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Bez písemného souhlasu spole nosti Empla spol. s r.o., Hradec Králové
a odpov dného zástupce uvedeného v osv d ení o autorizaci, nesmí být
tento dokument, ani jeho ásti, reprodukován.
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POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY:
CO
HMÚ
OV
CHOPAV
LBC
LBK
M Ú
NO2
NOX
NO
OO
PUPFL
PM10
SO
ÚP
ÚSES
VKP
ZPF
S
NV
OV
HRA

Oxid uhelnatý
eský hydrometeorologický ústav
isti ka odpadních vod
Chrán ná oblast p írodní akumulace vod
Lokální biocentrum
Lokální biokoridor
M stský ú ad
Oxid dusi itý
Oxidy dusíku
Nebezpe né odpady
Ostatní odpady
Pozemky ur ené k pln ní funkce lesa
Suspendované ástice prachu
Stavební objekt
Územní plán
Územní systém ekologické stability
Významný krajinný prvek
Zem d lský p dní fond
erpací stanice
Nákladní vozidlo
Osobní vozidlo
Hodnocení zdravotních rizik
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ÚVOD

Zám rem investora je výstavba centra pro nákladní automobily, které bude sloužit
jako prodejna nákladních automobil a sou asn k servisním úpravám, údržb
a mytí nákladních automobil . Sou ástí areálu bude také erpací stanice nafty.
Centrum bude napojeno na obchvat m sta Hradce Králové, který je v dob
zpracování tohoto dokumentu plánován.
Investorem a provozovatelem zám ru je spole nost TC-HK spol. s.r.o.. (Dlouhá Ves
116, 516 01 Rychnov nad Kn žnou). Inženýrskou inností a projektovou p ípravou
zám ru se zabývá spole nost ORGATEX-NÁCHOD s.r.o. Tato spole nost
zastupuje investora a je zárove i oznamovatelem zám ru.
Dle vyjád ení Ministerstva životního prost edí (zn. 38518/ENV/06 ze dne 29.5.
2006) zám r „TRUCK CENTRUM Hradec Králové“ podléhá zjiš ovacímu ízení dle
zákona . 100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prost edí a o zm n
n kterých souvisejících zákon , v platném zn ní. Z tohoto d vodu bylo
vypracováno toto oznámení.
V oznámení jsou komplexn hodnoceny vlivy zám ru na životní prost edí a ve ejné
zdraví.
Technologický popis zám ru byl dodán zadavatelem oznámení v rámci souhrnné
zprávy - Studie areálu TC, vypracovaný spole ností ORGATEX - Náchod s.r.o.
v b eznu 2006.
Hlavními podklady pro hodnocení stávajícího stavu životního prost edí byly:
Generel
lokálního
ÚSES
St žery,
z roku
1993,
údaje
eského
hydrometeorologického ústavu, údaje hlavního architekta Hradce Králové
a pracovník Magistrátu m sta Hradec Králové. Dále byly provedeny terénní
pr zkumy.
Oznámení bylo zpracováno podle p ílohy . 3 zákona . 100/2001 Sb., v platném
zn ní a dle metodického pokynu MŽP. P edm tný zám r podléhá zjiš ovacímu
ízení s krajskou p sobností.

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A. 1. Obchodní firma:
ORGATEX - NÁCHOD s.r.o.
A. 2. I :
25260341
A. 3. Sídlo:
Wolkerova 1749
547 01 Náchod
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A. 4. Oprávn ný zástupce:
Oprávn ný zástupce oznamovatele:
Ing. Aleš Pfeifer,
editel a jednatel spole nosti ORGATEX - NÁCHOD s.r.o.
Mlýnská 100
547 01 Náchod
tel. 491 433 088
Investor:
TC-HK spol. s.r.o.
Sídlo: Dlouhá Ves 116, 516 01 Rychnov nad Kn žnou
Josef Hlavá ek - jednatel spole nosti
Tel: 494377370, mobil : 602236168
Bydlišt : 517 43 Zám l 136

B. ÚDAJE O ZÁM RU
B. I. Základní údaje
B. I. 1. Název zám ru a jeho za azení podle p ílohy .1
Název zám ru:
TRUCK CENTRUM Hradec Králové
Za azení zám ru do p íslušné kategorie dle p ílohy . 1:
První etapa navrhovaného zám ru (stavba Truck centra) náleží do kategorie II
(podléhající zjiš ovacímu ízení) p ílohy . 1 k zákonu . 100/2001 Sb., v platném
zn ní, bodu 10.15 - zám ry podle této p ílohy, které nedosahují p íslušných
limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty v p íloze uvedeny; stavby, innosti
a technologie neuvedené v p edchozích bodech této p ílohy nebo nedosahují
parametr této p ílohy, které podle stanoviska orgánu ochrany p írody a krajiny
vydaného podle zvláštního právního p edpisu mohou samostatn nebo ve spojení
s jinými významn ovlivnit území evropsky významné lokality nebo pta í oblasti.
Nedosažená kapacita se vztahuje ke kategorii II, bodu 10.6 – Skladové nebo
obchodní komplexy v etn nákupních st edisek, o celkové vým e nad 3 000 m3
zastav né plochy; parkovišt nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích míst
pro celou stavbu.
Druhá etapa zám ru (stavba erpací stanice PHM) napl uje dikci bodu 10.4 Skladování vybraných nebezpe ných chemických látek a chemických p ípravk
(vysoce toxických, toxických, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpe ných
pro životní prost edí) a pesticid v množství nad 100 t; kategorie II p ílohy . 1
k zákonu . 100/2001 Sb., v platném zn ní.
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B. I. 2. Kapacita (rozsah) zám ru
Zám rem je výstavba centra pro nákladní automobily, jehož sou ástí bude
parkovišt , autoservis, prodejna nákladních automobil , mycí linka, administrativní
a skladové prostory a erpací stanice. Oznamovatel p edkládá k hodnocení dv
varianty ešení. Varianty jsou blíže popsány v kapitole B. I. 5.
Kapacita Truck centra:
Truck Centrum
erpací stanice
Parkovací stání

max. cca 46 nákladních voz /den
max. 72 osobních voz /den
50 m3 (objem nádrže pohonných hmot)
max. 20 nákladních vozidel/den
max. 72 osobních vozidel/den

„malá varianta - aktivní I“

7 míst pro nákladní automobily
31 míst pro osobní automobily
18 míst pro nákladní automobily
20 míst pro osobní automobily

„v tší varianta - aktivní II“
Rozsah zám ru:
„Malá“ varianta - aktivní I:
- servis a mycí linka
- administrativa a sklady
- komunikace
„V tší“ varianta - aktivní II:
- servis a mycí linka
- administrativa a sklady
- komunikace

992 m2
636 m2
6977 m2
992 m2
636 m2
7831 m2

B. I. 3. Umíst ní zám ru
Kraj : Královéhradecký
Katastrální území : Pla ice
Navrhovaný zám r se nachází v katastrálním území Pla ice, mezi Hradcem Králové
a Pla icemi. Areál Truck centra bude situován podél levé strany státní silnice
Vl kovická spojující Hradec Králové - Kukleny a obec Pla ice. Dot ené území je
v sou asné dob využívané jako zem d lská p da.
Centrum nebude bezprost edn ohrani eno jakýmkoliv objektem, pouze ze severní
strany bude napojeno na komunikaci Vl kovická. Na jižní stran
vede
ve vzdálenosti cca 50 m od centra železni ní tra Hradec Králové - Praha. Za tratí
jsou umíst ny 4 písníky, ve kterých je provád no odt žování písku. Západn
od centra, ve vzdálenosti cca 400 m, se nachází souvislá obytná zástavba
rodinných dom obce Pla ice, ve vzdálenosti cca 600 m východn je obytná
zástavba m stské ásti Hradce Králové - Kuklen. Dle územního plánu m sta
Hradec Králové není v okolí zám ru uvažována další obytná zástavba.
Sou ástí p íloh . 1 a . 2 oznámení je grafické znázorn ní umíst ní zám ru
z hlediska širších vztah a zobrazení funk ních vztah celého areálu Truck centra.
Areál Truck Centra není umíst n v záplavovém území (viz obr. . 1).
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Obr. . 1 - Záplavové území Hradec Králové - Pla ice

Truck centrum

B. I. 4. Charakter zám ru a možnost kumulace s jinými zám ry
Zám rem investora je vytvo ení zázemí pro kamionovou dopravu, které bude
umíst no v blízkosti práv budovaného obchvatu m sta Hradec Králové. Truck
centrum bude p edstavovat komplex objekt autoservisu, mycí linky, skladu,
administrativní a prodejní ásti. Jednotlivé budovy budou propojeny a budou tvo it
jednotný celek. V druhé fázi výstavby bude p istavena vnitropodniková erpací
stanice PHM (nafty) o jmenovitém výkonu dvoupláš ové nadzemní nádrže 50 m3.
Sou ástí centra bude parkovišt s 18-ti místy pro nákladní automobily a 20-ti místy
pro osobní automobily, v p ípad „v tší“ varianty. „Menší“ varianta bude nabízet
7 parkovacích stání pro nákladní automobily a 31 stání pro osobní automobily.
Centrum bude umíst no p i levé stran spojnice Hradec Králové - Pla ice.
Kumulace s jinými zám ry je možné uvažovat z hlediska dopravy. Zám r je umíst n
do lokality, která bude ovlivn na vedením asov omezené náhradní trasy ukon ení
dálnice D11. V souvislosti s realizací sjezdu z dálnice lze o ekávat nár st intenzity
osobních vozidel v ulici Kutnohorská. V posuzované lokalit je také výhledov
plánována jižní spojka (spojující D11 s komunikací I/35). Ta významným zp sobem
zm ní rozložení dopravy v této lokalit a odvede dopravu z ulice Kutnohorská.
Kumulace se stávající i plánovanou dopravní infrastrukturou by mohla ovlivnit
kvalitu ovzduší a hlukové zatížení okolí.
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B. I. 5. Zd vodn ní pot eby zám ru a jeho umíst ní, v etn p ehledu
zvažovaných variant a hlavních d vod pro jejich výb r, resp. odmítnutí
ešený zám r se nachází na okraji m sta Hradec Králové, na spojnici m stské
ásti Kukleny a obce Pla ice. Vzhledem k umíst ní zám ru v blízkosti plánovaného
obchvatu m sta „jižní spojka“, bude zám r tvo it pot ebné zázemí pro kamionovou
dopravu, používající stávající i nov budované komunikace.
Vzhledem k zatím nedo ešenému výkupu pozemk , pot ebných pro stavbu Truck
centra, je v sou asné dob uvažováno se dv mi variantami. „Malá varianta“ po ítá
s využitím pouze jednoho pozemku . 389/6 ( ást), „v tší varianta“ využije ásti
pozemk . 389/6, 389/25, 389/9 a 160/1 díl 1. Vjezd do areálu bude zasahovat
do pozemk . 339/3 („malá varianta“) nebo 339/13 („v tší varianta“). Ob varianty
se liší i umíst ním erpací stanice a po tem parkovacích stání. „Malá“ varianta je
projektována pro 7 parkovacích stání pro nákladní automobily a 31 parkovacích
stání pro osobní automobily a erpací stanice nafty bude umíst na na pozemku
. 389/6. „V tší“ varianta nabídne 18 stání pro nákladní automobily a 20 stání pro
osobní automobily a S je dle projektu situována na pozemku . 389/9.
Investor preferuje výb r „v tší“ varianty, vzhledem k v tší využitelné ploše.
Z hlediska rozsahu možných vliv na životní prost edí a obyvatelstvo jsou
v oznámení hodnoceny stávající stav („nulová varianta“) a p edpokládaný stav
(„malá a v tší varianta“). Popis stávajícího stavu životního prost edí je rozebrán
v kapitole C oznámení. Popis zám ru (p edpokládaný stav) je uveden v kapitole B
oznámení a hodnocení vliv zám ru na životní prost edí v kapitole D oznámení.
Obr. . 2: Územní plán m sta Hradec Králové

Truck centrum
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Obr. . 3: Legenda k územnímu plánu

B. I. 6. Popis technického a technologického ešení zám ru
B. I. 6. I. Technické, stavební a architektonické ešení zám ru
Z hlediska provozního a prostorového tvo í Truck centrum následující stavební
objekty:
S.O. 01.
S.O. 02.
S.O. 03.
S.O. 04.
S.O. 05.
S.O. 06.
S.O. 07.
S.O. 08.

Autoservis, mycí linka a administrativní budova
erpací stanice PHM
Hrubé terénní úpravy
Komunikace, zpevn né plochy a parkovišt
Oplocení a vjezdová brána
Venkovní vodovod
Venkovní splašková kanalizace a výtlak
Venkovní deš ová kanalizace
11
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S.O. 09.
S.O. 10.
S.O. 11.
S.O. 12.
S.O. 13.

St edotlaká plynovodní p ípojka
Venkovní silnoproudé rozvody
Venkovní slaboproudé rozvody
P ípojka elektro a trafostanice
Terénní a sadové úpravy

Stavební celky jsou znázorn ny v p íloze . 2., v etn jejich variantního rozlišení.
Obr. . 4: Vizuální návrh Truck centra Hradec Králové

Autoservis, mycí linka a administrativní budova
Jedná se o komplex objekt autoservisu, mycí linky, skladu, administrativní
a prodejní ásti. Jednotlivé budovy budou propojeny a tvo í jeden funk ní celek.
V levém k ídle objektu budou umíst na dv pr jezdná stání autoservisu nákladních
automobil . V pravém k ídle jsou navržena také dv pr jezdná stání autoservisu
a mycí linka. Uprost ed obou ástí autoservisu je prodejní, administrativní
a skladová ást.
Budovy autoservisu a mycí linky jsou navrženy jednopodlažní, zast ešené mírnou
sedlovou st echou. Zastav ná plocha levého k ídla je 412,0 m2, zastav ná plocha
pravého k ídla iní 580,0 m2. Celková výška objekt bude 8,0 m, sv tlá výška haly
po vazník 6,0 m.
St ední administrativní a prodejní ást objektu bude dvoupodlažní, skladovací ást
jednopodlažní, s výškou p es ob podlaží administrativy. Zastav ná plocha této
ásti budovy je 636,0 m2, celková výška 7,5 m.
Jednotlivé objekty budou ze sendvi ových panel . Administrativní ást bude
prosklená. Bude zde instalována vzduchotechnika.
Sou ástí autoservisu bude diagnostické za ízení, zvedáky, olejové hospodá ství,
za ízení pro servis a údržbu klimatizací, za ízení pro odsávání výfukových plyn ,
pojízdný je áb, mycí stoly, pracovní stoly, dílenské sk ín , úklidový stroj, regloskop,
dobíje ka baterií v etn startovacího vozíku, testování trysek, pojízdný zvedák,
vysokozdvižný vozík, plynové svá ecí za ízení, elektrické svá ení, poloautomatické
svá ení, brusky, regálový skladovací systém, zakládací vozík, paletový vozík,
ná adí pro mechaniky.
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Mycí linka:
Servis automobil bude dopln n o mycí linku ISTOBAL 4 PK, která bude
umož ovat mytí vozidel délky až 20 m, výšky až 4 m a ší ky 2,8 m.
Mycí programy jsou v základním vybavení pro vozidla :
Mycí program
ISTOBAL 4 PK
Nákladní vozidla a autobusy, p ípadn s p ív sy a prolukou pod
ano
1m
Samostatné p ív sy
ano
Nákladních vozidla s p ív sy s prolukou nad 1 m
ano
Náv sy s prolukou nad 1 m
ano
Taha e
ano
Osobní a dodávková vozidla
ano
Technologie OV a recyklace:
Odpadní vody z mycí linky budou išt ny v istírn odpadních vod a následn
vypoušt ny do kanalizace.
Základem úpravny odpadních vod je využití podzemních sedimenta ních
a zásobních jímek, p e išt ní zne išt né vody pro recyklaci pískovou filtrací
a finální vy išt ní deemulga ní istírnou odpadních vod AQUASTAR (výkon 1,0
m3/hod) na požadované, povolené hodnoty pro vypoušt ní do kanalizace.
Vy išt ná voda je ukládána do zásobní podzemní nádrže o objemu 4 m3 a z ní je
voda op t využívána k zásobování mycí linky.
erpací stanice PHM
V areálu je navržena vnitropodniková erpací stanice PHM (nafty). erpací stanice
bude zast ešená ocelovým p íst eškem, v etn atiky. erpací stanici PHM tvo í
dvoupláš ová nadzemní nádrž NDN 50000 s kompletní výbavou. Jmenovitý objem
nádrže 50 m3, provozní objem 47,5 m3.
Sou ástí je stá ecí erpadlo GRUNDFOS v etn armatur, úkapová dvoupláš ová
jímka objemu 6 m3, s kompletním vystrojením, výdejní stojan TOKHEIM .
P ed samotnou výstavbou Truck centra bude proveden geologický pr zkum,
na jehož základ budou p ipraveny hrubé terénní práce, spojené se skrývkou
ornice, výkopy a úpravou podloží.
Komunikace, zpevn né plochy a parkovišt budou navrženy tak, aby vyhovovaly
provozu velkých nákladních automobil a kamion . Podklad komunikací bude
tvo en z hutn ných vrstev drceného kameniva a povrch bude asfaltový. Deš ové
vody budou svedeny do deš ové kanalizace. Nejvyšší kapacita parkovišt bude
koncipována na 18 parkovacích míst pro nákladní auta a 20 pro osobní auta.
Celý areál bude oplocen poplastovaným plotovým pletivem o výšce 1,8 m a vjezd
do centra bude tvo en ocelovou, samonosnou bránu s dálkovým ovládáním.
Areál bude napojený vodovodní p ípojkou z ve ejné vodovodní sít vedoucí
po druhé stran p ilehlé státní silnice. Pod komunikací bude provedený protlak.
V areálu bude proveden venkovní rozvod požární vody v etn podzemních
požárních hydrant .
13
EMPLA spol.s r.o.

Oznámení „TRUCK CENTRUM Hradec Králové“

Venkovní splašková kanalizace bude svád t odpadní splaškové vody
z administrativní budovy a dále vy išt né odpadní vody z autoservisu a mycí linky
do erpací jímky umíst né v areálu. Odtud budou splaškové vody p e erpávány
do ve ejného kanaliza ního adu vedoucího na druhé stran p ilehlé komunikace.
Deš ové vody ze st ech objekt a zpevn ných ploch budou svedeny do nové
deš ové kanalizace, která vyústí p es vsakovací šachty do vsakovacích
podzemních žeber, umíst ných na pozemku areálu.
Kapacita tohoto systému bude navržena na základ výpo tu množství deš ových
vod v areálu.
Areál bude napojen st edotlakou plynovodní p ípojkou na stávající st edotlaký
rozvod plynu umíst ný na druhé stran p ilehlé komunikace. Na hranici pozemku
bude ve zd ném pilí i umíst ný hlavní uzáv r plynu, regula ní ada a plynom r.
Objekt bude vytáp n plynovými za ízeními. Administrativní prostory budou vytáp ny
plynovým kotlem BUDERUS G234 s výkonem 49,9 kW. Prostory autoservisu
v levém k ídle komplexu budou vytáp ny pomocí ty plynových jednotek ROBUR
F1–21, každý o výkonu 23,1 kW (celkový instalovaný výkon bude 92,4 kW).
Prostory autoservisu v pravém k ídle komplexu budou vytáp ny pomocí ty
plynových jednotek ROBUR F1–31, každý o výkonu 30,8 kW (celkový instalovaný
výkon bude 123,4 kW). Ve skladové ásti komplexu bude umíst na jedna plynová
jednotka ROBUR F1–21 o výkonu 23,1 kW.
Všechny objekty budou napojeny venkovními p ípojkami z hlavního rozvad e
na rozvody elektro. Sou ástí venkovních rozvod bude i venkovní osv tlení
objekt , komunikací, zpevn ných ploch a parkovišt , ovládání brány apod. Areál
bude napojen na telefonní sí .
V areálu bude vybudována nová trafostanice, napojena na ve ejnou sí .
Terénní a sadové úpravy budou provedeny po dokon ení jednotlivých objekt
a zpevn ných ploch. V areálu bude rozprost ena ornice a rozeseta tráva.
Na volných plochách budou vysazeny okrasné ke e a stromy. Výstavba Truck
centra si vyžádá vykácení t í nebo ty vzrostlých strom (lípa srd itá, jasan ztepilý)
na míst vjezdu do areálu. Celkový po et a druh vykácených d evin bude ur en až
po výb ru „malé“ nebo „v tší“ varianty, na n mž bude záviset umíst ní vjezdu.
P ed výstavbou bude požádáno o povolení kácení d evin dle §8 odst. 1 zákona
. 114/1991 Sb., o ochran krajiny a p írody, v platném zn ní.
Provozní specifikace:
Provozní doba celého areálu
Po et zam stnanc
Denní provoz vozidel:
- nákladní doprava
- osobní doprava
etnost pln ní S
Spot eba nafty

po - pá (6:00 - 22:00)
42
46 voz ( erpací stanice 19, my ka 18, servis 8,
cisterna s naftou 1)
72 voz ( erpací stanice)
22 cisteren/m síc, 264 cisteren/rok
9 mil. litr /rok
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B. I. 7. P edpokládaný termín zahájení realizace zám ru a jeho dokon ení
P edpokládaný termín stavby
03/2007
P edpokládané dokon ení stavby
12/2007
B. I. 8. Vý et dot ených územn samosprávných celk
Navrhovaný zám r leží na pozemcích v katastrálním území Pla ice.
Dot ené územn samosprávné celky: Královéhradecký kraj
M sto Hradec Králové
B. I. 9. Vý et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních ú ad ,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Investor bude žádat dle stavebního zákona . 50/1976 Sb., v platném zn ní
o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení p íslušný stavební ú ad Magistrát m sta Hradce králové a rozhodnutí vodoprávního ú adu – Magistrátu
m sta Hradce Králové, odboru životního prost edí - pro povolení vodního díla
( istírny odpadních vod, kanaliza ního adu).
Navazující rozhodnutí dle složkových legislativních p edpis :
- požádat o vydání souhlasu s trvalým odn tím dot ených pozemk pro realizaci
zám ru ze ZPF (v souladu s ustanovením § 9, odst. 6 zákona . 334/1992 Sb.,
o ochran zem d lského p dního fondu (ZPF), ve zn ní pozd jších p edpis ),
p íslušným orgánem je Krajský ú ad Královéhradeckého kraje;
- povolení k vypoušt ní odpadních vod z deš ové kanalizace po p edchozím
p ed išt ní odpadních vod do recipientu, p íslušným ú adem je vodoprávní ú ad
– Magistrát m sta Hradce Králové, odbor životního prost edí;
- povolení ke kácení d evin rostoucích mimo les, p íslušným ú adem je p íslušný
orgán ochrany p írody – Magistrát m sta Hradce Králové, odbor životního
prost edí;
- souhlas s nakládáním s nebezpe nými odpady (do 100 t nebezpe ného odpadu
za rok), p íslušným ú adem je Magistrát m sta Hradce Králové, odbor životního
prost edí;
- požádat o povolení k umíst ní zdroje zne išt ní ovzduší podle § 17 odst.
1 písm. b) zákona 86/2002 Sb. o ovzduší, v platném zn ní pro erpací stanici
pohonných hmot a istírnu odpadních vod, p íslušným orgánem je Krajský ú ad
Královéhradeckého kraje

B. II. Údaje o vstupech
B. II. 1. P da
Uvažovaný zám r bude umíst n na levé stran spojnice m stské ásti Hradce
Králové - Kukleny a obce Pla ice. Parcelní ísla dot ených pozemk jsou rozd lena
dle variant realizace, a to následovn :
Malá varianta:
V tší varianta:

389/6
389/6, 389/25, 160/1 díl 1, 389/9
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Výše uvedené pozemky jsou ve vlastnictví soukromých fyzických osob. Investor
plánuje jejich odprodej. Dohoda s vlastníky pozemk rozhodne o realizaci „malé“
nebo „v tší“ varianty. P i využití „v tší“ varianty dojde k zastav ní cca 14 415 m2
p dy. Umíst ní zám ru a jeho roz len ní na varianty výstavby je znázorn no
v p íloze oznámení . 2.
Vjezd do areálu bude realizován p es pozemky
339/13 (v tší varianta).

. 339/3 (malá varianta), resp.

Stavba si vyžádá trvalé vyn tí p dy ze zem d lského p dního fondu na parcelních
íslech:
„Malá varianta“:
389/6
12 365 m2
„V tší varianta“:
389/6
389/9
162/1
Celkem

12 365 m2
284 m2
1 766 m2
14 415 m2

Tabulka . 1: Zájmové parcely
Zp sob ochrany

Kód
BPEJ

Celková vým ra
parcely [m2]

orná p da

ZPF

31300

20631

389/9

orná p da

ZPF

31300

416

162/1

orná p da

ZPF

32210

6431

160/1 díl 1

ostatní plocha

-

-

6278

339/3

ostatní plocha

-

-

167

339/13

ostatní plocha

-

-

129

Parcela íslo

Druh pozemku

389/6

V tší varianta: p. .: 389/6, 389/25 (nov za azeno jako 162/1), 160/1 díl 1, 389/9
Malá varianta: p. .: 389/6
Parcelní . 389/6 a 389/9 se nalézají z hlediska bonity na 31300 a p. . 162/1 na
32210. BPEJ 31300 je III. t ídy ochrany zem d lské p dy a 32210 je BPEJ IV. t ídy
ochrany.
Do III. t ídy ochrany jsou slou eny p dy v jednotlivých klimatických regionech
s pr m rnou produk ní schopností a st edním stupn m ochrany, které je možno
v územním plánování využít pro eventuální výstavbu.
Do IV. t ídy ochrany jsou sdruženy p dy s p evážn podpr m rnou produk ní
schopností v rámci p íslušných klimatických region jen s omezenou ochranou,
využitelné i pro výstavbu.
V rámci realizace zám ru bude požádáno o trvalé odn tí zem d lské p dy ze ZPF.
Posuzovaná lokalita není sou ástí žádného zvlášt chrán ného území ani systému
ekologické stability ve smyslu zákona . 114/1992 Sb., v platném zn ní. Z hlediska
archeologické památkové pé e je lokalita územím s archeologickými nálezy
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ve smyslu zákona . 20/1987 Sb. a je velice pravd podobné, že v rámci zemních
prací mohou být narušeny archeologické situace.
Využití parcel k realizaci zám ru je v souladu s platným územním plánem m sta
Hradec Králové. (Vyjád ení orgán státní správy pro vydání územního povolení jsou
sou ástí oznámení - p íloha . 3.)
B. II. 2. Voda
Etapa výstavby zám ru
Technologická voda
Provozní technologická voda bude spot ebovávána p i výstavb objekt Truck
centra, k išt ní vozidel a k omezení nadm rné prašnosti na komunikacích
a zpevn ných plochách.
Pro vlastní stavební ú ely bude používána voda z ve ejné vodovodní sít vedoucí
po druhé stran p ilehlé státní silnice. Množství spot ebované vody p i etap
výstavby nelze v sou asné dob vy íslit.
Pitná voda
Množství pitné vody bude záviset na po tu pracovník a dob trvání výstavby.
P edpokládaná délka výstavby je 10 m síc . Maximální po et pracovník na stavb
bude cca 20, p i emž na jednoho pracovníka je odhadována spot eba vody cca 5 l
– pitná voda a 120 l – voda na mytí. Pro pitné ú ely bude používána voda balená.
V dob výstavby bude pro pracovníky na staveništ p istav no pojízdné sociální
za ízení.
P edpokládá se, že v dob výstavby bude denní spot eba vody init cca 2,5 m3
v 1 sm n , tzn. cca 550 m3/ rok.
Etapa provozu zám ru
Pitná a užitková voda bude využívána zam stnanci a zákazníky v sociálním
za ízení, dále pro pot eby úklidu, mytí aut, údržbu zelen a údržbu zpevn ných
ploch a komunikací. Mycí linka je zásobována vy išt nou použitou vodou
z recirkulace z istírny odpadních vod. Pouze poslední oplach automobil je
provád n istou vodou.
Celková spot eba pitné a užitkové vody je oznamovatelem odhadována maximáln
na 11 000 m3/rok, z toho 9 500 m3 bude spot ebováno na mytí aut.
B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Etapa výstavby zám ru
P i výstavb zám ru bude použit b žný stavební a konstruk ní materiál. Jeho
celkové množství nelze p edem objektivn zjistit. Všechny suroviny a materiály
budou transportovány po stávajících komunikacích.
V pr b hu výstavby bude využíváno elektrické energie z rozvodné sít , její p esné
množství nelze p edem ur it.
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Etapa provozu zám ru
Suroviny:
P i provozu zám ru budou spot ebovány suroviny, b žné pro provoz autosalonu
a autoservisu - náhradní díly a provozní kapaliny. Pro provoz istírny odpadních vod
budou používány b žné desinfek ní prost edky (na bázi peroxidu vodíku) a inidla
(nap . síran hlinitý), která chemicky upravují kvalitu vody.
Celkovou spot ebu a druh uvedených surovin nelze p edem ur it, bude up esn n
v další fázi projektové dokumentace.
Energetické zdroje
Celý areál bude napojen na novou trafostanice, která bude po dohod s EZ
Distribuce umíst na v areálu Truck centra. Trafostanice bude kapacitn vyhovovat
pot ebám centra a bude disponovat dostate nou rezervou pro p ípad možného
rozší ení. P edpokládaná spot eba elektrické energie pro pot eby areálu je 320 000
kWh/rok.
Plyn
Areál bude vytáp n plynovými za ízeními, napájenými na stávající st edotlaký
rozvod plynu, umíst ný na druhé stran ulice Vl kovická.
Administrativní budovy budou vytáp ny plynovým kotlem Buderus G234 s výkonem
49,9 kW. Prostory autoservisu budou vytáp ny ty mi plynovými jednotkami Robur
F1-21, každá o výkonu 23,1 kW (celkový instalovaný výkon bude 92,4 kW) a ty mi
plynovými jednotkami Robur F1-31, každá o výkonu 30,8 kW (celkový instalovaný
výkon bude 123,4 kW). Ve skladové ásti bude umíst na jedna plynová jednotka
Robur F1-21 o výkonu 23,1 kW.
Spot eba plynu:
Buderus G234
5,83 m3/h
Robur F1-21
2,43 m3/h
Robur F1-31
3,25 m3/h
Celková spot eba plynu………….90 000 m3/rok
Nafta:
Parametry erpací stanice:
Provedení
Stá ecí erpadlo
Výdejní stojan
Nadzemní nádrž
etnost pln ní
Rychlost stá ení z cisterny
Rychlost tankování
Spot eba nafty

nafta
GRUNDFOS
TOKHEIM
50 m3 (47,5 m3 užitný objem)
22 cisteren/m síc, 264 cisteren/rok
530 l/min (64 min, 34 000 l)
nákladní vozidla 130 l/min
osobní vozidla 40 l/min
9 000 m3/rok

B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Truck centrum bude umíst no podél levé strany státní silnice vedoucí z Hradce
Králové - Kuklen do obce Pla ice - ulice Vl kovická, která je pokra ováním ulice
Pardubické, vedoucí p es m stskou ást Hradce Králové - Kukleny. Ulice
Vl kovická je napojena na ulici II/324 Kutnohorská, ve sm ru Kutná Hora.
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V sou asnosti je zájmové území napojeno p es ulici Kutnohorskou na silnici I/11
(Praha - Náchod - Wroclaw).
V budoucnu je v rámci rozší ení dopravní infrastruktury plánováno napojení lokality
na dálnici D11, která bude od zám ru vzdálena cca 2 km. Napojení na dálnici bude
provedeno tzv. jižní spojkou, která bude vedena severn od zám ru sm rem
k silnici I/35, ve vzdálenosti cca 600 m od Truck centra. Z jižní spojky by m l být
vybudován sjezd na ulici Vl kovickou.
Plánovaná dopravní infrastruktura je znázorn na v p íloze . 10.
Výstavba Truck centra si nevyžádá úpravu žádné stávající komunikace ani
výstavbu nové. V rámci realizace bude ešen pouze vjezd do areálu, který bude
napojen na ulici Vl kovickou a parkovací místa v areálu.
Jižn od zám ru, ve vzdálenosti cca 50 m, vede železni ní tra Hradec Králové Praha. Nejbližší železni ní zastávka je Hradec Králové - Kukleny, vzdálená
od zám ru cca 1500 m.
Denní provoz vozidel, které p ijedou do Truck centra se p edpokládá následující:
Nákladní doprava
Osobní doprava

46 voz ( S 19, mycí linka 18, autoservis 8, 1 cisterna)
72 voz ( S, zam stnanci)

No ní provoz se nep edpokládá.

B. III. Údaje o výstupech
B. III. 1. Ovzduší
Etapa výstavby zám ru
Zdrojem emisí p i výstavb centra bude provoz stavebních a obslužných
mechanism
na staveništi a na p íjezdových cestách k areálu. Hlavními
zne iš ujícími látkami, vznikajícími p i spalování pohonných hmot ve spalovacích
motorech mechanism jsou oxidy dusíku, benzen a pevné ástice.
P i manipulaci s pojízdnými mechanismy, odvozu a p ívozu materiál
a p i výkopových pracích se do okolí mohou uvol ovat prachové ástice, tvo ící tzv.
sekundární prašnost. Ta je odvislá zejména od aktuálního po así a pov trnostních
podmínek (zejména suché a v trné po así). Emitované prašné áste ky mohou být
odnášeny do v tších vzdáleností od zdroje. P i nep íznivých pov trnostních
podmínkách budou p ijata opat ení k omezení prašnosti, zejména pravidelné
kropení a išt ní komunikací, i na dobu nezbytn nutnou úplné p erušení innosti,
zp sobující prašnost.
Samotná výstavba bude provád na pouze v denní dob cca od 7:00 do 21:00
po dobu do 10 m síc . Rozsah stavebních prací p i výstavb centra není v tšího
rázu a bude asov a prostorov omezen. Neovlivní významn kvalitu ovzduší
v okolí.
Množství emisí z výstavby centra je závislé na aktuálních klimatických podmínkách,
ro ním období, dob výstavby, množství a typech obslužných stavebních
mechanism . V sou asné dob není znám po et a nasazení stavebních
mechanism a obslužné dopravy. Podrobný technologický postup provád ní
stavebních prací bude vypracován p ed zahájením vlastní stavební innosti a bude
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odvislý od možností dodavatele. Množství emisí z provozu obslužné dopravy
a mechanism je možné p edpokládat nízké.
Vzhledem k výše uvedeným kritériím nelze p esn vy íslit množství zne iš ujících
látek, emitovaných v dob p ípravy území a výstavby do ovzduší.
Etapa provozu zám ru
V dob provozu zám ru budou hlavními zdroji emisí doprava na p íjezdových
komunikacích, p esuny motorizovaných návšt vník centra v areálu, erpací
stanice a plynové spot ebi e v objektech areálu. Dalšími zdroji jsou istírna
odpadních vod, brusky a sva ování.
Návrh za azení zdroje:
erpací stanice pohonných hmot (podle na ízení vlády . 353/2002 Sb.)
erpací stanice a za ízení na dopravu a skladování pohonných hmot s výjimkou
nakládání s benzinem podle vyhlášky . 355/2002 Sb., v platném zn ní.
Kategorie: st ední zdroj zne iš ování
Platí obecné emisní limity pro pachové látky.
Platí obecný emisní limit pro t kavé organické látky.
istírna odpadních vod (podle na ízení vlády . 353/2002 Sb.)
Za ízení s projektovanou kapacitou pro 500 a více ekvivalentních obyvatel nebo
za ízení ur ená pro provoz technologií produkujících odpadní vody,
nep evoditelných na ekvivalentní obyvatele, v množství v tším než 50 m3/den.
Kategorie: st ední zdroj zne iš ování
Platí obecné emisní limity pro pachové látky.
Mytí automobil
Není zdrojem zne iš ování ovzduší, nebudou používány látky s organickými
rozpoušt dly.
Obráb ní kov (podle na ízení vlády . 353/2002 Sb.)
Brousící stroje, zejména brusky na plocho, bezhroté brusky, broušení obrobk
za ú elem dosažení požadovaných parametr výrobku, ost ení nástroj , apod. Platí
pro brousící stroj nebo skupinu brousících stroj , s celkovým elektrickým p íkonem
vyšším než 1 kW.
Kategorie: st ední zdroj zne iš ování
Sva ování
Podle zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní a na ízení vlády . 353/2002 Sb. se
pravd podobn
bude jednat o ostatní nevyjmenovaný stacionární zdroj
zne iš ování ovzduší. Pravd podobn se bude jednat o malý zdroj zne iš ování
ovzduší.
Vytáp ní (podle na ízení vlády . 352/2002 Sb.)
Pro administrativní ást komplexu bude umíst n plynový kotel Buderus G234
o výkonu 49,9 kW – malý zdroj zne iš ování ovzduší.
V autoservisu v levém k ídle komplexu budou umíst ny ty i plynové jednotky
ROBUR F1 – 21 každý o výkonu 23,1 kW (celkový instalovaný výkon 92,4 kW).
V autoservisu v pravém k ídle komplexu budou umíst ny ty i plynové jednotky
ROBUR F1 – 31 každý o výkonu 30,8 kW (celkový instalovaný výkon 123,4 kW).
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Ve skladové ásti komplexu bude umíst na jedna plynová jednotka ROBUR F1 –
21 o výkonu 23,1 kW.
Spalovací za ízení spalující plynná paliva.
Kategorie: malý zdroj zne iš ování ovzduší
Plošné zdroje emisí
Jako plošný zdroj emisí byly v rozptylové studii uvažovány emise z dopravy
osobních a nákladních vozidel v prostoru erpací stanice pohonných hmot
a ze stá ení a výdeje nafty. Dále emise z dopravy nákladních vozidel na ploše p ed
skladem (manipula ní plocha) a na parkovišti.
erpací stanice pohonných hmot
Provoz erpací stanice bude 6:00 - 22:00 hod. Vzhledem k tomu, že v pr b hu
stá ení PHM nem že probíhat výdej PHM a naopak, byly v rozptylové studii
uvažovány dva možné stavy:
• stá ení PHM z p epravní cisterny do podzemního zásobníku
• vlastní erpání PHM do nádrží jednotlivých automobil p es výdejní stojan
Emise ze stá ení a erpání pohonných hmot byly vypo teny pomocí emisních
faktor pro erpadla pohonných hmot uvedených v p íloze . 4 vyhlášky MŽP
. 356/2002 Sb..
Emisní faktor VOC pro motorovou naftu: Vf = 20 g VOC/m3.
Hmotnostní tok VOC p i stá ení: 0,1766 g/s.
Hmotnostní tok VOC p i výdeji: 0,05674g/s.
Pohyb vozidel na erpací stanici:
max. po et pr jezd vozidel za hodinu: 10 pr jezd NV/h, 14 pr jezd OV/h.
p edpokládaná rychlost vozidel: 10 km/h.
vzdálenost ujetá na erpací stanici: cca 15 m.
Výpo et hmotnostního toku:
- po et pr jezd NV za hodinu*ujetá vzdálenost v areálu erpací stanice
v km*emisní faktor zne iš ující látky pro NV v g/km + po et pr jezd OV
za hodinu*ujetá vzdálenost v areálu erpací stanice v km*emisní faktor zne iš ující
látky pro OV v g/km
Manipula ní plocha
Bude se jednat p edevším o pohyb nákladních vozidel autoservisu a mycí linky.
Pro výpo tovou variantu I. a II. bude manipula ní plocha shodná.
Pohyb vozidel:
max. po et pr jezd vozidel za hodinu v jedné sekci: 12 pr jezd HDV/h.
p edpokládaná rychlost vozidel: 10 km/h.
vzdálenost ujetá na nakládací ploše: cca 25 m.
Výpo et hmotnostního toku:
- po et pr jezd HDV za hodinu*ujetá vzdálenost na manipula ní ploše
v km*emisní faktor zne iš ující látky pro HDV v g/km
Parkovišt
Jedná se o pohyb nákladních vozidel.
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Parkovišt , které bude umíst no v levé ásti komplexu – pro variantu „malou“
i „v tší“.
max. po et pr jezd vozidel za hodinu: 3 pr jezdy NV/h.
p edpokládaná rychlost vozidel: 10 km/h.
vzdálenost ujetá na nakládací ploše: cca 15 m.
Parkovišt , které bude umíst no v pravé ásti komplexu – pro variantu „v tší“.
max. po et pr jezd vozidel za hodinu: 4 pr jezdy NV/h.
p edpokládaná rychlost vozidel: 10 km/h.
vzdálenost ujetá na nakládací ploše: cca 15 m.
Výpo et hmotnostního toku:
- po et pr jezd NV za hodinu*ujetá vzdálenost na parkovišti v km*emisní faktor
zne iš ující látky pro NV v g/km
V následující tabulce . 2 jsou uvedeny hodnoty hmotnostních tok
zdrojích.

na plošných

Tabulka . 2: Emisní hodnoty plošného zdroje
Hmotnostní tok
Škodlivina

Pohyb vozidel
v areálu erpací
stanice [g/s]

Manipula ní
plocha [g/s]

Parkovišt
– v levé ásti
komplexu [g/s]

Parkovišt
– v pravé ásti
komplexu [g/s]

Benzen

2,788*10-6

4,444*10-6

1*10-6

1,33*10-6

NOx

8,554*10-4

1,82*10-3

4,094*10-4

5,46*10-4

PM10

3,797*10-5

8,426*10-5

1,896*10-5

2,53*10-5

Liniové zdroje emisí
Hlavním liniovým zdrojem zne išt ní bude doprava po stávající komunikaci I/37
Hradec Králové – Pla ice (ulice Vl kovická) a po komunikaci III/333 procházející
obcí Pla ice (ulice Kutnohorská). Dalším liniovým zdrojem bude doprava v areálu
Truck centra. Liniový zdroj v areálu se liší pro variantu „malou“ a „v tší“.
Dle p edpokladu zadavatele se bude jednat o dopravu 72 osobních vozidel
(OV)/den, které p ijedou na erpací stanici, 19 nákladních vozidel (NV)/den, které
p ijedou na erpací stanici, 18 nákladních vozidel (NV)/den, které p ijedou
do my ky, 8 nákladních vozidel (NV)/den, které p ijedou do autoservisu a 1 cisterny
zásobující erpací stanice PHM. P i výpo tu byla uvažována nejhorší možná
situace, tedy 144 pr jezd osobních automobil za den, 92 pr jezd nákladních
vozidel za den.
Po výjezdu z areálu se vozidla napojí na ulici Vl kovická v pom ru 50 % osobních
vozidel ve sm ru Hradec Králové, 50 % osobních vozidel ve sm ru Pla ice a 100 %
nákladních vozidel ve sm ru Pla ice. Poté se vozidla napojí na ulici Kutnohorská
v pom ru 60 % nákladních vozidel ve sm ru na Hradec Králové, 40 % nákladních
vozidel ve sm ru na Pardubice, 25 % osobních vozidel ve sm ru na Hradec Králové
a 25 % osobních vozidel ve sm ru na Pardubice.
Po et pr jezd vozidel v obou sm rech na ulici Vl kovická a Kutnohorská jsou
uvedeny v tabulce . 3.
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Tabulka . 3: Po et pr jezd
komunikacích

vozidel z posuzovaného zám ru na okolních

ulice Vl kovická

ulice Kutnohorská

sm r Pla ice
(úsek 3)

sm r Hradec
Král. (úsek 4)

sm r
Pardubice
(úsek 1)

sm r Hradec
Král. (úsek 2)

Po et pr jezd
OV/den

72

72

36

36

Po et pr jezd
NV/den

92

0

36

56

Vysv tlivky:

OV
NV

osobní vozidla
nákladní vozidla

Pro výpo et maximální hodinové intenzity se používá p edpoklad, že v dopravní
špi ce jsou emise 2,4-krát vyšší než v pr m ru (SYMOS 97, systém modelování
stacionárních zdroj , Metodická p íru ka).
Emisní faktory osobních vozidel a nákladních vozidel byly spo ítány pomocí
výpo etního programu MEFA-02, který je stanoven na ízením vlády . 350/2002 Sb.
[4], v platném zn ní a sd lením MŽP. Tento program umož uje výpo et emisních
faktor v závislosti na typu vozidla, rychlosti jízdy, sklonu vozovky a výpo tovém
roce. Výpo et byl proveden pro rok 2007 a emisní úrove Euro 2.
P i výpo tu byla uvažována kumulace s jinými zám ry (do asný sjezd z dálnice
p es obec Pla ice a provoz jižní spojky). Byl vypo ten také p ísp vek stávající
dopravy + provoz posuzovaného zám ru. Po ty pr jezd pro jednotlivé zám ry jsou
uvedeny v tabulce . 4.
Tabulka . 4: Po et pr jezd vozidel/den na okolních komunikacích
ulice Vl kovická
sm r
Pla ice
(úsek 3)

sm r
Hradec
Králové
(úsek 4)

ulice Kutnohorská
sm r
Pardubice
(úsek 1)

sm r
Hradec
Králové
(úsek 2)

Jižní spojka

OV

NV

OV

NV

OV

NV

OV

NV

OV

NV

Stávající stav +
posuzovaný zám r

1923

200

1923

108

6959

2870

6959

2890

-

-

Do asný sjezd
z dálnice (+zám r)

2445

200

2763

108

9083

2870

9083

2890

-

-

Jižní spojka
(+zám r)

3952

108

3882

200

2612

54

2612

54

23925

8248

Vysv tlivky:

OV

osobní vozidla

NV

nákladní vozidla

Pro ú ely rozptylové studie byly p íjezdové komunikace rozd leny do 5 úsek (viz
obr. 5). Komunikace v areálu byly rozd leny na 9 úsek .
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Obr. 5: Znázorn ní liniových zdroj a rozložení dopravy

2

4

Jižní spojka
3
Truck centrum

1

Výpo et hmotnostního toku
- po et pr jezd OV za hodinu*emisní faktor zne iš ující látky pro OV v g/km +
po et pr jezd HDV za hodinu*emisní faktor zne iš ující látky pro HDV v g/km.
Množství benzenu, NOx a PM10 uvedených v tabulkách . 5 a . 6 bylo vypo teno
z tabelovaných emisních faktor .
Tabulka . 5: Emise z navazující automobilové dopravy na p íjezdových
komunikacích
Hmotnostní tok [g/m/s]
Zdroj
emisí

Úsek 1
(90 km/h)

Úsek 1
(50 km/h)

Úsek 2
(90 km/h)

Škodlivina

Provoz
zám ru

Stávající
doprava+
zám r

Do asný
sjezd z
dálnice

Provoz Jižní
spojky

Benzen

2,583*10-8

2,085*10-6

2,397*10-6

4,027*10-7

NOx

2,471*10-5

1,46*10-3

1,481*10-3

5,039*10-5

PM10

5,139*10-7

2,966*10-5

2,974*10-5

6,134*10-7

Benzen

3,528*10-8

2,502*10-6

2,749*10-6

3,339*10-7

NOx

1,962*10-5

1,164*10-3

1,183*10-3

4,2899*10-5

PM10

5,799*10-7

3,334*10-5

3,337*10-5

6,154*10-7

Benzen

3,692*10-8

2,092*10-6

2,404*10-6

4,027*10-7

NOx

3,923*10-5

1,469*10-3

1,49*10-3

5,039*10-5

PM10

8,211*10-7

2,986*10-5

2,994*10-5

6,134*10-7

Benzen

5,294*10-8

2,514*10-6

2,761*10-6

3,339*10-7

Úsek 2
(50 km/h)

NOx

3,113*10-5

1,171*10-3

1,191*10-3

4,2899*10-5

PM10

9,274*10-7

3,357*10-5

3,360*10-5

6,154*10-7

Úsek 3

Benzen

6,792*10-8

3,566*10-7

4,346*10-7

6,207*10-7
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Hmotnostní tok [g/m/s]
Zdroj
emisí

Škodlivina

Provoz
zám ru

Stávající
doprava+
zám r

Do asný
sjezd z
dálnice

Provoz Jižní
spojky

(90 km/h)

NOx

6,889*10-5

1,161*10-4

1,214*10-4

9,278*10-5

PM10

1,438*10-6

2,122*10-6

2,143*10-6

1,2795*10-6

Benzen

9,528*10-8

3,418*10-7

4,036*10-7

5,244*10-7

NOx

5,468*10-5

9,414*10-5

9,895*10-5

7,799*10-5

PM10

1,623*10-6

2,344*10-6

2,351*10-6

1,329*10-6

Benzen

1,619*10-8

3,23*10-7

4,47*10-7

6,451*10-7

NOx

1,103*10-6

7,252*10-5

8,094*10-5

1,357*10-4

PM10

4,278*10-9

1,2*10-6

1,234*10-6

2,199*10-6

Benzen

1,283*10-8

2,88*10-7

3,868*10-7

5,704*10-7

NOx

1,000*10-6

5,963*10-5

6,727*10-5

1,1196*10-4

PM10

1,528*10-9

1,3*10-6

1,313*10-6

2,371*10-6

Úsek 3
(50 km/h)

Úsek 4
(90 km/h)

Úsek 4
(50 km/h)
Úsek 5
(Jižní
spojka)

Benzen

6,571*10-6

NOx

4,234*10-3

PM10

8,540*10-5

Tabulka . 6: Emise z automobilové dopravy v areálu Truck centra
Zdroj emisí

Úsek 1 (20 km/h)

Úsek 2 (10 km/h)

Úsek 3 (20 km/h)

Úsek 4 (20 km/h)
Úsek 5 (20 km/h)

Škodlivina

„malá“ varianta

„velká“ varianta

Benzen

1,922*10-7

1,922*10-7

NOx

9,848*10-5

9,848*10-5

PM10

3,218*10-6

3,218*10-6

Benzen

3,637*10-7

1,123*10-7

NOx

1,298*10-4

5,035*10-5

PM10

5,902*10-6

1,611*10-6

Benzen

1,123*10-7

1,123*10-7

NOx

5,035*10-5

5,035*10-5

PM10

1,611*10-6

1,611*10-6

Benzen

1,123*10-7

1,009*10-7

NOx

5,035*10-5

4,347*10-5

PM10

1,611*10-6

1,381*10-6

Benzen

1,009*10-7

1,808*10-7

NOx

4,347*10-5

9,16*10-5
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Zdroj emisí

Úsek 6 (20 km/h)

Úsek 7 (20 km/h)

Úsek 8 (20 km/h)

Úsek 9 (20 km/h)

Hmotnostní tok [g/m/s]

Škodlivina

„malá“ varianta

„velká“ varianta

PM10

1,381*10-6

2,988*10-6

Benzen

1,808*10-7

1,808*10-7

NOx

9,16*10-5

9,16*10-5

PM10

2,988*10-6

2,988*10-6

Benzen

1,808*10-7

1,808*10-7

NOx

9,16*10-5

9,16*10-5

PM10

2,988*10-6

2,988*10-6

Benzen

1,808*10-7

1,922*10-7

NOx

9,16*10-5

9,848*10-5

PM10

2,988*10-6

3,218*10-6

Benzen

1,922*10-7

1,922*10-7

NOx

9,848*10-5

9,848*10-5

PM10

3,218*10-6

3,218*10-6

Bodové zdroje emisí
Bodovým zdrojem emisí budou komíny od plynových jednotek v autoservisu
a ve skladovací ásti a komín od plynového kotle v administrativní ásti. Emise
zne iš ujících látek byly vypo teny z p edpokládané hodinové spot eby zemního
plynu a tabelovaných emisních faktor .
V následující tabulce (tabulka . 7) jsou uvedeny emisní parametry bodových
zdroj , které byly použity pro výpo et rozptylové studie:
Tabulka . 7: Emisní parametry bodových zdroj
Pd
[h/den]

Zdroj

MPM10 [g/s]

MNOx [g/s]

Vs [m3/s]

H [m]

d [m]

1-4 Autoservis
(levé k ídlo)

1,35*10-5

1,08*10-3

0,0071

9

0,10

0,16

12

5-8 Autoservis
(pravé k ídlo)

1,81*10-5

1,44*10-3

0,0095

9

0,10

0,16

12

9 Sklad

1,35*10-5

1,08*10-3

0,0071

9

0,10

0,16

12

10 Adm. ást

3,24*10-5

2,59*10-3

0,017

9

0,15

0,16

12

Vysv tlivky: MNOx…….hmotnostní tok NOx
MPM10……hmotnostní tok PM10
VS ..……. objem vzdušniny na výstupu z výduchu
H …......... výška koruny výduchu nad terénem
d ….…..... pr m r výduchu
α ……...... relativní ro ní využití maximálního výkonu
Pd …….... po et hodin za den, kdy je zdroj v innosti
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P edpokládané ro ní emise ze spalovacích zdroj jsou uvedeny v tabulce . 8.
Tabulka . 8: Ro ní emise zne is ujících látek
Zne iš ující látka
Ro ní emise

NOx [kg/rok]

PM10 [g/rok]

78,722

893,18

B. III. 2. Odpadní vody
Etapa výstavby zám ru:
P i výstavb Truck centra budou vznikat splaškové odpadní vody. Produkce
odpadních vod vyplývá z p edpokládaného po tu pracovník a to cca 550 m3/dobu
výstavby.
Etapa provozu zám ru:
P i provozu Truck centra budou vznikat splaškové odpadní vody z provozu
administrativní budovy a vy išt né odpadní vody z autoservisu a mycí linky.
Odpadní voda z mycí linky bude po usazení ze 75 - ti % vrácena ke zp tnému
využití a 25 % bude p ed išt no na OV. Množství zp tn vrácené vody je
odhadováno na cca 18 000 l/den a k p ed išt ní bude odvád no cca 6 000 l vody
z mytí aut denn . Odpadní vody z provozu i z OV budou svád ny venkovní
splaškovou kanalizací do erpací jímky umíst né v areálu a odtud budou
p e erpávány do ve ejného kanaliza ního ádu, vedoucího na druhé stran p ilehlé
komunikace.
Základem úpravny odpadních vod je využití podzemních sedimenta ních
a zásobních jímek, p e išt ní zne išt né vody pro recyklaci pískovou filtrací
a finální vy išt ní deemulga ní
istírnou odpadních vod AQUASTAR
na požadované, povolené hodnoty pro vypoušt ní do kanalizace.
K vybudování istírny odpadních vod a navazujícího kanaliza ního adu bude
v rámci projektové p ípravy investor žádat o stavební povolení k realizaci vodního
díla p íslušný vodoprávní ú ad (Magistrát m sta Hradce Králové, odbor životního
prost edí).
Z hlediska látkového zatížení odpadních vod musí být spln ny limity dané
kanaliza ním ádem. Dle rozhodnutí p íslušného vodoprávního ú adu a dle platné
legislativy bude provád n rozbor kvality vypoušt ných odpadních vod.
Celkové množství splaškových odpadních vod bude ádov
pitné vody, tedy cca 550 m3/dobu výstavby.

shodné s odb rem

Deš ové vody ze st ech objekt a zpevn ných ploch budou svedeny p es potrubí
do odlu ova e ropných látek se sorp ními do iš ovacími jednotkami. Z odlu ova e
ropných látek bude deš ová kanalizace svedena do vsakovací šachty
a vsakovacích podzemních žeber. Koncentrace ropných látek (NEL) na odtoku
z do iš ovacích jednotek bude pravideln sledována a srovnávána s platnými limity,
danými legislativou. Kapacita tohoto systému bude navržena na základ p esného
výpo tu množství deš ových vod v areálu.
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P edpokládaný celkový odtok deš ových vod
Maximální množství deš ových vod je vypo teno dle následujícího vztahu:
Q=Ψ.S.i

kde je

Q – množství odtékajících deš ových vod,

Ψ - sou initel odtoku,

S – plocha zachycených deš ových vod (m2),
i – intenzita krátkodobého 15-min. dešt s periodicitou p = 1(l/s/ha).

Plocha st echy
Plocha zpevn né plochy
odtokový koeficient - st echy a zpevn né asfaltové plochy
ro ní úhrn srážek v Hradci Králové

1628 m2
6977 m2
0,9
0,611 m3/m2

Qrok = 0,9 x 8 605 m2 x 0,611 m3/m2 = 4 732 m3/rok
Bilance odtokových pom r pro období p ívalových deš
p ívalového dešt 143 l/s/ha po dobu 15 minut.

uvažuje hodnotu

Q max = 0,9 x 0,8605 ha x 143 l/s/ha = 111 l /s
Q celkem = 99,9 m3/15 min
B. III. 3. Odpady
Nakládání s odpady b hem výstavby i provozu zám ru musí být ešeno v souladu
se zákonem . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon ,
v platném zn ní (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu s p íslušnými
provád cími p edpisy.
Etapa výstavby zám ru
V pr b hu výstavby zám ru budou vznikat odpady spojené se stavební inností
(zemní a stavební práce, montážní práce, vybavování stavby, úklidové práce,
apod.). Budou produkovány odpady charakteru nevyužitých ástí konstruk ních
prvk (nap . neupot ebené t snící fólie, zbytky potrubí, kabel , nevyužité ásti
kovových konstrukcí /železo a ocel, sm sné kovy/ aj.), odpady ze stavebních prací
a k nim se pojící jednotlivé druhy odpadních obal (papírové a lepenkové obaly,
plastové a kovové obaly od stavebních a montážních hmot, úlomky cihel, betonu).
O ekávané druhy odpad vznikajících b hem p ípravy a výstavby zám ru jsou
uvedeny v následující tabulce.
Tabulka . 9: P edpokládané druhy odpadu vznikající p i výstavb zám ru
Katalog.
íslo

Kategorie

08 01 11

N

12 01 20
12 01 21

Název
Odpadní barvy a laky obsahující
organická rozpoušt dla nebo jiné
nebezpe né látky

odpad vznikající b hem
stavby

N

Upot ebené brusné nástroje a brusné
materiály obsahující nebezpe né látky

odpad vznikající b hem
stavby

O

Upot ebené brusné nástroje a brusné
materiály neuvedené pod íslem 12 01

odpad vznikající b hem
stavby
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Katalog.
íslo

Kategorie

Název

Druh odpadu

20
15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

obaly sypkých stavebních
hmot

15 01 02

O

Plastové obaly

obaly stavebních hmot
apod.

15 01 03

O

D ev né obaly

obaly stavebních
materiál a hmot apod.

15 01 05

O

Kompozitní obaly

obaly stavebních
materiál a hmot apod.

15 01 06

O

Sm sné obaly

obaly stavebních hmot
apod.

15 01 10

N

Obaly obsahující zbytky nebezpe ných
látek nebo obaly t mito látkami
zne išt né

obaly z nát rových a
t snících hmot

15 02 02

N

Absorp ní materiály, istící tkaniny

odpadní tkaniny,
vznikající p i
odstra ování náhodných
úkap motorových
vozidel

15 02 02

N

Absorp ní inidla, filtra ní materiály
(v etn olejových filtr jinak blíže
neur ených), istící tkaniny a ochranné
od vy zne išt né nebezpe nými látkami

odpad vznikající b hem
stavby

17 01 01

O

Beton

zbytky stavebních hmot

17 01 02

O

Cihly

odpadní su , vznikající
b hem stavby

17 01 06

N

Sm si nebo odd lené frakce betonu,
cihel, tašek a keramických výrobk

odpad vznikající b hem
stavby

17 01 07

O

Sm si nebo odd lené frakce betonu,
cihel, tašek a keramických výrobk
neuvedené pod íslem 17 01 06

poškozené nebo jinak
nepoužitelné stavební
hmoty

17 02 01

O

D evo

odpadní stavební d evo,
odpad vznikající b hem
stavby

17 02 02

O

Sklo

odpad vznikající b hem
stavby, zbytky,
poškozené stavební
materiály

17 02 03

O

Plasty

odpad plast

17 02 04

N

Sklo, plasty a d evo obsahující
nebezpe né látky nebo nebezpe nými
látkami zne išt né

odpad vznikající b hem
stavby

17 04 05

O

Železo a ocel

odpad vznikající b hem
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Katalog.
íslo

Kategorie

Název

Druh odpadu
stavby
zbytky, poškozené
stavební materiály odpad vznikající b hem
stavby

17 04 07

O

Sm sné kovy

17 04 11

O

Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 06 04

O

Izola ní materiály neuvedené pod
17 06 01 a 17 06 03

20 01 01

O

Papír a lepenka

odpad vznikající b hem
stavby

20 01 02

O

Sklo

odpad vznikající b hem
stavby

20 01 39

O

Plasty

odpad vznikající b hem
stavby

O

Sm sný komunální odpad

20 03 01

odpad izola ních
stavebních materiál ,
odpad vznikající b hem
stavby
ísly odpad izola ních
stavebních materiál ,
odpad vznikající b hem
stavby

odpad vznikající b hem
stavby

Výše uvedené odpady budou vznikat p i výkopových pracích a samotné výstavb
nových objekt . Množství odpad není možno v sou asné dob ur it. Jejich
kvalitativní a kvantitativní parametry budou up esn ny v dalším stupni projektové
dokumentace.
Vznikající odpady budou t íd ny, odd len shromaž ovány a v maximální možné
mí e recyklovány. Pokud budou n které odpady i jejich ásti zne išt ny
nebezpe nými látkami, bude s t mito odpady nakládáno v režimu odpad kategorie
nebezpe ný.
P i realizaci stavby se p edpokládá skrytí nezne išt né zeminy na požadovanou
úrove , tato zemina nebude odpadem. Bude ukládána na do asn vytvo ených
deponiích v areálu a dále využita pro rekultivace a p i ozele ování areálu.
Vzniklé odpady budou do asn shromaž ovány na místech, k tomu ur ených
a budou odváženy smluvní spole ností k dalšímu využití i odstran ní.
P vodce odpad bude povinen plnit povinnosti p vodce odpad dle z. . 185/2001
Sb. o odpadech, ve zn ní pozd jších p edpis , tzn. p edcházet vzniku odpad
a zajistit jejich p ednostní využití p ed odstran ním. Dále je povinen zkontrolovat,
zda má odb ratelská firma oprávn ní k nakládání s odpady, dle platné legislativy.
P vodce odpad je povinen provézt hodnocení nebezpe ných vlastností odpad ,
i test na vylou ení nebezpe ných vlastností a nakládat s nimi dle platné legislativy.
Etapa provozu zám ru
Provozem zám ru bude vznikat odpad, který odpovídá využití objekt a za ízení
areálu. Dále mohou v relativn malém množství vznikat odpady pocházející
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z úklidu, užívání, údržby a oprav za ízení v prostorách areálu (nap . zbytky
nát rových hmot, odpadní oleje, akumulátory, baterie, zá ivky, odpady z údržby
odlu ova e ropných látek, vzduchotechniky a klimatizace apod.). Opravy strojního
za ízení budou zajiš ovány odborným servisem na základ smluvních vztah
v etn zajišt ní nakládání s odpady vzniklými v rámci provedené servisní innosti.
V rámci provozu je tedy o ekáván vznik p edevším následujících druh odpad :
Tabulka . 10: P ehled p edpokládaných druh odpad pravd podobn
produkovaných v pr b hu provozu Truck centra Hradec Králové
Katalog.
íslo

Kategorie

Název

13 02 05

N

Nechlorované minerální, motorové, mazací, p evodové oleje

13 02 08

N

Nechlorované minerální motorové, p evodové a mazací oleje

13 05 02

N

Kaly z odlu ova

oleje

13 05 06

N

Olej z odlu ova

oleje

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

15 01 02

O

Plastové obaly

15 01 04

O

Kovové obaly

15 01 06

O

Sm sné obaly

15 01 10

N

Obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek nebo obaly t mito
látkami zne išt né

15 02 02

N

Absorp ní inidla, filtra ní materiály, istící tkaniny a ochranné
od vy zne išt né nebezpe nými látkami

16 01 03

O

Pneumatiky

16 01 07

N

Olejové filtry

16 01 11

N

Brzdové desti ky obsahující asbest

16 01 12

O

Brzdové desti ky neuvedené pod íslem 16 01 11

16 01 14

N

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpe né látky

16 01 15

O

Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod íslem 16 01 14

16 01 22

O

Sou ástky jinak blíže neur ené

16 06 01

N

Olov né akumulátory

20 01 01

O

Papír a/nebo lepenka

20 01 21

N

Zá ivky a jiný odpad obsahující rtu

20 01 35

N

Vy azené elektrické
nebezpe né látky

20 01 39

O

Plasty

20 02 01

O

Biologicky rozložitelný odpad z údržby zelen

20 03 01

O

Sm sný komunální odpad

20 03 03

O

Uli ní smetky
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Množství odpad , vznikajících provozem, nelze v sou asné dob objektivn ur it.
Je t eba dbát na p edcházení vzniku odpad , omezovat jejich množství
a nebezpe né vlastnosti.
Odpady vznikající b hem výstavby i provozu zám ru budou odd len
shromaž ovány ve vhodných shromaž ovacích prost edcích (nádobách,
kontejnerech) a po jejich napln ní budou tyto odpady p edávány oprávn ným
osobám. P ípadn vznikající nebezpe né odpady budou t íd ny dle jednotlivých
druh , shromaž ovány odd len ve speciálních uzav ených nepropustných
nádobách ur ených k tomuto ú elu a zabezpe ených tak, aby nemohlo dojít k
neoprávn né manipulaci s nebezpe nými odpady nebo k úniku škodlivin z t chto
odpad do okolního prost edí.
Shromaž ovací nádoby budou ozna eny v souladu se zákonem o odpadech. (V
p ípad shromaž ovacích nádob s nebezpe nými odpady musí být tyto nádoby
opat eny katalogovým íslem, názvem druhu odpadu, výstražnými symboly
nebezpe nosti a jménem osoby zodpov dné za obsluhu a údržbu
shromaž ovacího prost edku. V blízkosti shromaž ovacího místa i prost edku
nebezpe ných odpad
nebo na nich musí být umíst n identifika ní list
nebezpe ného odpadu.)
Následn bude odvážen smluvn zajišt nou oprávn nou osobou, smluvn budou
ošet eny také frekvence svozu.
P vodce odpad je povinen vést evidenci odpad podle zákona . 185/2001 Sb.,
o odpadech, v platném zn ní a vyhlášky . 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, v platném zn ní.
(V p ípad p ekro ení limitních množství produkovaných odpad (10 t NO/rok
a 1000 t OO/rok) je p vodce odpad povinen vypracovat a dodržovat Plán
odpadového hospodá ství, v souladu s platnou legislativou.)
V provád cích projektech budou uvedeny jednotlivé druhy odpad vznikající b hem
výstavby i provozu zám ru, jejich p edpokládané množství a zp sob
shromaž ování, t íd ní, odstran ní i využití.
Provozovatel Truck centra bude povinen zajistit zp tný odb r výrobk (oleje,
elektrické akumulátory, pneumatiky) dle zákona . 185/2001 Sb. o odpadech,
v platném zn ní a vyhlášky . 237/2002 Sb., o podrobnostech zp sobu provedení
zp tného odb ru n kterých výrobk , v platném zn ní.
Ukon ení provozu zám ru
Ukon ení provozu centra není plánováno. Pokud by v budoucnu k ukon ení
provozu areálu došlo, bude spektrum vznikajících odpad obdobné jako v etap
výstavby, se vznikem odpad z demolice objekt . Odstran ní objekt , budov
a zpevn ných ploch musí být realizováno dle požadavk platných legislativních
p edpis .
B. III. 4. Hluk, vibrace, zá ení
Hluk
Etapa výstavby zám ru
Z hlediska hlukového zatížení dané lokality p i výstavb budou nejv tšími zdroji
hluku výkopové práce, p íprava stavby a samotná výstavba.
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Hlukové zatížení dané lokality bude závislé na druhu použitých stavebních
mechanism a na asových parametrech jejich provozu.
Výstavba zám ru bude probíhat pouze v denní dobu, a to od 7:00 do 21:00,
po dobu cca 10 m síc .
Z hlediska omezeného asového prostoru probíhající výstavby nebylo hlukové
zatížení dané lokality v dob výstavby zám ru vy ísleno.
Etapa provozu zám ru
Tato kapitola shrnuje údaje vztahující se k p edpokládaným zdroj m hluku a jejich
akustickým parametr m, které vzniknou zprovozn ním TRUCK CENTRA. Vychází z
hlukové studie, která je p ílohou oznámení .7.
Dominantním zdrojem hluku v zájmové lokalit je doprava v ulicích Kutnohorská a
Vl kovická. Projevuje se zde i vliv železni ní dopravy na trati 020 (HK-Chlumec nad
Cidlinou). Není zde žádný významný stacionární zdroj hluku.
P i provozu zám ru lze p edpokládat vznik nových stacionárních zdroj hluku.
Za ízení jsou umíst na a navržena tak, aby bylo zabrán no nežádoucímu ší ení
hluku.
Do výpo t byly zadány následující stacionární zdroje hluku:
- Hluk vyzá ený prostupem d lícího plášt .
- Hluk z výstupu vzduchotechniky umíst né na st eše budou.
- Dopravní prost edky pohybující se v areálu Truck centra
erpací stanice (dv uvažované polohy S - pro „malou“ a „v tší“ variantu)
Stacionární zdroje a dopravní prost edky v areálu TRUCK CENTRA (posuzované,
jako stacionární zdroje hluku) a základní parametry t chto zdroj hluku jsou
uvedeny v následující tabulce.
Tabulka . 11: Stacionární zdroje hluku zadané do výpo tu
. zdroje
hluku
1
2
3-4
5-6
7
8
9
18-20
10
11
12
13
14
15-17

A LAeq
[dB]

plocha

výška

[m2]

[m]

poznámka

Emise hluku vyzá ené plášt m budovy autoservisu . 1
43,8
42
2
severní st na – plošný zdroj
43,8
42
4
43,3
44
2
východní st na – plošný zdroj
43,3
44
4
43,8
42
2
jižní st na – plošný zdroj
43,8
42
4
25,0
30
3
západní st na – plošný zdroj
44,0
136
8
st echa – plošný zdroj
Emise hluku vyzá ené plášt m budovy autoservisu . 2
25,0
30
3
severní st na
43,8
42
2
východní st na
43,8
42
4
43,8
42
2
západní st na
43,8
42
4
44,0
136
8
st echa
Emise hluku vyzá ené plášt m budovy autoservisu . 2 – mycí linky
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21
22-23
24-25
26
27-28
29-31
32
33

39,0
36
3
východní st na – plošný zdroj
43,3
42
2
jižní st na – plošný zdroj
43,3
42
4
39,0
36
3
západní st na – plošný zdroj
39,0
136
8
st echa – plošný zdroj
Emise hluku vyza ované jednotlivými výstupními elementy VZT.
50
10
1
výduch VZT nad st echou obou budov autoservisu
erpací stanice
LwA = 90 dB
1,5
erpací stanice (platí pro ob umíst ní S)
VZV – vysokozdvižný vozík.
LwA= 97 dB 1)
1
na parkovišti p ed budovou skladu

1)

jedná se o hodnotu LWA = 103 dB p epo ítanou na provoz VZV 2hod/8hod.
ozna ení zdroj , které jsou v provozu celých 24 hod, nebo pouze v denní dob
K uvedeným stacionárním zdroj m hluku je p ipo ítán vliv dopravních prost edk
pohybujících se v areálu TRUCK CENTRA (viz následující tabulka).
2)

Dalším zdrojem hluku bude dopravní hluk vyvolaný p edevším provozem
nákladních vozidel zajiš ujících dopravní obslužnost. Realizace zám ru si vyžádá
navýšení pot eby intenzit této dopravy.
Tabulka
centra)

. 12: Po ty dopravních prost edk

(pohybující se v areálu Truck

Dopravní prost edek
Den (0600 – 2200 hod)
OS

NA
S

72
OS
NA
1
)

19

Celkem

Servis

My ka

8

18

117 + 11)

osobní vozidla a dodávková vozidla do 3,5 t
nákladní vozidla a dodávková vozidla nad 3,5 t
1 cisterna / den

Stávající stav je v hlukové studii vyhodnocen formou m ení a modelového výpo tu.
Výpo et hlukové situace po zprovozn ní zám ru je proveden samostatn pro hluk
ze stacionárních zdroj hluku a pro hluk z dopravy.
Hluk z dopravy byl ešen v následujících variantách:
Zám r
pouze vlastní doprava zám ru
Nulová varianta
stav p ed zahájením realizace zám ru.
Aktivní varianta
stav s realizovaným posuzovaným zám rem.
Kumulace zám ru 1
stav s realizovaným posuzovaným zám rem +
p echodné navýšení dopravy
asov
omezeným
odklonem sjezdu z dálnice D11.
Kumulace zám ru 2
stav s dokon enou jižní spojkou v HK
Pro výpo et vlivu dopravy byly použity hodnoty po tu vozidel uvedených v tabulce
. 12. Nákladní vozidla budou zajížd t do areálu TRUCK CENTRA ulicí Vl kovická
ze sm ru od Pla ic. Do a z centra Hradce Králové (ulicí Vl kovická) jezdit nebudou
(jízda nákladních vozidel je zde zakázaná již v sou asné dob ). Osobní vozidla
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budou jezdit ze sm ru Pla ice i Hradec Králové. Jednotlivé po ty vozidel a sm ry
p íjezdu/odjezdu jsou uvedeny v následující tabulce .13. Jedná se o po ty vozidel
uvedených v 0, jež jsou navýšeny na dvojnásobek – po ítá se s p íjezdem
a odjezdem jednotlivých vozidel.
Tabulka . 13. Dopravní prost edky zám ru zadané do výpo tu (uvažováno
s p íjezdem a odjezdem)
Den (0600 – 2200 hod)

Komunikace

Sm r

Vl kovická
Vl kovická
Kutnohorská
Kutnohorská
Zadáno do výpo
Vl kovická
Vl kovická
Kutnohorská
Kutnohorská

Hradec Králové - centrum
Pla ice (ul Kutnohorská)
Opatovice nad Labem
Hradec Králové - Kukleny

t

OS

NA

72 (50%)
0
72 (50%)
92 (100%)
36 (25%)
37 (40%)
36 (25%)
55 (60%)
Den - doprava / 1 hod
4,5
0
4,5
5,75
2,25
2,313
2,25
3,438

Hradec Králové - centrum
Pla ice (ul Kutnohorská)
Opatovice nad Labem
Hradec Králové - Kukleny

Intenzita dopravy použitá pro jednotlivé varianty
V tabulce . 14 je uvedena intenzita dopravy na jednotlivých komunikacích použitá
pro vyhodnocení jednotlivých variant.
Doprava zám ru je p ipo ítána k jednotlivým variantám.
Tabulka .14: Intenzita dopravy – celkem / 16 hodin
Rok

Ulice

Vl kovická

Kutnohorská

Jižní spojka

Varianty

OS

NA

Celk.

OS

NA

Celk.

OS

NA

Celk.

2005

Nulová

1680

100

1780

6282

2614

8930

---

---

---

2010

Nulová 1)

1851

108

1960

6923

2834

9756

---

---

---

Vl kovická

2010
2010
2010
1)
2)
3)

4)

5)
6)

5)

Vl kovická

6)

OS

NA

Celk.

OS

NA

Celk

1923

200

2121

1923

108

2131

6995

2926

9907

---

---

---

Kumul. z.
2445
1 3)

200

2643

2763

108

2871

9083

2926

11 995

---

---

---

108

4060

3882

200

4146

2612

108

2720

23
925

8248

32
173

Aktivní
v. 2)

Kumul.
z.2 4)

3952

doprava z roku 2005 je navýšena koeficientem 1,102 pro OS a 1,084 pro NA.
k doprav z roku 2010 p i tena plánovaná doprava zám ru
pro pot ebu této studie byl proveden odhad navýšení intenzity osobní dopravy
v posuzované lokalit vlivem do asného výjezdu z dálnice D11
informace o celkové intenzit dopravy získány u odboru dopravy magistrátu HK.
Osobní a nákladní vozidla jsou na jižní spojce rozd lena v pom ru 74,3% : 25,7%.
V ul. Kutnohorská a Vl kovická v pom ru 94 % : 6 % (dle dnešního pom ru).
úsek od zám ru ke k ižovatce s ulicí Kutnohorská
úsek od zám ru do centra HK
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Poznámka 1: pro silnice Kutnohorská byla intenzita dopravy p ebrána z www.rsd.cz, kde
jsou uvedeny výsledky s ítání intenzity dopravy provedeného v roce 2005. Pro ul.
Vl kovická byla intenzita dopravy p ebrána z informací získaných na odboru dopravy
magistrátu Hradce Králové.
Poznámka 2: parametry ulic Kutnohorská a Vl kovická jsou v modelovém výpo tu
zkalibrovány na nam ené hodnoty v denní dob ve výpo tovém bod . 1 a 5 (m ící bod
.2).
Poznámka 3: pro železnici bylo zadáno 150 vlakových souprav/24 hod. Pro hluk
ze železni ní dopravy jsou samostatné hygienické limity. Hluk ze silni ní a železni ní
dopravy se nes ítá.
Poznámka 4: ke stávající doprav byla p i tena doprava zám ru uvedená v tabulka .12
navýšená na dvojnásobek (p íjezd a odjezd vozidel).

Vibrace
Hlavními faktory, které ur ují intenzitu vibrací, je intenzita dopravy na p íjezdových
komunikacích a v areálu zám ru a stav geologického podloží. Ší ení nadlimitních
vibrací v pr b hu stavby a p i provozu zám ru do okolních objekt se
nep edpokládá.
P i jízd nákladních aut (pop . mechanism ) po komunikaci vznikají tzv. dopravní
ot esy. Jejich velikost je dána typem vozidla (mechanismu), úrovní jeho technického
provedení a technického stavu, zrychlením i kvalitou povrchu vozovky. Tyto ot esy
se ší í v podloží, obvykle se však projevují pouze n kolika metr od liniového
zdroje. Nep edpokládá se, že by ot esy vyvolané pr jezdem obslužné dopravy
zám ru byly p í inou statických poruch staveb situovaných v okolí využívané
p íjezdové komunikace.
Zá ení radioaktivní, elektromagnetické
Posuzovaný zám r není zdrojem radioaktivního, elektromagnetického a jiného
zá ení.
B. III. 5. Rizika havárií
V b žném provozu Truck centra není p edpokládán vznik havárií, vyplývající
z používání látek nebo technologií. Možnost vzniku havárie, která by m la negativní
vliv na okolní ovzduší, vodu, p du a zdraví obyvatel lze minimalizovat vhodnými
technickými opat eními.
Riziko zne išt ní vod a p dy:
- porucha istírny odpadních vod - vlivem závady na automatickém za ízení
istírny m že dojít k p epln ní sedimenta ních nádrží, ve kterých dochází
k odlou ení ropných látek a usazování ne istot. Porucha m že zp sobit únik
zne išt ných látek do podzemních a povrchových vod. P i zjišt ní závady je
nutno ihned odstavit istírnu a mycí linku a p ivolat servis.
-

únik zne iš ujících látek na zpevn né plochy - p i poruše erpací stanice nebo
samovolném úniku pohonných hmot z automobil m že dojít k rozlévání
provozních kapalin po zpevn ných plochách areálu. V takovém p ípad je
nutno ihned zabránit dalšímu ší ení a kapaliny odstranit pomocí sorp ních
materiál . Použité zne išt né materiály budou p edány oprávn né osob
k odstran ní. Automobily se budou pohybovat pouze na zpevn ných plochách,
které budou svedeny do odlu ova e ropných látek, ímž bude minimalizováno
zne išt ní podzemních a povrchových vod.
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-

únik istících a desinfek ních prost edk - p i procesu išt ní odpadních vod
z mycí linky jsou používány istící a desinfek ní p ípravky. Prost edky budou
umíst ny ve skladové místnosti, která bude zabezpe ena a vyspádována
do jímky tak, aby bylo zabrán no úniku škodlivých látek do okolí. P i havárii je
nutno okamžit odstranit zdroj úniku, zabránit ší ení zne iš ujících látek
do okolí, zejména do kanalizace a následn zneškodnit zbytky látek pomocí
sorp ních p ípravk .

Riziko požáru:
Z hlediska požární bezpe nosti jsou objekty centra navrženy dle platných norem
SN 73 0802, SN 73 0804 a norem navazujících. Zdrojem požární vody bude
nový podzemní požární hydrant, napojený na vodovodní p ípojku. P ed uvedením
centra do zkušebního provozu bude vypracován a p edložen ke schválení požární
ád, který bude zahrnovat vý et možných havárií a jejich ešení.
Veškeré havarijní stavy budou ešeny ve schváleném provozním a havarijním
plánu. Pracovníci areálu budou seznámeni s postupy v p ípad havarijních stav
a budou pravideln školeni v rámci nakládání s chemickými látkami a p ípravky.
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C.

ÚDAJE
O
STAVU
V DOT ENÉM ÚZEMÍ

ŽIVOTNÍHO

PROST EDÍ

C. I. Vý et nejzávažn jších environmentálních charakteristik
dot eného území
C.I.1. Dosavadní využívání a priority jeho trvale udržitelného využívání
ešený zám r TRUCK CENTRA se bude nacházet v okrajové ásti Hradce
Králové, v m stské ásti Pla ice, u státní silnice sm r Hradec Králové - Pla ice.
Areál Truck centra je ohrani en ze severu komunikací Vl kovická, jižn železni ní
tratí Hradec Králové - Praha a východn a západn obytnou zástavbou.
Areál se nachází v královehradecké kotlin , která je charakterizována jako erozní
kotlina v povodí eky Labe, nejdolejší Úpy a Orlice. Leží na slínovcích, jílovcích
a spongilitech spodního a st edního turonu a svrchního turonu až koniaku,
s pleistocenními í ními št rky a písky, eolickými písky a sprašemi. Reliéf je rovinný
se st edopleistoceními a mladodopleistocenními í ními terasami a údolních niv
Labe a jeho p ítok , se sprašovými pokryvy a záv jemi, místy s pokryvy a p esypy
navátých písk . Významným bodem je vrch Cháby (228 m).
Podle regionálního geologického len ní, spadá ešený zám r pod geologickou
jednotku – labská oblast eské k ídy. Po geologické stránce je území okresu
monotónní.
Dot ený pozemek pro stavbu areálu je rovinatý, nadmo ská výška je cca 233 m..
Pozemek je doposud zem d lsky využívaný. Plocha areálu je vedena v katastru
nemovitostí jako orná p da, pozemky, které budou sloužit jako vjezd do areálu jsou
vedeny jako ostatní plocha, nejedná se o pozemky k pln ní funkce lesa.
Nejbližší obytná zástavba se nalézá západn od areálu v p ím stské oblasti
Pla ice. Severn od zám ru, na druhé stran státní silnice (ulice Vl kovická) je
nákupní st edisko Hypernova (asi 400 m). Areál je podél jižní až severní strany
lemován železni ní tratí a ochranným pásmem eských drah.
Zájmové území doznalo významných zm n ve využití území a to p edevším
v p em n lu ních pozemk na ornou p du a ve zm n vým ry jednotlivých hon .
V okolí zám ru je zam ení zem d lské výroby p edevším na rostlinnou výrobu
a dopl kov
na výrobu živo išnou. Tomu odpovídá i skladba pozemk
(pozemkového uspo ádání), kde v drtivé v tšin p evažují pozemky orné p dy
a pozemky s trvalým travním porostem jsou pouze výjimkou.
S ohledem na vysoké procento zorn ní a provedené úpravy v území, dochází
k vodohospodá ským problém m, jako je silné zanášení vodote í a propustk
splaveninami, vznik plošné až rýhové erozi a soust ed ní vysokých p ímých odtok
až do povod ových stav , které zp sobují velké materiální škody p edevším
v intravilánech níže ležících obcí.
Vedle poškození krajinného rázu tím došlo i ke snížení ekologické stability
a p írodní rozmanitosti území, která byla dosti bohatá. Dále došlo k zániku mnohých
krajinných prvk (mezí, remízk , malých sad apod.), což negativn ovlivnilo
tvárnost krajiny i její stabilitu.
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V lokalit je proto t eba podporovat a udržovat soustavu ekologicky stabiln jších
ástí krajiny (dopl ováním zelen , b ehových a liniových porost , interak ních
prvk ) tak, aby byla funk ní, a aby bylo v území zajišt no udržení p írodní
rovnováhy. M lo by dojít k zatravn ní nejohrožen jších pozemk t.j. údolnice
a strm jších pozemk . Dlouhé svahy orné p dy p erušit pruhy pozemk s vyšší
ekologickou stabilitou a podchytit povrchový odtok vod nad zástavbou obcí
(výstavba poldr ).
P edpokladem trvale udržitelného využívání tohoto území p i provozu je
respektování všech požadavk daných legislativou v oblasti životního prost edí
a ochrany zdraví obyvatelstva.
Zám r je v souladu s územním plánem m sta Hradec Králové. Zájmová lokalita se
dle územního plánu nachází na plochách „plochy pro motorovou dopravu - ostatní“
a „plochy krajinné zelen “.
Obr. . 6: Situace širších vztah
KUKLENY

PLA ICE
TRUCK CENTRUM

C.I.2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace p írodních zdroj
V dot eném území se nenachází zdroje p írodních ani minerálních vod. Zájmová
lokalita se nenachází v chrán né oblasti p irozené akumulace vod.
Objekty budou konstruk n zabezpe eny tak, aby nemohlo dojít p i provozu zám ru
ke zne išt ní podzemních vod. Nakládání s látkami závadnými vodám musí
respektovat ochranu jakosti povrchových a podzemních vod souladu se zákonem
. 254/2001 Sb. o vodách, v platném zn ní.
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C.I.3. Schopnost p írodního prost edí snášet zát ž
Pojmy:
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky
stabiln jších ástí krajiny, ú eln rozmíst ných podle funk ních a prostorových
kritérií – tj. podle rozmanitosti potenciálních p írodních ekosystém v ešeném
území, na základ jejich prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametr
(minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridor a minimální nutné ší ky),
dle aktuálního stavu krajiny a spole enských limit a zám r ur ujících sou asné
a perspektivní možnosti kompletování uceleného systému (Míchal I., 1994).
Dle zákona . 114/1992 Sb. o ochran p írody a krajiny v platném zn ní je územní
systém ekologické stability krajiny vzájemn propojený soubor p irozených
i pozm n ných, avšak p írod blízkých ekosystém , které udržují p írodní
rovnováhu.
Biocentrum je ást krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek
umož uje existenci druh nebo spole enstev rostlin a živo ich .
Biokoridor je ást krajiny, která spojuje biocentra a umož uje organism m p echody
mezi biocentry.
Interak ní prvky jsou základní stavební ástí ÚSES na lokální úrovni. Jsou to
ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky významná liniová spole enstva,
vytvá ející existen ní podmínky rostlinám a živo ich m, významn ovliv ující
funkce ekosystém krajiny.
Významnými krajinnými prvky vyplývající ze zákona . 114/1992 Sb., o ochran
p írody a krajiny, podle ustanovení § 3b jsou lesy, rašelinit , vodní toky, rybníky,
jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné ásti krajiny, které zaregistruje podle § 6
orgán ochrany p írody jako významný krajinný prvek, zejména mok ady, stepní
trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, nalezišt nerost a zkamen lin, um lé i
p irozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porost
sídelních útvar v etn historických zahrad a park .
Registrované významné krajinné prvky, tj. ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky hodnotné ásti krajiny, které utvá ejí její typický vzhled nebo p ispívají
k udržení její stability.
Územní systém ekologické stability
Podle územního plánu m sta se ešený zám r bude nacházet na pozemcích
. 386/6 („malá“ i „v tší“ varianta), 389/25, 160/ 1 díl 1 a 389/9 („vetší“ varianta).
Vjezd do areálu je navržen na pozemku 339/3 pro „malou“ variantu a 339/13 pro
„v tší“ variantu.
V nejbližším okolí ešeného zám ru (cca 600 m od zám ru ) se nalézá lokální
biokoridor „Na pískách“ (s po adovým íslem BK 8). Biokoridor zaujímá plochu cca
2,7 ha a délku 1,8 km. Geobiocenologická typizace biokoridoru je 2 B 3, 2 BD 3.
Východn od areálu protéká Labský náhon, který tvo í tento lokální biokoridor.
Na levém b ehu se vyskytují hn dé p dy na zahlin ných pís itých substrátech.
Vyskytuje se zde hn dozem illimerizovaná na spraších o mocnosti do 0,75 m,
uložených na velmi lehké spodin . Vodní tok je z obou stran osázen topolem, olší
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a dubem. Ší ka 10 – 15 m. V návrhu ÚSES je vymezení trasy nového lokálního
biokoridoru podél Mlýnského kanálu (Labský náhon). Biokoridor se rozší í
na minimální ší ku 15 m. Biokoridor je ekologicky významným krajinným prvkem.
V návrhu ÚSES je vytvo ení biocentra s po adovým íslem BC 7. Toto biocentrum
lokálního významu s názvem „Klacovka“ bude lesní spole enstvo, jehož základem
bude stávající remíz u Mlýnského kanálu (Labský náhon) – severn od B ezhradu.
Od zám ru bude vzdálen cca 700 m. Jeho rozloha bude init cca 3 ha. V míst BC
7 je souvislý porost dubu, javoru, lípy, hlohu a topol s podrostem hlohu, erného
bezu, b íz a ostružin. P da v míst biocentra je glejová a oglejená, p echázející
na drnové p dy a rendziny na píscích, až na nivní p dy na píscích. V návrhu
opat ení ÚSES je založení nového biocentra BK 7, jehož základem bude výše
popsaný porost podél Mlýnského kanálu (Labský náhon). Biocentrum se rozší í
na okolní ornou p du.
Památné a významné stromy nejsou na plochách dot ených zám rem ani v jejich
blízkosti registrovány.
Znázorn ní systém ekologické stability v okolí zám ru je p ílohou . 11 oznámení.
Zvlášt chrán ná území
V okrese Hradec Králové je chrán no celkem 13 chrán ných území, která svým
charakterem reprezentují všechny d ležité biotopy a 76 památných a významných
strom a jejich skupin, p evážn dub a lip. V obr. . 7 jsou znázorn ny lokality
ZCHÚ a památných a významných strom .
Obr. . 7: Lokality ZCHÚ a památných a významných strom
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V míst zám ru ani v bližším okolí se zvlášt chrán ná území nevyskytují.
Pta í oblasti
Nejbližšími pta ími oblastmi je Komárov a Bohdane ský rybník. Hlavním d vodem
ochrany v pta í oblasti Komárov je moták pilich (Cirkus cyaneus) a kalous pustovka
(Asio flammeus). V pta í oblasti Bohdane ský rybník je hlavním d vodem ochrany
ch ástal kropenatý (Porzana porzana) a buka velký (Botaurus stellaris).
Na zájmové lokalit nebyl zjišt n jejich výskyt ani biotop vyhovující uvedeným
druh m – hlavním d vod m ochrany v t chto pta ích územích.
Evropsky významné lokality
Nejbližší evropsky významné lokality jsou následující CZ 0533305 Chrudimka
v Pardubicích. Hlavním p edm tem ochrany je druh hlínatka rohatá (Ophiogomphus
cecilia). Dalším územím je CZ0533309 Pardubice. Hlavním p edm tem ochrany je
druh páchník hn dý (Osmoderma eremitta).
Na zájmové lokalit nebyl zjišt n jejich výskyt ani biotop vyhovující uvedeným
druh m – hlavním d vod m za azení t chto území do národního seznamu.
Stanovisko orgánu ochrany p írody podle § 45i zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní
zákona . 218/2004 Sb. je p ílohou oznámení . 9.
Území p írodních park
Území p írodních park se v míst zám ru ani v bližším okolí nevyskytují.
Významné krajinné prvky
Významné krajinné prvky se v ešeném zám ru ani v jeho bezprost ední blízkosti
nenachází.
Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Archeologické nálezy jsou známé z okolí staveništ a sousedících ástí katastr .
Archeologické nálezy z Pla ic i Kuklen dokládají osídlení tohoto prostoru již
od mladší fáze starší doby kamenné (paleolitu), zejména však v mladší dob
kamenné (neolitu) a v mladší dob bronzové a starší dob železné. Osídlení se
vázalo na nepatrn vyvýšené polohy, poblíže vodních tok (zdroj vody), mimo
zaplavované území. V období raného st edov ku se v prostoru Pla ic i Kuklen
konstituoval pás osad, které vytvo ily zázemí slovanského hradišt v místech
M stské památkové rezervace Hradec Králové. Pla ice se staly sou ástí držav
Opatovického klášt ra a jsou listinn p ipomínány již k roku 1073. Pozd ji zde
vzniklo panské sídlo – tvrz ve strategické poloze v blízkosti cest z Hradce Králové
na Prahu a na Chrudim. Ves Pla ice se pozd ji stala sou ástí venkovských držav
m sta Hradec Králové.
Na základ
t chto výše uvedených skute ností je možné p edpokládat,
že archeologické doklady využití zdejší krajiny lov kem mohou být nalezeny
i v prostoru plánované stavby.
V prostoru budoucího staveništ a jeho bezprost edního okolí se nachází
archeologické nelezišt :
- Pla ice; nalezišt I, severovýchodní okraj obce, pole p. . 579/1; povrchový sb r
V. V okolek; 1965; štípaná kamenná industrie; paleolit
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-

Pla ice; na trase a v nejbližším okolí plánované dálnice D 11, západn
a jihozápadn od okraje pískovny Pla ice; povrchová prospekce; 2002; zlomky
keramiky, broušený kamenný nástroj; prav k, st edov k, novov k.

Areál Truck centra se nachází na území s archeologickými nálezy a je velice
pravd podobné, že v rámci zemních prací mohou být narušeny archeologické
situace.
Území hust zalidn ná
Areál spole nosti Truck Centrum, s.r.o. se bude nacházet v okrajové ásti m sta
Hradec Králové, v p ím stské ásti Pla ice. Nejbližší obytný d m je situován cca
250 m od zám ru. Souvislá obytná zástavba je vzdálena cca 400 m od zám ru.
Území zat žovaná nad míru únosného zatížení (v etn starých zát ží)
Na pozemcích, kde se nachází ešený zám r nejsou známy staré zát že.
Nejbližšími starými zát žemi je stará skládka (situována cca 700 východn
od areálu) a t leso staré skládky (jihovýchodn od zám ru, ve vzdálenosti cca 500
m).
C. I. 4. Geofaktory
Podle regionálního
(Demek, 1987):
provincie:
soustavy:
podsoustavy:
celku:
podcelku:
okrsku:

geomorfologického len ní

eské republiky je území sou ástí

eská vyso ina,
eská tabule,
Východo eská tabule,
Východolabská tabule,
Pardubická kotlina,
Královéhradecká kotlina.

Východolabská tabule
Nalézá se v severozápadní ásti Východo eské tabule a zaujímá plochu cca 1 689
km2. Je to plochá pahorkatina v povodí eky Labe a Cidliny. Leží na slínovcích,
jílovcích, spongilitech a pískovcích svrchní k ídy.
Pardubická kotlina
Pardubická kotlina je situována v jihovýchodní ásti Východolabské tabule na ploše
cca 718 km2. Je charakterizována jako erozní kotlina v povodí eky Labe. Leží
na slínovcích, jílovcích a spongilitech svrchní k ídy, s pleistocenními í ními
a eolickými sedimenty. Reliéf je p evážn
rovinný, st edopleistocenních
a mladopleistocenních í ních teras a údolních niv Labe, Lou né a p ítok .
Královéhradecká kotlina
Tato kotlina se nachází v severní ásti Pardubické kotliny. Je charakterizována jako
erozní kotlina v povodí eky Labe, nejdolejší Úpy a Orlice. Leží na slínovcích,
jílovcích a spongilitech spodního a st edního turonu a svrchního turonu až koniaku,
s pleistocenními í ními št rky a písky, eolickými písky a sprašemi. Reliéf je rovinný
se st edopleistoceními a mladodopleistocenními í ními terasami a údolních niv
Labe a jeho p ítok , se sprašovými pokryvy a záv jemi, místy s pokryvy a p esypy
navátých písk . Významným bodem je vrch Cháby (228 m).
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Podle regionálního geologického len ní, spadá ešený zám r pod geologickou
jednotku – labská oblast eské k ídy.
Reliéf terénu širšího území je modelován erozn
denudovanými zbytky
pleistocenních terasových stup
mezi navátými eolickými sprašemi, mén
hloubkovou í ní soustavou Pla ického potoka. Nadmo ská výška území je
v rozmezí 227 – 310 m. n. m.
Zájmové území spadá pod kvartérní sedimenty Labe a jeho p ítok a pod rajón 112
– Kvartérní sedimenty Labe po Pardubice. Tento hydrogeologický rajón se nachází
na správním území Povodí Labe, Státní podnik. Rajón tvo í opušt né koryto Labe
z wurmu, kterým protéká Opatovický kanál
V Cidlinsko – chrudimském bioregionu, kde je situován ešený zám r, p evažují
slíny svrchního turonu až koniaku a tvrdé slínovce. Na jihovýchod až
severovýchod vystupují slínité horniny st edního až spodního turonu. Na Ho ickém
h betu se vyno ují cenomanské kvádrové pískovce a áste n i permské podloží.
Západn od Cidliny i Labe nad Hradcem Králové se rozkládají rozsáhlé pokryvy
spraší (podobn i v Chrudimské ásti). Zna ný rozsah mají sedimenty nivní, místy
jsou vyvinuty slatiny nebo ložiska pánevních p novc .
Reliéf ve slínech charakterizuje mírn zvln ná pahorkatina se širokými, asto
kotlinovými údolími, v oblasti teras jsou typické plošiny a na spraších slab
sklon né roviny. Nad plochý reliéf ojedin le vystupují sv decké vrchy a suky. Skalní
tvary v bioregionu prakticky chyb jí.
Reliéf má charakter ploché pahorkatiny s výškovou lenitostí 30 – 75 m, p i
kontaktu s okolními vrchovinami a na vnit ních h betech má ráz až ploché vrchoviny
s lenitostí do 190 m.
Terén areálu je rovinný, pozemky leží v nadmo ské výšce 233 m.n.m.
Pedologie
V závislosti na geologickém podloží, mezoklimatu a výšce hladiny spodní vody
vznikly r zné p dní typy.
Dle genetických p dních p edstavitel se v širším území vyskytuje:
hn dozem – p evážná ást plochy
hn dozem ollimerizovaná – okolo obce Charbuzice, jihovýchodní ást ÚSES –
Pla ice
hn dozem slab oglejená – malé enklávy severn od obce H ibsko
ernozem illimerizovaná – úzký pruh území severn od St žer
illimerizovaná p da – severní okraj obce H ibsko
glejová p da – jihovýchodní ást plochy – podél silnice B ezhrad – Kukleny
hn dá p da, drnová p da – kolem trati SD a kolem Mlýnského kanálu
Mate ním substrátem jsou:
spraš – p evážná ást území
spraš na slínu – úzké údolí severn od silnice na Nový Bydžov – pod B ízským
lesem a jižní okraj obce St žery
spraš na št rkopískové terase – území severn od obce St žírky a ást území mezi
obcemi St žery a H ibsko
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písky – jihovýchodní ást území – mezi Pla icemi a B ezhradem
zahlin né št rkopísky – podél Mlýnského kanálu
Z hlediska zrnitosti se zhruba ve stejném zastoupení vyskytují p dy hlinité,
pís itohlinité i pís itohlinité až hlinité a pís ité.
Na p evládající ploše se nacházejí velmi hluboké p dy – mocnost p es 120 cm.
Hodnota pH je 7,5 – 8,5.
Lokalita náleží do skupiny geobiocén 2 BD 3. P dotvorným substrátem jsou
sprašové hlíny. P dním subtypem je vápnitá hn dá p da, pseudoglejová p da a
eutrofní kambizem. Z hlediska zrnitosti je p da v okolí zám ru hlinitá a jílovitohlinitá
a z hlediska hloubky hluboká. P da je st ídav mírn vlhká, dospodu až oglejená,
horní vrstvy prosychavé.
Výstavba areálu je navržena ve dvou variantách:
V tší varianta: p. .: 389/6, 389/25 (nov za azeno jako 162/1), 160/1 díl 1, 389/9
Malá varianta: p. .: 389/6
Parcelní . 389/6 a 389/9 se nalézají z hlediska bonity na 31300 a p. . 162/1 na
32210. BPEJ 31300 je III. t ídy ochrany zem d lské p dy a 32210 je BPEJ IV. t ídy
ochrany.
Do III. t ídy ochrany jsou slou eny p dy v jednotlivých klimatických regionech
s pr m rnou produk ní schopností a st edním stupn m ochrany, které je možno
v územním plánování využít pro eventuální výstavbu.
Do IV. t ídy ochrany jsou sdruženy p dy s p evážn podpr m rnou produk ní
schopností v rámci p íslušných klimatických region jen s omezenou ochranou,
využitelné i pro výstavbu.
BPEJ je plocha, kde p sobí soubor p dn klimatických, reliéfových a jiných initel ,
d ležitých pro r st a vývoj zem d lských plodin. BPEJ jsou ozna ovány
p timístným kódem, v n mž jsou obsažena sd lení pot ebná k charakteristice
stanovištního komplexu.
V následujících tabulkách jsou uvedeny charakteristiky BPEJ.

Kód region

Symbol region

Charakteristika
region

Suma teplot nad
10 ˚C

Pr m rná ro ní
teplota v ˚C

Pr m rný ro ní
úhrn srážek
v mm

Pravd podobno
st suchých
vegeta ních
období

Vláhová jistota

Tabulka .15: Charakteristika klimatických region

3

T3

teplý, mírn vlhký

2500 - 2800

(7) 8 - 9

550 - 650
(700)

10 - 20

4-7

Charakteristika hlavních p dních jednotek
Pozemky se nacházejí v oblasti:
13 - hn dozem a illimerizované p dy maximáln se slabým oglejením na spraších,
sprašových a svahových hlínách o mocnosti 0,4 - 0,5 m, uložených na velmi lehké
spodin ; závislé na deš ových srážkách;
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22 - hn dé p dy a rendziny na zahlin ných pís itých substrátech; v tšinou leh í
nebo st edn t žké, s vodním režimem pon kud p ízniv jším než p edchozí.
Charakteristika sklonitosti a expozice
Tabulka . 16: Sklonitost
Kód

Kategorie

Charakteristika

0
1
2
3
4
5
6

0-1˚
1-3˚
3-7˚
7-12˚
12-17˚
17-25˚
25˚

Úplná rovina
Rovina
Mírný svah
St ední svah
Výrazný svah
P íkrý svah
sráz

Expozice vyjad uje polohu území BPEJ v
kategoriích.

i sv tovým stranám ve

ty ech

Tabulka . 17: Expozice
Kód

Charakteristika

0

rovina (0-1o)

1

jih (JZ-JV)

2

východ a západ (JZ-SZ a JV-SV)

3

sever (SZ-SV)

expozice všesm rná

Samostatn se uvažuje expozice jižní v klimatických regionech 0, 1, 2, 3, 4 a 5 jako
negativní; zbývající expozice se slu ují bez rozlišení. V klimatických regionech 6, 7,
8 a 9 se samostatn uvažuje expozice severní jako negativní a expozice východ západ a jih se uvažují jako sob rovné.
V soustav BPEJ R je na tvrtém míst
a expozice (viz následující tabulka).

íselného kódu kombinace sklonitosti

Tabulka .18: Kombinace sklonitosti a expozice
Kód

Kategorie sklonitosti

Kategorie expozice

0
1
2
3
4
5
6
7
8

0-1
2
2
2
3
3
4
4
5-6

0
0
1
3
1
3
1
3
1
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Charakteristika skeletovitosti a hloubky p dy
Tabulka . 19: Skeletovitost
íselný kód

Charakteristika

0

bezskeletovité

s celkovým obsahem skeletu do 10 %

1

slab skeletovité

s celkovým obsahem skeletu do 25 %

2

st edn skeletovité

s celkovým obsahem skeletu do 50 %

Obsah skeletu je vyjád en celkovým obsahem št rku (pevné ástice hornin
od 4 do 30 mm) a kamene (pevné ástice hornin nad 30 mm).
Hloubka p dy vyjad uje hloubku ásti p dního profilu omezené bu pevnou
horninou, nebo silnou skeletovitostí.
Tabulka . 20: Hloubka p dy
Kód

Charakteristika

0

60 cm

p da hluboká

1

30 - 60 cm

p da st edn hluboká

2

30 cm

p da m lká

Na pátém míst íselného kódu je uveden kód kombinace skeletovitosti a hloubky
p dy (následující tabulka).
Tabulka . 21: Kombinace skeletovitosti a hloubky p dy
Kód

Kategorie skeletovitosti

Kategorie hloubky p dy

0

0

0

1

0-1

0-1

2

1

0

3

2

0

4

2

0-1

5

1

2

6

2

2

+)

0-1

0-1

8+)

2-3

0-2

9+)

0-3

0-2

7

Poznámka:
+)
platí pouze u HPJ 40 a 41

Areál je navržen v okrajové ásti m sta, u státní silnice sm r Hradec Králové Pla ice. Pozemek je doposud využívaný jako zem d lská p da.

47
EMPLA spol.s r.o.

Oznámení „TRUCK CENTRUM Hradec Králové“

C. I. 5. Vodní pom ry
Povrchová voda
Širší území náleží k povodí horního a st edního Labe. Celkem zaujímá plochu
14 735 km2 a leží v nadmo ské výšce 157 - 1602 m.n.m. Administrativn pat í jeho
území do Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a St edo eského kraje,
okrajové ásti také zasahují do kraje Vyso ina a na území m sta Prahy.
Nejvyšším poho ím v oblasti povodí horního a st edního Labe jsou Krkonoše.
Sm rem na západ na n navazují Jizerské hory. T etím nejvyšším poho ím jsou
Orlické hory. Po h ebenech t chto poho í prochází evropské rozvodí odd lující
úmo í Baltského a Severního mo e. Pro ú ely vodohospodá ského plánování byly k
hydrologicky sourodému povodí Labe p i azeny dv oblasti, které pat í k úmo í
Baltského mo e. Hlavními toky v oblasti jsou Labe a jeho p ítoky Úpa, Metuje,
Orlice, Chrudimka a Jizera.
Královehradeckým okresem protékají ty i v tší eky. Na východ je to ást toku
Labe a Orlice, které zde již mají charakter velkých nížinných ek s charakteristicky
meandrujícími koryty a na západ menší Cidlina s p ítokem Byst ice. Krajinu
dotvá ejí hojné rybníky, které byly budovány na místech podmá ených
a neobd lávatelných p d. Netvo í výrazné soustavy, jsou rovnom rn rozptýleny
v krajin . etná mrtvá í ní ramena vznikla p irozen nebo regulací na b ezích Labe
a Orlice. Mnohé z nich p edstavují cenné p írodov decké lokality stejn tak jako
zatopené pískovny a št rkovny.
ešený zám r se nalézá v hydrologickém po adí 1 03
Lou nou. Hlavní vodote tvo í Pla ický potok (západn
pravostranným p ítokem Labe. Pramení nad obcí St žírky
kanálu u Opatovic nad Labem. Délka toku iní 11,9 km,
Vodote je tokem II. ádu.

01 Labe od Orlice po
od zám ru), potok je
a ústí do Opatovického
plocha povodí 24 km2.

Obr. . 8: Povrchové vody

Truck centrum

Východn od zám ru protéká Labský náhon ( íslo hydrologického po adí je 1 03 01
002). Tento náhon odbo uje vpravo z Labe u P edm ic nad Labem ve výšce 237
m. n. m. a ústí zprava do Labe u B ezhradu v 226 m n. m.. Tento tok je
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z vodohospodá ského hlediska významný. Labský kanál je mimopstruhový revír
451 334 Labe 31 A. Tento revír spravuje místní organizace Hradec Králové.
Jihovýchodn od areálu jsou 4 vodní nádrže (písníky), které slouží pro t žbu písku.
Jedna nádrž je z ásti zavežena a u jedné se plánuje její dot žení (viz obr. . 7).
Nejbližší zdroje pitné vody v lokalit jsou domovní studny v Pla icích.
Areál Truck Centra se nenachází v záplavovém území (viz obr. . 1).
Podzemní voda
Zájmové území spadá pod kvartérní sedimenty Labe a jeho p ítok a pod rajón 112
– Kvartérní sedimenty Labe po Pardubice.

C. II. Charakteristika sou asného stavu životního prost edí
v dot eném území
C. II. 1. Ovzduší
C. II. 1. 1. Klimatické faktory
Podle klimatické klasifikace náleží dot ená lokalita do teplé klimatické oblasti T 2.
Pro oblast T2 je charakteristické dlouhé léto, teplé a suché; velmi krátké p echodné
období s teplým až mírn teplým jarem i podzimem, krátkou, mírn teplou, suchou
až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sn hové pokrývky. Podrobn jší
charakteristiky této klimatické oblasti jsou uvedeny v tabulce . 22.
Tabulka . 22: Klimatické charakteristiky oblasti MT7 (Quitt, 1971)
Charakteristiky

Klimatická oblast T2

Po et letních dn
Po et dn s pr m rnou teplotou >10°C

50 - 60
160 - 170

Po et mrazových dn

100 - 110

Po et ledových dn

30 - 40

Pr m rná teplota v lednu v °C

-2 až -3

Pr m rná teplota v ervenci v °C

18 - 19

Pr m rná teplota v dubnu v °C

8-9

Pr m rná teplota v íjnu v °C

7-9

Pr m rný po et dn se srážkami > 1 mm

90 - 100

Srážkový úhrn ve vegeta ním období v mm

350 - 400

Srážkový úhrn v zimním období v mm

200 - 300

Po et dn se sn hovou p ikrývkou

40 - 50

Po et dn zamra ených

120 - 140

Po et dn jasných

40 - 50
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Pro lokalitu Pla ice byla použita v trná r žice pro Hradec Králové. Odborný odhad
v trné r žice zpracoval HMÚ Praha. Zobrazení v trné r žice je v p íloze,
v rozptylové studii. V trná r žice udává etnost sm r v tr ve výšce 10 m
nad terénem pro p t t íd stability p ízemní vrstvy atmosféry (charakterizované
vertikálním teplotním gradientem) a t i t ídy rychlosti v tru (1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).
Z této v trné r žice vyplývá, že nejv tší etnost výskytu má západní vítr s 16,81 %.
etnost výskytu bezv t í je 9,1 %.
Vítr o rychlosti do 2,5 m.s-1 se vyskytuje v 54,51 % p ípad , vítr o rychlosti od 2,5 do
7,5 m.s-1 lze o ekávat v 41,73 % a rychlost v tru nad 7,5 m.s-1 se vyskytuje v 3,76
% p ípad .
I. a II. t ída stability po así v p ízemní vrstv atmosféry, tzn. špatné rozptylové
podmínky se vyskytují v 26,55 % p ípad .
Charakteristika t íd stability a výskyt t íd rychlosti v tru vyplývají z následující
tabulky:
Tabulka . 23: T ídy stability atmosféry
T ída
stability

Rozptylové podmínky

Výskyt t íd
rychlosti v tru
(m/s)

I

silná inverze, velmi špatný rozptyl

1,7

II

inverze, špatný rozptyl

III

slabá inverze nebo malý vertikální gradient teploty,
mírn zhoršené rozptylové podmínky

1,7

5

11

IV

normální stav atmosféry, dobrý rozptyl

1,7

5

11

V

labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl

1,7

1,7

5

5

Termická stabilita ovzduší souvisí se zm nami teploty vzduchu s m nící se výškou
nad zemí. Vzr stá-li teplota s výškou, t žší studený vzduch z stává v nižších
vrstvách atmosféry a tento fakt vede k útlumu vertikálních pohyb v ovzduší a tím
k nedostate nému rozptylu zne iš ujících látek, nastává inverze (I. a II. t ída
stability). Inverze se vyskytují p evážn v zimní polovin roku, kdy se zemský
povrch intenzivn ochlazuje. V d sledku nedostate ného slune ního zá ení mohou
inverze trvat i n kolik dní. V letní polovin roku se inverze vyskytují pouze v ranních
hodinách. Výskyt inverzí je dále omezen na dobu s menší rychlostí v tru. Silný vítr
vede k velké mechanické turbulenci v ovzduší, která má za následek normální
pokles teploty s výškou a rozrušení inverzí.
B žn se vyskytující rozptylové podmínky p edstavují t ídy stability III a IV, kdy
dochází bu k nulovému (III. t ída) nebo mírnému (IV. t ída) poklesu teploty
s výškou. Mohou se vyskytovat za jakékoli rychlosti v tru, p i silném v tru obvykle
nastávají podmínky IV. t íd stability.
V. t ída stability popisuje rozptylové podmínky p i silném poklesu teploty s výškou.
Za t chto situací dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosfé e, protože
leh í vzduch sm uje od zem vzh ru a t žší studený klesá k zemi, což vede
k rychlému rozptylu zne iš ujících látek. Výskyt t chto podmínek je omezen na letní
p lrok a slune ná odpoledne, kdy v d sledku p eh átého zemského povrchu se
siln zah ívá i p ízemní vrstva ovzduší.
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Kvalita ovzduší
Samotná problematika zne išt ní ovzduší je d sledkem p sobení vlastních zdroj ,
ale i zdroj ze blízkého i vzdálen jšího okolí. Imisní situace v zájmové lokalit není
trvale sledovaná. Níže v textu jsou uvedeny údaje p evzaté z ro enky HMÚ
“Zne išt ní ovzduší a chemické složení srážek na území R” za rok 2005
na nejbližších reprezentativních monitorovacích stanicích. Posuzovanou lokalitu
nejlépe vystihují m ící stanice . 396 – Hradec Králové – Sukovy sady
(reprezentativnost: 0,5 až 4 km), která se nachází cca 3 km od posuzovaného
zám ru. Další stanicí, kterou lze vzhledem k reprezentativnosti použít, je stanice
. 1503 – Hradec Králové – Brn nská (reprezentativnost: 0,5 až 4 km), která se
nachází cca 4 km od posuzovaného zám ru.
Oxid dusi itý - NO2
Hradec Králové – Sukovy sady, stanice . 396 ( HMÚ) - reprezentativnost:
okrskové m ítko (0,5 až 4 km), klasifikace stanice: dopravní, m stská, obytná,
obchodní, pr myslová, krajina: ást zastav ná, ást nezastav ná plocha, okraj
obcí, cíl m ícího programu: stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací, datum
vzniku: 01.01.1981.
Hodinové hodnoty imisní koncentrace NO2 nam ena v roce 2005 byla 154,0 µg/m3
(13. 10.). Denní maximum dosáhlo hodnoty 71,7 µg/m3 (16. 3.), 98% kvantil inil
58,5 µg/m3 a 95% kvantil 50,9 µg/m3. Pr m rná ro ní koncentrace v roce 2005
inila 30,8 µg/m3. Hodnoty tvrtletních pr m rných koncentrací byly 37,3 µg/m3
(1. tvrtletí), 27,2 µg/m3 (2. tvrtletí), 24,8 µg/m3 (3. tvrtletí)
a 34,5 µg/m3
(4. tvrtletí).
Hradec Králové - Brn nská, stanice . 1503 ( HMÚ) - reprezentativnost: okrskové
m ítko – (0,5 - 4 km), klasifikace stanice: dopravní, m stská, obytná, obchodní;
krajina: vícepodlažní zástavba (sídlišt z posledního desetiletí), cíl m ícího
programu: stanovení repr. konc. pro osídlené ásti území, datum vzniku:
01.01.2004.
Hodinová imisní koncentrace NO2 nam ena v roce 2005 byla 97,9 µg/m3 (10. 2.).
Denní maximum dosáhlo hodnoty 50,5 µg/m3 (9. 2.), 98% kvantil inil 47,9 µg/m3
a 95% kvantil 45,8 µg/m3. Pr m rná ro ní koncentrace v roce 2005 inila
30,6 µg/m3. Hodnoty tvrtletních pr m rných koncentrací byly 32,0 µg/m3
(1. tvrtletí), 29,2 µg/m3 (2. tvrtletí), 31,1 µg/m3 (3. tvrtletí) a 30,3 µg/m3
(4. tvrtletí).
Suspendované ástice frakce PM10
Hradec Králové – Sukovy sady, stanice . 396 ( HMÚ) – charakteristika stanice je
uvedena výše.
Hodinová imisní koncentrace PM10 nam ena v roce 2005 byla 137,5 µg/m3 (10. 2.).
Denní maximum dosáhlo hodnoty 80,8 µg/m3 (5.3.), 98% kvantil inil 66,7 µg/m3.
Pr m rná ro ní koncentrace za rok 2005 byla 27,5 µg/m3. Hodnoty tvrtletních
pr m rných koncentrací byly 32,6 µg/m3 (1. tvrtletí), 23,9 µg/m3 (2. tvrtletí), 23,9
µg/m3 (3. tvrtletí) a 30,2 µg/m3 (4. tvrtletí).
Hradec Králové – Brn nská, stanice . 1503 ( HMÚ) – charakteristika stanice je
uvedena výše.
Hodinová imisní koncentrace PM10 nam ena v roce 2005 byla 167,9 µg/m3 (1. 1.).
Denní maximum dosáhlo hodnoty 112,0 µg/m3 (5.3.), 98% kvantil inil 84,5 µg/m3.
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Pr m rná ro ní koncentrace za rok 2005 byla 32,3 µg/m3. Hodnoty tvrtletních
pr m rných koncentrací byly 39,0 µg/m3 (1. tvrtletí), 25,0 µg/m3 (2. tvrtletí),
26,2 µg/m3 (3. tvrtletí) a 39,0 µg/m3 (4. tvrtletí).
Benzen
Nejbližší stanice monitorující imisní koncentraci benzenu se nachází v Hradci
Králové.
Hradec Králové – Sukovy sady, stanice . 396 ( HMÚ) – charakteristika stanice je
uvedena výše.
V roce 2005 byla nam ena pr m rná ro ní koncentrace benzenu 2,0 µg/m3.
Pro posouzení úrovn zne išt ní ovzduší v p edm tné lokalit lze rovn ž použít
hodnoty uvedené v rozptylové studii zpracované v rámci Krajského programu
snižování emisí Královéhradeckého kraje (p íloha J). Rozptylová studie hodnotila
stávající stav prezentovaný rokem 2001 a výhledový stav k roku 2010. Do výpo tu
byly zahrnuty všechny zdroje typu REZZO 1, 2, 3 a 4 z Královéhradeckého kraje a
zdroje ze sousedních kraj v pásmu minimáln 5 km od hranice kraje.
V p íloze . 3 rozptylové studie (Imisní charakteristiky) jsou znázorn ny maximální
hodinové imisní koncentrace NO2 pro stávající (2001) a výhledový (2010) stav,
pr m rné ro ní imisní koncentrace NO2 pro stávající a výhledový stav a pr m rné
ro ní imisní koncentrace benzenu pro stávající stav. Imisní koncentrace PM10
nebyly v rozptylové studii zpracované v rámci Krajského programu snižování emisí
uvažovány.
Z obrázku, kde je uvedeno pole maximálních hodinových koncentrací, lze pro
posuzovanou lokalitu odhadnout imisní koncentrace NO2 okolo 50 µg/m3 pro
sou asný stav a okolo 10 µg/m3 pro výhledový stav. Ro ní imisní koncentrace NO2
pro stávající stav (rok 2001) lze odhadnout okolo 3 µg/m3, pro výhledový stav (rok
2010) okolo 1,2 µg/m3.
Ro ní imisní koncentrace benzenu pro stávající stav (rok 2000) lze odhadnout
okolo 0,08 µg/m3, pro výhledový stav nejsou imisní koncentrace benzenu uvedeny.
C. II. 2. Biologické pom ry zájmového území
Terén areálu je mírn svažitý, zvedá se sm rem k severovýchodu, pozemky leží
v nadmo ské výšce 564 - 562 m.n.m.
Podle Culka (1996) se ešený zám r nalézá v Cidlinsko – chrudimském bioregionu.
Cidlinsko – chrudimský bioregion se nachází ve st ední ásti východních ech.
Reliéf je p evážn plochý, tvo ený p evážnou ástí Východolabské tabule,
Chrudimskou tabulí, v tší ástí Orlické tabule a ástí Turnovské a B lohradské
pahorkatiny. Bioregion má dv
ásti odd lené nivou a terasami eky Labe, které
pat í do Pardubického bioregionu. Jeho celková plocha je cca 2 567 km2.
Bioregion leží z ásti v termofytiku a menší ást se rozkládá i v mezofytiku.
Podle fytogeografického len ní náleží ešený zám r do teplomilné kv teny,
obvodu teplomilné kv teny, podle regionáln fytogeografického len ní náleží
do termofytika – eské termofytikum 15 b – Hradecké polabí.
Podle lesnického len ní náleží bioregion do lesní oblasti 17 – polabí, p evažuje
druhý vegeta ní lesní stupe bukodubový.
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P evážnou ást území zasahuje biochora I/3/3 teplých rovin akumula ního rázu
vyšších teras. Biochoru tvo í zem d lsky obd lávaná p da a jedná se o sprašové
hlíny, degradované. Místy je ornice splavena vodní erozí.
Zem d lské osídlení zde za alo již v neolitu a od té doby se zmenšovala rozloha
les . Dnes je lesnatost královehradeckém okresu velmi malá (16,5%), lesní porosty
jsou maloplošné, rozptýlené. Lesní porosty jsou p evážn smíšené s p evahou
jehli nan (70,6%). Ekologická stabilita lesních porost je pr m rná.
V sou asné dob p evažuje orná p da, p ítomny jsou však i lesy s velkým
zastoupením dub a kulturních smr in. K charakteru bioregionu pat í též rybníky
a vlhké louky.
Bioregion je tvo en nízkou k ídovou tabulí a je typický p echodem 2. bukovo –
dubového vegeta ního stupn do 3. dubovo – bukového. Zastoupena je teplejší
varianta mezofilní (hájové) bioty, p i emž do ní mírn p esahují mén náro né
teplomilné prvky hercynského charakteru a z východu pronikají karpatské prvky.
V depresích se p edpokládají hydrofiln jší typy acidofilních doubrav a lipové
b eziny. Netypické ásti bioregionu charakterizují bu iny na severních svazích,
tvo ící p echod do okolních vrchovin, dále širší nivy, tvo ící p echod
k Pardubickému bioregionu a okrajové kontaktní ásti bioregionu.
Potenciální p irozenou vegetací v tšiny území jsou dubohab iny, p edstavované
zejména asociací Melampyro nemorosi – Carpinetum, které ve vlh ích polohách
p echázejí i asociaci Tilio – Betuletum. Souvisleji na Ho ických chlumech
a ostr vkovit v jižní ásti bioregionu se vyskytují acidofilní doubravy (Genisto
germanicae – Quercion), velmi omezen též teplomilné doubravy (p evážn
Potentillo albae – Quercetum). Na severních svazích h bet je možno p edpokládat
vegetaci kv tnatých bu in podsvazu Fagenion. Podél vodních tok jsou p ítomny
luhy, reprezentované asociací Pruno – Fraxinetum. Charakteristickou sou ástí
vegetace na slatinách jsou olšiny svazu Alnion glutinosae, zejména Carici
elongatae – Alnetum.
V okolí rybník je možné nalézt porosty vysokých ost ic svaz Caricion gracilit
a Magnocaricion elatae, na n ž navazují rákosiny svazu Phragmition communist.
Na suchých stanovištích se vyskytuje vegetace svazu Cirsio – Brachypodion
pinnati. Lemovou vegetaci na opukách tvo í vegetace svazu Geranion sanguinei.
Bioregion je tvo en siln zkulturn lou krajinou s ochuzenou faunou nižších poloh,
p evážn hercynského p vodu (havran polní, b ehule í ní), se západními vlivy
(ropucha krátkonohá). Lesní porosty p edstavují p edevším spole enstva
dubohab in s b žnou lesní faunou. Živo išstvo, zj. entomofauna Královéhradecka,
odpovídá poloze okresu ve východním Polabí.
Zájmové pozemky se nachází ve skupin geobiocén 2 BD 3 (Fagi – querceta
tiliae). Vegeta ní stupe 2 (bukodubový), ekologická ada BD je charakterizována
jako mezotrofn bazická a hydrická ada jako normální. Lesní typ je – 2 H 6 a 2 H 7
(hlinitá buková doubrava š avelová a oglejená. P dorysným substrátem jsou
sprašové hlíny.
Na lokalit ur ené k výstavb Truck Centra byl b hem ervence 2006 proveden
biologický pr zkum zam ený na zjišt ní p ítomných druh rostlin a živo ich
s d razem na výskyt taxon chrán ných podle zákona . 114/1992 Sb., v platném
zn ní. (Biologickém posouzení je sou ástí oznámení – p íloha . 5.)
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Na pozemcích p ímo dot ených stavbou se v sou asnosti nalézají intenzivn
obhospoda ované polní kultury. V tší ást plánované stavby bude situována
na míst , kde je nyní kulturní louka založená výsevem na bývalém poli. Menší ást
zamýšlené stavby bude ležet na míst sou asného pole, na kterém probíhá
intenzivní p stování b žných plodin.
Flora
Výše zmín ná louka je pravideln se ená vícekrát za rok. Porost je zapojený
a druhov velice chudý. P evládají kulturní druhy trav snášející sušší p dy,
p edevším kost ava ervená (Festuca rubra), jílek vytrvalý (Lolium perenne)
a psine ek rozkladitý (Agrostis capillaris), které byly použité k zasetí louky stejn
jako jetel plazivý (Trifolium repens). B žné lu ní byliny se v porostu vyskytují jen
ojedin le, ast ji zde nalezneme jen máchelku podzimní (Leontodon autumnalis),
pampelišku (Taraxacum sec. ruderalia), eb í ek obecný (Achillea millefolium), jetel
pochybný (Trifolium dubium) a štírovník r žkatý (Lotus corniculatus). Sousední
polní kultury jsou ošet ovány herbicidy, takže zde udržely jen nejodoln jší druhy
plevel jako je pchá oset (Cirsium arvense), lopuch menší (Artium lappa), rmen
rolní (Anthemis arvensis), mák vl í (Papaver rhoeas), pomn nka rolní (Myosotis
arvensis). Druhov nejbohatší porost na lokalit se nachází na okraji silnice Hradec
Králové – Pla ice. Ani v tomto p ípad se však nejedná o biologicky významn jší
porost. Je zde vysazena alej lípy srd ité (Tilia cordata) a jasanu ztepilého (Fraxinus
excelsior). Pod t mito d evinami se nachází pás vegetace s p evahou trav – ovsík
vyvýšený (Arrhenatherum elatius), srha ízna ka (Dactylis glomerata) a výskytem
n kterých druh typických pro mezofilní louky – kakost lu ní (Geranium pratense),
pasti ák setý (Pastinaca sativa), mrkev obecná (Daucus carota), chrpa lu ní
(Centaurea jacea), t ezelka skvrnitá (Hypericum maculatum), kozí brada lu ní
(Tragopogon pratensis a další. Místy se zde vyskytují mladé ke e hlohu (Crataegus
sp.) a zmlazení jasanu. (P ehled všech druh rostlin zjišt ných na zájmových
pozemcích je uveden v biologickém posouzení, v p íloze oznámení . 5.)
Fauna
Spole enstvo živo ich obývající zájmové území odpovídá charakteru stanovišt .
Jde o druhov zna n chudou zoocenózu druh b žn obývajících kulturní step.
Ze savc byly na lokalit a v nejbližším okolí pozorovány stopy a pobytové znaky
srnce obecného (Carpeolus carpeolus) a krtka obecného (Talpa europaea), p ímým
pozorováním byl zjišt n zajíc polní (Lepus auropaeus), hraboš polní (Microtus
arvalis), myšice k ovinná (Apodemus sylvaticus) a ježek západní (Erinaceus
europaeus). Spole enstvo pták osidlujících prostor dot ený stavbou je rovn ž
chudé, byly zaznamenány pouze dva druhy, které mohou lokalitu využívat jako
hnízdišt . Jedná se o sk ivana polního (Alauda arvensis) a bažanta polního
(Phasianus colchicus), kte í hnízdí p ímo v polních kulturách. Další zjišt ní ptáci
jako kos erný (Turdus merula), straka obecná (Pica pica), strnad obecný
(Emberiza citrinella) nenacházejí na lokalit vhodné podmínky k hnízd ní, ale žijí
v blízkém okolí ve vhodn jších biotopech. N kolik druh bylo pozorováno pouze na
p eletu – poštolka obecná (Falco tinunculus), holub h ivná (Columba palambus),
racek chechtavý (Larus ridibundus), holub domácí (Columba livia forma domestica).
Z ochraná ského hlediska je zajímavý výskyt ohrožené b ehule í ní (Riparia
riparia), která hnízdí v prostoru št rkopískovny vzdálené asi 300 m jihovýchodn
od hodnocené lokality.
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V míst ur eném pro stavbu Truck Centra nebyl zjišt n výskyt žádných plaz ani
obojživelník . Lokalita svým charakterem neodpovídá stanovištním nárok m v tšiny
druh t chto skupin. Nelze však vylou it náhodný výskyt n kterých plaz , kte í byli
zjišt ny v blízkém okolí. Jde o ješt rku obecnou (Lacerta agilis), která byla
pozorována na železni ním náspu 50 m od plánované stavby. Tento druh pat í mezi
siln ohrožené, na hodnocené lokalit však nenachází vhodné úkryty. Dalším
plazem žijícím v okolí místa zám ru je ohrožená užovka obojková (Natrix natrix),
která byla pozorována v prostoru výše zmín né št rkovny. Tento druh vyhledává
stanovišt v blízkosti vod a na pozemky ur ené ke stavb zám ru by se mohl dostat
pouze náhodn . V prostoru št rkovny byl zjišt n i výskyt kriticky ohroženého
skokana sk ehotavého (Rana ridibunda), který je rovn ž siln vázán na vodní
biotopy.
Zástupci bezobratlých byli sledováni pouze orienta n s d razem na zjišt ní
p ítomnosti zvlášt chrán ných druh . P ímo na dot ené lokalit byl nalezen jeden
exemplá ohroženého zlatohlávka (Oxythyrea funesta), který sbíral potravu
na pchá ích rostoucích na okraji pole. Z ostatních zástupc hmyzu byly zastiženy
pouze b žné druhy typické pro intenzivní agrocenózy:
- brouci: hrbá osenní (Zabrus gibbus), kvapník modrý (Harpalus affinis), kova íci
(Athous vittatus a A. niger), krytohlavové (Cryptocephalus sp.), d ep íci
(Phyllotretta sp.) a blýská ci rodu Meligethes;
- motýli: dva druhy b lásk (Pieris brassicae a P. napi), soumra níkem
metlicovým (Thymelicus sylvestris), v etenuškami (Zygaena), osenicemi rodu
Euxona a Agrostis a trava íky (Crambus sp.);
- dvouk ídlí: zástupci rodu bzu ivka (Lucillia), pest enka (Vollucella, Eristalis)
a tiplice (Tipula);
- blanok ídlí: v ela medonosná (Apis melifera), chluponožka (Dasypoda sp.);
- z dalších skupin: ploštice z eledi klopuškovití (Miridae), saran e rodu
Osmoceastus.
Bohatší spole enstva se vyskytují v porostech podél železni ní trat asi 50 m
od sledované lokality. Zde byl pozorován výskyt meláka polního (Bombus
agrorum). Tento ohrožený druh by do porostu plánované stavby mohl zaletovat
za potravou. Zvlášt chrán né druhy jiných bezobratlých jsou vázáni na odlišný typ
prost edí.
Pokud dojde k realizaci navržené stavby Truck Centra, budou p ímo zlikvidovány
rostlinná spole enstva na ploše o velikosti p ibližn 1 ha. P i výstavb dojde
k vykácení n kolika vzrostlých strom z aleje silnice. Diverzita vegetace je malá,
p ítomné rostliny pat í k nejb žn jším druh m, které jsou schopné r st
v zem d lské krajin . Jak dot ená kulturní louka, tak p ilehlé polní kultury
nep edstavují vhodné biotopy pro ochraná sky významné druhy živo ich .
V blízkém okolí byl zaznamenán výskyt zvlášt chrán ných druh obratlovc jako je
b ehule í ní (Riparia riparia), ješt rka obecná (Lacerta agilis), užovka obojková
(Natrix natrix) a skokan k ehotavý (Rana ridubunda). Realizací zám ru nedojde
k ohrožení existence populací t chto druh , protože jsou vázáni na biotopy, které
se v míst navrženého zám ru nevyskytují. B ehule í ní sice ob as využívají
dot ené území p i lovu potravy, ale v t sném okolí bude zachován dostatek
obdobných loviš . Pokud by stavba byla provád na v jarním období, mohlo by dojít
ke zni ení sn šek n kterých pták hnízdících na zemi jako je sk ivan polní (Alauda
arvensis), bažant obecný (Phasianus colchicus).
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Vliv na populaci bezobratlých bude spo ívat ve ztrát stanoviš . V sou asnosti mají
na lokalit nejv tší význam okraje polí s výskytem pchá , bodlák a dalších rostlin,
které poskytují potravu pro hmyz. V p ípad ohroženého zlatohlávka (Oxythyrea
funesta), nelze vylou it zásah do biotopu a p ímé poškození vývojových stádií
žijících v p d . Tento druh se v poslední dob ší í a v okolní krajin nalézá
dostatek vhodn jších stanoviš . Další ohrožený druh zjišt ný v blízkém okolí je
melák polní (Bombus agroruml), nebude významn postižen nebo na lokalit
trvale nežije díky nedostatku vhodných úkryt .
C. II. 3. Krajina
P írodní charakteristika
ešený zám r se nachází v jihovýchodní okrajové ásti Hradce Králové,
v katastrálním území Pla ice. Terén areálu je rovinatý, pozemky leží v nadmo ské
výšce 233 m.n.m. Pozemky, na kterých bude areál situován je tvo en zem d lskými
pozemky (poli a loukou).
Širší území je tvo eno rozlehlými pozemky orné p dy, které nejsou rozd leny
rozptýlenou zelení na menší celky. Pozemky orné p dy jsou protkány systémem
otev ených vodote í (meliora ních kanál ), které tvo í pouze ást p vodního
odvod ovacího systému, protože zbývající ást je v sou asnosti zatrubn na
a p evedena do orné p dy. Meliora ní kanály jsou p evážn holé, bez doprovodné
zelen , místy zanešené a nefunk ní. Orba je provád na vesm s na samostatné
b ehové hrany, takže splach ornice je p ímo do pr to ného profilu. Kanály jsou
z v tší ásti suché a zna n zahloubené pod terén. Do kanál je vyúst na
systematická drenáž, která je vybudována na p evážné vým e orné p dy. Tyto
skute nosti jednozna n ukazují na to, že zájmové území je ekologicky nestabilní
a tudíž velmi zranitelné.
V sou asnosti je krajina v okolí lokality siln zkulturn ná. P evládají intenzivn
obhospoda ované zem d lské kultury, d ležitou roli hraje t sná blízkost sídelního
m sta Hradec Králové. S tím souvisí i p ítomnost dalších antropogenních struktur
jako jsou silni ní a železni ní komunikace, nákupní a pr myslové zóny nebo areály
pro t žbu št rkopísku.
Nejbližší obytná zástavba se nalézá západn od areálu v p ím stské oblasti
Pla ice. Severn od zám ru, na druhé stran státní silnice (ulice Vl kovická) je
nákupní st edisko Hypernova (asi 600 m). Areál je podél jižní až severní strany
lemován železni ní tratí a ochranným pásmem eských drah.
Na lokalit se nenalézá žádné zvlášt chrán né území, ani prvky územního
systému ekologické stability ve smyslu zákona . 114/1992 Sb., v platném zn ní.
Území p írodních park , území historického, kulturního nebo archeologického
významu, památné nebo významné stromy se v míst zám ru ani v bližším okolí
nevyskytují.
Krajinné dominanty p írodního a kulturního charakteru, negativní prvky v krajin
Rozhodující vliv na utvá ení krajiny m lo zem d lství, provozované zde velkými
a bohatými statky, které zejména v 19. století m nily krajinu zoráváním luk. Tyto
nep íznivé zásahy se zmnohanásobily v období kolektivizace a socializace
zem d lství ve druhé polovin 20. století (rozorání mezí, likvidace zelen ,
velkoplošné odvod ování pozemk
aj.), tím došlo k vytvo ení rozlehlých
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zem d lsky obhospoda ovaných ploch a k odstran ní rozptýlené zelen . Nejvíce
však krajina utrp la velkoplošným odvodn ním pozemk , drobné polní toky byly
zatrubn ny a došlo k likvidaci luk a b ehových porost v jejich okolí.
Vedle poškození krajinného rázu došlo i ke snížení ekologické stability a p írodní
rozmanitosti území, tato rozmanitost se již bude do krajiny vracet již velmi pomalu.
P i hodnocení zájmového území z hlediska krajinného rázu lze konstatovat,
že estetická hodnota krajinného rázu je již v sou asné dob snížena.
Významné krajinné dominanty se v blízkém okolí uvažovaného zám ru nevyskytují.
Celková charakteristika území
Estetická kvalita lokality byla již narušena d ív jší inností. Celkový ráz krajiny je
dán rovinatým terénem a p evážn zem d lsky obd lávanou p dou, což p sobí
jednotvárn . Lesy, které jsou v okrajích, jsou ve v tších komplexech mimo území.
Zám r je v souladu s územním plánem m sta Hradce Králové. Areál leží dle
plánovací dokumentace z hlediska využití na plochách pro motorovou dopravu ostatní a plochách krajinné zelen “.
C. II. 4. Obyvatelstvo
ešený zám r se nachází v Hradci Králové v ásti obce Pla ice. Nejbližší obytný
d m je situován cca 250 m od zám ru. Souvislá obytná zástavba je vzdálena cca
400 m od zám ru.
V Hradci Králové je evidováno 21 ástí obcí, 807 ulic, 14 734 adres. V obci je
k trvalému pobytu p ihlášeno 96 394 obyvatel (z toho je 40 217 muž nad 15 let,
6 407 chlapc do 15 let, 43 854 žen nad 15 let, 5 916 dívek do 15 let).
V ásti Pla ice je evidováno 11 ulic a celkem 266 adres.
(Tento stav je prezentován k 3.7. 2006, zdrojem informací je Ministerstvo vnitra
R.)
C. II. 5. Hmotný majetek
Zám r bude realizován na soukromích pozemcích, které firma TC-HK spol. s r.o.
vykoupí od jejich vlastník .
V míst areálu ani okolí se nenachází žádné další objekty, které by byly narušeny
plánovaným zám rem.
C. II. 6. Historický vývoj a kulturní hodnoty v území
Hradec Králové je m sto eských královen, Elišky Rej ky a Elišky Pomo anské.
Vzniklo roku 1225 a bylo již ve st edov ku východo eskou metropolí. Kdysi m sto
husitské, pozd ji sídlo biskupství i vojenská pevnost (bitva u Chlumu r. 1866).
Na konci 18. století se Hradec prom oval ve velkou barokní pevnost, p i emž v tší
ást m sta byla zbo ena. Pro její obyvatele byl postaven Nový Hradec Králové.
Za átkem 20. století za ala nová výstavba m sta, na níž se podíleli p ední eští
architekti Jan Kot ra a Josef Go ár. Tito dva architekti obohatili m sto o mnoho
významných budov. Ve m st i v okolí jsou desítky kilometr cyklostezek, plavecký
bazén, aquacentrum s mo ským p íbojem, ob í akvárium, koupališt , kempy.
Snadno dosažitelné pam tihodnosti, nap . Hrádek u Nechanic, Kuks, Probošt v
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betlém v T ebechovicích, skalní m sta v eském ráji a Adršpachu, blízkost Krkonoš
a Orlických hor.
Mezi akce reprezentující kulturní život pat í: folklorní festival Hradec Králové Pardubice ( erven), výro í rekonstrukce bitvy u Hradce Králové ( ervenec),
Mezinárodní letecký festival CIAF (zá í), Hradecké hudební dny ( íjen), Techfilm
( íjen) a další.
C. II. 7. Hluková situace
Stávající stav
Dominantním zdrojem hluku v zájmové lokalit je doprava v ulicích Kutnohorská
a Vl kovická. Projevuje se zde i vliv železni ní dopravy na trati 020 (HK-Chlumec
nad Cidlinou). Není zde žádný významný stacionární zdroj hluku.
Stávající stav je v hlukové studii vyhodnocen formou m ení a modelovým
výpo tem.
M ení bylo provedeno v denní dob . Z m ení byl vypracován protokol F107/2006,
který je samostatnou p ílohou hlukové studie (viz p íloha .7 oznámení). Výsledky
m ení jsou shrnuty v následující tabulce.
Tabulka . 24: Ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T z dopravy
ve výšce 3 m nad terénem
Nam ené hodnoty.

Prom nný

[dB]

LpAmax LpAmax
[dB] p [dB]

LpA99
[dB]

LpA90
[dB]

LpA50
[dB]

LpA10
[dB]

LpA1
[dB]

délka
nám ru T
[min]

61,8

36,6

82,7

101,9

37,5

40,3

51,0

66,6

75,2

60 2)

69,2

37,0

87,8

102,5

42,1

51,6

63,6

72,5

80,3

60 3)

bod

LpAeq
[dB]

LpAmin

1
5 1)
1)

Charakt. hluku

2)

odpovídá m ícímu bodu . 2 v protokolu F107/06.
délka nám ru odpovídá „B žné t íd p esnosti“, kdy sm rodatná odchylka σ = 3,0.

3)

délka nám ru odpovídá „Technické t íd p esnosti“, kdy sm rodatná odchylka σ = 2,0.

LAeq,T
LpA max
LpA min
LA1 - 99-

ekvivalentní hladina ak. tlaku A p i asovém vážení F za dobu m ení T.
nejvyšší hladina akustického tlaku
nejnižší hladina akustického tlaku
hladina akustického tlaku A p ekro ená v 1 – 99 % doby z uvažovaného
(m eného) asového intervalu (blíže viz protokol F107/2006)

Posouzení zám ru je provedeno pomocí modelového výpo tu programem Hluk +,
verze 7.12 Profi – „Výpo et dopravního a pr myslového hluku ve venkovním
prost edí“. Pro modelový výpo et stávající hlukové zát že dopravy byly použity
oficiální údaje ze s ítání hustoty provedené editelstvím silnic a dálnic R a údaje
Magistrátu m sta Hradec Králové. Výpo et je proveden pro denní dobu (T=16 h)
a modelový rok 2010.
Hluková situace byla po ítána pro 6 výpo tových bod , které byly umíst ny
u nejbližšího chrán ného venkovního prostoru a nejbližšího chrán ného
venkovního prostoru staveb (obytné zástavby) v blízkosti zám ru (viz. tabulka .
25). Výpo tové body byly umíst ny ve výšce 3 m nad terénem.
58
EMPLA spol.s r.o.

Oznámení „TRUCK CENTRUM Hradec Králové“

Tabulka . 25: Umíst ní modelových bod
Výpo tový
bod

M ení Umíst ní

1

Ano

Hranice chrán ného venkovního prostoru - patrový rodinný
d m bez .p. v ul. Vl kovická. Bod se nachází u plotu
nejblíže ve sm ru zám ru – jedná se o východní okraj Pla ic.

2

Ne

Hranice chrán ného venkovního prostoru staveb - patrový
rodinný d m bez .p. v ul. Vl kovická.

3

Ne

Hranice chrán ného venkovního prostoru - patrový rodinný
d m .p. 121 v ul. Vl kovická.

4

Ne

Hranice chrán ného venkovního prostoru staveb – patrový
rodinný d m .p. 121 v ul. Vl kovická.

5

Ano

Hranice chrán ného venkovního prostoru – u plotu zahrady
patrového rodinného domu .p. 20 v ul. Kutnohorská.

6

Ne

Hranice chrán ného venkovního prostoru staveb – u plotu
zahrady patrového rodinného domu .p. 20 v ul. Kutnohorská.

Tabulka . 26: Výsledky vlivu akustické emise na imisní stav ve výpo tových
bodech pro sou asný stav
M ící bod

Sou asný stav - nulová varianta
(denní doba)
Ekvivalentní hladina akustického tlaku
LAeq,T [dB]

1

2

3

4

5

6

56,5

51,3

60,8

58,2

69,2

69,0

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM RU NA VE EJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ
D. I. Charakteristika možných vliv
významnosti

a odhad jejich velikosti a

D. I. 1. Zdravotní rizika
Tato kapitola shrnuje záv ry hodnocení vlivu zám ru z hlediska zdravotních rizik,
které bylo zpracováno držitelem osv d ení odborné zp sobilosti pro oblast
posuzování vliv na ve ejné zdraví. Hodnocení je samostatnou p ílohou oznámení
(viz. p íloha . 8)
Hodnocení zdravotních rizik (HRA – Health risk assessment) je postup, který
využívá všech dostupných údaj (dle sou asného v deckého poznání) pro
ur ení faktor , které mohou za ur itých podmínek vyvolat nežádoucí zdravotní
ú inky. Dále odhaduje rozsah expozice ur itému faktoru, kterému jsou nebo
v budoucnu mohou být vystaveny jednotlivé skupiny dot ené populace a kone n
zahrnuje charakterizaci existujících i potenciálních rizik vyplývajících z uvedených
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zjišt ní. Sou ástí hodnocení je také diskuse úrovn nejistot, které jsou spjaty
s tímto procesem.
Byl zhodnocen vliv na zdraví obyvatel v dot eném území z hlediska zát že hlukem
a zne iš ujícími škodlivinami v ovzduší. Hodnocení zdravotních rizik bylo provedeno
dle autoriza ního návodu AN/14/03 a AN/15/04 Státního zdravotního ústavu Praha
pro hodnocení zdravotních rizik dle zákona . 258/2000 Sb. o ochran ve ejného
zdraví, v platném zn ní.
Chemické škodliviny, prach
Bylo zhodnoceno zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí areálu vyplývající
z inhala ní expozice škodlivinám emitovaných v souvislosti s b žným provozem
zám ru (resp. z vyvolané obslužné dopravy a z vytáp ní). Podkladem pro
hodnocení zdravotních rizik i kvality ovzduší v dané lokalit byly výsledky
modelových výstup rozptylové studie.
Pro hodnocení zdravotních rizik byly vybrány následující látky a to na základ
p edpokládaného emitovaného množství a ú ink t chto látek:
- z provozu automobilové dopravy: oxid dusi itý, benzen, prašný aerosol (frakce
PM10),
- z provozu spalovacích zdroj : oxid dusi itý, prašný aerosol (frakce PM10).
Škodliviny - imise jsou z venkovního ovzduší p ijímány exponovanými jedinci
(p edevším inhala n ), pronikají do lidského organismu a ást vdechovaných
škodlivin se vst ebává jako vnit ní dávka.
Pro látky s prahovými ú inky jsou stanoveny referen ní koncentrace a dávky. (U
t chto látek se uvažuje s existencí prahové úrovn expozice, pod kterou se
neo ekává významný nežádoucí ú inek (vlivem fyziologických adapta ních,
detoxika ních a repara ních mechanism organismu)). Referen ní koncentrace je
hmotnostní koncentrace látky v ovzduší, která p i expozici odpovídající
hodnocenému intervalu pravd podobn nezp sobí poškození zdraví populace,
v etn citlivých podskupin (sta í a nemocní lidé, d ti apod.).
U n kterých škodlivin (prach, oxidy dusíku) nejsou stanoveny referen ní
koncentrace - pro nízkou toxicitu škodliviny nebo pro nep esn definovanovatelné
p sobení na ur ité systémy. Pro hodnocení zdravotních rizik jsou využívány
publikované vztahy, které vychází z epidemiologických studií a vyjad ují závislost
mezi koncentrací a výskytem r zných zdravotních obtíží.
Na základ provedeného hodnocení lze konstatovat, že p ísp vek míry rizika
nekarcinogenního ú inku posuzovaných škodlivin (oxidu dusi itého (NO2),
suspendovaných ástic frakce PM10) vyvolaný zprovozn ním zám ru není p íliš
významný.
S benzenem je spojeno riziko karcinogenního p sobení, proto byla provedena
charakterizace rizika této látky z hlediska jejich karcinogenních ú ink . U látek
s karcinogenními ú inky se obecn p edpokládá, že neexistuje prahová úrove
expozice. Každá dávka je spojena s vzestupem pravd podobnosti vzniku
nádorového bujení; nulové riziko je p i nulové expozici. Referen ní koncentrace pro
tuto látku uvádí, jaká koncentrace odpovídá dané pravd podobnosti navýšení
výskyt nádor .
Imisní p ísp vek benzenu vyvolaný pouze provozem zám ru (resp. obslužnou
dopravou) je nízký. Z výpo tu míry pravd podobnosti zvýšení výskytu karcinom
nad b žný výskyt v populaci (tzv. ILCR) pro inhala ní expozici benzenu vyplývá,
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že zjišt né ILCR pouze pro p ísp vek z provozu zám ru bude o 3 ády nižší než je
p ijatelná úrove rizika (tj. 1.10-6 = 1 p ípad onemocn ní rakovinou p i celoživotní
expozici na milion exponovaných osob).
Pro hodnocení expozice byly použity nejvyšší hodnoty imisního p ísp vku provozu
zám ru a byla uvažována nep etržitá expozice obyvatelstva t mto imisním
koncentracím, ímž dochází k nadhodnocení reálného rizika. K hodnocení rizika
karcinogenního ú inku benzenu byla využita jednotka karcinogenního rizika dle
Sv tové zdravotnické organizace (WHO) odvozená z epidemiologické studie
u profesionáln exponovaných osob. Skute né riziko bude pravd podobn nižší.
Ve výpo tech rozptylové studie, ze kterých vychází toto hodnocení zdravotních
rizik, nebyl uvažován vliv sekundární prašnosti. Sekundární prašnost by mohla
zejména v dob výstavby navýšit zjišt ný imisní p ísp vek PM10 v zájmové lokalit ,
proto je t eba emise tuhých zne iš ujících látek do ovzduší vylou it vhodnými
technickými a organiza ními opat eními (pravidelné
išt ní p íjezdových
komunikací, o ista vozidel p ed výjezdem z areálu a zajišt ní nákladu proti úsyp m,
v dob nep íznivých pov trnostních podmínek minimalizovat prašnost pravidelným,
dostate ným skráp ním i mlžením plochy staveništ a využívaných komunikací,
vhodná manipulace se sypkými materiály, aj.).
Hluk
Pro zám r je zhodnoceno zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí
uvažovaného zám ru vyplývající z expozice hluku ze zdroj hluku umíst ných
v areálu centra cestovního ruchu a z vyvolané osobní a obslužné automobilové
dopravy.
Sou asné poznatky o nep íznivých ú incích hluku na lidské zdraví a pohodu lidí
shrnuje autoriza ní návod AN 15/04 Státního zdravotního ústavu.
Nadm rný hluk provokuje v lidském organismu adu reakcí. Hluk má vliv
na psychiku; m že vyvolávat únavu, deprese, stres, pocity rozmrzelosti a nervozity,
agresivitu, neochotu. Rušení a obt žování hlukem je astou subjektivní stížností
na kvalitu životního prost edí a m že p edstavovat prvotní podn t rozvoje
neurotických, psychosomatických i psychických stres u etných nemocných. Je
pravd podobné, že snižuje obecnou odolnost v i zát ži, zasahuje do normálních
regula ních pochod . Nadm rná hluková expozice pracujících snižuje pozornost
a produktivitu a kvalitu práce. Významn je také ohrožena bezpe nost práce.
D sledkem zvýšené hladiny hluku m že docházet také ke zhoršení komunikace
e i a tím ke zm nám v oblasti chování a vztah a k rušení spánku (zmenšením
jeho hloubky a zkrácením doby spánku, k astému probouzení b hem spánku). Za
dostate n prokázané nep íznivé zdravotní ú inky hluku je považováno poškození
sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, rušení spánku a nep íznivé
osvojování e i a tení u d tí.
Ze záv r WHO vyplývá, že v obydlích je kritickým ú inkem hluku rušení spánku,
obt žování a zhoršená komunikace e í. No ní ekvivalentní hladina akustického
tlaku A by z hlediska rušení spánku nem la p esáhnout LAeq 45 dB (p edpokládá se
pokles hladiny hluku o 15 dB p i p enosu venkovního hluku do místnosti z ásti
otev eným oknem) a denní ekvivalentní hladina hluku pak hodnotu LAeq 55 dB,
m eno 1 m p ed fasádou.
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Podkladem k hodnocení expozice jsou modelové výpo ty hlukové studie. V této
studii byla hluková zát ž modelována pro 6 výpo tových bod – u chrán ného
venkovního prostoru a chrán ného venkovního prostoru staveb v blízkosti.
V posuzované lokalit se nenachází žádný významný stacionární zdroj hluku. Na
hlukovém pozadí u nejbližšího chrán ného venkovního prostoru a chrán ného
venkovního prostoru staveb má nejvýznamn jší podíl dopravní hluk vyvolaný
automobilovou dopravou na místní komunikaci Kutnohorská a Vl kovická a dále
také hluk ze železni ní dopravy na trati 020 (HK – Chlumec nad Cidlinou).
Výstupy modelových výpo t jsou shrnuty v kapitole . D. I. 5.
Za p edpokladu dodržení vstupních akustických parametr
jednotlivých
uvažovaných zdroj hluku a spln ní dalších p edpoklad hlukové studie lze situaci
charakterizovat takto:
Dle výsledk modelových výpo t hlukové studie lze o ekávat, že b hem provozu
zám ru se v denní dob budou celkové ekvivalentní hladiny akustického tlaku
A LAeq (z provozu stacionárních zdroj a silni ní dopravy) pohybovat u chrán ného
venkovního prostoru v rozsahu hodnot 56,5 – 61,0 dB v ulici Vl kovická a 69,3 dB
v ulici Kutnohorská a u chrán ného venkovního prostoru staveb v rozsahu 51,4 –
58,4 dB v ulici Vl kovická a 69,1 dB v ulici Kutnohorská.
Ze srovnání výskytu nep íznivých ú ink na zdraví p i r zné intenzit hlukové
zát že z provozu automobilové dopravy a o ekávaných hladin akustického tlaku A
vyplývá, že hluková zát ž dosahuje v blízkosti komunikace Kutnohorská
a Vl kovická za stávající situace takových hladin, pro které existují prokázané
nep íznivé ú inky na zdraví populace. Nep íznivé p sobení však není vyvoláno
realizací zám ru, jedná se o stav zp sobený provozem stávající silni ní dopravy.
V modelových bodech lze po zprovozn ní zám ru o ekávat minimální zm nu
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A aktivní varianty oproti nulové - subjektivn
nezaznamenatelný nár st o + 0,1 až + 0,2 dB.
Po dokon ení jižní spojky v etn navazujících kruhových objezd se zcela zásadn
zm ní dopravní situace v Pla icích. Zatížení Pla ic nákladními vozidly zám ru
minimální až nulové. K velmi výraznému a i subjektivn zaznamenatelnému poklesu
ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq dojde v ulici Kutnohorská.
Skute nou situaci z hlediska hlukové zát že v dot ené lokalit je t eba ov it
p ímým m ením po zprovozn ní posuzovaného zám ru.
D. I. 2. Vlivy na zam stnance
V pr b hu stavebních a výkopových prací budou pracovníci ovliv ováni hlukem
ze stacionárních zdroj i dopravy a nárazov také emisemi prachových ástic
na venkovních manipula ních plochách. Vzhledem k omezené dob výstavby
zám ru není vliv stavby na zam stnance dále ešen.
Z hlukové studie vyplývá, že dominantním zdrojem hluku v posuzované lokalit
bude p ed i po zprovozn ní zám ru dopravní hluk. Navýšení akustické hladiny
hluku z dopravy po zprovozn ní zám ru nebude dosahovat hodnoty nad + 2,9 dB
oproti stávajícímu stavu. Hluk ze stacionárních zdroj bude po uvedení zám ru
ovliv ovat zam stnance jen minimáln .
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Z hlediska zne išt ní ovzduší ukazují výsledky rozptylové studie na minimální vliv
zám ru na kvalitu okolního ovzduší. Zam stnanci budou v malé mí e ovlivn ni
emisemi z dopravy a stacionárních zdroj (plynové spot ebi e).
Pro zajišt ní bezpe nosti zam stnanc je každý pracovník pohybující se v areálu
povinen dbát o svou vlastní bezpe nost a zdraví i o bezpe nost a zdraví jiných osob
pohybujících se v prostoru areálu. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat právní
p edpisy a pracovní postupy uvedené v provozním ádu, bezpe nostní p edpisy
a zásady hygieny práce k zajišt ní bezpe nosti práce a požární ochrany.
S chemickými látkami a p ípravky bude ve spole nosti nakládáno dle požadavk
zákona . 356/2003 Sb., o chemických látkách, ve zn ní pozd jších p edpis .
Na pracovištích budou uloženy seznamy používaných nebezpe ných látek
a p ípravk v etn bezpe nostních list .
D. I. 3. Socioekonomické faktory
Ú elem zám ru je vytvo ení odpovídajícího zázemí pro kamionovou dopravu, která
na území Hradce Králové chybí. Vzhledem k p ipravovanému napojení m sta
na dálnici D11 v blízkosti zám ru, lze o ekávat v daném území navýšení nákladní
dopravy. Truck centrum nabídne servis aut, erpací stanici nafty, autosalon, mycí
linku a parkovací stání pro ú ely povinných bezpe nostních p estávek.
Zám r poskytne nová pracovní místa pro cca 42 pracovník . Jiné sociální
a ekonomické d sledky nejsou o ekávány.
D. I. 4. Vlivy na ovzduší a klima
Hodnocení vliv na ovzduší vychází z modelových výpo t rozptylové studie
(viz p íloha oznámení . 6) p ísp vk imisních koncentrací (maximálních
hodinových a ½ hodinových - NO2, benzen, uhlovodíky, 24-hodinových (PM10)
a pr m rných ro ních benzenu, PM10, uhlovodík a NO2) v husté síti referen ních
bod a ve zvolených devíti referen ních bodech. Výpo ty imisních koncentrací byly
provedeny dle metodiky SYMOS´97.
Hodnoty p ísp vk imisních koncentrací byly vypo teny pro všech p t t íd stability
p ízemní vrstvy atmosféry a t i t ídy rychlosti v tru, s p ísp vky po úhlových krocích
1°.
Za stávající stav (nulová varianta) byly p evzaty hodnoty poza ového m ení
HMÚ pro posuzované zne iš ující látky z návrhu krajského programu snižování
emisí pro Královéhradecký kraj a ze stanice . 396 Hradec Králové - Sukovy sady.
Pro p edpokládaný stav byly vypo teny p ísp vky imisních koncentrací z emisí
zne iš ujících látek produkovaných plošnými, liniovými a bodovými zdroji,
souvisejícími s provozem Truck centra. Výpo et byl proveden pro suspendované
ástice PM10, NO2, benzen a uhlovodíky.
Výpo et imisních koncentrací zne iš ujících látek byl proveden v husté síti
referen ních bod pro výšku 1,5 m (p ibližná výška dýchací zóny) a pro dev t
referen ních bod , zvolených v okolí areálu. Výpo et byl proveden pro výšku horní
ímsy u zvolených objekt .
Umíst ní referen ních bod , pro které byla po ítána rozptylová studie jsou
p iloženy k rozptylové studii.
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Rozptylová studie byla po ítána pro dv varianty - „malou“ variantu (varianta I. )
a „v tší“ variantu (varianta II.). Jednotlivé varianty se od sebe liší umíst ním erpací
stanice PHM, umíst ním vjezdu do areálu a po tem parkoviš – ve druhé variant je
uvažováno o jedno parkovišt navíc.
V rozptylové studii byly dále provedeny výpo ty pro porovnání vlivu intenzity
dopravy po realizaci jiných zám r v zájmové lokalit - vedení náhradní trasy
ukon ení dálnice D11 p es obec Pla ice, jižní spojka spojující D11 s komunikací
I/35.
Výpo ty pro hodnocení vlivu ostatních zám r (sjezd z dálnice, jižní spojka) jsou
pouze orienta ní, vychází ze stávajících p edb žných odhad o intenzitách dopravy
po jejich realizaci.
Výsledky modelových výpo t jsou uvedeny v následujících tabulkách.
Tabulka
. 27: P ísp vek zám ru
ve výpo tových bodech mimo sí

k

imisní

koncentraci

Varianta I

benzenu

Varianta II

Výpo tový
bod

cmax - h [µg/m3]

cr [µg/m3]

cmax - h [µg/m3]

cr [µg/m3]

1

0,020148

0,000171

0,020148

0,000170

2

0,034329

0,000329

0,033681

0,000327

3

0,030168

0,000203

0,030211

0,000201

4

0,019444

0,000290

0,019444

0,000289

5

0,017836

0,000232

0,016430

0,000231

6

0,022813

0,000384

0,021873

0,000382

7

0,027822

0,000281

0,026721

0,000278

8

0,015915

0,000079

0,014765

0,000078

9

0,013463

0,000061

0,012642

0,000060

limit

nest.

5,0

nest.

5,0

Tabulka . 28: P ísp vek k imisní koncentraci benzenu ve výpo tových
bodech mimo sí
Výpo tový
bod

Stávající doprava
+ provoz zám ru

Do asný sjezd
z dálnice + provoz
zám ru

Provoz jižní spojky
+ provoz zám ru

cmax - h
[µg/m3]

cr [µg/m3]

cmax - h
[µg/m3]

cr [µg/m3]

cmax - h
[µg/m3]

cr [µg/m3]

1

1,040913

0,008775

1,147955

0,009741

0,292238

0,002860

2

1,150885

0,011278

1,266075

0,012365

0,358523

0,003914

3

0,365789

0,006206

0,412818

0,006836

0,289386

0,003088

4

1,044002

0,009660

1,151763

0,010648

0,280470

0,003881
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5

0,703480

0,007632

0,778101

0,008441

0,278706

0,003890

6

0,299108

0,005392

0,340184

0,006022

0,289315

0,004404

7

0,172525

0,003109

0,189166

0,003530

0,316075

0,004376

8

0,178949

0,001579

0,226314

0,002004

0,474572

0,006218

9

0,139554

0,001348

0,177887

0,001719

0,387227

0,003907

limit

nest.

5,0

nest.

5,0

nest.

5,0

Vysv tlivky k tabulce . 27 a . 28:
cr............p ísp vek k pr m rné ro ní imisní koncentraci benzenu ve výpo tovém bod
mimo sí
cmax-h…..maximální hodnota p ísp vk
ve výpo tovém bod mimo sí

k hodinovým imisním koncentracím benzenu

Tabulka . 29: P ísp vek zám ru k imisní koncentraci NO2 ve výpo tových
bodech mimo sí
Varianta I

Varianta II

Výpo tový
bod

cmax - h [µg/m3]

cr [µg/m3]

cmax - h [µg/m3]

cr [µg/m3]

1

1,493782

0,012680

1,493782

0,012597

2

2,646984

0,021363

2,617873

0,021260

3

2,010100

0,014126

1,979437

0,014036

4

1,590642

0,019534

1,520466

0,019436

5

1,502751

0,016384

1,414994

0,016275

6

1,956948

0,025256

1,905361

0,025119

7

2,271701

0,021304

2,206114

0,021089

8

1,267852

0,004128

1,201014

0,004030

9

0,988047

0,002823

0,938948

0,002770

limit

200,0

40,0

200,0

40,0

Tabulka
mimo sí
Výpo tový
bod

. 30: P ísp vek k imisní koncentraci NO2 ve výpo tových bodech
Stávající doprava
+ provoz zám ru

Do asný sjezd z dálnice
+ provoz zám ru

Provoz jižní spojky
+ provoz zám ru

cmax - h
[µg/m3]

cr
[µg/m3]

cmax - h
[µg/m3]

cr [µg/m3]

cmax - h
[µg/m3]

cr
[µg/m3]

1

60,322589

0,481338

61,254447

0,489129

16,878010

0,158528

2

65,511088

0,572870

66,467815

0,581544

21,446932

0,201886

3

27,045476

0,335093

27,444579

0,340393

21,139046

0,191265

4

60,956310

0,496851

61,838190

0,505142

21,887142

0,217472

5

42,753633

0,402550

43,399839

0,409452

23,121626

0,236548
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6

21,965355

0,280479

22,305408

0,285796

21,588080

0,232675

7

13,099877

0,173027

13,313760

0,176664

23,003271

0,260406

8

10,294548

0,077095

10,667359

0,080635

23,959901

0,379883

9

9,213045

0,062997

9,503617

0,066180

19,958747

0,221812

limit

200,0

40,0

200,0

40,0

200,0

40,0

Vysv tlivky k tabulce . 29 a . 30:
cr............p ísp vek k pr m rné ro ní imisní koncentraci NO2 ve výpo tovém bod mimo sí
cmax-h…..maximální hodnota p ísp vk
ve výpo tovém bod mimo sí

k

hodinovým

imisním

koncentracím

NO2

Tabulka . 31: P ísp vek zám ru k imisní koncentraci PM10 ve výpo tových
bodech mimo sí
Varianta I

Varianta II

Výpo tový
bod

cmax – 24 hod [µg/m3]

cr [µg/m3]

cmax – 24 hod [µg/m3]

cr [µg/m3]

1

0,290853

0,002421

0,290853

0,002406

2

0,508550

0,004705

0,500429

0,004685

3

0,433992

0,002930

0,435051

0,002913

4

0,290225

0,004173

0,279219

0,004154

5

0,276897

0,003346

0,257429

0,003325

6

0,357628

0,005445

0,345236

0,005418

7

0,436609

0,004133

0,422175

0,004092

8

0,210589

0,000553

0,192622

0,000533

9

0,145673

0,000326

0,134638

0,000316

limit

50,0

40,0

50,0

40,0

Tabulka . 32: P ísp vek k imisní koncentraci PM10 ve výpo tových bodech
mimo sí
Výpo tový
bod

Stávající doprava
+ provoz zám ru

Do asný sjezd z dálnice
+ provoz zám ru

Provoz jižní spojky
+ provoz zám ru

cmax -24 hod
[µg/m3]

cr
[µg/m3]

cmax -24 hod
[µg/m3]

cr [µg/m3]

cmax - 24hod
[µg/m3]

cr
[µg/m3]

1

11,487787

0,095238

11,500384

0,095362

1,955828

0,016731

2

13,120862

0,126132

13,134369

0,126245

2,538527

0,023165

3

4,094316

0,068750

4,102430

0,068822

2,493387

0,021739

4

11,847512

0,104974

11,860701

0,105082

2,606542

0,025279

5

7,838426

0,082112

7,847987

0,082205

2,770010

0,028083

6

3,225903

0,054964

3,232949

0,055037

2,660909

0,027526
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7

1,892277

0,029840

1,893645

0,029900

2,971145

0,031541

8

1,185553

0,010115

1,195400

0,010182

3,303543

0,049945

9

0,973426

0,008217

0,978878

0,008263

2,611612

0,027300

limit

50,0

40,0

50,0

40,0

50,0

40,0

Vysv tlivky k tabulce . 31 a . 32:
cr............p ísp vek k pr m rné ro ní imisní koncentraci PM10 ve výpo tovém bod
sí
cmax-24

mimo

hod……maximální

hodnota p ísp vk k 24-hodinovým imisním koncentracím PM10
ve výpo tovém bod mimo sí

Tabulka . 33: P ísp vek zám ru k imisní koncentraci VOC (uhlovodík )
ze stá ení PHM ve výpo tových bodech mimo sí
Výpo tový
bod

Varianta I

Varianta II

cmax – h
[µg/m3]

cmax – 1/2-hod
[µg/m3]

cr
[µg/m3]

cmax – h
[µg/m3]

cmax – 1/2-hod
[µg/m3]

cr
[µg/m3]

1

37,663816

46,015081

0,018933

38,048431

46,389159

0,019295

2

48,843291

58,991635

0,026178

48,798035

58,856266

0,026194

3

45,427662

54,939134

0,023621

45,597528

55,218483

0,023471

4

51,998127

62,528549

0,028019

51,393244

61,745118

0,027563

5

57,444978

68,475580

0,032374

56,773540

67,770772

0,031428

6

62,173210

73,596458

0,039064

62,386844

73,894191

0,038848

7

90,942036

104,288361 0,072895

90,687026

103,978796 0,071903

8

38,634208

46,655096

0,013269

37,376554

45,552162

0,012740

9

25,277796

31,353887

0,007126

24,862288

30,801544

0,006940

limit

nest.

2 000

nest.

nest.

2 000

nest.

Vysv tlivky k tabulce . 33:
cr............p ísp vek
k pr m rné
ro ní
ve výpo tovém bod mimo sí

imisní

koncentraci

cmax-h…..maximální hodnota p ísp vk
k hodinovým
(uhlovodík ) ve výpo tovém bod mimo sí

VOC

imisním

(uhlovodík )

koncentracím

VOC

cmax-1/2-hod…..maximální hodnota p ísp vk k ½-hodinovým imisním koncentracím VOC
(uhlovodík ) ve výpo tovém bod mimo sí

Tabulka . 34: P ísp vek zám ru k imisní koncentraci VOC (uhlovodík )
z výdeje PHM ve výpo tových bodech mimo sí
Výpo tový
bod
1

Varianta I

Varianta II

cmax – h
[µg/m3]

cmax – 1/2-hod
[µg/m3]

cr
[µg/m3]

cmax – h
[µg/m3]

cmax – 1/2-hod
[µg/m3]

cr
[µg/m3]

12,101047

14,784234

0,008313

12,224620

14,904422

0,008472
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2

15,692912

18,953485

0,011495

15,678372

18,909992

0,011502

3

14,595501

17,651452

0,010372

14,650078

17,741205

0,010306

4

16,706533

20,089863

0,012303

16,512190

19,838154

0,012103

5

18,456557

22,000591

0,014215

18,240830

21,774143

0,013800

6

19,975696

23,645884

0,017153

20,044335

23,741543

0,017058

7

29,218863

33,506917

0,032008

29,136930

33,407457

0,031572

8

12,412825

14,989865

0,005826

12,008752

14,635502

0,005594

9

8,121530

10,073723

0,003129

7,988031

9,896260

0,003047

limit

nest.

2 000

nest.

nest.

2 000

nest.

Vysv tlivky k tabulce . 34:
cr............p ísp vek
k pr m rné
ro ní
ve výpo tovém bod mimo sí

imisní

koncentraci

cmax-h…..maximální hodnota p ísp vk
k hodinovým
(uhlovodík ) ve výpo tovém bod mimo sí

imisním

VOC

(uhlovodík )

koncentracím

VOC

cmax-1/2-hod…..maximální hodnota p ísp vk k ½-hodinovým imisním koncentracím VOC
(uhlovodík ) ve výpo tovém bod mimo sí

V p íloze rozptylové studie je uvedeno grafické znázorn ní p ísp vk imisních
koncentrací benzenu, PM10, NO2 a uhlovodík v husté síti referen ních bod .
Imisní limity
Imisní limity jsou stanoveny na ízením vlády . 350/2002 Sb., v platném zn ní.
Tabulka . 35: Imisní limity vybraných zne iš ujících látek
Zne iš ující
látka

Doba
pr m rování

Hodnota imisního
limitu/maximální povolení po et
jejího p ekro ení za rok

Datum, do
n hož musí být
limit dosažen

Oxid dusi itý

1 hodina

200 µg.m-3/18

1.1.2010

Oxid dusi itý

1 rok

40 µg.m-3

1.1.2010

Suspendované
ástice PM10

24 hodin

50 µg.m-3/35

-

Suspendované
ástice PM10

1 rok

40 µg.m-3

-

Benzen

1 rok

5 µg.m-3

1.1.2010

Tabulka . 36: Meze tolerance vybraných zne iš ujících látek
Zne iš ující
látka

Doba
pr m rování

2006

2007

2008

2009

Oxid dusi itý

1 hodina

40 µg.m-3

30 µg.m-3

20 µg.m-3

10 µg.m-3

Oxid dusi itý

1 rok

8 µg.m-3

6 µg.m-3

4 µg.m-3

2 µg.m-3
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Benzen

4 µg.m-3

1 rok

3 µg.m-3

2 µg.m-3

1 µg.m-3

Imisní limity pro t kavé organické látky (resp. uhlovodíky), vyjma benzenu, nejsou
stanoveny. Dle referen ních koncentrací zne iš ujících látek, vydaných státním
zdravotním ústavem, byly vybrány referen ní koncentrace látek s nejbližšími
vlastnostmi nafty.
Etylbenzen
Xyleny

hodinová referen ní koncentrace = 400 g/m3
ro ní referen ní koncentrace = 100 g/m3

Maximální p ípustné imisní koncentrace uhlovodík byly publikovány v p íloze
asopisu Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica, . 6/86 a . 2/91
(viz tabulka . 37).
Tabulka . 37: P ípustné imisní koncentrace uhlovodík
Škodlivina
Uhlovodíky nad C5 (suma)
kmax

kmax
µg/m3
2000

p ípustná pr m rná p lhodinová koncentrace zne iš ující látky

Srovnání výsledk rozptylové studie s imisními limity uhlovodík nebylo provedeno.
Shrnutí:
Stávající stav
Stávající stav je dán hodnotami poza ového m ení
v kapitole C. II.1. Ovzduší.

HMÚ. Hodnoty jsou uvedeny

P edpokládaný stav
Stav po uvedení zám ru do provozu je charakterizován výpo tem p ísp vk
imisních koncentrací benzenu, NO2 a PM10 z provozu zám ru a ze sou tu stávající
dopravy a provozu zám ru. Imisní koncentrace uhlovodík , emitujících z provozu
erpací stanice, je vypo tena ze stá ení a výdeje pohonných hmot. Výpo et
imisních koncentrací zne iš ujících látek byl proveden pouze pro „v tší“ variantu.
Benzen
Výpo et p ísp vk ro ních imisních koncentrací benzenu v geometrické síti
referen ních bod :
Stávající doprava + provoz zám ru:
Hodnoty nad 0,009 µg/m3 (0,18 % ze stanoveného limitu) budou p ekro eny pouze
v okolí komunikace (ulice Kutnohorská).
V obytné zástavb byly vypo teny p ísp vky k ro ním imisním koncentracím
v rozmezí 0,001 až 0,008 µg/m3 (0,02 – 0,16 % ze stanoveného limitu).
Provoz zám ru:
Hodnoty nad 0,0006 µg/m3 (0,012 % ze stanoveného limitu) budou p ekro eny
pouze v bezprost edním okolí zám ru.
V obytné zástavb byly vypo teny p ísp vky k ro ním imisním koncentracím
v rozmezí 0,00005 až 0,0003 µg/m3 (0,001 – 0,006 % ze stanoveného limitu).
69
EMPLA spol.s r.o.

Oznámení „TRUCK CENTRUM Hradec Králové“

Poza ové pr m rné ro ní koncentrace benzenu v zájmové lokalit se pohybují
okolo 0,08 µg/m3.
Hodnota ro ního imisního limitu pro benzen je 5 µg/m3, pro rok 2006 platí mez
tolerance 4 µg/m3.
V sou asné dob i po vybudování zám ru nedojde k p ekro ení imisního limitu
pro benzen.
NO2
Výpo et p ísp vk hodinových imisních koncentrací
NO2 v geometrické síti
referen ních bod :
Stávající doprava + provoz zám ru:
Hodnoty nad 50 µg/m3 (25 % ze stanoveného limitu) budou p ekro eny pouze
v okolí komunikace (ulice Kutnohorská).
V obytné zástavb byly vypo teny p ísp vky k hodinovým imisním koncentracím
v rozmezí 5 až 50 µg/m3 (2,5 – 25 % ze stanoveného limitu).
Provoz zám ru:
Hodnoty nad 2,0 µg/m3 (1 % ze stanoveného limitu) budou p ekro eny pouze
v bezprost edním okolí komunikací.
V obytné zástavb byly vypo teny p ísp vky k hodinovým imisním koncentracím
NO2 v rozmezí 0,8 až 2,5 µg/m3 (0,4 – 1,25 % ze stanoveného limitu).
Výpo et p ísp vk
ro ních imisních koncentrací NO2 v geometrické síti
referen ních bod :
Stávající doprava + provoz zám ru:
Hodnoty nad 0,4 µg/m3 (1 % ze stanoveného limitu) budou p ekro eny pouze
v okolí komunikace (ulice Kutnohorská).
V obytné zástavb byly vypo teny p ísp vky k ro ním imisním koncentracím
v rozmezí 0,05 až 0,40 µg/m3 (0,125 – 1 % ze stanoveného limitu).
Provoz zám ru:
Hodnoty nad 0,03 µg/m3 (0,075 % ze stanoveného limitu) budou p ekro eny pouze
v bezprost edním okolí zám ru.
V obytné zástavb byly vypo teny p ísp vky k ro ním imisním koncentracím NO2
v rozmezí 0,000 – 0,025 µg/m3 (0,0625 % ze stanoveného limitu).
Poza ové maximální krátkodobé koncentrace NO2 se v zájmové lokalit pohybují
okolo 10 µg/m3. Poza ové pr m rné ro ní koncentrace NO2 se v zájmové lokalit
pohybují okolo 1,2 µg/m3.
Hodnota hodinového imisního limitu pro NO2 je 200 µg/m3, pro rok 2006 platí mez
tolerance 40 µg/m3.
Hodnota ro ního imisního limitu pro NO2 je 40 µg/m3, pro rok 2006 platí mez
tolerance 8 µg/m3.
V sou asné dob i po vybudování zám ru nedojde k p ekro ení imisního limitu
pro NO2.
PM10
Výpo et p ísp vk 24-hodinových imisních koncentrací PM10 v geometrické síti
referen ních bod :
Stávající doprava + provoz zám ru:
Hodnoty nad 10 µg/m3 (20 % ze stanoveného limitu) budou p ekro eny pouze
v okolí komunikace (ulice Kutnohorská).
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V obytné zástavb byly vypo teny p ísp vky k ro ním imisním koncentracím
v rozmezí 1 až 8 µg/m3 (2 – 16 % ze stanoveného limitu).
Provoz zám ru:
Hodnoty nad 0,5 µg/m3 (1,25 % ze stanoveného limitu) budou p ekro eny pouze
v okolí komunikací.
V obytné zástavb byly vypo teny p ísp vky k 24-hodinovým imisním koncentracím
PM10 okolo 0,1 až 0,4 µg/m3 (0,2 – 0,8 % ze stanoveného limitu).
Výpo et p ísp vk
ro ních imisních koncentrací PM10 v geometrické síti
referen ních bod :
Stávající doprava + provoz zám ru:
Hodnoty nad 0,1 µg/m3 (0,25 % ze stanoveného limitu) budou p ekro eny pouze
v okolí komunikace (ulice Kutnohorská).
V obytné zástavb byly vypo teny p ísp vky k ro ním imisním koncentracím
v rozmezí
0,01 až 0,08 µg/m3 (0,025 – 0,2 % ze stanoveného limitu).
Provoz zám ru:
Hodnoty nad 0,006 µg/m3 (0,015 % ze stanoveného limitu) budou p ekro eny pouze
v okolí zám ru.
V obytné zástavb byly vypo teny p ísp vky k ro ním imisním koncentracím PM10
v rozmezí 0 až 0,005 µg/m3 (0,0125 % ze stanoveného limitu).
Poza ová imisní koncentrace není v posuzované lokalit známa. Nejbližší m ící
stanicí je stanice . 396 Hradec Králové – Sukovy sady jsou uvedeny výše v textu.
Na této stanici je 24-hodinový imisní limit PM10 p ekra ován, p ísp vek
posuzovaného zám ru bude však minimální.
Hodnota 24-hodinového imisního limitu pro PM10 je 50 µg/m3.
Hodnota ro ního imisního limitu pro PM10 je 40 µg/m3.
Uhlovodíky
Pro imisní koncentrace uhlovodík v ovzduší nejsou stanoveny žádné imisní limity.
P ísp vky k ro ním imisním koncentracím uhlovodík v rozptylové studii byly
vypo teny pro ú ely vyhodnocení zasaženého území.
Stá ení pohonných hmot:
Výpo et p ísp vk ½-hodinových imisních koncentrací uhlovodík v geometrické
síti referen ních bod – hodnoty nad 160 µg/m3 budou p ekro eny pouze
v bezprost edním okolí zám ru.
V obytné zástavb byly vypo teny p ísp vky k ½-hodinovým imisním koncentracím
VOC v rozmezí 20 až 100 µg/m3.
Výpo et p ísp vk hodinových imisních koncentrací uhlovodík v geometrické síti
referen ních bod – hodnoty nad 100,0 µg/m3
budou p ekro eny pouze
v bezprost edním okolí zám ru.
V obytné zástavb byly vypo teny p ísp vky k hodinovým imisním koncentracím
uhlovodík v rozmezí 0 až 80 µg/m3.
Výpo et p ísp vk ro ních imisních koncentrací uhlovodík v geometrické síti
referen ních bod
– hodnoty nad 0,25 µg/m3 budou p ekro eny pouze
v bezprost edním okolí zám ru.
V obytné zástavb byly p ísp vky k ro ním imisním koncentracím v rozmezí 0 až
0,05 µg/m3.
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Výdej pohonných hmot:
Výpo et p ísp vk ½-hodinových imisních koncentrací uhlovodík v geometrické
síti referen ních bod – hodnoty nad 50,0 µg/m3 budou p ekro eny pouze
v bezprost edním okolí zám ru.
V obytné zástavb byly vypo teny p ísp vky k ½-hodinovým imisním koncentracím
VOC v rozmezí 5 až 30 µg/m3.
Výpo et p ísp vk hodinových imisních koncentrací uhlovodík v geometrické síti
referen ních bod – hodnoty nad 40,0 µg/m3
budou p ekro eny pouze
v bezprost edním okolí zám ru.
V obytné zástavb byly vypo teny p ísp vky k hodinovým imisním koncentracím
uhlovodík v rozmezí 5 až 30 µg/m3.
Výpo et p ísp vk ro ních imisních koncentrací uhlovodík v geometrické síti
referen ních bod
– hodnoty nad 0,1 µg/m3 budou p ekro eny pouze
v bezprost edním okolí zám ru.
V obytné zástavb byly p ísp vky k ro ním imisním koncentracím v rozmezí 0 až
0,03 µg/m3.
V d sledku realizace výstavby Truck centra Hradec Králové a jeho uvedení
do provozu nebude docházet k p ekra ování imisních limit
posuzovaných
zne iš ujících látek s výjimkou 24-hodinového imisního limitu pro PM10, který bude
stejn
jako v sou asné dob
za nep íznivých pov trnostních podmínek
p ekra ován. 24-hodinový imisní limit byl v roce 2005 p ekro en 30x, imisní limit
p ipouští p ekro ení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok. P ísp vek posuzovaného
zám ru bude však minimální.
V rozptylové studii nebyl uvažován vliv sekundární prašnosti na obslužných
komunikacích a manipula ních plochách a uvol ování jemných prachových ástic
p i manipulaci se sypkými surovinami. Tato prašnost by mohla vést ke zvýšení
imisního p ísp vku PM10 v zájmové lokalit , proto byla v tomto oznámení
doporu ena n která technická a organiza ní opat ení (kapitola D. IV).
Zám r nebude mít významný vliv na ovzduší a klima v dot ené lokalit . P i
výstavb i provozu zám ru je nutno dodržovat doporu ená technická a organiza ní
opat ení.
D. I. 5. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
Pro zjišt ní výsledné hlukové situace, která nastane zprovozn ním zám ru,
ve vztahu k nejbližšímu chrán nému venkovnímu prostoru a chrán nému
venkovnímu prostoru staveb, byla vypracována hluková studie, která je sou ástí
p ílohy .7 oznámení.
Akustické posouzení bylo provedeno porovnáním p edpokládaných hladin
akustického tlaku v dob realizace zám ru s hodnotami požadovanými na ízením
vlády Na ízení vlády . 148/2006 Sb. “O ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky
hluku a vibrací”.
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Výpo et stávající i p edpokládané hlukové situace byl proveden pro hluk
ze stacionárních zdroj , pro dopravní hluk a pro hluk ze stacionárních zdroj
i z dopravy spole n . Dopravní hluk byl vypo ten pro následující varianty:
Zám r
Nulová varianta
Aktivní varianta
Kumulace zám r 1

pouze vlastní doprava zám ru
stav p ed zahájením realizace zám ru.
stav s realizovaným posuzovaným zám rem.
stav
s realizovaným
posuzovaným
zám rem
+ p echodné navýšení dopravy asov omezeným
odklonem sjezdu z dálnice D11.
stav s dokon enou jižní spojkou v HK

Kumulace zám r 2

V hlukové studii byla hluková zát ž modelována pro 6 výpo tových bod , které byly
umíst ny u nejbližšího chrán ného venkovního prostoru a chrán ného venkovního
prostoru staveb v blízkosti zám ru – viz tabulka . 25.
Shrnutí výsledk akustického posouzení:
Tabulka . 38: Výsledky vlivu akustické emise ze stacionárních zdroj
na imisní stav ve výpo tových bodech (výšce 3 m nad terénem)

hluku

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T [dB]
Den (0600-2200hod)

výpo tový
bod

vypo ítaná
hodnota

hygienický limit

limit spln n

S1

S2

1

35,6

37,3

50

Ano

2

35,2

36,2

50

Ano

3

31,5

29,0

50

Ano

4

19,6

19,9

50

Ano

5

32,8

32,3

50

Ano

6

32,8

32,3

50

Ano

T = 8 hod pro den (8 nejhlu n jších, na sebe navazujících hodin)
S1
poloha erpací stanice na pozemku investora.
S2
poloha erpací stanice na pozemku, který má investor zájem odkoupit.

Tabulka . 39: Výsledky vlivu akustické emise z liniových zdroj hluku
(doprava na ve ejných komunikacích) na imisní stav ve výpo tových bodech
Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T [dB]
Varianta

m ící bod
1

2

3

4

5

6

Den

Den

Den

Den

Den

Den
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Nam ená 2006

61,8

---

---

---

69,2

---

Nulová varianta

56,5

51,3

60,8

58,2

69,2

69,0

Zám r

50,6

45,5

56,4

53,8

49,2

48,8

Aktivní varianta

56,5

51,4

61,0

58,4

69,3

69,1

Nár st 1)

0,0

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

Následující 2 situace mohou nastat, varianta 2 v p ípad , že p es Pla ice bude do asn
svedena osobní doprava z náhradního sjezdu z D11, varianta 3 po realizaci zám ru „Jižní
spojka“.
Kumulace zám. 1

58,1

52,9

62,8

60,1

69,6

69,1

1,6

1,6

2,0

1,9

0,4

0,1

Kumulace zám. 2

58,3

53,5

62,9

60,2

58,7

58,3

Nár st 1)

1,8

2,2

2,1

2,0

-10,5

-10,7

Železnice

42,0

43,2

39,9

40,8

34,8

34,9

Nár st

1)

1)

nár st je vždy po ítán k nulové variant
erven jsou ozna eny hodnoty, které p ekra ují hygienický limit 60 dB v denní dob .

Tabulka . 40: Výsledky vlivu akustické emise ze stacionárních zdroj hluku,
liniových zdroj hluku a sou tu t chto zdroj na imisní stav ve výpo tových
bodech
Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T [dB]
m ící bod
Sou asný stav – nulová varianta

1

2

3

4

5

6

Stacionární zdroje

0

0

0

0

0

0

Doprava

56,5

51,3

60,8

58,2

69,2

69,0

Celkem

56,5

51,3

60,8

58,2

69,2

69,0

Stacionární zdroje

37,3

36,2

29,0

19,9

32,3

32,3

Doprava

56,5

51,4

61,0

58,4

69,3

69,1

Celkem

56,5

51,4

61,0

58,4

69,3

69,1

Stacionární zdroje

37,3

36,2

29,0

19,9

32,3

32,3

Doprava

58,1

52,9

62,8

60,1

69,6

69,1

Celkem

58,1

53,0

62,8

60,1

69,6

69,1

Stacionární zdroje

37,3

36,2

29,0

19,9

32,3

32,3

Doprava

58,3

53,5

62,9

60,2

58,7

58,3

Celkem

58,9

53,6

62,9

60,2

58,7

58,3

Aktivní varianta

Kumulace zám r 1

Kumulace zám r 2
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Stacionární zdroje hluku
Zám r:
Výpo et akustické emise ze stacionárních zdroj byl proveden ve dvou variantách.
Pro „malou“ variantu byla nejvyšší hladina akustického tlaku A LAeq,T = 35,6 dB ze
všech stacionárních zdroj hluku umíst ných na zám ru vypo tena v modelovém
bodu .1, pro „v tší“ variantu ve stejném bod byla hodnota A LAeq,T = 37,3 dB.
Výpo et ekvivalentních hladin akustického tlaku A ze všech stacionárních zdroj
hluku umíst ných na zám ru tedy prokázal, že ekvivalentní hladina akustického
tlaku A z t chto zdroj emisí hluku nep esáhne u nejbližšího chrán ného
venkovního prostoru a chrán ného venkovního prostoru staveb požadovaný
hygienický limit pro denní dobu, který iní LAeq,8h = 50 dB.
Dopravní hluk
Vzhledem k tomu, že dopravní obslužnost posuzovaného areálu bude zajiš ována
pouze v denní dob je modelový výpo et a následné akustické posouzení
provedeno pouze pro denní dobu.
Nulová varianta:
Jak je patrné z výpo tových hodnot v tabulce . 39, jsou již v sou asné dob
hygienické limity u rodinných dom podél ulice Kutnohorská p ekro eny. V denní
dob byla vypo tena nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeg = 69,2 dB.
Jedná se o p ekro ení, které leží v pásmu nejistoty výpo tu a je vyvoláno zejména
dopravou s vysokým podílem t žkých nákladních vozidel. Ve výpo tových bodech
kolem ulice Vl kovická je limit spln n.
Aktivní varianta:
Aktivní varianta reprezentuje stav s realizovaným posuzovaným zám rem. Samotná
doprava zám ru plní limity pro denní dobu. Ve výpo tových bodech okolo ulice
Kutnohorská a v blízkosti k ižovatky ulic Kutnohorská a Vl kovická dojde realizací
zám ru k navýšení ekvivalentní hladiny akustického tlaku, která již v sou asnosti
p ekra uje hygienické limity. Nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku byla
vypo tena u výpo tového bodu . 3 a iní LAeg = 69,3 dB.
P i tením obslužné dopravy zám ru ke stávající dojde k teoretickému navýšení
ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T o + 0,0 až + 0,2 dB. To je hodnota
fyziologicky nezaregistrovatelná.
Kumulace zám r 1
Tato situace nastane v p ípad , že nebude do konce roku 2006 (p ípadn
do ukon ení realizace zám ru TRUCK CENTRA plánovaného na rok 2007)
definitivn vy ešeno ukon ení dálnice D11. Sou asn bude pro do asný sjezd pro
osobní vozidla (ne nákladní) z dálnice využívána ulice Kutnohorská.
Bude se jednat o p echodný stav, který po asov omezenou dobu negativn
ovlivní již dnes nevyhovující situaci v Pla icích a to podél silnice Kutnohorská.
Jedná se o stav, pro který není v sou asné dob dostate né množství relevantních
podklad a v p ípad její realizace bude ešena vlastní hlukovou studií. Vzhledem
k výraznému navýšení dopravy osobních automobil na ulicích Vl kovická a
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Kutnohorská, byla vypo tena nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeg =
69,6 dB. Navýšení ekvivalentní hladiny akustického tlaku po p i tení zám ru se
pohybuje v rozmezí + 0,1 až + 2,0 dB.
Kumulace zám r 2:
Stav reprezentuje zám r po dokon ení jižní spojky. Stejn jako u p edchozí situace
není v dob zpracování oznámení dostate né množství relevantních informací a
výsledky této situace lze vyhodnotit pouze orienta n . K velmi výraznému a i
subjektivn zaznamenatelnému poklesu ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeg
dojde v ulici Kutnohorská. Po dokon ení jižní spojky doprava zám ru TRUCK
CENTRA zm ní hlavní p íjezdový sm r – bude využívat pouze ást ulice Vl kovická
mezi zám rem a jižní spojkou. Nákladní vozidla zám ru nebudou p es Pla ice
jezdit. Po dokon ení obchvatu Hradce Králové v podob jižní spojky bude dopravní
zatížení obce Pla ice nákladními vozidly minimální až nulové. Realizací zám ru
dojde k navýšení ekvivalentní hladiny akustického tlaku v rozmezí - 10,7 až + 2,2
dB. Navýšení hladin bylo vypo teno v ulici Vl kovická a pokles hladin v ulici
Kutnohorská.
Stacionární zdroje hluku a doprava
Modelové výpo ty ekvivalentních hladin akustického tlaku byly provedeny pro
stacionární zdroje hluku a dopravu spole n . V posuzované lokalit je dnes i po
realizaci zám ru dominantním zdrojem hluku silni ní doprava. Tato zde bude
dominantní i po realizaci Jižní spojky, p estože v ulici Kutnohorská dojde
k výraznému, i subjektivn zaznamenatelnému poklesu ekvivalentní hladiny
akustického tlaku LAeq. Pro aktivní variantu 1, tedy stav po zprovozn ní zám ru,
bylo vypo teno navýšení ekvivalentních hladin akustického tlaku oproti stávajícímu
stavu v rozmezí od + 0,0 do + 0,3 dB. Nár st lze ozna it za minimální.
Vypo tené hladiny akustického tlaku (stávající stav a stav po realizaci zám ru pro
jednotlivé varianty a stavy) ve výpo tových bodech jsou graficky znázorn ny
v hlukové studie (výstupy z programového výpo tu Hluk +, verze 7.12 Profi), ve
které je možno porovnat nár st hlukové zát že u nejbližších obytných zástaveb.
Izofony ve výšce 3 m nad zemí jsou znázorn ny v p íloze k hlukové studii.
V ulici Vl kovická bude zaznamenán zvýšený vliv dopravy, který bude ešen nap .
snížením rychlosti p ed k ižovatkou s ulicí Kutnohorská. Nebo budou navržena jiná
protihluková opat ení, která budou realizována po vyhodnocení srovnávacího
m ení - je vhodné provést p ed zahájením výstavby zám ru Truck centra a po jeho
realizaci.
Samotný nár st ekvivalentních hladin akustického tlaku po realizaci zám ru
nebude výrazný, ale ovlivní již zhoršenou stávající hlukovou situaci okolí.
Skute nou hlukovou situaci bude možné ov it až p ímým m ením hladin
akustického tlaku A p ed a po zprovozn ní zám ru.
D. I. 6. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Etapa výstavby zám ru
Nep edpokládá se negativní ovlivn ní kvality povrchových a podzemních vod.
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Riziko pro kvalitu podzemní vody p edstavují p ípadné úkapy nebo úniky ropných
látek (nafta, benzín, hydraulické oleje apod.) používaných p i provozu stavební
mechanizace.
Nakládání s odpadními vodami a látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní
nezávadnost vod bude respektovat ochranu jakosti povrchových a podzemních vod
v souladu se zákonem . 254/2001 Sb. o vodách, ve zn ní pozd jších p edpis . Na
nezpevn ných, nezabezpe ených plochách nebude provozována jakákoliv
manipulace s ropnými látkami, ani jejich skladování, dále zde nebudou opravovány
žádné mechanismy (stavební stroje i vozidla). Pro parkování a opravy t chto
mechanism budou využity stávající zpevn né manipula ní plochy a parkovišt .
Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na za ízeních staveništ budou v
dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska
možných úkap ropných látek - kontrola bude provád na pravideln , vždy p ed
zahájením prací v t chto prostorech. V p ípad úniku ropných nebo jiných
závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodlen odstran na, odvezena a
uložena na lokalit ur ené k t mto ú el m.
Stavba bude také dostate n vybavena chemickými WC. P ed zapo etím
stavebních inností bude vypracován havarijní plán, který bude obsahovat havarijní
opat ení v p ípad havárie, v etn postup a ur ení odpov dných osob.
S havarijním plánem budou seznámeni všichni pracovníci stavby.
S ohledem na návrh stavby nejsou p edpokládány žádné významné zm ny
hydrologických a hydrogeologických charakteristik b hem provád né výstavby ani
následným provozem zám ru.
Etapa provozu zám ru
Provozem zám ru budou vznikat deš ové odpadní vody, splaškové odpadní vody
a technologické vody.
Deš ové odpadní vody budou svedeny ze st ech a zpevn ných ploch do deš ové
kanalizace, která bude ústit do odlu ova e ropných látek se sorp ními
do iš ovacími jednotkami. Parametry a typ odlu ova e bude up esn n v další
fázi projektové dokumentace. Je nutno provád t pravidelné kontroly odlu ova e.
Z lapolu budou odpadní vody p ivád ny do vsakovacích žeber, umíst ných
na pozemku areálu. Na výstupu z do iš ovacích jednotek bude pravideln
sledována kvalita vypoušt ných vod (koncentrace ropných látek NEL). Je nutno
zabránit jakýmkoliv pohyb m nákladních i osobních voz mimo zpevn né plochy.
V p ípad úniku pohonných hmot na plochu je nutno zamezit jejich dalšímu ší ení
a zabezpe it jejich sorpci do vhodných materiál .
erpací stanice nafty bude vybavena úkapovou dvoupláš ovou jímkou o objemu
6 m3, do které budou svedeny úkapy ze samotného erpání nafty. Odstran ní
úkap bude zajišt no oprávn nou osobou.
Splaškové odpadní vody budou vznikat v administrativní budov a autoservisu
a budou odvád ny do nové erpací jímky, umíst né na pozemku centra. Odtud
budou p e erpávány do m stské kanalizace, vedoucí po druhé stran komunikace
Vl kovická. Vypoušt né odpadní vody budou spl ovat požadované limity dané
kanaliza ním ádem m stské kanalizace.
Technologické vody budou odvád ny z mycí linky do istírny odpadních vod, kde
budou p ed išt ny p es pískovou filtraci a následn do išt ny deemulga ní
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istírnou odpadních vod AQUASTAR. Vy išt né vody budou ze 75-ti% vraceny do
mycí linky a zbytek bude vypoušt n do m stské kanalizace. Kvalita vypoušt ných
odpadních vod do kanaliza ního ádu bude pravideln sledována a bude muset
spl ovat limity jakosti vypoušt ných odpadních vod stanovené vodohospodá ským
orgánem. K vybudování istírny odpadních vod a navazujícího kanaliza ního adu
bude v rámci projektové p ípravy investor žádat o stavební povolení k realizaci
vodního díla p íslušný vodoprávní ú ad.
Z hlediska látkového zatížení odpadních vod musí být spln ny limity dané
kanaliza ním ádem. Dle rozhodnutí p íslušného vodoprávního ú adu a dle platné
legislativy bude provád n rozbor kvality vypoušt ných odpadních vod.
P i provozu zám ru bude nakládáno i s p ípravky, látkami a odpady, které lze
ozna it jako závadné vodám. Nakládání s látkami a odpady ohrožujícími jakost
nebo zdravotní nezávadnost vod musí respektovat ochranu jakosti povrchových
a podzemních vod v souladu se zákonem . 254/2001 Sb. o vodách, v platném
zn ní. Zám r je stavebn ešen tak, aby nemohlo jeho provozem dojít ke zne išt ní
podzemních ani povrchových vod. Látky závadné vodám budou ádn
zabezpe eny.
Obecn lze za hlavní rizika zhoršení jakosti podzemní i povrchové vody p i
budoucím provozu zám ru považovat p ípadné havárie i jiné nestandardní stavy viz kapitola B. III. 5.
P ed kolaudací bude vypracován a p edložen ke schválení plán opat ení pro p ípad
havarijního úniku závadných látek (havarijní plán), který bude popisovat možné
havarijní a mimo ádné stavy, v etn postup p i vzniku havárie a ur ení
odpov dností. Nakládání s veškerými vodami vznikajícími v areálu bude provád no
v souladu s platnou legislativou. Všechny prostory, kde se bude nakládat s látkami
nebezpe nými vodám, budou dostate n zabezpe eny proti úniku nebezpe ných
látek a budou vybaveny dostate ným množstvím sana ních havarijních prost edk .
Veškerá za ízení, v nichž se budou používat, zachycovat, shromaž ovat,
zpracovávat i dopravovat závadné látky budou v takovém technickém stavu
a provozovány tak, aby bylo zabrán no úniku t chto látek do p dy, podzemních
a povrchových vod nebo nežádoucímu smíšení s odpadními nebo srážkovými
vodami. Používané instalace a technologická za ízení se budou pravideln
kontrolovat v rozsahu dle požadavk dodavatele a platné legislativy.
V areálu spole nosti budou shromaž ovány pouze odpady související s jejím
provozem. Odpady musí být správn zabezpe eny a musí s nimi být nakládáno dle
požadavk platné legislativy (dle zákona . 185/2001 o odpadech, v platném zn ní
a jeho provád cích p edpis ).
Z hlediska vliv na odtokové pom ry a zm nu hydrologických charakteristik je
realizace zám ru nep íliš významná.
P i dodržování výše uvedených technických opat ení lze p edpokládat,
že provozem zám ru nedojde k negativnímu ovlivn ní povrchových a
podzemních vod v zájmové lokalit .
D. I. 7. Vlivy na p du
Zám r bude umíst n na pozemcích soukromých vlastník , které má investor
v plánu odkoupit. V sou asné dob probíhají domluvy s majiteli pozemk , na jejichž
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základ investor p istoupí k „malé“ i „v tší“ variant Truck centra. Zám r si vyžádá
zábor p dy pat ící do ZPF. Žádné dot ené pozemky nespadají pod PUPFL.
V p ípad „malé“ varianty bude využita ást pozemku . 386/6 (12 365 m2),
v p ípad v tší varianty bude krom pozemku . 386/6 (12 365m2) využit i pozemek
. 389/9 (284 m2) a ást pozemku . 162/1 (1 766 m2). Celkov zabírá plocha
pozemk , náležících do ZPF cca 14 415 m2. Další dot ené pozemky, jejichž zábor
si výstavba Truck centra vyžádá, mají charakter „ostatní plochy“.
V souladu s ustanovením § 9, odst. 6 zákona . 334/1992 Sb. o ochran
zem d lského p dního fondu (ZPF), ve zn ní pozd jších p edpis , je nutné
požádat o vydání souhlasu s trvalým odn tím dot ených pozemk ze ZPF.
Realizace zám ru je v souladu s územním plánem m sta Hradce Králové.
Negativní ovlivn ní stability p dy se nep edpokládá. V rámci výstavby musí být
provedena v maximální možné mí e všechna dostupná opat ení zabra ující erozi
p dy. Odkryté plochy budou rekultivovány co možná nejrychleji, aby nedocházelo
k erozivním projev m, prašnosti a splach m p dy.
Vzhledem ke stávajícímu využití pozemk lze p edpokládat, že nejsou jakkoliv
kontaminovány zne iš ujícími látkami. V d sledku provozu erpací stanice existuje
možnost úniku nafty do okolní p dy. Riziko bude eliminováno instalací úkapové
jímky, která zabrání úniku zne iš ujících látek do okolí. Veškerá manipulace
s pohonnými hmotami a provozními kapalinami bude provád na na zpevn ných
plochách, které budou svedeny do odlu ova e ropných látek.
P i dodržování technického ešení stavby v souladu s platnými právními p edpisy
a respektování opat ení, danými tímto oznámením, se nep edpokládá významné
negativní ovlivn ní p dy.
D. I. 8. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Areál plánovaného Truck centra se nachází na území, jehož stávající charakter má
podobu zem d lsky využívané plochy. V lokalit se nenalézá zvlášt chrán né
území, ani tudy neprochází územní systém ekologické stability, ve smyslu zákona
. 114/1992 Sb., v platném zn ní.
Stavba si vyžádá p ímou likvidaci rostlinných spole enstev na ploše o velikosti
cca 1 ha. Diverzita vegetace je malá, p ítomné rostliny pat í k nejb žn jším druh m,
které jsou schopné r st v zem d lské krajin . Území není bohaté na ochraná sky
významné druhy živo ich . V blízkém okolí byl zaznamenán výskyt ty zvlášt
chrán ných druh obratlovc (b ehule í ní, ješt rka obecná, užovka obojková
a skokan sk ehotavý). Realizací zám ru nedojde k ohrožení existence populací
t chto druh , protože jsou vázány na biotopy, které se v míst navrženého zám ru
nevyskytují.
Zám r si vyžádá kácení t í (varianta „vetší“) nebo ty (varianta „malá“) strom p i
p íjezdové cest do areálu. Jedná se o jasan ztepilý a lípu srd itou (obr. . 9).
Ke kácení d evin je dle § 8 zákona . 114/1992 Sb. o ochran p írody a krajiny
v platném zn ní, nezbytné povolení orgánu ochrany p írody. Orgán ochrany p írody
m že takové povolení vydat na základ žádosti vlastníka pozemku, na kterém
d evina roste. Kácení d evin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období
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jejich vegeta ního klidu. Investor podá p ed zapo etím stavebních prací
na Magistrát m sta Hradec Králové žádost o povolení kácení d evin.

Obr. . 9: Vzrostlé stromy, dot ené výstavbou zám ru
„malá“ varianta
„v tší“ varianta

B hem stavby musí být provád na ochrana strom v souladu s platnou SN 83
9061 Technologie vegeta ních úprav v krajin - Ochrana strom , porost
a vegeta ních ploch p i stavebních pracích.
Po dokon ení stavebních prací budou provedeny terénní úpravy volných
nezpevn ných ploch v areálu, rozprost ení ornice a osetí travou. Volné plochy
budou vhodn osety okrasnými stromy a ke i.
Pro kompenzaci negativního vlivu zp sobeného zastav ním plochy a likvidací
n kolika vzrostlých strom se doporu uje provést náhradní výsadby na ploše
alespo 0,5 ha, v blízkém okolí stavby. K výsadbám budou použity fytogeograficky
p vodní d eviny (nap . lípa srd itá, je áb pta í, javor mlé , javor klen, jasan ztepilý).
Velmi d ležité je zabránit uchycení a ší ení nep vodních expanzivních druh
na t chto plochách.
Prvky ÚSES, biokoridor „Na pískách“ a navržené biocentrum „Klacovka“, jsou
umíst ny v dostate né vzdálenosti od zám ru a nep edpokládá se jejich negativní
ovlivn ní výstavbou ani provozem zám ru.
B hem p ípravných prací a provozu zám ru je t eba postupovat tak, aby nebyla
ohrožena i oslabena ekologicko – stabiliza ní funkce okolní krajiny (nap . aby
nedošlo k poškození porost a zne išt ní p dy, nesmí být negativn ovlivn na
stabilita p dy; zabránit odnosu a splachu p dy a používaných materiál , odpad
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a látek škodlivých vodám).
P i výstavb , b žném provozu zám ru a za podmínek dodržování navržených
opat ení se nep edpokládá kontaminace potravních et zc (a tím nep íznivé
ovlivn ní živo ich
a rostlin v okolí) látkami, surovinami, odpady a odpadními
vodami používanými, zpracovanými i produkovanými v souvislosti s výstavbou
a provozem zám ru.
Dle Biologického hodnocení dle § 67 zákona 114/1992. Sb., v platném zn ní (Mgr.
Jan Losík, držitel autorizace podle § 45i a § 67 zákona . 114/1992 Sb., v platném
zn ní) nebude mít posuzovaný zám r významný negativní dopad
na biologicky významné hodnoty v území.
Dle vyjád ení Krajského ú adu Královéhradeckého kraje, Odboru životního prost edí
a zem d lství nem že mít zám r významný vliv na evropsky významné lokality
uvedené v národním seznamu evropsky významných lokalit (na ízení vlády
. 132/2005 Sb.) nebo vyhlášené pta í oblasti ve smyslu zákona.
D. I. 9. Vlivy na krajinu
Krajinný ráz je definován v § 12 zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody
a krajiny, v platném zn ní, je dán p írodní, kulturní a historickou charakteristikou
ur itého místa nebo oblasti, resp. vnímatelnými znaky a hodnotami t chto
charakteristik.
Zásahy do krajinného rázu (zejména umis ování a povolování staveb) mohou být
provád ny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvk , zvlášt
chrán ných území, kulturních dominant krajiny, harmonického m ítka krajiny
a vztah v krajin .
Uvažované Truck centrum bude umíst no na zem d lsky obd lávané p d po levé
stran komunikace Vl kovická, spojující Hradec Králové - Kukleny a obec Pla ice.
Okolní krajina je ovlivn na antropogenní inností. Východní i západní ohrani ení
zám ru tvo í obytné domy. Severn
se nachází komunikace Vl kovická
a supermarket Hypernova. Jižn od zám ru vede železni ní tra Hradec Králové Praha, za níž jsou umíst ny písníky. Jihovýchodn od zám ru je instalována
betonárka.
Vzhledem k umíst ní zám ru na „zelené louce“ by mohl být ovlivn n krajinný ráz
louky. Ovlivn ní bude minimalizováno nízkým charakterem stavby (max. 8 m)
a osazením do zelen , což bude vhodn korespondovat s podobou okolní krajiny.
V dokumentaci pro stavební povolení je t eba vypracovat komplexní projekt
ozelen ní areálu a ihned po dokon ení výstavby je realizovat. Ozelen ní d evinami
by m lo být ešeno s ohledem na p vodní – p irozená spole enstva
a biogeografické podmínky. Zám r ozelen ní areálu je nutné konzultovat
s p íslušným orgánem ochrany životního prost edí.
Zám rem nedojde k ovlivn ní významných krajinných prvk , kulturních
dominant krajiny, nebudou dot ena zvlášt chrán ná území vymezená
zákonem . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
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D. I. 10. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
P edpokládaný zám r bude realizován na pozemcích, v sou asné dob
v soukromém vlastnictví fyzických osob. V dob zpracování oznámení probíhají
jednání mezi investorem a vlastníky pozemk . Dle výsledk jednání jsou navrženy
dv varianty výstavby. „Malá“ varianta po ítá se záborem pouze ásti jednoho
pozemku, „v tší varianta“ využije 4 pozemky nebo jejich ásti. Všechny objekty
budou nov vystav ny.
Dle Posouzení vlivu stavby na archeologické památky (Mgr. Radek Bláha – AO
MV v Hradci Králové) se zám r nachází na území s archeologickými nálezy
ve smyslu zákona . 20/1987 Sb. Vzhledem k tomu, že z bezprost ední blízkosti
plánované stavby jsou známé archeologické nálezy, je velice pravd podobné,
že v rámci zemních prací budou narušeny archeologické situace. (V posouzení je
podrobn navržen doporu ený postup prací.)
Je vhodné realizovat spolupráci mezi investorem a institucemi zajiš ujícími výkon
archeologické památkové pé e co nejd íve. Informace o charakteru zájmového
prostoru je možné adekvátním zp sobem zohlednit již ve fázi p ípravy projektu
a tím minimalizovat i zcela eliminovat dodate né náklady spojené se zm nou
projektu oproti p ípadu ešení problematiky záchranného archeologického výzkumu
(resp. zp sobu zachování kulturn historických hodnot stavbou dot eného
prostoru). V územním rozhodnutí nebo stavebním povolení pak bude realizace
stavby podmín na tím, že stavebník oznámí sv j zám r Archeologickému ústavu
a umožní jemu nebo jiné oprávn né organizaci provést na dot eném území
záchranný archeologický výzkum.
Jiné vlivy na kulturní památky, zájmy památkové pé e, kulturní tradice,
hodnoty a jiné lidské výtvory se nep edpokládají.

D. II. Rozsah vliv vzhledem k zasaženému území a populaci

Zám r byl posouzen komplexn z hlediska všech vliv na životní prost edí a zdraví
obyvatel. Z pohledu územního plánování bude zám r umíst n na funk ní ploše
„plocha pro motorovou dopravu - ostatní“, ímž je v souladu s ÚP m sta Hradec
Králové. ást dot eného pozemku p. . 389/6, umíst ná v ochranném pásmu dráhy,
se nalézá v návrhu funk ní plochy „plochy krajinné zelen “ a nelze na ni umis ovat
žádné stavby. Investor nesmí žádnou stavbou zasahovat do této funk ní plochy,
m že ji využít pouze pro ú ely sadových úprav.
Posouzení vlivu na životní prost edí a zdraví obyvatel je uvedeno v kapitole D.I.
Z výsledk je patrné, že nejv tší vliv bude mít zám r p edevším na zvýšení
hlukového zatížení okolí a kvality ovzduší.
Rozsah vliv provozu zám ru na ovzduší a hlukovou zát ž v zájmovém území je
patrný ze znázorn ní sítí p edpokládaných imisních koncentrací vybraných škodlivin
uvedených v p íloze rozptylové studie a z grafického znázorn ní izofon v hlukové
studii.
Zám r si vyžádá zábor p dy pat ící do ZPF (celkem 14 415 m2). Realizací zám ru
budou odstran na rostlinná spole enstva na ploše o velikosti cca 1 ha a vykáceno
n kolika vzrostlých strom p i p íjezdové cest do areálu.
Ostatní složky životního prost edí a územní, kulturní a ekonomické aspekty budou
ovlivn ny ve velmi malé mí e. Veškeré vlivy na životní prost edí a zdraví obyvatel
jsou komentovány v kapitole D.I. P i dodržování technických a bezpe nostních
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opat ení, uvedených v kapitole D. IV, by m lo být ovlivn ní uvedených složek
minimalizováno.
P ínosem realizace Truck centra v Hradci Králové - Pla icích je vytvo ení
chyb jícího zázemí pro kamionovou dopravu v lokalit a nabídka nových
pracovních pozic.
Vliv zám ru vzhledem k zasaženému území a populaci byl po zpracovatelem
oznámení vyhodnocen jako málo významný.

D. III. Údaje o možných významných nep íznivých vlivech
p esahujících státní hranice
Navrhovaný zám r nebude mít žádné nep íznivé vlivy p esahující státní hranice.

D.

IV.

Opat ení k prevenci, vylou ení,
kompenzaci nep íznivých vliv

snížení,

pop ípad

Z b žného provozu Truck centra, p i dodržování legislativních p edpis
a navržených opat ení, nevyplývají pro pracovníky, obyvatele a životní prost edí
v okolí areálu žádná významná rizika. Níže jsou uvedena doporu ená opat ení pro
fázi výstavby centra i jeho provozu.
Protipožární opat ení
objekty musí být vystav ny dle platných požárních sm rnic, zejména
s únikovými cestami
objekty musí být vybaveny protipožárním vybavením – požární poplachová
sm rnice, p enosné hasící p ístroje
p ístupové cesty musí umož ovat p íjezd požárních vozidel
Opat ení pro ochranu vod
k vybudování istírny odpadních vod a navazujícího kanaliza ního adu zažádat
o stavební povolení k realizaci vodního díla p íslušný vodoprávní ú ad
vody ze zpevn ných ploch svézt do deš ové kanalizace p es odlu ova ropných
látek, provád t jeho pravidelné kontroly a údržbu
na výstupu z odlu ova e ropných látek zajistit hodnotu NEL 0,2 mg/l
veškeré odpadní vody, vypoušt né do m stského kanaliza ního ádu musí
spl ovat limity jakosti vypoušt ných odpadních vod, stanovené kanaliza ním
ádem
zabezpe it únik používaných látek nebezpe ných vodám do podzemních
povrchových vod, instalací nepropustných podlah a záchytných jímek
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zamezit únik m pohonných
a dopravních prost edk

hmot

z provozu

stavebních

mechanism

udržovat v dokonalém stavu veškerá za ízení, v nichž se budou používat,
zachycovat, shromaž ovat, zpracovávat i dopravovat závadné látky a tyto
za ízení provozovat tak, aby bylo zabrán no úniku t chto látek do p dy,
podzemních vod
ešit zám r tak, aby nemohlo dojít ke zne išt ní podzemních ani povrchových
vod jeho provozem
nakládat s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, b hem
p ípravy i provozu zám ru, v souladu se zákonem . 254/2001 Sb., o vodách,
v platném zn ní
provozovatel musí vypracovat „havarijní plán“, ve smyslu vyhlášky . 450/2005
Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a o záležitostech
havarijního plánu zp sobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškod ování
a odstra ování jejich škodlivých následk
provád t pravidelné vzorkování odpadních vod dle rozsahu a etnosti analýz,
daných p íslušným vodohospodá ským orgánem
Opat ení pro ochranu p d
v dalším stupni projektové dokumentace požádat souhlas k trvalému vyn tí
dot ených pozemk ze ZPF
provoz i p ípadné kontroly a manipulace s dopravními prost edky provád t
pouze na zpevn ných plochách a komunikacích, ve fázi výstavby provád t
pravidelné kontroly stavebních a obslužných mechanism tak, aby se zabránilo
úkap m pohonných hmot a provozních kapalin na nezpevn né plochy
p i úniku pohonných hmot na nezpevn nou plochu neprodlen únik zastavit,
unikající kapalinu zachytit a zneškodnit, kontaminovanou zeminu sejmout
a odvézt k likvidaci
z ídit tzv. havarijní bod (souprava obsahující sorp ní prost edky (VAPEX,
d ev né piliny, písek atd.) k likvidaci úkap a únik látek
p i kontaminaci p dy závadnými látkami používat sorp ních prost edk
a ochranných pom cek
Opat ení pro ochranu ovzduší
p i výkopových a stavebních pracích minimalizovat sekundární prašnost
kropením a pravidelným išt ním komunikací, omezováním deponií sypkých
materiál , p i velmi nep íznivých pov trnostních podmínkách zastavit stavební
innost
kropení komunikací a jejich išt ní provád t i za provozu zám ru
provád t pravidelná autorizovaná m ení emisí zdroj
zákona . 86/2002 Sb., o ovzduší, v platném zn ní
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dodržovat povinnosti provozovatel zdroj zne išt ní ovzduší, dané zákonem
. 86/2002 Sb., o ovzduší, v platném zn ní
Opat ení pro ochranu p ed hlukem
omezit stavební práce na nejmenší možnou dobu a minimalizovat narušení
pohody okolních obyvatel, zejména v dob pracovního klidu a v no ních
hodinách
p i výstavb používat stavební mechanismy a za ízení v dobrém technickém
stavu, spl ující požadavky na ízení vlády .9/2001 Sb.
realizovat výstavbu objekt
ší ení hluku

a za ízení tak, aby bylo zabrán no nežádoucímu

p ed a po výstavb zám ru realizovat autorizované m ení hluku a v p ípad
p ekro ení limit navrhnout ú inná protihluková opat ení
Opat ení ochrany p írody
p ed po átkem výstavby požádat o povolení kácení d evin dle § 8, odst.
1 zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny
b hem výstavby plnit povinnosti ochrany strom , porost a ploch pro vegetaci
dle platné normy SN DIN 18920
po ukon ení stavebních inností provézt terénní a sadové úpravy, v jejichž rámci
budou použity zap stované stromy a ke e
zabránit uchycení a ší ení nep vodních expanzivních druh na plochách zám ru
rozhodující zemní práce a kácení strom
období

navrhnout v mimoreproduk ním

dodržovat zmír ující a kompenza ní opat ení, uvedené v Biologickém
hodnocení dle § 67 zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny,
v platném zn ní (zpracovatel: Mgr. Jan Losík)
Ostatní opat ení a povinnosti provozovatele
provozovat za ízení v souladu se zákonem . 258/2000 Sb., o ochran
ve ejného zdraví a s ním souvisejících p edpis , v platném zn ní
provád t pravidelnou kontrolu a údržbu instalací a technologických za ízení
v rozsahu dle požadavk dodavatele a platné legislativy
vypracovat a dodržovat provozní ád, požární sm rnici a havarijní plán,
ve kterých budou ešeny všechny nestandardní stavy
v pr b hu výstavby zám ru shromaž ovat odpady na ur eném sb rném míst ,
dostate n zabezpe eném a následn p edávat oprávn né firm k dalšímu
využití i odstran ní
p i výstavb i provozu areálu shromaž ovat odpady ve sb rných nádobách,
ozna ených dle platných právních p edpis a smluvn zajistit jejich odvoz a
další nakládání oprávn nou osobou
85
EMPLA spol.s r.o.

Oznámení „TRUCK CENTRUM Hradec Králové“

obecn plnit povinnosti p vodc
o odpadech, v platném zn ní

odpad

dle zákona

. 185/2001 Sb.

s chemickými látkami a p ípravky nakládat dle zákona
o chemických látkách, v platném zn ní

. 356/2003 Sb.,

odpov dnými pracovníky bude zajišt na pravidelná kontrola a plynulý provoz
areálu, bude provád no pravidelné školení zam stnanc
z hlediska archeologických památek dodržovat doporu ený postup prací dle
dokumentu Posouzení vlivu stavby na archeologické památky (Mgr. Radek
Bláha – Muzeum východních ech v Hradci Králové, archeologické odd lení)
všechny práce, innosti a úpravy, spojené s výstavbou a provozem areálu,
realizovat dle podmínek a požadavk rozhodnutí dot ených orgán
Celkové zhodnocení povinností provozovatele:
P íprava stavby a zkušební provoz zám ru budou ve všech svých fázích podléhat
povinnosti kontroly p íslušných ú ad , p ípadn specialisty z týmu zpracovatele
tohoto oznámení.

D. V. Charakteristika nedostatk ve znalostech a neur itostí, které
se vyskytly p i specifikaci vliv
V rozptylové studii nebyl uvažován vliv sekundární prašnosti na obslužných
komunikacích a manipula ních plochách. Tato prašnost by mohla vést ke zvýšení
imisního p ísp vku PM10 v zájmové lokalit , proto byla v tomto oznámení
doporu ena n která technická a organiza ní opat ení.
Bilanci materiál , surovin, vody a energie a druhy a množství odpad , nebylo
možno v dob zpracování tohoto oznámení objektivn ur it, bude dopln no v další
fázi projektové dokumentace. Technické parametry použitých za ízení nebyly
v dob zpracování oznámení známy a budou taktéž dopln ny pozd ji.
Tyto skute nosti by nem ly zásadn ovlivnit ešení zám ru ve vztahu k životnímu
prost edí a zdraví obyvatelstva.
Podklady p edložené oznamovatelem (Studie areálu TC, údaje o zdrojích hluku
a emisí, biologické posouzení zám ru, posouzení vlivu stavby na archeologické
památky ) a vlastní prohlídka území lze hodnotit jako dostate né pro zpracování
oznámení dle zákona . 100/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .

86
EMPLA spol.s r.o.

Oznámení „TRUCK CENTRUM Hradec Králové“

E. POROVNÁNÍ VARIANT EŠENÍ ZÁM RU
Zám r je navrhován ve dvou variantách, jejichž výb r je závislý na výsledku jednání
se sou asnými vlastníky dot ených pozemk .
„Malá varianta“ po ítá se záborem ásti jediného pozemku p. . 389/6 v k.ú.
Pla ice. Pro vjezd do areálu bude použit pozemek p. . 339/3. Celková plocha
„malé“ varianty je 13 111 m2.
„Vetší varianta“ p edpokládá využít ást pozemk p. . 389/6, 389/25 a pozemky
160/1 díl 1 a 389/9. Vjezd by m l být koncipován na pozemku . 339/13. Celkov by
„v tší“ varianta zabírala 14 685.m2.
Investor up ednost uje „v tší“ variantu, vzhledem k v tší užitné ploše.
Rozdíl obou variant je dán r zným po tem parkovacích míst, umíst ním vjezdu
a umíst ním erpací stanice. „Malá“ varianta je kapacitn projektována pro 7
parkovacích míst pro nákladní automobily a 31 parkovacích míst pro osobní
automobily a „v tší“ varianta je koncipována pro 18 stání pro nákladní vozidla a 20
stání pro osobní vozidla. Umíst ní vjezdu a erpací stanice u obou variant je
znázorn no v p íloze . 2.
Vzhledem ke skute nosti, že varianty se od sebe liší pouze velikostí záboru
pozemku a množstvím parkovacích stání a ne velikostí i využitím jednotlivých
funk ních ástí, jsou rozdíly jejich vliv na životní prost edí minimální. Jedinou
odlišností je odn tí v tší ásti p dy ze ZPF v p ípad „v tší“ varianty,
a to o 1574m2. Tato skute nosti by nem la výrazn ovlivnit kvalitu životního
prost edí v okolí. V p ípad „v tší“ varianty bylo posouzeno odlišné umíst ní
erpací stanice a navýšení parkovacích míst z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší
a hlukové zát že. Výsledky doprovodných studií ukázali mírn vyšší negativní vliv
této varianty na životní prost edí. Vlivy obou variant na stav životního prost edí
a zdraví obyvatel a opat ení k jejich minimalizaci jsou rozvedeny v kapitole D.
Zpracovatel oznámení doporu uje k realizaci ob varianty ešení zám ru.

F. DOPL UJÍCÍ ÚDAJE
Všechny mapové podklady a ostatní p ílohy jsou p iloženy v záv ru oznámení.
P i zpracování oznámení byly použity následující prognostické výpo ty, výchozí
teze a literatura.
Modelové prognostické výpo ty
-

Rozptylová studie - výpo tový modelový software dle metodiky SYMOS´97 –
Systém modelování stacionárních zdroj , verze 2003
Hluková studie – výpo tový software pro vyhodnocování vliv hluku Hluk +,
Verze 7.12 Profi
Vyhodnocení terénního pr zkumu a osobních jednání

Výchozí teze, prameny, literatura:
ORGATEX - NÁCHOD s.r.o..: Studie areálu TC. Náchod 2006.
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Losík, J: Biologické hodnocení dle § 67 zákona . 114/1992 Sb., v platném zn ní.
Truck centrum Hradec Králové. Olomouc 2006.
Bláha, R.: TRUCK CENTRUM Hradec Králové. Posouzení vlivu stavby na
archeologické památky. Muzeum Východních ech v Hradci Králové, Archeologické
odd lení, Hradec Králové 2006.
Plachý, V.: Centrum cestovního ruchu
Králové 2005.

eský ráj, Ji ín. EMPLA spol. s r.o., Hradec

Trávní ek, P., Havlí ek, K.: St žery. Lokální územní systém ekologické stability.
AGROPROJEKT Pardubice a.s., ÚHÚL Hradec Králové, Hradec Králové, Pardubice
1993.
Culek M. (ed.) a kol.: Biogeografické len ní
+ mapa 1:500.000.
Demek J. a kol.: Zem pisný lexikon
Academia, I. vydání, Praha, 1987.

R. ENIGMA, MŽP

R, Praha, 1995

SR - Hory a nížiny, nakladatelství

SAV -

Mackov in, P., Sedlá ek, M.: Chrán ná území R – Královehradecko. Agentura
ochrany a p írody R a EkoCentrum Brno, Praha 2002
Míchal, I.: Ekologická stabilita. Veronica, ekologické st edisko
životního prost edí eské republiky. Print, Brno,1994.

SOP, Ministerstvo

Míchal, I. a kol.: Hodnocení krajinného rázu a jeho uplat ování ve ve ejné správ ,
Metodické doporu ení Agentury pro ochranu p írody a krajiny R, Praha, 1999.
Quitt, E.: Klimatické oblasti
ústav SAV. Brno, 1971.

eskoslovenska. Studia Geographica 16. Geografický

Vyjád ení dot ených ú ad .
Územní plán m sta Hradec Králové.
Legislativní p edpisy.
Mapové podklady.
Webové stránky:
www.env.cz
www.chmi.cz
www.kraj-kralovehradecky.cz
www.cenia.cz
www.natura2000.cz
www.rsd.cz
www.heis.vuv.cz
www.mapy.cz
www.mpsv.cz
www.mvcr.cz
www.pla.cz
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Konzultace:
Magistrát m sta Hradce Králové, odbor životního prost edí, odbor územního
plánování, odbor hlavního architekta
Muzeum Východních ech v Hradci Králové, archeologické odd lení
ORGATEX - NÁCHOD a.s.

G. V Š E O B E C N S R O Z U M I T E L N É S H R N U T Í
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
V tomto oznámení zpracovaného dle zákona . 100/2001 Sb., v platném zn ní,
ve kterém je posuzován zám r „TRUCK CENTRUM Hradec Králové“, byly
komplexn posouzeny o ekávané vlivy, související s jeho výstavbou a provozem,
na složky životního prost edí a zdraví obyvatel.
Zám r bude umíst n na levé stran státní silnice Vl kovická, která spojuje
m stskou ást Hradec Králové - Kukleny a obec Pla ice. Oznamovatelem zám ru
je spole nosti ORGATEX - NÁCHOD s.r.o. a investorem nov vzniklá spole nost
TC - HK spol. s r.o. Zám r bude zabírat pozemky katastrálního území Pla ice.
Pozemky jsou doposud využívané jako zem d lská p da. Výstavba centra byla
posouzena ve dvou navrhovaných variantách, které se liší velikostí záboru
pozemk , po tem parkovacích míst („malá“ varianta - aktivní I - 7 stání pro NV a 31
stání pro OV, „v tší“ varianta - aktivní II - 18 stání pro NV a 20 stání pro OV)
a umíst ním erpací stanice a vjezdu do areálu. „Malá varianta“ zaujímá plochu
13 111 m2, „v tší varianta“ by byla realizována na ploše 14 685 m2. Výb r varianty
závisí na dohod mezi sou asnými vlastníky pozemk . Investor chce dot ené
pozemky odkoupit. Severn od plánovaného areálu se nachází státní komunikace
Vl kovická, za kterou leží zem d lská plocha a hypermarket Hypernova, jižn
od zám ru vede železni ní tra Hradec Králové - Praha, východn se nachází
obytná zástavba Hradce Králové - Kuklen a západn je umíst na obytná zástavba
obce Pla ice.
Navrhovaný areál bude vybudován za ú elem vytvo ení odpovídajícího zázemí pro
kamionovou dopravu. Vzhledem k plánovanému rozši ování dopravní infrastruktury
na území Hradce Králové, vznikajícímu v souvislosti s budovaným napojením m sta
na dálnici D11, doplní Truck centrum chyb jící lánek motoristických služeb. Areál
bude sloužit k prodeji nákladních automobil , servisním opravám, údržb a mytí
nákladních automobil . Sou ástí areálu bude erpací stanice, istírna odpadních
vod a parkovací stání pro nákladní a osobní automobily. Parkovací stání budou
využívány i pro povinné bezpe nostní p estávky b hem cesty. Areál bude nabízet
maximáln 18 parkovacích stání pro nákladní a 20 stání pro osobní automobily.
Provozní doba je plánována od pond lí do pátku od 6:00 do 22:00 hodin.
Areál bude napojen na ve ejný vodovod, kanalizaci, elektro, plyn a telekomunika ní
sí .
Zahájení stavby je plánováno na b ezen 2007, dokon ení na prosinec 2007.
Zahájení provozu je o ekáváno za átkem roku 2008. Celková délka výstavby se
p edpokládá cca 10 m síc .
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Voda
Areál bude napojen na m stský vodovod, umíst ný na druhé stran komunikace,
ze kterého bude odebírána pitná voda.
Splaškové vody z administrativní budovy budou svedeny do venkovní splaškové
kanalizace, která bude zachytávat i vy išt né odpadní vody z autoservisu a mycí
linky. Splašková kanalizace bude odvád t vodu do erpací jímky, odkud budou
splaškové vody p e erpávány do m stského kanaliza ního ádu. Odpadní vody
z autoservisu a mycí linky budou išt ny v deemulga ní OV a vraceny zp t
do ob hu.
Deš ové odpadní vody ze st ech objekt a zpevn ných ploch uvnit areálu budou
odvád ny p es odlu ova ropných látek do vsakovacích podzemních žeber.
Na výstupu z odlu ova e ropných látek bude pravideln sledována koncentrace
ropných látek (NEL).
Manipula ní plochy erpací stanice jsou svedeny do úkapové jímky, jejíž obsah
bude odstra ován oprávn nou osobou.
Kvalita vypoušt ných odpadních vod do kanaliza ního ádu bude pravideln
sledována a bude muset spl ovat limity jakosti vypoušt ných odpadních vod
stanovené vodohospodá ským orgánem.
Celková spot eba pitné a užitkové vody je oznamovatelem odhadována maximáln
na 11 000 m3/rok, z toho 9 500 m3 bude spot ebováno na mytí aut.
P i dodržování platné legislativy a respektování navržených opat ení se
nep edpokládá negativní ovlivn ní kvality povrchových ani podzemních vod v okolí
zám ru.
Ovzduší
Zdrojem zne išt ní ovzduší bude zejména provoz automobilové dopravy po areálu
centra a na p íjezdových komunikacích, erpací stanice a plynové spot ebi e
na vytáp ní objekt - plynový kotel a ty i plynové jednotky. Sledovanými
škodlivinami z dopravy jsou zejména oxidy dusíku NOx, prach (suspendované
ástice PM10) a benzen, z plynových spot ebi jsou to zejména NOx a CO. Vlivy
zám ru na kvalitu ovzduší v p ípad realizace obou variant jsou posouzeny
v rozptylové studii, uvedené v p íloze . 6.
P i dodržování všech navržených opat ení pro ochranu ovzduší by nem lo dojít p i
výstavb ani p i provozu zám ru k negativnímu ovlivn ní kvality ovzduší v daném
okolí.
Odpady
S odpady vznikajícími v pr b hu výstavby i p i samotném provozu zám ru bude
nakládáno dle zákona . 185/2001 Sb., o odpadech, ve zn ní pozd jších p edpis .
Realizací zám ru budou vznikat odpady, které b žn vznikají p i provozu
autosalonu a jeho p íslušenství. Odstran ní nebo další využití ostatních
i nebezpe ných odpad bude ošet eno smluvn s oprávn nou osobou.
Hluk
Dominantním zdrojem hluku v posuzované lokalit bude i po zprovozn ní zám ru
hluk vyvolaný dopravou na okolních komunikacích. Na posuzovaném zám ru bude
hluk zp soben stacionárními zdroji hluku (hluk vyzá ený prostupem d lícího plášt
z vnit ních prostor autoservisu, z provozu erpací stanice a dopravních prost edk ,
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pohybujících se v areálu centra) a dopravním hlukem spojeným s dopravní
obslužností zám ru a návšt vníky areálu.
V modelových bodech lze po zprovozn ní zám ru o ekávat minimální zm nu
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A aktivní varianty oproti nulové - subjektivn
nezaznamenatelný nár st o + 0,1 až + 0,2 dB.
Lze konstatovat, že ekvivalentní hladina akustického tlaku A ze všech zdroj hluku
vyvolaných pouze zám rem nep ekro í v denní dob na žádném modelovém bodu
(u nejbližší obytné zástavby) požadované hygienické limity dané na ízením vlády
. 502/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
P da
Pozemky pro výstavbu se nacházejí na katastrálním území Pla ice. Stavba si
vyžádá zábor plochy, pat ící do ZPF. P i využití „malé varianty“ bude požádáno
o vyjmutí 12 365 m2 ze ZPF. P i výb ru „v tší varianty“ si zám r vyžádá vyjmutí
14415 m2 ze ZPF. Zám r je mimo zábor PUFL.
Zám r je v souladu s územním plánem m sta Hradec Králové. Jeho ást bude
umíst na na funk ní ploše „Plocha pro motorovou dopravu - ostatní“. Druhá ást
centra bude zasahovat do funk ní plochy „Plochy krajinné zelen “, kam nesmí být
dle Magistrátu m sta Hradec Králové umis ovány žádné stavby. Investor provede
na této ásti pouze sadové úpravy.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Zám r nebude zasahovat na území kulturního významu.
Zám r se nachází na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona . 20/1987
Sb. Je pravd podobné, že v rámci zemních prací budou narušeny archeologické
situace.
P i výstavb zám ru je nezbytné p ísné dodržování doporu eného postupu prací
a úzká spolupráce s archeologickým odd lením Muzea Východních ech v Hradci
Králové.
Fauna, flóra a ekosystémy
Posuzovaná lokalita není sou ástí žádného zvlášt chrán ného území dle zákona
. 114/1992, o ochran p írody a krajiny, v platném zn ní. V posuzované lokalit
není žádný významný krajinný prvek, registrovaný orgánem ochrany p írody. Zám r
nemá vliv na evropsky významné lokality uvedené v národním seznamu evropsky
významných lokalit nebo vyhlášené pta í oblasti.
Zám r si vyžádá kácení 3 - 4 vzrostlých strom , umíst ných u plánovaném vjezdu
do areálu. Investor musí v rámci sadových úprav zapracovat do okolí zám ru
zapracovat dostate ný po et zap stovaných strom , jako kompenzaci za vykácené
d eviny.
Zám r nebude negativn ovliv ovat populace ohrožených a chrán ných druh
živo ich .
V sousedství areálu se nachází místní biokoridor a biocentrum, které však nebudou,
vzhledem k dostate né vzdálenosti o zám ru, ovlivn ny.
Socioekonomické faktory
Zám r bude zajiš ovat chyb jící zázemí pro kamionovou dopravu. Svým
zam ením
bude dob e korespondovat se stávající i plánovanou dopravní
infrastrukturou m sta Hradec Králové. Zám r nabídne 42 nových pracovních míst.
91
EMPLA spol.s r.o.

Oznámení „TRUCK CENTRUM Hradec Králové“

ZÁV R:

Oznámení na zám r „TRUCK CENTRUM Hradec Králové “ v rámci k.ú. Pla ice
v Královéhradeckém kraji bylo zpracováno podle p ílohy . 3 zákona . 100/2001
Sb. o posuzování vliv na životní prost edí, v platném zn ní a podle Metodického
pokynu odboru posuzování vliv na životní prost edí MŽP.
V oznámení byly komplexn posouzeny o ekávané vlivy na složky životního
prost edí a zdraví obyvatel vznikající b hem p ípravy a provozu zám ru, v etn
posouzení variantního ešení.
S ohledem na výsledek posouzení vliv zám ru na životní prost edí a zdraví
obyvatelstva lze posuzovaný zám r (resp. ob jeho varianty) realizovat
za podmínek uvedených v kapitole D. IV. tohoto oznámení.

H. P ÍLOHY
Seznam p íloh:
P íloha . 1: Situace širších vztah – Truck centrum Hradec Králové - Pla ice
P íloha . 2: Znázorn ní funk ních celk zám ru a variantní rozd lení
P íloha . 3: Vyjád ení p íslušného stavebního ú adu z hlediska územn plánovací
dokumentace
P íloha . 4: Posouzení vlivu stavby na archeologické památky
P íloha . 5: Biologické posouzení zám ru
P íloha . 6: Rozptylová studie
P íloha . 7: Hluková studie
P íloha . 8: Hodnocení zdravotních rizik
P íloha . 9: Stanovisko orgánu ochrany p írody a krajiny
P íloha . 10: Návrh plánované dopravní infrastruktury okolí zám ru
P íloha . 11: Znázorn ní systému ekologické stability v okolí zám ru
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