proud podzemní vody směřuje obecně
od okrajů rozšíření štěrkopísků k toku, v přehloubeném korytě k ose a dále v závislosti
na reliéfu podloží k místním erozním bázím.
Průměrná hodnota transmisivity představuje T = 3.07 . 10-4 m2.s-1 a koeficient filtrace kf
= 1,23. 10-4 m.s-1. Vypočtená hodnota koeficientu filtrace reprezentuje hodnotu pro
společný kolektor navážek a kvarterní sedimenty. Křídové poloskalní horniny a jejich
eluvium lze z hydrogeologického hlediska pokládat za podložní izolátor.
Hydrogeologické poměry zájmového území jsou patrné z následujícího obrázku:
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Povrchová voda
Zájmová lokalita je odvodňována Piletickým potokem (číslo hydrologického pořadí 101-04-034). Pramení 1 km východně od Librantic ve výšce 276 m n. m., délka toku je
18,4 km. Uváděná čistota vody je II. třída.
Plocha povodí Piletického potoka je 46,55 km2. Toto povodí je vymezeno uzávěrovým
profilem v místě ústí do Labe. Q30d v profilu ústí do Labe je 313 l/s, Q355d je 18 l/s,
Qprům. je 0,13 m3.s-1. Úroveň hladiny Q100 (stoletá voda) je dle údajů Povodí Labe
231,64 m n. m.
Zájmové území se nachází dle vyjádření Povodí Labe a.s. v nepřímé části
záplavového území Labe, a proto není třeba vypracovávat studii odtokových poměrů.
Charakter Piletického
fotodokumentace:

potoka

v zájmovém
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Výřez z vodohospodářské mapy je patrný z následujícího mapového podkladu:
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C.2.3. Půda
Záměr představuje nároky na ZPF, a to v celkovém rozsahu trvalého záboru 12051
m2. Záměr nepředstavuje zábor PUPFL. Veškerý trvalý zábor ZPF náleží do BPEJ
35 600.
Popis BPEJ:
1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu
3 – mírně teplý, vlhký, s průměrnou roční teplotou 6 – 70 C, s průměrným ročním úhrnem
srážek 650 – 750 mm, s nižší střední pravděpodobností suchých vegetačních období (5- 15) a
s vysokou vláhovou jistotou (10)

2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce
56 - nivní půdy na nivních uloženinách; středně těžké, s příznivými vláhovými poměry

4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

svažitost
0 - 3°, rovina
3 - 7°, mírný svah
3 - 7°, mírný svah
3 - 7°, mírný svah
7 -127°, střední svah
7 - 12°, střední svah
12 - 17°, výrazný svah
12 - 17°, výrazný svah
17 - 25° příkrý svah až sráz
17 - 25° příkrý svah až sráz

expozice
všesměrná
všesměrná
jih
sever
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu
skeletovitost
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

hloubka

žádná
žádná až slabá
slabá
střední
střední
slabá
střední
žádná až slabá
střední až silná
žádná až silná

*)

hluboká
hluboká až středně hluboká
hluboká
hluboká
hluboká až středně hluboká
mělká
mělká
hluboká až středně hluboká
hluboká až mělká
hluboká až mělká

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

Půdní mapa a půdně interpretační mapa zájmového území je patrná z následujících
obrázků:
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C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Ze širšího geomorfologického pohledu je zájmové území součástí pardubické kotliny
jako rozlehlé terénní sníženiny rozprostírající se podél toku Labe mezi Jaroměří a
Týncem nad Labem.
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Dle geomorfologického členění náleží lokalita do provincie Česká vysočina, soustavy
Česká tabule, podsoustavy Východočeská tabule, celku Východolabská tabule,
podcelku Pardubická kotlina, okrsku Královehradecká kotlina (VIC-1C-a).
Královehradecká kotlina se nachází v severní části Pardubické kotliny. Jedná se o
erozní kotlinu v povodí Labe, nejdolnější Úpy, Metuje a Orlice s rovinným reliéfem
středo a mladopleistocenních říčních teras a údolních niv, se sprašovými pokryvy a
závějemi, místy s pokryvy a přesypy navátých písků.
Posuzované území přísluší z regionálně-geologického hlediska k jednotce české
křídové pánve, k litofaciální oblasti labské. Předkvartérní podloží je budováno
horninami svrchno-křídového stáří. Křídové horniny jsou místy překryty rozsáhlými
akumulacemi kvartérních sedimentů fluviálního a eolitického původu.
Předkvartérní podloží je tvořeno březenským souvrstvím (střední až svrchní coniak).
Litologicky se jedná převážně o vápnité jílovce až slínovce, hnědé až hnědošedé, silně
rozpukané, ve svrchních partiích zvětralé až rozložené na vysoce plastické jíly.
Mocnost uvedeného souvrství činí téměř 200 m, celková mocnost sedimentů
křídového útvaru pak dosahuje cca 400 m. Povrchové partie křídových hornin jsou
zvětralé, jílovitá eluvia byla oddenudována.
Směrem do podloží tyto horniny přecházejí do navětralých partií, silně až středně
rozpukaných. Rozpad je polyedrický až lavicovitý. Pukliny jsou sevřené, nevyhojené, s
hnědými až rezavohnědými povlaky oxidů na plochách diskontinuit.
Strop podložních hornin byl ověřen v zájmovém prostoru v hloubkách 2,9– 6,0 m p.t.,
tj. na kótě 229,50 – 227,10 m n.m.
Kvarterní pokryv je tvořen sedimenty pleistocénu, kam jsou zařazeny fluviální a
eolitické písčité zeminy.Pleistocénní písky , písky se štěrkem a písčité štěrky vyplňují
deprese v předkvarterním reliéfu a tvoří systém teras stáří günz – donau. Fluviální
sedimenty tvoří z hlediska plošného rozsahu i z hlediska hydrogeologického
nejvýznamnější pleistocénní formaci.
Převládající výplň tvoří typicky fluviální středně až hrubozrnné písky s hlinito-jílovitou
příměsí a proměnlivým obsahem štěrků. Štěrková frakce je složena ze středně
opracovaných valounů křemene a hornin krystalinika převážně o velikosti do 3 cm. Na
rozhraní s nadložními, písčitými jíly se vyskytují četné poloopracované úlomky
přeplavených slínovců. Štěrky se koncentrují při stropu a bázi písčité polohy, střední
část je více písčitá. V píscích byly ojediněle zjištěny drobné čočky písčitých jílů a
zbytky zetlelých větví.
Nejmladší holocenní povodňové hlíny a splachové sedimenty byly zjištěny ve všech
realizovaných sondách v mocnostech od 0,9 do 3,0 m. Jsou tvořeny převážně jíly a
písčitými jíly s vložkami jílovitých písků a příměsí štěrků s hojnou organickou
substancí. Náplavové a deluviofluviální holocenní sedimenty vyplňují údolí vodotečí a
mělké deprese. Jedná se převážně o hlinité, méně písčité a štěrkovité sedimenty,
v místech opuštěných slepých ramen řek a vodních ploch charakteru hnilokalů a slatin.
Pro holocenní náplavy je typický polygenetický charakter a proměnlivá příměs
organických látek.
Výřez z geologické mapy je patrný z následujícího mapového podkladu:
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Seismicita
Podle ČSN 73 0036 seismické zatížení staveb se řešené území nachází mimo
vymezené seismické oblasti ČR.
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C.2.5. Fauna a flora
Lokalita pro realizaci záměru rozšíření stávajícího areálu obchodního centra OBI je
ohraničena na západní straně budovou ČESKÉHO TELECOMU, a.s. (hraničící dále
západním směrem s řekou Labe), na straně jižní městským silničním okruhem ulicí
Pilnáčkovou, východně místní obslužnou komunikací ulice Akademika Bedrny
a severně terénním zemním protipovodňovým valem oddělujícím Piletický potok.
Vlastní rozšíření je uvažováno v severní části dosud nezastavěné výše popsané části
lokality, která v minulosti sloužila zjevně jako zahrádkářská kolonie. Zájmové území je
rovinaté, porostlé zčásti náletovými dřevinami, torzy neudržovaných ovocných dřevin,
silně ruderalizované s přítomností odpadů různého charakteru (sklo, dřevní odpad,
plasty, plechové sudy, stavební suť, výkopová zemina apod.).

Biogeograficky náleží zájmové území k hraničním liniím Cidlinsko – Chrudimského a
Třebechovického bioregionu (Culek a kol. ed., 1995). Plocha bioregionu leží v teplé až
mírně teplé oblasti na přechodu termofytika a mezofytika a zabírá značnou část
fytogeografického okresu 15. Východní Polabí – fytogeografický podokres 15c.
Pardubické Polabí až okres 61. Dolní Poorličí. Flóru přechodu obou bioregionů tvoří
ochuzená druhová skladba vegetace aluvia Labe, území obecně je silně pozměněnou
oblastí polabského luhu s typicky ochuzenou faunou nížinných poloh hercynského
původu nebo širokého rozšíření.
Přírodovědecky významnější lokality ve vazbě na město Hradec Králové jsou
dostatečně vzdáleny od posuzovaného záměru a nejsou ohroženy ani umístěním
případného zařízení staveniště.
Přírodní prostředí zájmové lokality a její bezprostřední okolí lze považovat za velmi
negativně ovlivněné a celkově zcela pozměněné lidskou činností (jedná se
o urbanizované území města).
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Přímá šetření zpracovatele dokumentace formou orientačního biologického průzkumu
byla prováděna ve dnech 16. a 18. 4. 2006., takže podchycuje časně jarní aspekt
výskytu rostlin nebo živočichů. S ohledem na charakter okolních ploch nebylo
prováděno podrobnější biologické šetření v širším území. Z tohoto předpokladu a z
výše uvedené obecnější charakteristiky širšího zájmového území pak vychází popis
stavu bioty pro účely posouzení vlivů navrhované výstavby na životní prostředí. Pokud
jsou v následujícím textu zmíněny zvláště chráněné druhy rostlin nebo živočichů, jsou
jejich názvy podtrženy a označeny (§§§ - kriticky ohrožený druh, §§ - silně ohrožený
druh, § - ohrožený druh - dle vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.). Popis bioty odráží
výstupy předchozích průzkumů pro ÚSES a aktualizaci k datu 18.4.2006. Další
charakteristiky se pak již týkají přímo posuzované lokality.
Fauna
Orientačním kvalitativním průzkumem byly zjištěny většinou běžné druhy, vázané na
urbanizovanou krajinu, křoviny a mimolesní porosty, případně na blízkost sídel.
Konkrétní výstupy dvou terénních šetření lze shrnout následovně:
Výsledky průzkumu obratlovců

Ptáci a savci byli kvalitativně zaznamenáni pozorováním (u ptáků pouze přelet nad
lokalitou), výskyt plazů a obojživelníků nebyl prokázán ani se s ohledem na charakter
zájmového území (viz fotodokumentace) nepředpokládá.
Savci
hraboš polní (Microtus arvalis)
hryzec vodní (Arvicola terrestris)
krtek obecný (Talpa europaea)
rejsek obecný (Sorex araneus) – nalezen uhynulý exemplář na zemním valu u Piletického potoka

Ptáci (pouze přelet v severní části zájmového území) – nelze vyloučit ojedinělé
hnízdění pěvců na stromech rostoucích podél Piletického potoka při patě zemního valu
budníček větší (Phylloscopus trochillus)
čížek obecný (Carduelis spinus)
drozd zpěvný (Turdus philomenos)
havran polní (Corvus frugilerus)
holub hřivnáč (Columba palumbus)
hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
kachna divoká (Anas platyrhynchos) – pouze na Piletickém potoce
konipas bílý (Motacilla alba)
kos černý (Turdus merula)
straka obecná (Pica pica)
sýkora koňadra (Parus major)
sýkora modřinka (Parus coreuleus)
vrabec domácí (Passer domesticus)

Plazi
Nebyli v ploše výstavby zaznamenáni ani se výskyt nepředpokládá.
Obojživelníci
Nebyli zaznamenáni ani se výskyt nepředpokládá.
Flora
Geobotanická charakteristika lokality
Fytogeografické členění
Fytogeografická oblast: termofytikum
Fytogeografický obvod: České termofytikum
Fytogeografický okres: Východní Polabí
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Fytogeografický podokres: Hradecké Polabí
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998)
jilmové doubravy (Querco - Ulmetum)

Seznam nalezených druhů rostlin
Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující
(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek
Acer campestre L. - javor babyka
Acer platanoides L. - javor mléč (+)
Acer pseudoplatanus L. - javor klen (+)
Aegopodium podagraria L. - bršlice kozí noha
Aesculus hippocastanum L. - jírovec maďal ++
Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný
Alnus glutinosa (L.)Gaertn. - olše lepkavá (+)
Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. - kerblík lesní
Arctium tomentosum Mill. - lopuch plstnatý
Arenaria serpyllifolia L. agg. - písečnice douškolistá
Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl
Aster dumosus L. x novi-belgii L. - hvězdnice nízká ++
Aster novi-belgii L. agg. - hvězdnice novobelgická +
Atriplex patula L. - lebeda rozkladitá
Ballota nigra L. - měrnice černá
Betula pendula Roth - bříza bílá
Calendula officinalis L. - měsíček lékařský +
Campanula rapunculoides L. - zvonek řepkovitý
Cerastium arvense L. - rožec rolní
Cerastium holosteoides Fries.em.Hyl. subsp.triviale (Spenner)Möschl - rožec obecný luční
Cichorium intybus L. - čekanka obecná
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní
Cirsium vulgare (Savi)Ten. - pcháč obecný
Conyza canadensis (L.)Cronquist - turanka kanadská +
Cotoneaster sp. - skalník
Crepis biennis L. - škarda dvouletá
Dactylis glomerata L. - srha laločnatá (+)
Dianthus barbatus L. - hvozdík bradatý ++
Dipsacus fullonum L. - štětka planá (+)
Echium vulgare L. - hadinec obecný
Elytrigia repens (L.)Nevsky - pýr plazivý
Epilobium cf.ciliatum Rafin. - vrbovka žláznatá +
Eranthis hyemalis (L.)Salisb. - talovín zimní ++
Erigeron annuus (L.)Pers.agg. - turan (hvězdník) roční
Festuca rubra L. agg. - kostřava červená
Forsythia x intermedia Zabel - zlatice prostřední ++
Fraxinus excelsior L. - jasan ztepilý
Galanthus nivalis L. - sněženka podsněžník - zbytek kultury
Galium aparine L. - svízel přítula
Glechoma hederacea L. - popenec obecný
Hemerocalis fulva (L.)L. - denivka plavá +
Hypericum perforatum L. - třezalka tečkovaná
Chamaecyparis pisifera (S.et Z.)Endl. cv.Squarrosa - cypříšek hrachonosný ++
Chenopodium album L. - merlík bílý +
Chenopodium strictum Roth - merlík tuhý +
Lactuca serriola L. - locika kompasová
Lapsana communis L. - kapustka obecná
Lathyrus pratensis L. - hrachor luční
Leontodon autumnalis L. - máchelka podzimní
Leontodon hispidus L. s.l. - máchelka srstnatá
Leucanthemum vulgare Lamk. agg. - kopretina luční
Lolium perenne L. - jílek vytrvalý (+)
Lupinus polyphyllus Lindl. - lupina mnoholistá +
Lysimachia nummularia L. - vrbina penízková
Malus domestica Borkh. agg. - jabloň domácí +
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Nigella damascena L. - černucha damašská ++
Oenothera biennis L. agg. - pupalka dvouletá +
Pastinaca sativa L. - pastinák setý
Pinus mugo Turra - borovice kleč
Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý
Plantago major L. - jitrocel větší
Platycladus (=Thuja) orientalis (L.)Franco - zeravec východní ++
Poa annua L. - lipnice roční
Poa compressa L. - lipnice smáčknutá
Polygonum aviculare L. agg. - truskavec ptačí
Prunus armeniaca L. - meruňka ++
Prunus serrulata Lindl. - sakura ozdobná ++
Quercus robur L. - dub letní (+)
Ribes nigrum L. - rybíz černý +
Ribes rubrum L. - rybíz červený +
Rosa canina L. - růže šípková
Rubus idaeus L. - ostružiník maliník
Rumex obtusifolius L. - šťovík tupolistý
Sambucus nigra L. - bez černý
Scilla siberica Haw. - ladoňka nící ++
Sedum album L. - rozchodník bílý +
Sedum sexangulare L. - rozchodník šestiřadý
Sedum spurium M.Bieb - rozchodník pochybný ++
Solidago canadensis L. - celík kanadský +
Sorbus aucuparia L. - jeřáb ptačí (+)
Spiraea x vanhouttei (Briot) Zab. - tavolník van Houtteův
Stellaria media (L.)Vill. agg. - ptačinec žabinec
Tanacetum vulgare L. - vratič obecný
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská
Taxus baccata L. - tis červený (+)
Thuja occidentalis L. - zerav západní ++
Thuja plicata Don ex D.Don - zerav obrovský ++
Tilia cordata Mill. - lípa srdčitá (+)
Torilis japonica (Houtt.)DC. - tořice japonská
Trifolium pratense L. - jetel luční (+)
Trifolium repens L. - jetel plazivý (+)
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - heřmánek nevonný +
Tulipa x gesneriana L. - tulipán zahradní ++
Tussilago farfara L. - podběl léčivý
Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá
Verbascum densiflorum Bertol - divizna velkokvětá (+)
Verbascum thapsus L. - divizna malokvětá
Veronica hederifolia L. agg. - rozrazil břečtanolistý
Veronica persica Poiret - rozrazil perský +
Viola odorata L. - violka vonná +

Závěr

Na lokalitě bylo nalezeno 100 druhů rostlin včetně dřevin. Do tohoto počtu byly
zahrnuty druhy ruderální a plevelné. Z druhů kultivovaných byl proveden jen úzký
výběr, neboť celkové množství pozůstatků rostlin je mnohem vyšší. Pro daný účel by
však byl jejich úplný výčet zbytečný.
Nebyly zde zjištěny žádné druhy rostlin zvláště chráněné podle vyhlášky Ministerstva
životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. na přirozeném stanovišti a jejich
původní výskyt je na této lokalitě zcela vyloučen. Bylo nalezeno několik sněženek u
zbořeniště chatky spolu s dalšími běžně kultivovanými cibulovinami.
Zájmové území není prokazatelně významným a trvalým biotopem zvláště
chráněných druhů rostlin nebo živočichů ve smyslu ust. § 48 zákona č. 114/1992
Sb.
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Prvky dřevin rostoucí mimo les
V lokalitě určené k rozšíření obchodního centra se nenachází žádný památný strom
ve smyslu § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů.
Jedinou, krajinářsky hodnotnou pohledově oddělující zelení je liniová cca 30 – 40 let
stará výsadba dubů, lip, jasanů, javorů a několika exemplářů břízy bradavičnaté a
topolu černého – vše situováno podél jižní paty zemního valu, který odděluje zájmové
území od Piletického potoka.

Profil Piletického potoka severně zájmového území; vpravo
liniová zeleň na patě zemního valu

Pohled na zemní val a liniovou zeleň – severní okraj
zájmového území

Pohled od areálu RUBENA na Piletický potok a liniovou
výsadbu oddělující pohledově areál OBI

Pohled od OBI severně směrem do zájmového území a areálu
RUBENA – patrná liniová pohledově oddělující výsadba

Nově vysázené dřeviny v parkovištích (jeřáby a sakury) nejsou příliš kvalitní a je na
rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody, zda budou přesazeny na náhradní
stanoviště. Jejich společenská a sadovnická hodnota je poměrně nízká (celkem
96373,- Kč).
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Mnohem cennější jsou liniové výsadby podél silničního okruhu. Tyto dřeviny
doporučuji zachovat. Jejich společenská hodnota byla vyčíslena na 6 415 174,- Kč.

Detailnější popis a ohodnocení dřevin v zájmovém území je patrný z následujících
tabulek:
dřevina
Prunus serrulata
Prunus serrulata
Prunus serrulata
Sorbus aucuparia
Sorbus aucuparia
Sorbus aucuparia
Sorbus aucuparia
Sorbus aucuparia
Sorbus aucuparia
Sorbus aucuparia
Sorbus aucuparia
Prunus serrulata
Prunus serrulata
Prunus serrulata
Sorbus aucuparia
Sorbus aucuparia
Sorbus aucuparia
Sorbus aucuparia
Sorbus aucuparia
Rosa canina
Platycladus orientalis
Thuja occidentalis
Thuja plicata
Pinus mugo
Chamaecyparis
pisifera+Taxus baccata

obvod (cm)
průměr
objem (m3)
(cm)
1) Parkoviště před prodejnou PLUS
sakura ozdobná
2
23
7
sakura ozdobná
2
28
9
sakura ozdobná
2
26
8
2) Parkoviště před OBI
jeřáb ptačí
2
24
7
jeřáb ptačí
2
22
7
jeřáb ptačí
2
15
5
jeřáb ptačí
2
25
8
jeřáb ptačí
2
23
7
jeřáb ptačí
2
24
7
jeřáb ptačí
2
30
9
jeřáb ptačí
2
24
7
sakura ozdobná
2
23
7
sakura ozdobná
2
25
8
sakura ozdobná
2
40
12
jeřáb ptačí
2
19
6
jeřáb ptačí
2
22
7
jeřáb ptačí
2
24
7
jeřáb ptačí
2
30
9
3) Za prodejnou koberců
jeřáb ptačí
2
29
9
4) V zahrádkářské kolonii
3
růže šípková
1
8m
3
zeravec východní
2
2m
3
zerav západní
2
7m
3
zerav řasnatý
2
5m
3
borovice kleč
2
3m
česky

tř.

3

cypřišek, tis
2
1m
5) Na okraji silnice u zahrádkářské kolonie

52

spol.hodnota
(body)

poznámka

2 097
3 229
2 263
2 097
2 097
965
2 263
2 097
2 097
3 229
2 097
2 097
2 263
5 961
1 531
2 097
2 097
3 229
3 229
120
200
700
500
300
100

špatně ořezaný

poloh.
koef.
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1,0
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dřevina
Betula pendula
Spiraea vanhouttei
Sorbus aucuparia
Sorbus aucuparia
Spiraea vanhouttei
Cotoneaster sp.
Acer campestre

Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum
Acer platanoides
Aesculus hippocastanum
Acer platanoides
Tilia cordata
Tilia cordata

Acer platanoides
Tilia cordata
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides

Acer platanoides
Acer platanoides
Tilia cordata
Quercus robur
Acer pseudoplatanus
Fraxinus excelsior
Tilia cordata

obvod (cm)
průměr
objem (m3)
(cm)
bříza bílá
1
103
3
tavolník
1
45 m
jeřáb ptačí
2
31
9
jeřáb ptačí
2
25
8
3
tavolník
1
27 m
3
skalník
1
10 m
javor babyka
3
23
7
6) Podél silnice u svodidel
a) od přílezdu mezi OBI a T Mobile
jírovec maďal
2
88
28
jírovec maďal
2
88
28
javor mléč
3
45
14
jírovec maďal
2
70
22
javor mléč
3
74
23
lípa srdčitá
3
134
42
lípa srdčitá
3
133
42
proluka
b) Proti vchodu do OBI
javor mléč
3
113
36
lípa srdčitá
3
81
25
javor mléč
3
90
28
javor mléč
3
98
31
javor mléč
3
115
36
proluka
c) proti výjezdu mezi OBI a prodejnou koberců
javor mléč
3
112
35
javor mléč
3
119
38
d) u křižovatky
lípa srdčitá
3
103
32
dub letní
3
115
36
javor klen
2
79
25
jasan ztepilý
2
54
17
lípa srdčitá
3
54
17
česky

tř.

spol.hodnota
(body)
150
675
3 229
2 263
405
150
1 650

45 543
45 543
12 896
22 361
41 597
155 570
155 570

poznámka
živý plot

živý plot
poškozený

pod svahem

nahnutá
krásná

119 432
53 853
72 237
90 316
119 432

113 609
131 078
96 139
119 432
33 951
11 381
18 054

Tabulka výpočtu celkové společenské hodnoty při hodnotě bodu 2,20 Kč
poloh.koef. bodové hodnocení dle poloh.koef.
0,1
1 920
1,0
55 557
2,0
1 457 994
celkem

celkem bodů celková spol.hodnota v Kč
192
422,00
55 557
122 225,00
2 915 988
6 415 174,00
6 537 821,00

Situace lokalit dendrologického průzkumu je patrná z následujícího obrázku:
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1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
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1,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
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Zvláště chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Lokalita není zvláště chráněným územím ve smyslu ust. § 14 zákona č. 114/1992 Sb.,
přechodně chráněnou plochou (§13 téhož zákona) ani evropsky významnou lokalitou
nebo ptačí oblastí ve smyslu § 45a a § 45e cit. zákona.
Území přírodních parků
Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
Významné krajinné prvky
Zájmové území nemá charakter významného krajinného prvku (v tomto smyslu
funkční nivy ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.) ani není registrovaným
významným krajinným prvkem ve smyslu ust. § 6 téhož zákona.
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C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz
Územní systém ekologické stability je definován v ust. § 3 písm. a) zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jako vzájemně propojený soubor
přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní
rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability.
Nejbližším prvkem územního systému ekologické stability, který leží při severním
okraji zájmového území je lokální biokoridor BK 3 – Piletický potok (podle generelu
místních SES – Piletice, Pouchov, Rusek, Slatina, Slezské Předměstí, Věkoše,
zpracovatel : Urbaplan s. r. o., Hradec Králové, 9/94), který je tvořen technicky
upraveným vodním tokem v částečně opevněném korytě lichoběžníkového profilu
s úplně a každoročně odstraňovanou vegetací. Koryto lichoběžníkového profilu je
technicky dimenzováno proti přelivu vody z Piletického potoka směrem ke stávajícímu
obchodnímu centru či budově ČESKÉHO TELECOMU. Hodnotnou částí biokoridoru,
která zvyšuje jeho jinak zjevně podprůměrnou ekologicko-stabilizační funkci
v urbanizovaném území je výsadba krajinářsky hodnotné, pohledově oddělující liniové
zeleně cca 30 – 40 let staré tvořené 1 řadou stromů - dubů, lip, jasanů, javorů a
několika exempláři břízy bradavičnaté a topolu černého (liniová výsadba je situována
podél jižní paty zemního protipovodňového valu, který odděluje zájmové území od
Piletického potoka). Výsadbu bude nutné zachovat a ochránit před event. nepříznivými
dopady terénních úprav, výstavby či provozu obslužné komunikace v budoucím
areálu.
Dalším prvkem územního systému ekologické stability charakteru regionálního
biokoridoru je řeka Labe (osa regionálního biokoridoru RK 1266 k vymezení)
vzdálená cca 200 m západně od zájmového území (dle ÚTP NR – R ÚSES ČR,
zpracovatel Společnost pro životní prostředí Brno, 1995).
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Nadregionální a regionální územní systém ekologické stability krajiny je patrný
z následujícího mapového podkladu:
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Lokální územní systém ekologické stability je dokladován následujícím podkladem:
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Zájmové území není součástí územního systému ekologické stability místní, regionální
ani nadregionální úrovně (ve smyslu ust. § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny).Severní část zájmového území leží v dotyku s biokoridorem
místního významu – BK 3 – Piletický potok (podle generelu místních SES – Piletice,
Pouchov, Rusek, Slatina, Slezské Předměstí, Věkoše, zpracovatel: Urbaplan s. r. o.,
Hradec Králové, 9/94).
Krajinný ráz
Krajinný ráz je definován v ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny - jako zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či
oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.
Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být
prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště
chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy
v krajině.
Pro účely zpracování hodnocení z hlediska dotčení krajinného rázu bylo využito
i metodické doporučení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR -"Hodnocení krajinného
rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě", autor Igor Míchal a kol.,Praha 1999.
Hodnocení bylo provedeno s částečným zohledněním skutečnosti, že záměr bude
situován do již zastavěné části města, kde se ve schváleném územním plánu
umístění daného typu staveb předpokládá.
C.2.7. Ostatní charakteristiky
Charakter městské čtvrti

Zájmové území je možno pokládat za výrazně urbanizovanou krajinu, obsahující
sídelní zástavbu a výrazný podíl infrastrukturních prvků, vizuálně určujících právě
urbanizovaný charakter - okružní vícepruhová komunikace, městské komunikace,
zástavby obchodních a průmyslových areálů. S ohledem na výše uvedené aspekty je
rekreační potenciál území možno pokládat za nulový, s výjimkou možnosti občasných
procházek. Obytná funkce území je prakticky vyloučena.
Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky
Zvláště chráněná území

Záměr se nachází zcela mimo polohu zvláště chráněných území přírody, žádná ZCHÚ
nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně,
ani zprostředkovaně.
Území přírodních parků

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
Významné krajinné prvky

Zájmové území nemá charakter významného krajinného prvku (v tomto smyslu
funkční nivy ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.) ani není registrovaným
významným krajinným prvkem ve smyslu ust. § 6 téhož zákona.
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Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

Na uvažované lokalitě se nenachází žádné skupiny a druhy nerostných surovin,
nejsou zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v Bilanci zásob ložisek
nerostných surovin nebo mimo tuto Bilanci.
Ochranná pásma

V posuzované lokalitě nejsou situována žádná PHO vodních zdrojů I. a II. stupně.
Ochranná pásma případných inženýrských sítí budou specifikována v dokumentaci pro
územní řízení.
Architektonické a jiné historické památky

V místě uvažované výstavby se nenachází žádné architektonické ani historické
památky, výskyt archeologických nalezišť není znám. V případě zjištění výskytu
archeologických památek bude nezbytné umožnit záchranný archeologický výzkum
(zpracování dokumentace).
Jiné charakteristiky životního prostředí

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány.
Vztah k územně plánovací dokumentaci

Stavba není v rozporu s územním plánem města Hradec Králové (viz příloha č.1
předkládaného oznámení).
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a
významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a
vratnosti)
D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo
Výstavba – znečištění ovzduší
Rozsah zemních prací nebude významný. Vzhledem k situování objektu zcela mimo
obytnou zástavbu nemůže dojít k ovlivnění nejbližší obytné zástavby. Případnou
sekundární prašnost lze technicky eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou
formulována následující doporučení:
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu
zemních prací
• zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány
• v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno
skrápění příslušných stavebních ploch

Z hlediska etapy výstavby ve vztahu k nejbližším trvale obydleným objektům lze
konstatovat, že tento vliv nenastává.
Výstavba – hluk
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu v etapě výstavby není v rámci
předkládaného oznámení nezbytné provádět, protože záměr je situován zcela mimo
obytnou zástavbu. Z hlediska akustické situace v etapě výstavby ve vztahu
k nejbližším trvale obydleným objektům lze konstatovat, že tento vliv nenastává.
Provoz
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
n znečištění ovzduší
n hluk
Provoz - znečištění ovzduší

Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného oznámení, v rozptylové
studii jsou řešeny liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší související s etapou
provozu. Řešeny jsou dvě situace:
q
q

stav imisní zátěže z dopravy v roce 2007 bez realizace záměru (doprava související se
stávající obslužností prostoru nákupního centra
stav imisní zátěže z dopravy v roce 2007 při realizaci posuzovaného záměru (doprava
související s obslužností prostoru nákupního centra po dostavbě 2. etapy, tedy
s rozšířenou prodejní plochu OBI a objektů Fach Marktů

Výpočet byl proveden s využitím programu SYMOS 97, verze 2003. Výpočet byl
proveden pro NO2 a benzen jako charakteristické polutanty z dopravy. Sekundární
prašnost nelze s dostatečnou vypovídací schopností kvantifikovat, je řešena v rámci
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doporučení v předcházejících navržených opatřeních.
Zjištěné výsledky výpočtu jsou uvedeny v následující sumarizační tabulce (v µg.m-3) :
Varianta

2007 bez realizace záměru

2007 s realizací záměru

škodlivina
NO2
NO2
Benzen
NO2
NO2
Benzen

Charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 1 rok

Výpočtová síť
min
max
0,031626 0,233891
3,815576 28,21717
0,003153 0,023315
0,035105 0,259618
4,235289 31,321061
0,003500 0,025879

Z vyhodnocených výsledků výpočtů vyplývá, že příspěvky k imisní zátěži v etapě
provozu bez i s realizací záměru lze i s ohledem na pozadí zájmového území a meze
tolerance označit za malé a nevýznamné. Uvedené konstatování vyplývá z rozdílů
příspěvků obou řešených variant k imisní zátěži.
Provoz – akustická situace

Z hlediska situování záměru je zřejmé, že je zcela mimo kontakt s objekty obytné
zástavby. Není proto nutné se problematikou stacionárních zdrojů hluku ve vztahu
k nejbližší obytné zástavbě v rámci předkládaného oznámení zabývat.
Jak je patrné z části oznámení bilancující vyvolané nároky na dopravu v souvislosti
s posuzovaným záměrem, v rámci 2. stavební etapy je zpřístupněn sjezd/nájezd z ul.
Pilňáčkova (II. sil. okruh), dojde k nárůstu dopravy směřující do/z areálu o hodnotu 201
vozidel v porovnání s 0.etapou. Realizace sjezdu/nájezdu ovlivní intenzity jízdních
proudů křižovatky Pilňáčkova x Ak. Bedrny, dojde k přeskupení dopravy mezi
některými jízdními proudy. Zmíněná úprava se výrazně projevuje snížením dopravního
zatížení v místě výjezdu/vjezdu z areálu u křižovatky u Piletického potoka na hodnotu
–15,9% oproti stávajícímu stavu. V 2.etapě dojde k poklesu dopravního zatížení v
mezikřižovatkovém úseku Ak. Bedrny o –9,9%, oproti 0-té etapě. Realizace 2.etapy
má nevýrazný dopad na křižovatková ramena silničního okruhu, dochází k 3,7%
nárůstu dopravy západní větve křižovatky (ul. Pilňáčkova) a 1,7% nárůstu dopravy
východní větve silničního okruhu. Předpokládané navýšení dopravy tudíž
nepředstavuje změny, které by se mohly výrazněji projevit na akustické situaci u
objektů obytné zástavby při II. silničním okruhu.
Havarijní stavy
Vznik havarijních situací nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální možnost
vzniku havárií výrazně eliminovat. Všeobecně riziko havarijních stavů představuje únik
látek škodlivých vodám, které je řešeno příslušným doporučením formulovaným
předkládaným oznámením. Obdobně tomu je i z hledisek rizik souvisejících se
vznikem požáru.
Únik škodlivých látek
Za havarijní únik látek škodlivých vodám je třeba považovat např. únik pohonných
hmot nebo oleje z dopravních prostředků. Pro zamezení vniknutí těchto látek do půdy
a vody budou rozmístěny příslušné vhodné zásahové prostředky. Konkrétní pracovní
postupy při likvidaci těchto havarijních stavů a specifikace a rozmístění zásahových
prostředků budou uvedeny v materiálu "Plán opatření pro případ havárie a zhoršení
jakosti vod". Pro eliminaci rizika úniku látek škodlivých vodám doporučují zpracovatelé
dokumentace následující opatření:
• provozovatel předloží ke kolaudaci "Plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod"
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Hodnocení zdravotních rizik
Vzhledem k charakteru záměru a jeho situování mimo souvislou obytnou zástavbu a
vzhledem k nevýznamným změnám souvisejícím s predikovaným navýšením dopravy
po rozšíření prodejny OBI a výstavbě objektů Fach Marktů není nezbytné na úrovni
oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
provádět hodnocení zdravotních rizik.
Sociální a ekonomické důsledky

Uvažovaný záměr má pozitivní vliv na sociální a ekonomické aspekty regionu, protože
vytváří několik nových pracovních míst v rámci uvažovaného záměru.
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby

Vzhledem k situování areálu se nepředpokládá významné negativní ovlivnění
obyvatelstva.
Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby

Případné jiné negativní účinky uvažovaného záměru z hlediska hodnocení vlivů na
životní prostředí kromě oznámením hodnocených vlivů nejsou ve fázi výstavby ani
provozu očekávány.
Narušení faktorů pohody

Realizace hodnoceného záměru a následný provoz záměru je situován v místě, který
se nachází v těsné blízkosti obytné zástavby. Lze proto konstatovat, že během
výstavby ani provozu mohou a budou faktory pohody narušeny, což lze částečně
kompenzovat respektováním podmínek navržených předloženým oznámením.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší
Záměr představuje z hlediska vyhodnocení imisní zátěže plošné a liniové zdroje
znečištění ovzduší, související s přepravními nároky. Z hlediska vyhodnocení velikosti
a významnosti vlivu bylo provedeno vyhodnocení příspěvků uvažovaného záměru ve
zvolené výpočtové síti, přičemž toto vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži bylo
provedeno pro NO2 a benzen jako charakteristické látky související s dopravou a se
spalováním zemního plynu.
Vyhodnocení imisní zátěže

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

Zpracovatel rozptylové studie je držitelem Osvědčení o autorizaci ke zpracování
rozptylových studií č.j. 2537/740/03 udělené Ministerstvem životního prostředí ČR.
Řešené varianty a výpočtové body
V rámci vypracované rozptylové studie jsou řešeny následující varianty:
VARIANTA 1 - Příspěvky dopravy k imisní zátěži v roce 2007 bez realizace záměru
VARIANTA 2 - Příspěvky dopravy k imisní zátěži v roce 2007 s realizací záměru
Výpočet pro uvažované varianty byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 100
m, která představuje celkem 121 výpočtových bodů v síti (číslo 1 – 121). Výsledky
výpočtů jsou prezentovány v tabulkové formě a v odpovídajících mapových
podkladech, znázorňujících rozložení změn v imisní zátěži v posuzovaných variantách.
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Vstupní podklady pro výpočet
Vstupní podklady pro variantu stav v roce 2007 bez realizace záměru

Bodové zdroje
Bodové zdroje znečištění ovzduší nejsou uvažovány.
Plošné zdroje
V rámci dopravního šetření nebyly zjišťovány cíle cest vjíždějících a vyjíždějících
automobilů, nelze s přesností určit cílový objekt (OBI, Svět koberců, Michael Elektro,
Humanic, Plus, Telecom). Jako plošný zdroj jsou proto uvažovány všechny parkovací
plochy v rámci této části nákupní zóny. Špičková hodina je reprezentována 474
pohyby OA, 2 pohyby TNA a 2 pohyby LNA. Celkové denní pohyby související
s obslužností této části nákupní zóny jsou potom představovány následujícími
pohyby:
Ø 4 314 OA
Ø
16 LNA
Ø
30 TNA
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje nákladních automobilů byl pro volnoběh
použit předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného
předpokladu při uvažovaném pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund lze
sumarizovat následující sumu emisí při použití emisních faktorů roku 2007:
Tab.: Suma emisí z volnoběhu automobilů
-1

g.s
parkoviště nákupní zóny 0,128655

NOx
-1
kg.den
11,11581

-1

t. rok
4,001692

Benzen
-1
kg.den
0,420706

-1

g.s
0,004869

-1

t. rok
0,151454

Liniové zdroje
Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži ve stavu bez realizace záměru byly
zohledněny komunikační úseky, které jsou prezentovány v kapitole o nárocích na
dopravu. Na základě uvedených údajů o dopravě lze bilancovat produkované emise
Tab.: Emise z liniových zdrojů (stávající stav)
Úsek komunikace
úsek č. 1
úsek č. 2
úsek č. 3
úsek č. 4
úsek č. 5
úsek č. 6

-1

g/m.s

0,000618
7,98E-05
0,000538
0,000215
0,000271
5,22E-05

NOx
-1
kg/km.den
22,23162
2,87136
19,36026
7,740783
9,738745
1,880732

-1

t/km. rok

8,003383
1,03369
6,969693
2,786682
3,505948
0,677063

-1

g/m.s

2,34E-05
3,1E-06
2,03E-05
8,11E-06
1,01E-05
2,02E-06

Benzen
-1
kg/km.den
0,841413
0,111506
0,729907
0,291882
0,365229
0,072796

-1

t/km. rok

0,302909
0,040142
0,262767
0,105077
0,131482
0,026207

Vstupní podklady pro variantu stav v roce 2007 s realizací záměru

Bodové zdroje
Bodové zdroje znečištění ovzduší nejsou uvažovány.
Plošné zdroje
Taktéž ve výsledném stavu nelze s přesností určit cílový objekt (OBI + Zahradní
centrum, Fach Markty Svět koberců, Michael Elektro, Humanic, Plus, Telecom). Jako
plošný zdroj jsou proto uvažovány všechny parkovací plochy v rámci této části nákupní
zóny. Špičková hodina je reprezentována 671 pohyby OA, 4 pohyby TNA a 4 pohyby
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LNA. Celkové denní pohyby související s obslužností této části nákupní zóny jsou
potom představovány následujícími pohyby:
Ø 6106 OA
Ø
23 LNA
Ø
43 TNA
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje nákladních automobilů byl pro volnoběh
použit předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného
předpokladu při uvažovaném pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund lze
sumarizovat následující sumu emisí při použití emisních faktorů roku 2007:
Tab.: Suma emisí z volnoběhu automobilů
-1

g.s
parkoviště nákupní zóny 0,182163

NOx
-1
kg.den
15,73884

-1

t. rok
5,665983

Benzen
-1
kg.den
0,595482

-1

g.s
0,006892

-1

t. rok
0,214373

Liniové zdroje
Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži ve stavu s realizací záměru byly
zohledněny komunikační úseky, které jsou prezentovány v kapitole o nárocích na
dopravu. Na základě uvedených údajů o dopravě lze bilancovat produkované emise
Tab.: Emise z liniových zdrojů (stávající stav)
Úsek komunikace
úsek č. 1
úsek č. 2
úsek č. 3
úsek č. 4
úsek č. 5
úsek č. 6
úsek č. 7
úsek č. 8

-1

g/m.s

0,000525
7,98E-05
0,000445
0,000387
0,000413
6,34E-05
0,000347
0,000316

NOx
-1
kg/km.den
18,89301
2,87136
16,02165
13,9258
14,87143
2,28162
12,48445
11,35963
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-1

t/km. rok

6,801484
1,03369
5,767795
5,013287
5,353714
0,821383
4,494401
4,089468

-1

g/m.s

1,99E-05
3,1E-06
1,68E-05
1,46E-05
1,55E-05
2,45E-06
1,31E-05
1,19E-05

Benzen
-1
kg/km.den
0,714669
0,111506
0,603164
0,524681
0,557162
0,088364
0,472402
0,430055

-1

t/km. rok

0,257281
0,040142
0,217139
0,188885
0,200578
0,031811
0,170065
0,15482
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Imisní limity
Pokud bereme v úvahu příslušné Nařízení vlády k novému zákonu o ovzduší ve vztahu
k vyhodnocovaným škodlivinám, potom je nezbytné respektovat následující imisní limity:
Imisní limity a meze tolerance pro oxid dusičitý (NO2) a oxidy dusíku (NOx)
Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v µg.m-3 a jsou vztaženy na standardní podmínky objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,125 kPa.
Účel vyhlášení

Parametr / Doba
průměrování
Ochrana zdraví Aritmetický průměr / 1 h
lidí
Ochrana zdraví
lidí
Ochrana
ekosystémů

Aritmetický
průměr
Kalendářní rok
Aritmetický
průměr
Kalendářní rok

Hodnota imisního limitu

Mez tolerance

Datum, do něhož musí být
limit splněn
200 µg.m NO2, nesmí být 80 µg.m-3 (40%)* 1.1.2010
překročena více než 18krát za
kalendářní rok
-3
/ 40 µg.m-3 NO2
16 µg.m (40%)* 1.1.2010
-3

/ 30 µg.m-3 NOx

-

1.1. 2003

Poznámka:
* Mez tolerance se bude od 1.1. 2003 snižovat tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty. V letech 2003 až
2009 budou meze tolerance následující:
Pro 1 hodinu
Pro kalendářní rok

2003
-3
70 µg.m
-3
14 µg.m

2004
-3
60 µg.m
-3
12 µg.m

2005
-3
50 µg.m
-3
10 µg.m

2006
-3
40 µg.m
-3
8 µg.m

2007
-3
30 µg.m
-3
6 µg.m

2008
-3
20 µg.m
-3
4 µg.m

2009
-3
10 µg.m
-3
2 µg.m

Imisní limit a mez tolerance pro benzen*
Účel vyhlášení
Ochrana zdraví lidí

Parametr / Doba
průměrování
Aritmetický průměr / 1 rok

Hodnota imisního
1
limitu
-3
5 µg.m

Mez tolerance

Datum, do něhož musí
být limit splněn
-3
5 µg.m (100 %)** 1.1. 2010

Poznámka:
1)
Hodnota imisního limitu je vztažena na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293 K a atmosférický
tlak 101,125 kPa.
* Benzen je prekurzor ozonu podle přílohy č. 7 tohoto nařízení
** Mez tolerance se bude od 1.1. 2003 snižovat tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty. V letech 2003 až
2009 budou meze tolerance následující
2003
-3
4,375 µg.m

2004
-3
3,75 µg.m

2005
-3
3,125 µg.m

2006
-3
2,5 µg.m
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2007
-3
1,875µg.m

2008
-3
1,25 µg.m

2009
-3
0,625 µg.m
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Metodika výpočtu
Použitá větrná růžice
Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3
rychlosti větru zpracovaný ČHMÚ (originál růžice je dostupný u zpracovatele
oznámení). Základní parametry této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a
v grafu generované programem SYMOS97’ verze 2003:

Hradec Králové
Grafická prezentace větrné růžice

Tabulka hodnot větrné růžice
N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

CALM

Součet

I.tř. v=1.7
II.tř. v=1.7
II.tř. v=5
III.tř. v=1.7
III.tř. v=5
III.tř. v=11
IV.tř. v=1.7
IV.tř. v=5
IV.tř. v=11
V.tř. v=1.7
V.tř. v=5

[m/s]

0,38
0,63
0,19
0,69
2,11
0,45
1,02
2,08
0,28
0,42
0,39

1,09
1,2
0,23
0,62
3,02
0,78
0,73
2,12
0,53
0,37
0,41

0,84
0,68
0,15
0,67
1,62
0,25
0,47
1,48
0,18
0,31
0,27

0,64
1,25
0,27
1,62
2,34
0,33
1,66
2,57
0,33
0,56
0,62

0,36
1,15
0,32
0,66
1,44
0,19
0,93
1,64
0,14
0,75
0,91

0,48
1,02
0,33
0,67
1,9
0,25
0,85
2,23
0,12
0,49
0,69

0,53
1,39
0,46
0,91
5,75
1,86
1,05
5,39
1,12
0,54
0,76

0,33
1,16
0,43
0,94
4,86
1,53
1,12
4,26
1
0,56
0,55

2,18
2,22
0
0,89
0
0
1,42
0
0
0,42
0

6,83
10,7
2,38
7,67
23,04
5,64
9,25
21,77
3,7
4,42
4,6

Sum (Graf)

8,64

11,1

6,92

12,19

8,49

9,03

19,76

16,74

7,13

100/100
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Metodika výpočtu rozptylové studie
V roce 1998 doporučilo MŽP ČR metodiku SYMOS'97 k použití pro výpočty znečištění
ovzduší ze stacionárních zdrojů. Popis metodiky byl vydán v dubnu 1998 ve věstníku
MŽP, částka 3. Vstupní údaje i forma výsledků výpočtu v metodice SYMOS'97 byly
přizpůsobené tehdy platné legislativě, aby byly na minimum omezené problémy
s používáním metodiky v praxi a aby výsledky byly přímo srovnatelné s platnými
imisními limity a přípustnými koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší.
V souvislosti se vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního prostředí
přizpůsobuje platným evropským předpisům a proto v ní vznikají změny, na které musí
reagovat i metodika výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i nadále k výsledkům
snadno použitelným v běžné praxi. Tuto možnost poskytuje upravená metodika
SYMOS 97, verze 2003.
Hlavní změny metodiky zahrnuté v programu jsou:
-

stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako hodinových průměrných
hodnot koncentrací
stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako denních průměrných
hodnot (PM10 a SO2) nebo 8-hodinových průměrných hodnot koncentrací
hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx)
nový výpočet frakce spadu prachu - PM10

SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro modelování znečištění ze stacionárních
zdrojů.
Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS umožňuje :
⇒ výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami z bodových (typ zdroje 1),
plošných (typ zdroje 2) a liniových zdrojů (typ zdroje 3)
⇒ výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů (teoreticky neomezeného)
⇒ stanovit charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodů (až 30000 referenčních
bodů) a připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků
výpočtů
⇒ brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní
vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského

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

Průměrná doba setrvání v atmosféře
20 h
6 dní
2 roky

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

Kategorie
II
II
III
II
I
III
III
III
III
I
II
II
I
I

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

Třída rychlosti větru
1.7 m/s
5.0 m/s
11.0 m/s

Pozn.: Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m
nad zemí.

Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující v atmosféře teplotní
zvrstvení. Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší:
Třída stability
I.
II.

Název
superstabilní
stabilní

III.

izotermní

IV.
V.

normální
konvektivní

Popis třídy stability
silné inverze,velmi špatné podmínky rozptylu
běžné inverze,špatné podmínky rozptylu
Slabé inverze,izotermie nebo malý kladný teplotní gradient
často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky
indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek
labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek

Ne všechny rychlosti větru se vyskytují za všech tříd stability atmosféry. V praxi
dochází k výskytu 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která
je vstupem pro výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru
větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých rozptylových podmínek a kromě
toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.
rozptylová podmínka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

třída stability
I
II
II
III
III
III
IV
IV
IV
V
V

rychlost větru
1,7
1,7
5
1,7
5
11
1,7
5
11
1,7
5

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

podíl koncentrací NO2 / NOx
vzdálenost 1 km
0,149
0,156
0,174
0,214
0,351

vzdálenost 10 km
0,488
0,532
0,618
0,769
0,966

vzdálenost 100 km
0,997
0,999
1,000
1,000
1,000

Z tabulky je zřejmé, že na velkých vzdálenostech se všechen NO transformuje na NO2,
ale ve vzdálenosti 1 km budou koncentrace NO2 dosahovat pouze hodnot 15 - 35 %
původně vypočtených koncentrací NOx. Při vyšších rychlostech větru bude tento podíl
ještě nižší.
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Výsledky výpočtu rozptylové studie
Výsledky výpočtů modelových koncentrací pomocí programu SYMOS97‘ verze 2003
jsou sumarizovány v tabulkách a mapových zobrazeních jednotlivých polutantů a
charakteristik, a to jak pro body ve zvolené výpočtové síti, tak následně i pro body
mimo tuto výpočtovou síť.
Obsah tabulek pro jednotlivé počítané polutanty jsou následující:
první řádek:
číslo výpočtového bodu
druhý řádek:
vypočtená charakteristika polutantu dle následující tabulky
Polutant
NO2

Hodnocená charakteristika
Aritmetický průměr /1 rok
Aritmetický průměr / 1 h
Aritmetický průměr /1 rok

benzen

Veškeré příspěvky k imisní zátěži sledovaných škodlivin jsou v následujících tabulkách
uvedeny v µg.m-3.
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Příspěvky k imisní zátěži – Varianta stav rok 2007 bez realizace záměru

Tab.: Příspěvky k imisní zátěži NO2 - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
Výpočtová síť
min

max

0,031626
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Tab.: Příspěvky k imisní zátěži NO2 - aritmetický průměr 1 hod [µg.m-3]
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Výpočtová síť
min

max

3,815576
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Tab.: Příspěvky k imisní zátěži benzenu - aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
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Výpočtová síť
min

max

0,033839
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Příspěvky k imisní zátěži – Varianta stav rok 2007 s realizací záměru
Tab.: Příspěvky k imisní zátěži NO2 - aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
Výpočtová síť
min

max

0,035105
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Tab.: Příspěvky k imisní zátěži NO2 - aritmetický průměr 1 hod [µg.m-3]
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Výpočtová síť
min

max

4,235289

82

31,32106

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.163/2006 Sb.

Obchodní centrum, Hradec Králové – Pilňáčkova třída
OBI, Fast Food, Fach Markt

Tab.: Příspěvky k imisní zátěži benzenu - aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
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Výpočtová síť
min

max

0,037561
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Závěr:
Vyhodnocení imisní zátěže bylo provedeno z hlediska příspěvků k imisní zátěži pro
následující řešené varianty:
Ø Příspěvky dopravy k imisní zátěži v roce 2007 bez realizace záměru
Ø Příspěvky dopravy k imisní zátěži v roce 2007 s realizací záměru
Výpočet pro uvažované varianty byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 100
m, která představuje celkem 121 výpočtových bodů v síti (číslo 1 – 121).
Ve výpočtu z liniových zdrojů emisí byly použity pro vyhodnocení příspěvků z dopravy
emisní faktory pro rok 2007 dle programu MEFA v. 02 (Mobilní Emisní Faktory, verze
2002). Tento program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů pro všechny
základní kategorie vozidel různých emisních úrovní. Tento program byl vytvořen
v rámci řešení projektu MŽP VaV/740/3/00. Použité výpočetní vztahy vycházejí
z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této problematice.
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro modelování
znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou
v oblasti ochrany ovzduší. V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky
výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a
nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek v jednotlivých
řešených variantách:
Varianta

2007 bez realizace záměru

2007 s realizací záměru

škodlivina
NO2
NO2
Benzen
NO2
NO2
Benzen

Charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 1 rok

Výpočtová síť
min
max
0,031626 0,233891
3,815576 28,21717
0,003153 0,023315
0,035105 0,259618
4,235289 31,321061
0,003500 0,025879

Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický
průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu
k hodinovému aritmetickému průměru.
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM
nesignalizuje překračování ročního imisního limitu v zájmovém území.
Z hlediska vypočtených příspěvků k aritmetickému průměru za 1 hod. pro NO2 jsou ve
výpočtové síti při hodnocení dopravy v roce 2007 ve variantě bez realizace záměru na
zvoleném komunikačním systému dosahovány koncentrace do 28,21 µg.m-3 u bodů
ve výpočtové síti. Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru jsou ve výpočtové síti
dosahovány koncentrace do 0,23 µg.m-3. Uvedené příspěvky jsou ji zahrnuty ve
stávajícím pozadí měřeném stanicemi AIM.
Z hlediska vypočtených příspěvků k aritmetickému průměru za 1 hod. pro NO2 jsou ve
výpočtové síti při hodnocení dopravy na komunikačním systému včetně posuzovaného
záměru v roce 2007 dosahovány koncentrace do 31,32 µg.m-3 u bodů ve výpočtové
síti. Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru jsou ve výpočtové síti dosahovány
koncentrace do 0,26 µg.m-3.
Z uvedených výsledků je patrné, že posuzovaný záměr i se zohledněním pozadí by
neměl znamenat ovlivnění platných hygienických limitů pro NO2, protože změny

86

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.163/2006 Sb.

Obchodní centrum, Hradec Králové – Pilňáčkova třída
OBI, Fast Food, Fach Markt

v příspěvcích k imisní zátěži mezi variantou bez realizace záměru a s jeho realizací
jsou malé a nevýznamné.
Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěži zájmového území

Stávající platnou legislativou je stanovena hodnota ročního aritmetického průměru 5
µg.m-3. Pozadí zájmového území nesignalizuje překračování hygienického limitu pro
tuto škodlivinu.
Příspěvek stávající řešené dopravy na komunikačním systému v roce 2007 bez
realizace záměru vnáší do území roční koncentraci 0,023 µg.m-3 ve výpočtové síti,
v roce 2007 s realizací záměru vnáší do území roční koncentraci 0,026 µg.m-3 ve
výpočtové síti, což lze označit za zcela zanedbatelné příspěvky, pokud porovnáme
stav bez a s realizací záměru, přičemž příspěvky pro stávající stav jsou již zahrnuty ve
stávajícím pozadí .

D.1.2.2. Vlivy na vodu
Vliv na charakter odvodnění oblasti

Z hlediska odtokových poměrů se především jedná o srážkové vody ze střech,
pojízdných a zpevněných ploch a ze zeleně. Odtokové charakteristiky z území lze
specifikovat následovně:
Stávající stav

Tab.: Bilance ročního množství srážkových vod – stávající stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
6804
8172
1400
16376

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

3

Qr [m /rok]
4378
4090
100
8568

Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje hodnotu přívalového
deště ve výši 155 l/s.ha po dobu 15 minut.
Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů - stávající stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
6804
8172
1400
16376

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

Q (l/s)
94,90
88,66
2,17
185,73

3

Qr [m /15 minut]
85,41
79,79
1.95
167,15

Výhledový stav

Tab.: Bilance ročního množství srážkových vod – výhledový stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
12730
23160
1616
37506

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

3

Qr [m /rok]
8191,8
11591,6
115,5
19898,9

Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje hodnotu přívalového
deště ve výši 155 l/s.ha po dobu 15 minut.
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Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů - výhledový stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
12730
23160
1616
37506

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

Q (l/s)
177,58
251,28
2,51
431,37

3

Qr [m /15 minut]
159.82
226.15
2,26
388,23

Absolutní nárůst produkce srážkových vod

Tab.: Bilance ročního množství srážkových vod – přírůstek
3

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Qr [m /rok]
3199,2
6295.2
-15,5
9478,9

Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje hodnotu přívalového
deště ve výši 155 l/s.ha po dobu 15 minut.
Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů – přírůstek
Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Q (l/s)
82,68
162,62
-0,34

3

Qr [m /15 minut]
74,41
146,36
-0,31
220,46

Z uvedeného rozboru je tudíž patrné, že navýšením zpevněných a zastavěných ploch
dojde k celkovému nárůstu objemu srážkových vod o cca 9479 m3 ročně a v přívalové
srážce o cca 221 m3 za 15 minut.
Uvedené bilance srážkových vod odváděných do kanalizace byly dle sdělení
projektanta odsouhlaseny správcem kanalizace v navrženém a výše popsaném
koncepčním řešení odvádění srážkových vod, jakož i správcem vodoteče z hlediska
vypouštěných čistých srážkových vod do Piletického potoka.
Z uvedených rozborů je patrné, že dojde k částečnému nárůstu zpevněných a
zastavěných ploch v porovnání stávajícího a výhledového stavu, které by však neměly
výrazněji ovlivnit odtokové poměry v zájmovém území, jak vyplývá i z vyjádření Povodí
Labe s.p.:
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Změna hydrologických charakteristik

Zastavěním prostoru v uvedené lokalitě nedojde k významnějšímu snížení infiltrace
srážkových vod v území ani ke změně hydrologických charakteristik. Založení stavby
lze označit pouze za technický problém bez významného ovlivnění podzemních vod.
Terénní úpravy v prostoru rozšíření zpevněných a zastavěných ploch představují
s ohledem na existenci nepřímého zátopového území řeky Labe navýšení terénu o cca
1,2 m na úroveň stávajících parkovišť v této části zóny.
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V této souvislosti je nezbytné respektovat následující doporučení:
•

jako navážku lze používat pouze materiály nebo zeminu s odpovídající vyluhovatelností; o
dovezených navážkách bude vedena evidence, která bude obsahovat i údaje o druhu,
původu, množství dovezeného materiálu

•

investor předloží ke kolaudaci stavby evidenci dovezených navážek

Vlivy na jakost vod

Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může nastat zejména
v etapě výstavby, minimálně v etapě vlastního provozu.
Výstavba

Vlastní etapa výstavby představuje určité riziko ohrožení kvality vod, a to zejména
s ohledem na skutečnost, že část stavebních prací bude probíhat v blízkosti vodoteče.
Pro eliminaci tohoto rizika jsou v doporučeních tohoto oznámení v etapě výstavby
navržena následující opatření:
• pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek
škodlivých vodám podle zákona o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni
pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných
v havarijním plánu
• na plochách zařízení stavenišť nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM
pro stavební mechanismy
• veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch stavenišť odváženy
• na plochách zařízení staveniště budou stavební mechanismy odstaveny v minimálním počtu;
pod stojícími stavebními mechanismy budou instalovány záchytné plechové nádoby;
stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro
případnou likvidaci úniků ropných látek
• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných
látek
• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena mimo vodohospodářsky významné území a uložena na
lokalitě určené k těmto účelům

Provoz
Splaškové vody

Splaškové vody budou napojeny na městskou kanalizaci. V rámci předloženého
záměru budou produkovány vody s obsahem tukových látek; uvedené větve
kanalizace budou osazeny lapačem tuků. Vypouštěné odpadní splaškové vody budou
splňovat požadované limity dané kanalizačním řadem. Množství odpadních vod lze
značit za malé a nevýznamné.
Srážkové vody

Veškeré srážkové vody potenciálně kontaminované ropnými látkami (předčištěné přes
lapol) budou odváděny kanalizací na městskou ČOV.
Při realizaci všech navržených opatření lze záměr ve vztahu k vlivům na vodu označit
z hlediska velikosti za nevýznamný, z hlediska velikosti za malý. Z aspektu navržené
koncepce likvidace odpadních vod a navrženého řešení ochrany vod lze konstatovat,
že posuzovaný záměr nebude představovat ovlivnění kvality povrchových a
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podzemních vod v etapě výstavby i provozu při respektování doporučení uvedených
předkládaným oznámením. Z hlediska velikosti vlivu lze označit tento vliv za malý, z
hlediska významnosti za nevýznamný.

Obecná ochrana povrchových a podzemních vod

Provoz posuzovaného záměru představuje i skladování určitého objemu látek
škodlivých vodám. Nelze ani vyloučit havarijní únik pohonných hmot z vozidel
pohybujících se po parkovišti.
Z hlediska minimalizace negativních vlivů provozu na vodu je překládaným
oznámením doporučeno následující opatření:
•

provozovatel předloží ke kolaudaci stavby schválený „Plán opatření pro případ havárie a
zhoršení jakosti vod“

D.1.2.3. Vlivy na horninové prostředí

Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.

D.1.2.4. Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy

Záměr představuje celkový zábor ZPF v rozsahu 12051 m2. Záměr nevyžaduje zábor
PUPFL. Veškerá plocha zabíraných pozemků je vedena v BPEJ 35600 – což
představuje I. třídu ochrany.
Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo
provedeno v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne
1.10.1996 čj. 00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k 1.1.1997. Tento Metodický pokyn v
článku III Odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 zákona) stanovuje:
1) Při posuzování žádosti o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přihlíží orgán ochrany ZPF k
zásadám jeho ochrany podle § 4 zákona a k tomu, zda požadované odnětí je na ploše
určené schválenou dokumentací.
2) Pokud se zemědělská půda požadovaná k odnětí nalézá mimo plochu uvedenou v
odstavci 1, orgán ochrany ZPF postupuje podle článku II a souhlas § 9 odstavec 6 zákona
vydá zejména:
a) pro stavbu veřejně prospěšnou (kromě staveb liniových),
b) v zájmu ochrany základních složek životního prostředí,
c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostředně navazujícím na plochy
určené k nezemědělskému využití schválenou dokumentací nebo navazující na stávající zástavbu a to
do velikosti maximálně 1 200 m2,
d) na plochách bezprostředně navazujících na stávající zástavbu v těch sídlech, kde není uvažováno s
pořízením dokumentace,
e) tam, kde byl již udělen souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zákona.

V článku IV tohoto Metodického pokynu jsou stanoveny třídy ochrany zemědělského
půdního fondu, které jsou pro účely ochrany ZPF uvedeny v příloze, nazvané třídy
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ochrany zemědělské půdy. Tato příloha stanovuje:
1. Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických
regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou
ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
2. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických
regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde
o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen
podmíněně zastavitelné.
3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro
eventuální výstavbu.
4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen
„BPEJ“), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých,
velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou
jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat
efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou
vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

Jde o zábor zemědělské půdy bonitně nejcennější, které je možno odejmout ze
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s
obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
Z uvedeného hlediska, jak co do rozsahu záboru, tak co do kvality potenciálně
odnímaného ZPF se jedná o vliv velký a významný. Z dikce výkladu příslušného
metodického pokynu by tudíž uvedené pozemky neměly být vyjmuty ze ZPF, pokud
možnost realizace záměru nebude podmíněna územním plánem. Protože vyjádření
územního plánu je souhlasné, lze předpokládat, že tento aspekt existence bonitně
nejcennějších půd byl při změnách územního plánu zohledněn. Na základě uvedených
skutečností lze vliv na půdu z hlediska velikosti vlivu ve vztahu k ploše záboru označit
za středně velký, z hlediska významnosti vlivu ve vztahu k uvedené BPEJ za
významný negativní vliv.
Bude-li tedy na základě uvedených skutečností udělen souhlas s vynětím ze ZPF,
potom jsou v předkládaném oznámení ve vztahu k této problematice a na základě
výše uvedených skutečností prezentována následující doporučení:
• v dalším stupni projektové dokumentace v případě vydání souhlasu s vynětím ze ZPF
vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí zemědělské půdy
• v případě souhlasu s vynětím ze ZPF zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a
její uložení na mezideponii, nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů
orgánů ochrany ZPF

Znečištění půdy
Výstavba

Vlastní etapa výstavby představuje určité riziko ohrožení kvality vod. Pro eliminaci
tohoto rizika
i s ohledem situování lokality
jsou v doporučeních oznámení
formulována opatření, která korespondují s již prezentovanými doporučeními v kapitole
hodnotící vlivy na jakost vod.
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Provoz

Charakter záměru nepředpokládá možnost kontaminace půd v etapě provozu.
Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Realizace záměru není spojena s výraznější změnou místní topografie a nemá vliv na
stabilitu a erozi půdy. Vliv lze označit za nulový.
Změny hydrogeologických charakteristik

Posuzovaný záměr neovlivňuje hydrogeologické charakteristiky. Záměr představuje
určité navýšení zpevněných ploch, avšak dle vyjádření Povodí Labe s.p.
nepředstavuje významnější ovlivnění odtokových poměrů. Vliv lze tudíž označit za
málo významný.
Vlivy na chráněné části přírody

Lokalita výstavby objektu nenarušuje ani se nedotýká žádného chráněného území z
hlediska zájmů ochrany přírody. Vliv je možno hodnotit za nulový.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Z hlediska odpadů bude v rámci výstavby a provozu pouze prováděno jejich
shromažďování tj. dočasné uložení na místech k tomu určených a zabezpečených po
dobu nezbytně nutnou.
Výstavba

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude
provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i
použité stavební materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří
investor potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně
vyhovujícího způsobu využití nebo odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby,
odpovídá dodavatel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o
provedení prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze
objektivně určit. Z hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v
dalších stupních projektové dokumentace respektovány následující podmínky:
•

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech
uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodářství

•

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

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

smluvně zajistit likvidaci a odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti

•

v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění
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Provoz

Předpokládané druhy a množství jednotlivých odpadů z etapy provozu jsou souhrnně
uvedeny v předcházející části předkládaného oznámení. Nakládání s odpady v etapě
provozu bude ošetřeno v rámci příslušného složkového zákona a souvisejících
předpisů. Vliv lze z hlediska velikosti označit za malý, z hlediska významnosti za málo
významný.

D.1.2.5. Vlivy na faunu, floru, ekosystémy

Záměr se nachází na území Statutárního města Hradec Králové v katastrálním území
Věkoše a přímo navazuje na stávající zastavěný areál obchodního centra
s parkovacími plochami včetně budovy a přilehlého parkoviště firmy ČESKÝ
TELECOM, a. s.
Lokalita pro realizaci záměru rozšíření stávajícího areálu obchodního centra OBI je
ohraničena na západní straně budovou ČESKÉHO TELECOMU, a.s. (hraničící dále
západním směrem s řekou Labe), na straně jižní městským silničním okruhem ulicí
Pilnáčkovou, východně místní obslužnou komunikací ulice Akademika Bedrny
a severně terénním zemním protipovodňovým valem oddělujícím Piletický potok.
Vlastní rozšíření je uvažováno v severní části dosud nezastavěné výše popsané části
lokality, která v minulosti sloužila zjevně jako zahrádkářská kolonie. Zájmové území je
rovinaté, porostlé zčásti náletovými dřevinami, torzy neudržovaných ovocných dřevin,
silně ruderalizované s přítomností odpadů různého charakteru (sklo, dřevní odpad,
plasty, plechové sudy, stavební suť, výkopová zemina apod.).
Vlivy na porosty dřevin rostoucích mimo les

Vysázené dřeviny v prostoru parkoviště
Vlastní záměr vyžaduje zásah do mimolesních porostů dřevin, a to minimálně
v prostorech stávajícího parkoviště. Jak je patrné z provedeného dendrologického
průzkumu, nově vysázené dřeviny v parkovištích (jeřáby a sakury) nejsou příliš kvalitní
a je na rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody, zda budou přesazeny na
náhradní stanoviště. S ohledem na jejich zdravotní stav se zpracovatelský tým
domnívá, že efektivnějším řešením by byla náhradní výsadba v rámci projektu
ozelenění areálu, než alternativa přesazování těchto dřevin.
Liniová výsadba podél Piletického potoka
Jak vyplývá z popisné části oznámení, pod navigací Piletického potoka je velmi cenné
stromořadí javorů, jasanů a olší, které musí být jednoznačně zachováno (tyto dřeviny
nebyly proto zahrnuty do dendrologického hodnocení). Vzhledem nutným terénním
úpravám (navýšení terénu) u zásobovací komunikace byl projektant záměru požádán
o takové technické řešení, které zajistí nepoškození a neporušení tohoto stromořadí.
Navržené technické řešení je doloženo na následujícím obrázku. Z hlediska
uvedeného aspektu je pro další projektovou přípravu formulováno následující
doporučení:
• v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit všechny stromy ve stromořadí podél
Piletického potoka a důsledně zajistit ochranu každého stromu ve smyslu ČSN DIN 18 920
Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních
činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů)
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Příčný řez zásobovací komunikace je patrný z následující stránky:

Liniová výsadba podél II. silničního okruhu
Mnohem cennější jsou liniové výsadby podél II. silničního okruhu. Společenská
hodnota dřevin podél II. Silničního okruhu byla vyčíslena na 6415174,- Kč. Stromořadí
tvoří pohledově oddělující liniový pás zeleně, jehož zachování právě s ohledem na
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zelenou kulisu oddělující nákupní oblast od intenzivní dopravy na II. silničním okruhu.
V této souvislosti považujeme za nutné formulovat pro další projektovou přípravu
následující doporučení:
• v rámci další projektové přípravy minimalizovat zásahy do stromořadí podél II. silničního
okruhu s výjimkou případného nezbytného kácení pro vybudování druhého vjezdu a výjezdu
na parkoviště; důsledně zajistit ochranu všech ostatních stromů podél silničního okruhu ve
smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro
vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun
stromů a kmenů)

Z hlediska konečného funkčního využití území je v doporučeních předkládaného
oznámení formulováno ve vztahu k výše uvedené skutečnosti následující opatření:
• veškerá případně odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu řešit
zásadně v období vegetačního klidu
• v rámci další projektové přípravy vypracovat komplexní projekt sadových úprav; součástí
projektu bude i plán údržby zeleně; projekt sadových úprav v předstihu konzultovat
s příslušným orgánem ochrany přírody

Vlivy na floru

Realizací posuzovaného záměru nedojde k trvalé změně habitatu prostředí. Bylo
nalezeno celkem 85 druhů cévnatých rostlin. Z botanického hlediska jsou
nejcennějšími nálezy nově zavlékané druhy plevelů, z nichž nejvzácnější je merlík
trpasličí (Chenopodium pumilio R.Br.), pocházející z Austrálie a Nového Zélandu. Z
domácích rostlin byly nalezeny jen zcela obvyklé a obecně rozšířené druhy. Na
pozemku nebyly nalezeny druhy zvláště chráněné podle "Vyhlášky Ministerstva
životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. a ani druhy uvedené v Červeném
seznamu květeny České republiky.
V kontextu dotčení druhové skladby rostlin v porovnání s okolními plochami lze
konstatovat, že nejsou dotčeny prostory známých výskytů zvláště chráněných druhů
rostlin, jsou dotčeny fytocenózy hydricky normálních stanovišť, troficky mírně
eutrofních až eutrofizovaných, obohacených dusíkem, většinově ruderalizovaných. Ve
vztahu k dotčení druhové rozmanitosti polabské flory je však možno konstatovat, že se
záměr dotkne stanovištně běžných druhů rostlin, které jsou zcela hojné na řadě
analogických ploch v okolí, lokalita sama nepředstavuje prostor výskytu
reprezentativních či unikátních fytocenóz, respektive lokalitu přirozené původní
vegetace. Uvedené vlivy je možno v daném kontextu pokládat za mírně nepříznivé až
nepříznivé, trvalé, z hlediska významnosti za patrné. Zmírnění vlivů na fytocenózy je
možné pouze tím, že vlastní zemní práce budou prováděny nejdříve ke konci
vegetačního období, případně v období vegetačního klidu.
S výjimkou důsledné rekultivace pozemků, dotčených stavebními pracemi, vlivy na
floru nevyžadují žádná další specifická opatření.
Vlivy na floru lze označit za nevýznamné a malé.
Vlivy na faunu

Na základě provedeného biologického průzkumu lze konstatovat, že zájmové území
nepředstavuje výrazně hodnotnou zoologickou lokalitu, s ohledem na antropogenní
ovlivnění stávajícím využitím území.
Vlivy na faunu lze označit za nevýznamné a malé při respektování doporučení týkající
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se kácení prvků dřevin rostoucích mimo les v období vegetačního klidu.
Na základě provedeného biologického průzkumu lze konstatovat, že nebudou dotčena
místa známého výskytu zvláště chráněného genofondu živočichů, včetně prostorů
jejich reprodukce.
Přímá opatření k záchraně populací prakticky nejsou možná. Zmírnění uvedených
vlivů je však nutno ošetřit následujícím doporučením:
• těžiště zemních prací realizovat nejdříve ke konci vegetačního období, lépe mimo vegetační
období, rovněž tak odůvodněná kácení dřevin

Vlivy na prvky ÚSES

Zájmové území není součástí územního systému ekologické stability místní, regionální
ani nadregionální úrovně (ve smyslu ust. § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny).
Severní část zájmového území
leží v dotyku
s biokoridorem místního významu – BK 3 – Piletický potok (podle generelu místních
SES – Piletice, Pouchov, Rusek, Slatina, Slezské Předměstí, Věkoše, zpracovatel :
Urbaplan s. r. o., Hradec Králové, 9/94). Při respektování doporučení týkajícího se
ochrany a zachování porostu podél Piletického potoka lze vlivy na prvky ÚSES označit
za malé a málo významné.
Vlivy na významné krajinné prvky

Zájmové území nemá charakter významného krajinného prvku (v tomto smyslu
funkční nivy ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.) ani není registrovaným
významným krajinným prvkem ve smyslu ust. § 6 téhož zákona.
Vliv nastává pouze s ohledem na vybudování výústního objektu pro odvádění čistých
srážkových vod ze střech. I přes stávající výrazně pozměněný charakter Piletického
potoka podél zájmového území se jedná o VKP „ze zákona“ a v této souvislosti je pro
další projektovou přípravu formulováno následující doporučení:
• v rámci další projektové přípravy zahájit jednání s příslušným orgánem ochrany přírody ve
vztahu k požadavkům a podmínkám orgánu ochrany přírody k zásahu do vodoteče Piletický
potok jako VKP v souvislosti s návrhem výústního objektu dešťové kanalizace; výústní objekt
řešit tak, aby nedocházelo ke zpětnému vzdutí při vyšších průtocích ve vodoteči

Vlivy na další ekosystémy

Kromě výše popsaných dopadů nejsou předpokládány, záměr neznamená vznik
dálkového přenosu imisí nebo možnosti přímé kontaminace vodních toků. Nejsou tedy
s ohledem na polohu záměru očekávány žádné vlivy, které by mohly zprostředkovaně
zasáhnout vymezená území prvků ÚSES a VKP.
Vlivy na zvláště chráněná území

Lokalita není zvláště chráněným územím ve smyslu ust. § 14 zákona č. 114/1992 Sb.,
přechodně chráněnou plochou (§13 téhož zákona) ani evropsky významnou lokalitou
nebo ptačí oblastí ve smyslu § 45a a § 45e cit. zákona.
Další aspekty

Významným biologickým vlivem však může být další ruderalizace území po výstavbě
z důvodu, že plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány.
Otevřené plochy jsou totiž vystavovány i s ohledem na charakter území nástupu
ruderálních rostlin a jednoletých plevelů, které mohou znamenat i ovlivnění druhové
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skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí.
Na základě výše uvedeného rozboru je proto doporučeno uplatnit následující
podmínky:
•

důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů

D.1.2.6. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu

Pro účely zpracování hodnocení z hlediska dotčení krajinného rázu bylo využito
i metodické doporučení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR -"Hodnocení krajinného
rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě", autor Igor Míchal a kol.,Praha 1999.
Hodnocení bylo provedeno s částečným zohledněním skutečnosti, že záměr bude
situován do již zastavěné části města, kde se ve schváleném územním plánu
umístění daného typu staveb předpokládá.
Přírodní hodnota krajinného rázu je dána kvalitativními parametry zastoupených
ekosystémů, vysokou četností jednotlivých typů ekosystémů (vysoká biologická
rozmanitost), harmonickým charakterem interakcí mezi ekosystémy a výraznými
přírodními dominantami krajiny.
Zájmové území, které je tvořeno degradovanou a úplně změněnou původní údolní
nivou Labe má výrazně urbanizovaný charakter s velmi potlačenou přírodní hodnotou.
Přírodní hodnota krajinného rázu je výrazně snížená. Cennou přírodní hodnotu
krajinného rázu má prostorově i funkčně oddělený, jihozápadně ležící komplex
městského parku – Šimkovy sady. Hodnotným prvkem ležícím na okraji zájmového
území je výsadba krajinářsky poměrně hodnotné, pohledově oddělující liniové zeleně
cca 30 – 40 let staré tvořené 1 řadou stromů - dubů, lip, jasanů, javorů
a
několika exempláři břízy bradavičnaté a topolu černého (liniová výsadba je situována
podél jižní paty zemního protipovodňového valu, který odděluje zájmové území od
Piletického potoka). Liniovou výsadbu bude nutné v lokalitě z estetických důvodů
ponechat a ochránit i s ohledem na skutečnost, že je součástí prvku místního ÚSES
(Piletického potoka).
Kulturní a historická dominanta krajiny je zpravidla stavební objekt, hmotově
vynikající nad terénem i okolní zástavbou a esteticky pozitivně působící svým
vzhledem. V zájmovém území a jeho bezprostředním okolí se nenachází žádné
hodnotné kulturní a historické dominanty krajiny. Bezprostřední okolí (t. j. cca
500m) je tvořeno objekty halového typu (budova ČESKÉHO TELECOMU ležící
západně od zájmového území, přízemní budovy čerpací stanice Shell a ARAL a
vícepodlažní budova T-Mobile - leží jižně a východně od zájmového území, budovy
dalších obchodních center – Kaufland, JYSK, Mountfield, Delvita leží východně od
zájmového území) nebo objekty průmyslovými (areál firmy RUBENA a. s.) či objekty
pro kulturní vyžití – Kongresové centrum ALDIS. Výše uvedené stavby svým měřítkem
a architektonickou hodnotou krajinný ráz negativně narušují.
Architektonicky
hodnotnou dominantou vzdálenou cca 1500 m jižním směrem od zájmového území je
kostel Sv. Ducha s přiléhající Bílou věží. Realizace záměru daných prostorových a
hmotových parametrů ve výše popsaném území výrazně negativně neovlivní stávající
kulturní a historické dominanty krajiny.
Významné krajinné prvky jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná
část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.
Zájmové území nemá charakter významného krajinného prvku (v tomto smyslu
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funkční nivy ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.) ani není registrovaným
významným krajinným prvkem ve smyslu ust. § 6 téhož zákona.
Zvláště chráněná území jsou území přírodovědecky či esteticky velmi významná
nebo jedinečná chráněná ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Lokalita není zvláště chráněným územím ve
smyslu ust. § 14 zákona č. 114/1992 Sb., přechodně chráněnou plochou (§13 téhož
zákona) ani evropsky významnou lokalitou nebo ptačí oblastí ve smyslu § 45a a §
45e cit. zákona.
Harmonické měřítko krajiny a harmonické vztahy v krajině vyjadřují soulad měřítka
krajiny s měřítkem jednotlivých krajinných prvků, tedy takového členění krajiny, které
odpovídá harmonickému vztahu činností člověka a přírodního prostředí.
Z pohledu hodnocení širších vztahů v území vyplývá jeho negativní ovlivnění činností
člověka, který již v minulosti narušil celkové přirozené vztahy v krajině (regulace
řeky Labe, výstavba komunikací I. a II. třídy včetně
místních napojovacích
komunikací, halové objekty pro komerční využití či telekomunikace, vícepodlažní
bytová zástavba za řekou Labe západně od zájmového území apod.).
Závěr - realizací záměru v zájmovém území (zastavěné části Statutárního města
Hradec Králové) - nedojde k podstatnému narušení stávajícího, již značně
pozměněného původního krajinného rázu území. Celkový vliv záměru na
krajinný ráz lze částečně snížit
realizací vhodného, výškově členěného
ozelenění budoucího areálu
s maximálním
zachováním stávající zeleně
(zejména liniové zeleně podél zemního valu u Piletického potoka).
Na základě uvedených skutečností je formulováno následující doporučení:
•

v rámci další přípravy vypracovat komplexní projekt sadových úprav, vycházející zejména
z následujících zásad:
ü realizovat sadové úpravy podél okrajů zájmového území, a to především komplexní zahuštěnou
výsadbu
ü zachovat stromořadí podél II. silničního okruhu s výjimkou prostoru pro vybudování nového vjezdu
ü řešit ozelenění v plochách parkoviště
ü pro výsadbu použít zapěstované jedince stromů a keřů
ü zahrnovat plán údržby zeleně

D.1.2.7. Vlivy na architektonické a historické památky

Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.
Z hlediska provádění zemních prací bude postupováno ve smyslu zákona č.20/87 Sb.
o státní památkové péči a zákona č. 242/92 Sb.

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Vzhledem k charakteru a rozsahu záměru je rozsah vlivů malý a nevýznamný.
Potenciálním negativním vlivem předloženého záměru může být imisní zátěž
související s předkládaným záměrem. Tato problematika je řešena vypracováním
imisní studie pro zájmové území.
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D.3. Údaje o možných
přesahujících státní hranice

významných

nepříznivých

vlivech

Při realizaci záměru nelze nepředpokládat vlivy přesahující státní hranice.

D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
V dalším textu je uveden návrh opatření dle zpracovatele oznámení, které je účelné
zohlednit v další fázi přípravných prací záměru, případně při realizaci stavby:
• v dalším stupni projektové dokumentace v případě vydání souhlasu s vynětím ze ZPF
vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí zemědělské půdy
• v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných
aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a
označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém
hospodářství
• v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich
množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění
• v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit všechny stromy ve stromořadí podél
Piletického potoka a důsledně zajistit ochranu každého stromu ve smyslu ČSN DIN 18 920
Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních
činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů)
• v rámci další projektové přípravy minimalizovat zásahy do stromořadí podél II. silničního
okruhu s výjimkou případného nezbytného kácení pro vybudování druhého vjezdu a výjezdu
na parkoviště; důsledně zajistit ochranu všech ostatních stromů podél silničního okruhu ve
smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro
vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun
stromů a kmenů)
• v rámci další projektové přípravy vypracovat komplexní projekt sadových úprav; součástí
projektu bude i plán údržby zeleně; projekt sadových úprav v předstihu konzultovat
s příslušným orgánem ochrany přírody; projekt sadových úprav bude vycházet zejména
z následujících zásad:
ü realizovat sadové úpravy podél okrajů zájmového území, a to především komplexní zahuštěnou
výsadbu
ü zachovat stromořadí podél II. silničního okruhu s výjimkou prostoru pro vybudování nového vjezdu
ü řešit ozelenění v plochách parkoviště
ü pro výsadbu použít zapěstované jedince stromů a keřů
ü zahrnovat plán údržby zeleně

• v rámci další projektové přípravy zahájit jednání s příslušným orgánem ochrany přírody ve
vztahu k požadavkům a podmínkám orgánu ochrany přírody k zásahu do vodoteče Piletický
potok jako VKP v souvislosti s návrhem výústního objektu dešťové kanalizace; výústní objekt
řešit tak, aby nedocházelo ke zpětnému vzdutí při vyšších průtocích ve vodoteči
• pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek
škodlivých vodám podle zákona o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni
pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v
havarijním plánu
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• v případě souhlasu s vynětím ze ZPF zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a
její uložení na mezideponii, nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů
orgánů ochrany ZPF
• na plochách zařízení stavenišť nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM
pro stavební mechanismy
• veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch stavenišť odváženy
• na plochách zařízení staveniště budou stavební mechanismy odstaveny v minimálním počtu;
pod stojícími stavebními mechanismy budou instalovány záchytné plechové nádoby;
stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro
případnou likvidaci úniků ropných látek
• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných
látek
• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena mimo vodohospodářsky významné území a uložena na
lokalitě určené k těmto účelům
• jako navážku lze používat pouze materiály nebo zeminu s odpovídající vyluhovatelností; o
dovezených navážkách bude vedena evidence, která bude obsahovat i údaje o druhu, původu,
množství dovezeného materiálu
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu
zemních prací
• zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány
• v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno
skrápění příslušných stavebních ploch
• dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití
• těžiště zemních prací realizovat nejdříve ke konci vegetačního období, lépe mimo vegetační
období, rovněž tak odůvodněná kácení dřevin
• důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů
• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění
• investor předloží ke kolaudaci stavby evidenci dovezených navážek
• před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vypracován a předložen ke schválení
požární řád, který bude zahrnovat i problematiku likvidace následků havárií v případě požáru
• provozovatel předloží ke kolaudaci stavby schválený „Plán opatření pro
zhoršení jakosti vod“

případ havárie a

• smluvně zajistit likvidaci a odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti
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D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při specifikaci vlivů
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady:
n literární údaje (viz seznam literatury)
n terénní průzkumy
n osobní jednání
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě
současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou
prognózou, ale pouze maximální možnou syntézou na základě stávajících znalostí.
Podle toho je k nim třeba také přistupovat.
Uváděný popis jednotlivých technologických částí výroby vychází z údajů
z rozpracovaného projektu pro územní řízení. Detailnější popis technologie, včetně
bilančních údajů a specifikace strojního zařízení budou promítnuty do projektu pro
stavební řízení.
Za nezbytné je však třeba požadovat realizování souboru doporučení, která vzešla ze
zpracování oznámení, zejména pro etapu přípravy, jejichž respektováním lze negativní
vlivy na životní prostředí minimalizovat.
Seznam použité literatury a podkladů
1) Obchodní centrum Hradec Králové, dokumentace pro územní řízení, 3Q PROJECT, a.s.
duben 2004
2) Bubník J.: Modely pro výpočet znečištění ovzduší z provozu automobilové dopravy
používané v ČHMÚ a praktické příklady výpočtu imisní zátěže, Sb. předn.: "Metody
stanovení emisní a imisní zátěže z mobilních zdrojů znečištění ovzduší, FINISH s.r.o.,
Pardubice, 1995
3) Liberko M., Polášek J.: HLUK +, verze 6.01, ENVICONSULT, JpSoft, Praha, 1999
4) Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha
5) Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, Praha
6) Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der Tschechoslowakei. - Studia Geographica,
Brno, 16:1-74
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Praha, 1996
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doprovodných meteorologických dat, ČHMÚ, 1997
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Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha.
12) Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky
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13) Neuhäuslová Z. et al. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Academia, Praha.
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E. POROVNÁNÍ
PŘEDLOŽENY)

VARIANT

ŘEŠENÍ

ZÁMĚRU

(POKUD

BYLY

Variantní řešení v rámci uvedeného záměru není uvažováno. Oznamovatel předložil
jednovariantní řešení, které lze s ohledem na charakter záměru považovat za
akceptovatelné.

F. ZÁVĚR
V rámci předloženého oznámení v rozsahu přílohy č. 3 příslušného zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí byl předložený záměr posouzen z hlediska
velikosti a významnosti vlivu na jednotlivé složky životního prostředí. Z hodnocení vlivu
výstavby a provozu posuzovaného záměru na životní prostředí vyplývá, že výstavba a
následný provoz předkládaného záměru by v dané lokalitě mohl být realizovatelný při
respektování podmínek doporučených předkládaným oznámením.
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G. VŠEOBECNĚ
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Nákupní centrum Sever je v majetku firmy Sallerova výstavby spol. s r.o. Chomutov. Toto
centrum je vymeteno II. Silničním okruhem (Pilňáčkova třída), komplexem budov TELECOMu,
ulicí Akademika Bedrny a Piletickým potokem v severním segmentu centrální zóny města.
V současné době je v jednom stavebním objektu market OBI a v druhém prodejna Svět
koberců, Diskont Plus, prodejna obuvi Humanic a prodejna nábytku. Z ulice Akademika
Bedrny je vedena příjezdová komunikace , která za objektem OBI pokračuje až k objektu
TELECOM, kde končí objezdovou smyčkou s uzavřeným parkovištěm pro zaměstnance a
návštěvníky. Mezi touto komunikací a Piletickým potokem byla donedávna zahrádkářská
kolonie na pozemku firmy RUBENA a.s.
Posuzovaný záměr, který je předmětem předkládaného oznámení je řešen ve dvou etapách:
1.etapa: Tato etapa řeší koncepčně souběh výstavby nového, většího objektu OBI s tím, že
stávající objekt OBI je po dobu výstavby nového v provozu (s částečným ubouráním objektu
ze strany zahradního centra). Nový objekt je realizován v této etapě bez části zahradního
centra, neboť by jeho výstavbou došlo k zrušení či podstatnému omezení stávajícího
energocentra (distribuční trafostanice, předávací stanice tepla). Proto součástí návrhu nového
objektu je též nové energocentrum, které musí být spuštěno současně s provozem nového
objektu OBI a poté může dojít k odpojení stávajícího.
Podél Piletického potoka bude vybudována zásobovací komunikace současně s příjezdem do
části TELECOM včetně úpravy křižovatky u mostku přes Piletický potok směrem k areálu
RUBENA. Za část zrušeného parkoviště TELECOM budou vybudovány odpovídající náhradní
parkovací plochy na ploše mezi objektem TELECOM a stezkou u Labe. V rámci komunikací
bude též vybudována část příjezdu pro vozidla svozu domovního odpadu k objektu
TELECOM. Tato část komunikace je v této etapě napojena na stávající živičnou komunikaci
podél objektu TELECOM.
Z II.silničního okruhu bude zrealizován na části ve směru hlavní křižovatka-most přes Labe
sjezd a výjezd na parkoviště před stávající objekt OBI. Toto řešení představuje podstatné
zvýšení a zjednodušení vjezdu na dané parkoviště a zlepšení dopravní situace na II.silničním
okruhu po dobu výstavby. Úprava představuje vytvoření sjezdového a výjezdového pruhu
podél stávajících jízdních pruhů II.SO.
Na ploše vedle původního zahradního centra OBI bude vybudováno provizorní parkoviště pro
zákazníky nového objektu OBI.
2.etapa: V rámci 2.etapy výstavby bude dokončeno zahradní centrum jako součást celého
objektu OBI. Před touto realizací však musí dojít k demolici stávajícího objektu OBI, ale až po
přepojení všech podstatných inženýrských sítí, které byly napojeny na tento objekt. Další
podstatnou část této etapy představuje výstavba objektů Fach Markt a parkoviště před oběmi
objekty pro celkem 416 stání. Dispoziční řešení parkoviště je navrženo v kontextu
s předpokládaným podjezdem pod II.SO ze strany lokality ALDIS – jednosměrná komunikace
pro příjezd do plochy Nákupního centra Sever.
Pro definitivní řešení příjezdu vozidel svozu domovního odpadu k objektu TELECOM a hlavně
pro zásobování objektu Fach Markt bude podél její zadní fasády zrealizována obousměrná
komunikace s točnou mezi objektem OBI a Fach Markt.
Obchodní centrum Sever je v situováno v severovýchodním kvadrantu křížení II. silničního
okruhu (ul. Pilňáčkova) s ulicí Akademika Bedrny. V areálu obchodního centra se nachází
obchod OBI, Plus, Svět koberců a Humanic.
Obchodní centrum je napojeno na komunikační síť samostatným připojením do
ul. Akademika Bedrny a následně přes soustavu dvou světelně řízených křižovatek na
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II. silniční okru (dále jen II. SO). Napojení obchodního centra je současně využíváno pro
příjezd/odjezd i obsluhu areálu Telecom. Obslužná komunikace směřující do areálu Telecom
končí odjezdovou smyčkou s uzavřeným parkovištěm pro zaměstnance a návštěvníky.
Centrum Sever a areál Telecom je napojen do stávající světelně řízené, čtyřramenné
křižovatky situované v blízkosti Piletického potoka. Zbylá ramena tvoří ul. Akademika Bedrny a
komunikace obsluhující občanskou vybavenost a čerpací stanici situovanou východně od
areálu. Vozidla směřující do areálu ze silničního okruhu a z centra města využívají
samostatné levé odbočení jižní větve této křižovatky. Vozidla opouštějící nákupní centrum a
areál Telecom užívají pro pravé odbočení společný jízdní pruh se směrem přímým.
Světelně řízená křižovatka II. silničního okruhu (ul. Pilňáčkova) s ul. Akademika Bedrny je
významným dopravní prvkem z hlediska napojení nákupního centra. Čtyřramenná křižovatka
pracuje v koordinaci s okolními křižovatkami II. silničního okruhu. V prostoru křižovatky je
umožněn pěší provoz v podobě signalizovaných úrovňových přechodů pro chodce. Na
silničním okruhu jsou situovány dělené přechody s ochranným ostrůvkem. Motorová doprava
směřující do nákupního centra ze silničního okruhu využívá samostatný jízdní pruh pro pravé a
levé odbočení v závislosti na dopravním směru. Ve směru z centra města po ul. Akademika
Bedrny (jižní rameno) doprava do nákupního centra využívá dva jízdní pruhy, přičemž krajní
pruh slouží společně pro přímý směr a pravé odbočen, střední jízdní pruh je pouze pro přímý
směr. Vozidla a opouštějí nákupní centrum dvěmi jízdními pruhy, které jsou následně
rozšířeny o samostatné levé odbočení (vjezdová část severní křižovatkové větve na II. SO).
Prostřední jízdní pruh slouží společně pro pravé odbočení a přímý směr, krajní, vnější pruh je
určen pro pravé odbočení.
1. stavební etapa – r.2006-2007
S touto 1. stavební etapou je uvažováno pro rok 2006 až 2007. Etapa řeší koncepčně souběh
výstavby nového, většího objektu OBI s tím, že stávající objekt OBI je po dobu výstavby
nového v provozu. Nový objekt je realizován v této etapě bez části zahradního centra.
Způsob dopravního napojení nákupního centra je pro I. stavební etapu shodný s dopravním
napojením stávajícího areálu. Součástí této stavební etapy je vybudování odbočovacího a
připojovacího pruhu k II. silničnímu okruhu (ul. Pilňáčkova, směr ČKD). Tento přídatný pruh
bude využíván pouze staveništní dopravou po dobu 1. stavební etapy. Na ploše vedle
původního zahradního centra bude vybudováno provizorní parkoviště pro zákazníky nového
objektu OBI.
2. stavební etapa – r.2007
S realizací 2.stavební etapy je uvažováno pro rok 2007. V rámci 2.etapy výstavby bude
dokončeno zahradní centrum jako součást celého objektu OBI. Před touto realizací však musí
dojít k demolici stávajícího objektu OBI, ale až po přepojení všech podstatných inženýrských
sítí, které byly napojeny na tento objekt. Další podstatnou část této etapy představuje výstavba
objektů Fach Markt.
V této stavební etapě dochází k napojení nákupního centra Sever (OBI) pomocí přídatného
odbočovacího a připojovacího pruhu. Tento vjezd sloužil v 1.etapě pouze pro staveništní
dopravu. V této 2. etapě je užíván všemi vozidly pro vjezd a výjezd z parkoviště areálu na
silniční okruh (ul. Pilňáčkova, směr ČKD). Současně je ponechána možnost vjezdu/výjezdu z
areálu přes světelně řízenou křižovatku u Piletického potoka.
Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry vyžadující
zjišťovací řízení), bod 10.6 (Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o
celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu, kde státní správu v oblasti posuzování vlivů na
životní prostředí vykonává orgán kraje, v tomto případě Krajský úřad Královehradeckého kraje.
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Širší územní vztahy jsou patrné z následujícího obrázku:

Rozsah zemních prací nebude významný. Vzhledem k situování objektu zcela mimo obytnou
zástavbu nemůže dojít k ovlivnění nejbližší obytné zástavby. Případnou sekundární prašnost
lze technicky eliminovat odpovídajícími doporučeními ve zpracovaném oznámení.
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu v etapě výstavby z hlediska akustické situaci není
v rámci předkládaného oznámení nezbytné provádět, protože záměr je situován zcela mimo
obytnou zástavbu. Z hlediska akustické situace v etapě výstavby ve vztahu k nejbližším trvale
obydleným objektům lze konstatovat, že tento vliv nenastává.
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:

vztahu k ohrožení zdraví

n znečištění ovzduší
n hluk
Provoz - znečištění ovzduší
Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného oznámení, v rozptylové studii
jsou řešeny liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší související s etapou provozu. Řešeny
jsou dvě situace:
q
q

stav imisní zátěže z dopravy v roce 2007 bez realizace záměru (doprava související se
stávající obslužností prostoru nákupního centra
stav imisní zátěže z dopravy v roce 2007 při realizaci posuzovaného záměru (doprava
související s obslužností prostoru nákupního centra po dostavbě 2. etapy, tedy
s rozšířenou prodejní plochu OBI a objektů Fach Marktů

Výpočet byl proveden s využitím programu SYMOS 97, verze 2003. Výpočet byl proveden pro
NO2 a benzen jako charakteristické polutanty z dopravy. Sekundární prašnost nelze
s dostatečnou vypovídací schopností kvantifikovat, je řešena v rámci doporučení
v předcházejících navržených opatřeních.
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Zjištěné výsledky výpočtu jsou uvedeny v následující sumarizační tabulce (v µg.m-3) :
Varianta

2007 bez realizace záměru

2007 s realizací záměru

škodlivina
NO2
NO2
Benzen
NO2
NO2
Benzen

Charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 1 rok

Výpočtová síť
min
max
0,031626 0,233891
3,815576 28,21717
0,003153 0,023315
0,035105 0,259618
4,235289 31,321061
0,003500 0,025879

Z vyhodnocených výsledků výpočtů vyplývá, že příspěvky k imisní zátěži v etapě provozu bez
i s realizací záměru lze i s ohledem na pozadí zájmového území a meze tolerance označit za
malé a nevýznamné.
Z hlediska situování záměru je zřejmé, že je zcela mimo kontakt s objekty obytné zástavby.
Není proto nutné se problematikou stacionárních ani liniových zdrojů hluku ve vztahu
k nejbližší obytné zástavbě v rámci předkládaného oznámení zabývat.
Z hlediska změn v bilanci vznikajících odpadních vod lze tudíž ve vztahu ke srážkovým vodám
konstatovat, že navýšením zpevněných a zastavěných ploch dojde k celkovému nárůstu
objemu srážkových vod o cca 9461 m3 ročně a v přívalové srážce o cca 220 m3 za 15 minut.
Uvedené bilance srážkových vod odváděných do kanalizace byly dle sdělení projektanta
odsouhlaseny správcem kanalizace v navrženém a výše popsaném koncepčním řešení
odvádění srážkových vod, jakož i správcem vodoteče z hlediska vypouštěných čistých
srážkových vod do Piletického potoka.
Zastavěním prostoru v uvedené lokalitě nedojde k významnějšímu snížení infiltrace
srážkových vod v území ani ke změně hydrologických charakteristik. Založení stavby lze
označit pouze za technický problém bez významného ovlivnění podzemních vod. Vlastní etapa
výstavby představuje určité riziko ohrožení kvality vod, a to zejména s ohledem na skutečnost,
že část stavebních prací bude probíhat v blízkosti vodoteče. Pro eliminaci tohoto rizika jsou v
doporučeních tohoto oznámení v etapě výstavby navržena odpovídající opatření.
Splaškové
vody v etapě provozu budou napojeny na městskou kanalizaci. V rámci
předloženého záměru budou produkovány vody s obsahem tukových látek; uvedené větve
kanalizace budou osazeny lapačem tuků. Vypouštěné odpadní splaškové vody budou splňovat
požadované limity dané kanalizačním řadem. Množství odpadních vod lze značit za malé a
nevýznamné. Veškeré srážkové vody potenciálně kontaminované ropnými látkami
(předčištěné přes lapol) budou odváděny kanalizací na městskou ČOV.
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.
Záměr představuje celkový zábor ZPF. Záměr nevyžaduje zábor PUPFL. Veškerá plocha
zabíraných pozemků je vedena v BPEJ 35600 – což představuje I. třídu ochrany. Jde o zábor
zemědělské půdy bonitně nejcennější, které je možno odejmout ze zemědělského půdního
fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability
krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. Z uvedeného hlediska, jak co do
rozsahu záboru, tak co do kvality potenciálně odnímaného ZPF se jedná o vliv velký a
významný. Z dikce výkladu příslušného metodického pokynu by tudíž uvedené pozemky
neměly být vyjmuty ze ZPF, pokud možnost realizace záměru nebude podmíněna územním
plánem. Protože vyjádření územního plánu je souhlasné, lze předpokládat, že tento aspekt
existence bonitně nejcennějších půd byl při změnách územního plánu zohledněn. Na základě
uvedených skutečností lze vliv na půdu z hlediska velikosti vlivu ve vztahu k ploše záboru
označit za středně velký, z hlediska významnosti vlivu ve vztahu k uvedené BPEJ za
významný negativní vliv.
Realizace záměru není spojena s výraznější změnou místní topografie a nemá vliv na stabilitu
a erozi půdy. Vliv lze označit za nulový. Lokalita výstavby objektu nenarušuje ani se nedotýká
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žádného chráněného území z hlediska zájmů ochrany přírody. Vliv je možno hodnotit za
nulový.
Záměr se nachází na území Statutárního města Hradec Králové v katastrálním území
Věkoše a přímo navazuje na stávající zastavěný areál obchodního centra s parkovacími
plochami včetně budovy a přilehlého parkoviště firmy ČESKÝ TELECOM, a. s. Vlastní
rozšíření je uvažováno v severní části dosud nezastavěné výše popsané části lokality, která
v minulosti sloužila zjevně jako zahrádkářská kolonie. Zájmové území je rovinaté, porostlé
zčásti náletovými dřevinami, torzy neudržovaných ovocných dřevin, silně ruderalizované
s přítomností odpadů různého charakteru (sklo, dřevní odpad, plasty, plechové sudy, stavební
suť, výkopová zemina apod.). Vlastní záměr vyžaduje zásah do mimolesních porostů dřevin, a
to minimálně v prostorech stávajícího parkoviště. Jak je patrné z provedeného
dendrologického průzkumu, nově vysázené dřeviny v parkovištích (jeřáby a sakury) nejsou
příliš kvalitní a je na rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody, zda budou přesazeny na
náhradní stanoviště. S ohledem na jejich zdravotní stav se zpracovatelský tým domnívá, že
efektivnějším řešením by byla náhradní výsadba v rámci projektu ozelenění areálu, než
alternativa přesazování těchto dřevin.
Jak vyplývá z popisné části oznámení, pod navigací Piletického potoka je velmi cenné
stromořadí javorů, jasanů a olší, které musí být jednoznačně zachováno (tyto dřeviny nebyly
proto zahrnuty do dendrologického hodnocení). Vzhledem nutným terénním úpravám
(navýšení terénu) u zásobovací komunikace byl projektant záměru požádán o takové
technické řešení, které zajistí nepoškození a neporušení tohoto stromořadí. Navržené
technické řešení je doloženo na následujícím obrázku. Z hlediska uvedeného aspektu je pro
další projektovou přípravu formulována odpovídající doporučení.
Realizací posuzovaného záměru nedojde k trvalé změně habitatu prostředí. Bylo nalezeno
celkem 85 druhů cévnatých rostlin. Z botanického hlediska jsou nejcennějšími nálezy nově
zavlékané druhy plevelů, z nichž nejvzácnější je merlík trpasličí (Chenopodium pumilio R.Br.),
pocházející z Austrálie a Nového Zélandu. Z domácích rostlin byly nalezeny jen zcela obvyklé
a obecně rozšířené druhy. Na pozemku nebyly nalezeny druhy zvláště chráněné podle
"Vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. a ani druhy
uvedené v Červeném seznamu květeny České republiky. V kontextu dotčení druhové skladby
rostlin v porovnání s okolními plochami lze konstatovat, že nejsou dotčeny prostory známých
výskytů zvláště chráněných druhů rostlin, jsou dotčeny fytocenózy hydricky normálních
stanovišť, troficky mírně eutrofních až eutrofizovaných, obohacených dusíkem, většinově
ruderalizovaných. Ve vztahu k dotčení druhové rozmanitosti polabské flory je však možno
konstatovat, že se záměr dotkne stanovištně běžných druhů rostlin, které jsou zcela hojné na
řadě analogických ploch v okolí, lokalita sama nepředstavuje prostor výskytu reprezentativních
či unikátních fytocenóz, respektive lokalitu přirozené původní vegetace. Uvedené vlivy je
možno v daném kontextu pokládat za mírně nepříznivé až nepříznivé, trvalé, z hlediska
významnosti za patrné. Zmírnění vlivů na fytocenózy je možné pouze tím, že vlastní zemní
práce budou prováděny nejdříve ke konci vegetačního období, případně v období vegetačního
klidu.
Na základě provedeného biologického průzkumu lze konstatovat, že zájmové území
nepředstavuje výrazně hodnotnou zoologickou lokalitu, s ohledem na antropogenní ovlivnění
stávajícím využitím území.
Vlivy na faunu lze označit za nevýznamné a malé při respektování doporučení týkající se
kácení prvků dřevin rostoucích mimo les v období vegetačního klidu.
Na základě provedeného biologického průzkumu lze konstatovat, že nebudou dotčena místa
známého výskytu zvláště chráněného genofondu živočichů, včetně prostorů jejich reprodukce.
Zájmové území není součástí územního systému ekologické stability místní, regionální ani
nadregionální úrovně (ve smyslu ust. § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny). Severní část zájmového území leží v dotyku s biokoridorem místního významu – BK
3 – Piletický potok (podle generelu místních SES – Piletice, Pouchov, Rusek, Slatina, Slezské
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Předměstí, Věkoše, zpracovatel : Urbaplan s. r. o., Hradec Králové, 9/94). Při respektování
doporučení týkajícího se ochrany a zachování porostu podél Piletického potoka lze vlivy na
prvky ÚSES označit za malé a málo významné.
Zájmové území, které je tvořeno degradovanou a úplně změněnou původní údolní nivou Labe
má výrazně urbanizovaný charakter s velmi potlačenou přírodní hodnotou. Přírodní hodnota
krajinného rázu je výrazně snížená. Cennou přírodní hodnotu krajinného rázu má prostorově
i funkčně oddělený, jihozápadně ležící komplex městského parku – Šimkovy sady.
Hodnotným prvkem ležícím na okraji zájmového území je výsadba krajinářsky poměrně
hodnotné, pohledově oddělující liniové zeleně cca 30 – 40 let staré tvořené 1 řadou stromů dubů, lip, jasanů, javorů a několika exempláři břízy bradavičnaté a topolu černého (liniová
výsadba je situována podél jižní paty zemního protipovodňového valu, který odděluje
zájmové území od Piletického potoka). Liniovou výsadbu bude nutné v lokalitě z estetických
důvodů ponechat a ochránit i s ohledem na skutečnost, že je součástí prvku místního ÚSES
(Piletického potoka). Bezprostřední okolí (t. j. cca 500m) je tvořeno objekty halového typu
(budova ČESKÉHO TELECOMU ležící západně od zájmového území, přízemní budovy
čerpací stanice Shell a ARAL a vícepodlažní budova T-Mobile - leží jižně a východně od
zájmového území, budovy dalších obchodních center – Kaufland, JYSK, Mountfield, Delvita
leží východně od zájmového území) nebo objekty průmyslovými (areál firmy RUBENA a. s.) či
objekty pro kulturní vyžití – Kongresové centrum ALDIS. Výše uvedené stavby svým měřítkem
a architektonickou hodnotou krajinný ráz negativně narušují. Architektonicky hodnotnou
dominantou vzdálenou cca 1500 m jižním směrem od zájmového území je kostel Sv. Ducha
s přiléhající Bílou věží. Realizace záměru daných prostorových a hmotových parametrů ve
výše popsaném území výrazně negativně neovlivní stávající kulturní a historické dominanty
krajiny.
Vzhledem k charakteru a rozsahu záměru je rozsah vlivů malý a nevýznamný. Potenciálním
negativním vlivem předloženého záměru může být imisní zátěž související s předkládaným
záměrem. Tato problematika je řešena vypracováním imisní studie pro zájmové území.
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