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POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY (nevysv tlené v textu):
BPEJ

bonitovaná p dn -ekologická jednotka

HMÚ

eský hydrometeorologický ústav

OV

istírna odpadních vod

HTÚ

hrubé terénní úpravy

HUP

hlavní uzáv r plynu

KTÚ

kone né terénní úpravy

k.ú.

katastrální území

LAeq

hladina akustického tlaku A

LBK

lokální biokoridor

MŽP

Ministerstvo životního prost edí

NO2

oxid dusi itý

NOx

oxidy dusíku

NP

nadzemní patro

NRBC

nadregionální biocentrum

NRBK

nadregionální biokoridor

OV

odpadní voda

PHO

pásmo hygienické ochrany

PM10

suspendované ástice frakce PM10

NEL

nerozpušt né extrahovatelné látky

PUPFL

p da ur ená k pln ní funkce lesa

st.

stupe

STL

st edotlaký

TUV

teplá užitková voda

TZL

tuhé zne iš ující látky

Úpm HK

Územní plán m sta Hradce Králové

VZT

vzduchotechnika

VZV

vysokozdvižný vozík

ÚK

úklidová místnost

ÚSES

územní systém ekologické stability

ZPF

zem d lský p dní fond
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ÚVOD
Zám r je navržen v severovýchodní okrajové ásti m sta Hradec Králové, v ásti
Slezské P edm stí. Areál drobné výroby a ob anského vybavení v lokalit Parlament
je situován severn od komunikace I/11 Hradec Králové – T ebechovice pod Orebem
a jižn od železni ní trati ve sm ru Hradec Králové – T ebechovice pod Orebem
v k.ú. Slezské P edm stí, na pozemcích . 691/1, 691/8, 691/11, 691/25 a 691/26.
Zám rem je výstavba t í halových komplex v etn venkovních skladových
a manipula ních ploch. Celková plocha areálu bude cca 29 883 m2. Halové prostory
1 budou realizovány se zastav nou plochou, zpevn nou a nezpevn nou plochou na
ploše cca 17 969 m2, (zastav ná plocha 4 648 m2). Hala 2 bude na pozemku
o celkové ploše cca 6 598 m2 (zastav ná plocha 1 820 m2) a hala 3 na pozemku
o ploše cca 5 316 m2 (zastav ná plocha 1 410 m2). Haly budou sloužit p edevším pro
skladování r zného materiálu, zboží, sou ástek, ástí za ízení, díl apod.
Skladované „zboží“ bude t íd no, baleno a expedováno dle požadavku jednotlivých
odb ratel . V rámci skladových prostor bude provád na montáž, pop . drobná
výroba.
Investorem a provozovatelem zám ru jsou spole nosti Elektram s.r.o.
(I O: 47 45 0436), K.T.O. International spol. s.r.o. (I O: 48 151 891) a FATO a.s.
(I O: 274 73 295).
Inženýrskou a projek ní inností p i p íprav zám ru se zabývá Inženýr Arch. Pavel
Zadrobílek. Který zastupuje investora a je zárove i oznamovatelem zám ru.
Podle zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prost edí, v platném
zn ní, dle p ílohy . 1 pat í zám r do kategorie II, bod 10.6 - „Skladové nebo
obchodní komplexy v etn nákupních st edisek, o celkové vým e nad 3 000 m2
zastav né plochy; parkovišt nebo garáže kapacitou nad 100 parkovacích míst
v sou tu pro celou stavbu “
P edložené oznámení je zpracováno podle p ílohy
zákona.

EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma
Ing. Arch. Pavel Zadrobílek

2. I
44414471

3. Sídlo (bydlišt )
U Koruny 685
Hradec Králové 2

4. Jméno, p íjmení, bydlišt
oznamovatele

a telefon oprávn ného zástupce

Ing. Arch. Pavel Zadrobílek
Hrubínova 1462
500 02 Hradec Králové
kontaktní údaje:
tel.
495 514 177
mob. 776 736 160
e-mail: zadrobilek.p@volny.cz
zarovka@arch.cz
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B. ÚDAJE O ZÁM RU
I. Základní údaje
1. Název zám ru a jeho za azení podle p ílohy .1
Název zám ru:
Areál drobné výroby a ob anského vybavení v lokalit Parlament.
Za azení zám ru do p íslušné kategorie dle p ílohy . 1:
Plánovaný zám r je za azen do kategorie II, bod 10.6 - „Skladové nebo obchodní
komplexy v etn nákupních st edisek, o celkové vým e nad 3 000 m2 zastav né
plochy; parkovišt nebo garáže kapacitou nad 100 parkovacích míst v sou tu pro
celou stavbu “.

2. Kapacita (rozsah) zám ru
Celková plocha areálu bude cca 29 883 m2. Zastav ná plocha komplexu (tj. 3 sekcí)
bude cca 7 878 m2.
Pro pot eby zam stnanc a návšt v budou vybudovány parkovací plochy. Pro halu
1 se uvažuje s kapacitou parkovišt 61 standartních stání; pro halu 2: 31 parkovacích
míst pro zam stnance a návšt vu a pro halu 3: 25 stání. U všech t ech hal budou
realizována 2 parkovací místa pro t lesn postižené.
V komplexu bude pracovat celkem cca 127 zam stnanc (69 pracovník v hale 1,
22 pracovník v hale 2 a 36 pracovník v hale 3).
Provoz bude probíhat ve 3 sm nách (hala 1 a 3) a v hale 2 bude provoz
jednosm nný, v pracovní dny (cca 250 pracovních dn /rok).

3. Umíst ní zám ru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj: Královéhradecký
Obec: m sto Hradec Králové
Katastrální území: Slezské P edm stí
Zám r je navržen v severovýchodní okrajové ásti m sta Hradec Králové, v ásti
Slezské P edm stí. Areál drobné výroby a ob anského vybavení je situován severn
od komunikace I/11 Hradec Králové – T ebechovice pod Orebem a jižn od
železni ní trati ve sm ru Hradec Králové – T ebechovice pod Orebem (viz. obrázek
. 1)
Území v okolí posuzovaného zám ru je rovinaté s nadmo skou výškou okolo 234 242 metr n.m.

EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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Obr. . 1: Umíst ní zám ru „Areál drobné výroby a ob anského vybavení v lokalit
Parlament“ – situace širších vztah

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

s jinými

Halový komplex bude sloužit pro skladování r zného materiálu, zboží, sou ástek,
ástí za ízení, díl (nap . elektroinstala ního materiálu, spot ebního zboží, textilu,
domácích a kancelá ských pot eb aj.). Skladované „zboží“ bude t íd no, baleno
a skladováno dle požadavku jednotlivých odb ratel .
Komplex nebude sloužit pro shromaž ování chemických látek a p ípravk , nebude
se zde nakládat s látkami závadnými vodám ve smyslu § 39 zákona
. 254/2001 Sb., o vodách a o zm n n kterých zákon (vodní zákon), v platném
zn ní.
Skladový komplex bude roz len n do 3 skladových sekcí. Každá sekce bude
rozd lena na skladový prostor s expedicí a rampou a administrativní p ístavek
s kancelá emi, sociálním zázemím. Budova administrativní
ásti je ešena
bezbariérov , s podmínkami pro práci t lesn postižených.
Sou ástí stavby je úprava obslužné komunikace, vybudování manipula ních ploch
pro obslužnou dopravu a parkovacích ploch pro zam stnance, sadové úpravy
a ozelen ní areálu.
V posuzovaném území nejsou uvažovány jiné zám ry, které by mohly spolu
s uvažovaným zám rem zp sobit nežádoucí kumulaci nep íznivých vliv na
obyvatelstvo nebo životní prost edí.
Realizace zám ru je v souladu s platným územním plánem m sta Hradec Králové,
vyjád ení je p ílohou oznámení . 10.
EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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5. Zd vodn ní pot eby zám ru a jeho umíst ní, v etn p ehledu
zvažovaných variant a hlavních d vod (i z hlediska životního
prost edí) pro jejich výb r, resp. odmítnutí
Realizace zám ru spo ívá v pot ebách budoucích provozovatel vybudovat nové
skladové prostory s odpovídajícími plochami pro organizovaný p íjem, balení, prodej,
skladování a expedici zboží. Areál je dob e umíst ný a snadno dostupný z Hradce
Králové.
D vodem pro provedení zám ru výstavby skladové haly 1 je skute nost, že
spole nost Elektram s.r.o. má již v sou asné dob nedostate né prostory sklad
a nevyhovující technicko administrativní a sociální zázemí pro své zam stnance.
Zvolená lokalita má tu výhodu, že je u hlavní silnice – dob e viditelná a dále, že již
v dané lokalit (blíže k centru) vlastní sklad spole nosti existuje a zákazníci
novostavbu bez problému najdou.
Z hlediska situování zám ru je zvažována pouze jedna aktivní varianta daná využitím
lokality (nyní jsou pozemky užívány jako louka).
Nulová varianta – ešení bez innosti – znamená zachování stávajícího stavu bez
výstavby areálu drobné výroby a ob anského vybavení.

6. Stru ný popis technického a technologického ešení zám ru
P íprava stavby
Na dot ených pozemcích se nachází siln antropogenn zkulturn ná louka (bývalé
pole), které bylo nedávno ošet eno herbicidem. Pozemek je rovinný. Tvar pozemku
je p ibližn obdélníkový.
V rámci p ípravy výstavby bude ve stávajícím areálu vybudováno vlastní za ízení
staveništ . Pro pot eby provozního i sociálního zázemí budou osazeny stavební
mobilní bu ky s chemickým WC.
V rámci hrubých terénních úprav bude provedeno vyrovnání stávajícího terénu po
provedení skrývky ornice do základních rovin, ze kterých budou provád ny další
výkopové práce pro základy objekt , op rné zdi a inženýrské sít .
Nejprve bude provedena skrývka ornice (p edpokládá se v pr m rné tlouš ce
cca 0,25 m). Vyt žená ornice bude odvezena na mezideponii. ást ornice bude
zp tn v rámci KTÚ použita, zbylá ást bude odvezena na místo ur ené p íslušným
orgánem státní správy. Stanovená úrove HTÚ si vyžádá provedení výkop i násyp
v dot eném prostoru výstavby. Vyt žený materiál z výkop bude po úprav
a vyhodnocení odborného geologa znovu použit do násyp .
Hutn ní bude provád no po vrstvách a doloženo zkouškami. Zp sob hutn ní, po et
pojezd , tlouš ky hutn ných vrstev a další bude stanoveno v dalších stupních
dokumentace a provád cí firmou ve spolupráci s geologem.
EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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Technický popis jednotlivých ástí zám ru
Skladový komplex bude situován v severovýchodní ásti Slezského P edm stí
v Hradci Králové. Celková plocha areálu bude cca 29 883 m2. Skladový komplex se
bude skládat z haly 1 – 3, které budou provedeny jako nepodsklepené objekty.
Zastav ná plocha komplexu (tj. 3 sekcí) bude cca 7 878 m2. Hala 1 o celkové ploše
(v etn
zastav ných, zpevn ných a nezpevn ných ploch) 17 969 m2, hala
2 cca 6 598 m2 a hala 3 cca 5 316 m2.
Uspo ádání objektu je patrné z p iložené výkresové dokumentace, viz p íloha . 1.
Hala 1
Hala 1 bude sloužit pro skladování r zného elektroinstala ního materiálu ur eného
k dalšímu prodeji.
Fasáda administrativní ásti (hlavní vstup do budovy) je orientována na jih, nakládací
prostory jsou orientovány severn .
Skladovací hala
Založení objektu se p edpokládá na železobetonových prefabrikovaných patkách,
event. v závislosti na druhu podloží a dob a rychlosti výstavby na pilotách. Vlastní
objekt je jednopodlažní skeletová hala ze železobetonových prefabrikát s pr vlaky
na rozp tí 12 m a vazníky na rozp tí 21 m o osové vzdálenosti 6 m. Hala má výšku
cca 10,5 m pod vazník. Vestav né mezipatro je na výšce + 4,1 m. Výška atiky
objektu iní 13,1 m. Rozm ry monobloku jsou cca 60 x 63 m modulov .
Vnit ní svislé nosné konstrukce (železobetonové sloupy) budou p est rkovány.
Vnit ní strop vestavku - mezipatra - bude z prefabrikovaných železobetonových
panel ukládaných na železobetonové pr vlaky. Schodišt do patra (vestavek) bude
prefabrikované železobetonové dvouramenné. Podlahy ve skladu a v p ízemí
vestavku budou drátkobetonové se vsypem, v pat e vestavku budou betonové
mazaniny.
V pat e vestavku a v kancelá ích budou minerální podhledy v rastru 600 x 600 mm,
event sádrokartonové, skaldové prostory haly budou bez podhled .
St echa plochá z trapézových plech s tepelnou izolací z minerální vlny a kotvenou
hydroizolací z PVC fólie i modifikovaného asfaltového pásu – vše jednotného
systému v etn detail .
Oplášt ní sendvi ovými panely s izolací z minerální vlny, finální povrch s jemnou
profilací i hladký. Vnit ní d lící konstrukce budou sádrokartonové.
Administrativa
Založení objektu se p edpokládá na železobetonových prefabrikovaných patkách,
event. v závislosti na druhu podloží a dob a rychlosti výstavby na pilotách. Objekt
tvo í samostatný dilata ní celek d sledn oddilatovaný od nosné konstrukce
skladové haly.

EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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Jedná se o patrový skelet z železobetonových prefabrikovaných sloup v rastru
5,5 x 6 m a 5,5 x 4 m. Stropní konstrukce budou z železobetonových p edpjatých
prefabrikovaných panel na rozp tí 6 a 4 m ukládaných na železobetonové pr vlaky
na rozp tí 5,5 m. Výška patra administrativy bude 4,1 m, výška atiky bude 8,6 m.
Schodišt do patra bude železobetonové prefabrikované dvouramenné. Podlahy –
betonové mazaniny.
V administrativ budou minerální podhledy v rastru 600 x 600 mm, eventueln
sádrokartonové.
St echa plochá s tepelnou izolací z minerální vlny a hydroizolací z PVC fólie
i modifikovaného asfaltového pásu – vše jednotného systému v etn detail .
Oplášt ní sendvi ovými panely s izolací z minerální vlny, finální povrch s jemnou
profilací i hladký. Vnit ní d lící konstrukce – p í ky - budou sádrokartonové.
Budova administrativy je ešena bezbariérov , jsou zde vytvo eny podmínky pro
práci t lesn postižených.
P íst ešek na kola
Vedle chodníku u p íjezdové komunikace je navržen p íst ešek na kola s kapacitou
cca 2 x 12 kol. Lehká ocelová konstrukce se st ešním plášt m z ohýbaných
polykarbonátových desek. P dorysné rozm ry 3 x 7,5 m, výška cca 3 m.
P íst ešek na odpad
Lehká ocelová konstrukce se st ešním plášt m z trapézového plechu ve spádu.
P dorysné rozm ry 10 x 3 m, výška cca 3 m.
Komunikace a zpevn né plochy
P ístupové komunikace a nakládací prostor pro nákladní vozidla budou asfaltové.
Parkovací stání pro vozy do 5 t s parkovacími místy o rozm ru 2,5 x 5 m a chodníky
budou ze zámkové dlažby, jízdní pruhy mezi parkovacími stáními o ší ce 6m budou
asfaltové.
Zpevn ná plocha nalevo od objektu bude ze zatrav ovacích panel . Požární
p ístupová komunikace na zpevn nou plochu vedoucí jižn od objektu SO 02 u bude
taktéž ze zatrav ovacích panel rozm rov uzp sobena pro t žké nákladní
automobily (40 t) a bude zhotovena z ásti ze zatrav ovacích panel (od vstupu pro
zásobování) a z ásti z asfaltu (pr jezd p es parkovišt ).
Kolem celého objektu bude proveden okapový chodník z vymývaných oblázk
a záhonovým obrubníkem, ší ka 0,5 m.
Ostatní ásti stavby
Areál bude oplocen. Oplocení bude z drát ného pletiva, výška oplocení 1,8 m.
Oplocen bude celý pozemek. U obou severních vjezd do areálu bude posuvná el.
otevíravá brána. Brány budou uzamykatelné, ocelové sva ené z uzav ených profil ,
EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové

- 12 -

Areál drobné výroby a ob anského vybavení v lokalit

Parlament

žárov pozinkované. Sloupky budou ocelové, pozinkované, vetknuté do betonových
základ . Dále zde bude otevíravá branka pro p ší.
Sou ástí oplocení na jižní stran budou dvouk ídlová otevíravá vrata jako
manipula ní pr jezd na pozemek pro správce sít pro p ípadnou opravu i havárii
vodovodního adu vedoucího p ed SO 02.
Deš ové vody ze st ech objekt SO 01 a 02 budou napojeny do akumula ní nádrže
AN . 2, která bude sloužit jednak k akumulaci množství návrhového dešt a dále
jako sedimenta ní. Vypo tená velikost užitného objemu je cca 60 m3. Odtud budou
natékat do vsakovacích št rkových objekt systémem deš ového rozd lova e.
Deš ové vody z pojížd ných zpevn ných ploch a ploch ur ených pro parkování
osobních a nákladních vozidel budou svád ny gravita n do erpacích šachet
Š . 1 a 2. Z t chto šachet budou erpána do akumula ní nádrže AN .1. Tato
nádrž je navržena k akumulaci množství návrhového dešt s velikostí užitného
objemu cca 100 m3. Z této akumula ní nádrže budou deš ové vody ízen natékat do
odlu ova e ropných látek, který je navržen na pr tok cca 50 l/s (cca ½ celkového
návrhového dešt ).
Kapacitní údaje:
hala ELEKTRAM

celková plocha areálu

17.969 m2

zastav ná plocha

4.648 m2

zpevn né plochy

7.221 m2

nezpevn né plochy

6.100 m2

pozn.: zpevn né plochy obsahují manipula ní a nákladové plochy, vnitroareálové
komunikace (ú elové), parkovací plochy a chodníky

Hala 2
Skladová hala
Objekt bude založen na železobetonových prefabrikovaných patkách a pilotách.
Nadzemní ást objektu je navržena jako jednopodlažní skeletová hala o p dorysných
rozm rech 30 x 48,6 m ze železobetonových prefabrikát s nosným rastrem
cca 9,8 x 5,8 m. Výška atiky objektu je 11,0 m. Podlahy ve skladu budou
drátkobetonové se vsypem. Stropy skladové haly budou bez podhled . St echa
plochá z trapézových plech s tepelnou izolací z minerální vaty a kotvenou
hydroizolací z PVC fólie i modifikovaného asfaltového pásu.
Oplášt ní bude kombinované z ŽB fasádních prefabrikát a sendvi ových panel
s izolací z minerální vaty. Vnit ní d lící konstrukce budou sádrokartonové.
Administrativní ást
Objekt bude založen na železobetonových prefabrikovaných patkách a pilotách.
Objekt tvo í samostatný dilata ní celek o rozm rech 10 x 30 m. Jedná se
o t ípodlažní železobetonový prefabrikovaný skelet sloup v rastru 4,8 x 5,8 m.
Stropní konstrukce budou z železobetonových prefabrikovaných panel ukládaných
EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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na železobetonové pr vlaky. Konstruk ní výšky podlaží administrativní ásti budou
3,6 m, výška atiky 8 m. Schodišt
bude železobetonové prefabrikované
dvouramenné.
Podlahy z betonové mazaniny s keramickou nášlapnou vrstvou. Podhledy budou
minerální v rastru 600 x 600 mm. St echa plochá s tepelnou izolací z minerální vaty
a hydroizolací z PVC fólie i modifikovaného asfaltového pásu. Oplášt ní bude
kombinované ze sendvi ových panel s izolací z minerální vaty s vyzdívkami. Vnit ní
d lící konstrukce – p í ky - budou sádrokartonové.
P íst ešek na kola
Lehká ocelová konstrukce s polykarbonátovým st ešním plášt m, kotvená do
obvodového plášt administrativní ásti. P dorysné rozm ry 6 x 6 m, výška cca 3 m.
P íst ešek na odpad
Lehká ocelová konstrukce se st ešním plášt m z trapézového plechu, kotvená do
obvodového plášt skladové ásti. P dorysné rozm ry 2 x 5 m, výška cca 3 m.
Komunikace a zpevn né plochy
Manipula ní a nakládací prostor pro nákladní vozidla bude asfaltový. P íjezdová
komunikace spole ná s areálem KTO bude asfaltová. Parkovací stání pro klienty
a zam stnance a chodníky budou ze zámkové dlažby. Zpevn ná plocha na jih od
objektu bude ze zámkové dlažby.
Ostatní ásti stavby
Oplocení bude systémové z polí z drát ného pletiva a ocelových sloupk , výška
oplocení 1,8 m. Základ a podezdívka budou ŽB prefabrikované. Oplocen bude
manipula ní a skladový dv r.
Na severní stran manipula ního dvora je navržena vjezdová posuvná el. otevíravá
brána.
Kapacitní údaje:
hala KTO

celková plocha areálu

6.598 m2

zastav ná plocha

1.820 m2

zpevn né plochy

4.198 m2

nezpevn né plochy

580 m2

pozn.: zpevn né plochy obsahují manipula ní a nákladové plochy, vnitroareálové
komunikace (ú elové), parkovací plochy a chodníky

Hala 3
Hala 3 bude sloužit pro skladování r zného spot ebního zboží, textilu, domácích
a kancelá ských pot eb.

EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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Skladová hala
Objekt bude založen na železobetonových prefabrikovaných patkách a pilotách.
Nadzemní ást objektu je navržena jako jednopodlažní skeletová hala o p dorysných
rozm rech 30 x 37 m ze železobetonových prefabrikát s nosným rastrem
cca 9,8 x 5,8 m. Výška atiky objektu je 11,0 m. Podlahy ve skladu budou
drátkobetonové se vsypem. Stropy skaldové haly budou bez podhled . St echa
plochá z trapézových plech s tepelnou izolací z minerální vaty a kotvenou
hydroizolací z PVC fólie i modifikovaného asfaltového pásu.
Oplášt ní bude kombinované z ŽB fasádních prefabrikát a sendvi ových panel
s izolací z minerální vaty. Vnit ní d lící konstrukce budou sádrokartonové.
Administrativní ást
Objekt bude založen na železobetonových prefabrikovaných patkách a pilotách.
Objekt tvo í samostatný dilata ní celek o rozm rech 10 x30 m. Jedná se
o t ípodlažní železobetonový prefabrikovaný skelet sloup v rastru 4,8 x5,8 m.
Stropní konstrukce budou z železobetonových prefabrikovaných panel ukládaných
na železobetonové pr vlaky. Konstruk ní výšky podlaží administrativní ásti budou
3,4 m, výška atiky 11,0 m. Schodišt bude železobetonové prefabrikované
dvouramenné.
Podlahy z betonové mazaniny s keramickou nášlapnou vrstvou. Podhledy budou
minerální v rastru 600 x 600 mm. St echa plochá s tepelnou izolací z minerální vaty
a hydroizolací z PVC fólie i modifikovaného asfaltového pásu. Oplášt ní bude
kombinované ze sendvi ových panel s izolací z minerální vaty s vyzdívkami. Vnit ní
d lící konstrukce – p í ky - budou sádrokartonové.
P íst ešek na kola
Lehká ocelová konstrukce s polykarbonátovým st ešním plášt m, kotvená do
obvodového plášt administrativní ásti. P dorysné rozm ry 2,0 x 4,0 m, výška
cca 3 m.
P íst ešek na odpad
Lehká ocelová konstrukce se st ešním plášt m z trapézového plechu, kotvená do
obvodového plášt skladové ásti. P dorysné rozm ry 2,0 x 5,0 m, výška cca 3 m.
Komunikace a zpevn né plochy
Manipula ní a nakládací prostor pro nákladní vozidla bude asfaltový. P íjezdová
komunikace spole ná s areálem KTO bude asfaltová. Parkovací stání pro klienty
a zam stnance a chodníky budou ze zámkové dlažby. Zpevn ná plocha na jih od
objektu bude ze zámkové dlažby.
Ostatní ásti stavby
Oplocení bude systémové z polí z drát ného pletiva a ocelových sloupk , výška
oplocení 1,8 m. Základ a podezdívka budou ŽB prefabrikované. Oplocen bude
EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové

- 15 -

Areál drobné výroby a ob anského vybavení v lokalit

manipula ní a skladový dv r. Na severní stran
vjezdová posuvná el. otevíravá brána.

Parlament

manipula ního dvora je navržena

Kapacitní údaje
hala FATO

celková pl.areálu

5.316 m2

zastav ná plocha

1.410 m2

zpevn né plochy

3.636 m2

nezpevn né plochy

270 m2

pozn.: zpevn né plochy obsahují manipula ní a nákladové plochy, vnitroareálové
komunikace ( ú elové ), parkovací plochy a chodníky

Popis technického a funk ního ešení areálu
V celém komplexu nebudou shromaž ována žádné chemické látky nebo p ípravky.
„Zboží“ bude ukládáno ve skladovacím prostoru na volné ploše na paletách
i v regálovém modulárním systému s možností nastavení sv tlosti jednotlivých
skladových díl a jejich únosnosti. Skladované „zboží“ bude t íd no, baleno,
skladováno a expedováno dle požadavku jednotlivých odb ratel . Manipulaci se
zbožím budou v hale 1 zajiš ovat 2 vysokozdvižné elektrické vozíky, 3 vysokozdvižné
elektrické regálové vozíky, 4 paletové elektrické vozíky a 1 vysokozdvižný vozík na
naftový pohon mimo budovu skladu, v hale 2 budou manipulaci zajiš ovat
2 vysokozdvižné elektrické vozíky uvnit haly a 1 vysokozdvižný vozík mimo budovu
skladu (naftový pohon) a v hale 3 ty i vysokozdvižné elektrické vozíky uvnit haly
a 1 vysokozdvižný vozík mimo budovu skladu (naftový pohon). Ve skladovacím
prostoru každé haly bude umíst n box pro nabíjení elektrických vozík .
„Zboží“ bude dováženo nákladní dopravou.
Provoz skladu zahrnuje tyto innosti:
− vstup (p íjezd) zboží nákladními vozidly,
− vykládka dodaného zboží v etn administrativních inností,
− zakládání zboží do vyhrazené ásti skladu, pop . jiné innosti (t íd ní zboží, pop .
montáž dle požadavku odb ratel , t íd ní a odvoz odpad (zejména odpadních
obal ),
− výdej (expedice) zboží zahrnující kompletaci dodávky, zavezení jednotlivých
druh zboží do manipula ního prostoru, balení, administrativní innosti, nakládku
u výdejové rampy, odvoz zboží.
Sou ástí stavby je úprava obslužné komunikace, vybudování manipula ních ploch
pro obslužnou dopravu a parkovacích ploch pro zam stnance.
Pro pot eby zam stnanc a návšt v budou vybudovány parkovací plochy. Pro halu
1 se uvažuje s kapacitou parkovišt 61 standartních stání. Pro halu 2 – 31 vozidel
pro zam stnance a návšt vu. Pro halu 3 – 25 vozidel.
Skladový komplex bude napojen na zdroje vody, elektro, objekt bude plynofykován
ze STL plynovodního adu, dále bude napojen na ve ejnou kanaliza ní sí jednotné
kanalizace a na telekomunika ní sít .
EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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P ípojka vody bude provedena p ímo z ulice Brat í Štefan . Bude p ivedena i jako
voda požární. Objekty budou zásobeny pitnou vodou vodovodní p ípojkou, která
bude napojena na ve ejný vodovod.
Splaškové vody budou mít charakter standardních odpadních vod, technologické
vody provozem areálu nevznikají. Splaškové vody ze sociálních za ízení budou
napojeny p ímo do kanaliza ní p ípojky, která bude svedena do OV. Odpadní vody
z výdeje jídel budou p ed išt ny v odlu ova i tuk .
Samostatná kanaliza ní p ípojka areálu Elektram, KTO a FATO (hala 1, 2 a 3) bude
provedena podtlakem pod silnicí I/11 a napojena do nové spole né kanaliza ní stoky
DN 300 za silnicí do revizních, pop . spojných a lomových šachet.
Provozem budou vznikat deš ové vody tzv. isté ze st echy objektu a deš ové vody
z pojížd ných a parkovacích ploch. Vzhledem k tomu, že nelze deš ové vody
v celém komplexu vypoušt t do stávající kanalizace DN 300, bude nutno ešit
odvodn ní lokality vsakem do podloží.
Pro haly 2 a 3 se navrhuje vybudování akumula ního prostoru pro vsak
z voštinových plastových blok , které budou uloženy na št rkové lože a propustnou
geotextilii. Objem blok bude dimenzován na 15ti min p ívalový déš a na obsah
vypadlého objemu dešt p i této srážce. Akumula ní prostor pro vsak v hale 1 je
popsán výše. Pot ebné objemy jsou uvedeny v kapitole B. III. 2 Deš ové vody.
Deš ové vody z ploch ur ených pro parkování budou svedeny do akumula ních
prostor po p ed išt ní v odlu ova i ropných látek.
Po dokon ení výstavby komunikací a budov budou provedeny kone né terénní
a sadové úpravy. Veškerá deponovaná ornice bude využita pro rekultivaci ploch
ve ejné i soukromé zelen . Ornice bude zbavena hrud, kamení a plevel . Po
rozprost ení ornice a její kultivace bude provedeno osetí travou – parková sm s. Po
osetí bude trávník ošet ován – zaléván. etnost zalévání bude realizována dle
klimatických podmínek. Ozelen ní bude blíže specifikováno v dalším stupni
projektové dokumentace, po dohod s p íslušným orgánem životního prost edí.
P íjezd na pozemek je navržen z východní strany z místní komunikace Slatinská
pomocí nov vybudované p íjezdové komunikace. Na východní a západní stran
pozemek sousedí s pozemky zatím nezastav nými, na severní stran bude
vybudována p íjezdová komunikace. Na jižní stran se v bezprost ední blízkosti
pozemku nachází ulice Brat í Štefan resp. silnice 1. t ídy v extravilánu m sta.
P ístup k objekt m bude vnitroareálovými komunikacemi a zpevn nými plochami.
Plocha nové spole né obslužné komunikace v etn rozší ení stávající místní
komunikace sm r Slatina a silnice I/11 bude cca 2.790 m2
Rozložení dopravy je odhadováno v pom ru z 80% sm r na Hradec Králové a z 20%
sm r na T ebechovice pod Orebem.
V celém komplexu bude celkem pracovat 127 zam stnanc . V hale 1 bude celkem
pracovat 69 zam stnanc (z toho v administrativ 23, v prodeji 9 a ve sklad
37 pracovník ); provoz bude 3 sm nný. (Celkový po et 127 pracovník je
EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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p edpokládaný sou et všech t í sm n.) V hale 2 bude pracovat celkem
22 zam stnanc (z toho v administrativ 8, v prodeji 6 a ve skladu 8 zam stnanc );
provoz bude jednosm nný. V hale 3 bude celkem pracovat 36 zam stnanc
(v administrativ 12, v prodeji 5 a ve sklad 9 zam stnanc ); provoz bude 3 sm nný.
(Celkový po et 36 pracovník je p edpokládaný sou et všech t í sm n.) Po et
pracovních dn - cca 250 pracovních dn /rok.
V rámci projektových prací budou dále podrobn navrženy komunikace a zpevn né
plochy, venkovní inženýrské sít , stavebn budou vy ešeny také jednotlivé objekty.
Vzduchotechnika
a) Skladová hala SO 01
Pro v trání a vytáp ní skladových hal jsou navrženy centrální vzduchotechnické
jednotky umíst né na st eše každého objektu. V jednotkách bude vzduch filtrován
(jednostup ová filtrace EU4), a oh íván (pomocí plynových oh íva
– vzduch se
oh ívá ve spalinovém vým níku – spaliny jsou zcela odd leny od upravovaného
vzduchu). Jednotky budou umož ovat cirkulaci vzduchu v letních a v zimních
m sících s minimálním pr tokem erstvého vzduchu 30%. Distribuce upraveného
vzduchu bude provedena ví ivými anemostaty. Horizontální rozvod bude proveden
pozink. potrubím vedeným pod stropem haly. Potrubí budou osazena bu kovými
tlumi i hluku. Dále budou nad vraty osazeny vratové clony.
b) Administrativa, prodejní prostory, jídelna SO 02
Pro p ímo nev trané prostory (chodby, technické místnosti), jednací místnosti,
seminární místnost a kancelá e editelství, obchodní plochy a jídelna zajiš uje
vzduchotechnické za ízení nucené teplovzdušné v trání. P ívod
erstvého
upraveného vzduchu zajiš ují v trací jednotky osazené na st echách každého
objektu. V jednotkách bude vzduch filtrován (jednostup ová filtrace EU4), a oh íván
(pomocí plynového oh íva e – vzduch se oh ívá ve spalinovém vým níku – spaliny
jsou zcela odd leny od upravovaného vzduchu). Distribuce upraveného vzduchu
bude provedena standartními prvky pro p ívod vzduchu, a pro odvod vzduchu.
Horizontální rozvod bude proveden pozink. potrubím vedeným nad podhledem
v traných prostor. Potrubí budou osazena bu kovými tlumi i hluku. U ostatních
p irozen nev tratelných místností (WC, ÚK) zajistí vzduchotechnické za ízení
nucené, podtlakové v trání s náhradou odsátého vzduchu vlivem podtlaku z okolních
prostor, s nimiž budou v trané místnosti spojeny instalovanými v tracími m ížkami
i od íznutými dve mi. Hnacími jednotkami t chto vzduchotechnických za ízení jsou
axiální, p ípadn potrubní ventilátory, osazené v potrubním rozvodu. Odsátý vzduch
je odvád n stoupacím potrubím nad st echu každého objektu. Vzduchové výkony
t chto hnacích jednotek budou v souladu s hygienickými p edpisy a hodnotami.
Pro odvod tepelné zát že v p ímo v traných kancelá ích, jednacích místnostech,
obchodní prostory a seminární místnost (je t eba vyhov t Na ízení vlády . 523),
projektant doporu uje instalovat fancoily pro chlazení p ímým výparem a externími
kondenzátory chlazenými venkovním vzduchem. Za ízení pracuje na principu
p ímého výparu chladiva ve vým níku vnit ní jednotky a jeho zp tné kondenzaci ve
venkovním vzduchem chlazeném kondenzátoru, který bude osazen na konzole na
fasád objektu, p ípadn na st eše objektu.
EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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c) Zázemí SO 01
Nucené v trání šaten a sociálního zázemí zajiš uje stavebnicová v trací jednotka
(filtr, oh íva , ventilátor) osazená do VZT potrubí vedeného pod stropem 2NP.
Distribuce upraveného vzduchu bude provedena standartními prvky pro p ívod
vzduchu, a pro odvod vzduchu . Potrubí budou osazena bu kovými tlumi i hluku.
U ostatních p irozen nev tratelných místností (WC, ÚK) zajistí vzduchotechnické
za ízení nucené, podtlakové v trání s náhradou odsátého vzduchu vlivem podtlaku
z okolních prostor, s nimiž budou v trané místnosti spojeny instalovanými v tracími
m ížkami i pod íznutými dve mi. Hnacími jednotkami t chto vzduchotechnických
za ízení jsou axiální, p ípadn potrubní ventilátory, osazené v potrubním rozvodu.
Odsátý vzduch je odvád n stoupacím potrubím nad st echy objekt . Vzduchové
výkony t chto hnacích jednotek budou v souladu s hygienickými p edpisy
a hodnotami.

7. P edpokládaný
dokon ení

termín

zahájení

realizace

zám ru

a

jeho

P edpokládaný termín zahájení realizace zám ru: ervenec 2007
P edpokládaný termín dokon ení zám ru:

kv ten 2008

8. Vý et dot ených územn samosprávných celk
Navrhovaný zám r leží na pozemcích v katastrálním území Slezské P edm stí.
Dot ené územn samosprávné celky:

Královehradecký kraj
M sto Hradec Králové

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, odbor stavební a rozhodnutí vodoprávního ú adu –
Magistrátu m sta Hradce Králové, odboru životního prost edí - pro povolení vodního
díla (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 vzhledem k p edpokládanému rozsahu vyjmutí je Krajský
ú ad Královehradeckého kraje;
- je t eba požádat k umíst ní, stavb a provozu st edního zdroje zne iš ování
ovzduší o povolení p íslušný orgán ochrany ovzduší - Krajský ú ad
Královehradeckého kraje (dle §17 zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní);
EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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- pokud by byla n jaká d evina ve st etu s navazujícími ástmi stavby, které budou
podrobn ešeny v rámci dalších projektových prací, je t eba ke kácení d evin
rostoucích
mimo
les
provád t
dle
zákona
.
114/1992
Sb.,
o ochran p írody a krajiny a jeho provád cích p edpis (zejména vyhláška MŽP
. 395/1992 Sb.) v platném zn ní.
- souhlas k nakládání s nebezpe nými odpady (dle §16 odst. 3 zákona . 185/2001
Sb., v platném zn ní), který ud luje p i nakládání v množství do 100 t
nebezpe ných odpad /rok obecní ú ad obce s rozší enou p sobností – Magistrát
m sta Hradec Králové.

II. Údaje o vstupech
1. Zábor p dy
Areál bude situován na k.ú. Slezské P edm stí, na pozemcích – 691/11, 691/26,
691/25, 691/8 a 691/1.
Dot ené pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí jako orná p da (zem d lský
p dní fond). Pozemky ur ené k pln ní funkce lesa (PUPFL) nebudou zám rem
dot eny. V tabulce . 1 je uveden seznam zájmových parcel a další informace
o zp sobu využití, ochran , celkové vým e parcel aj.
Celková plocha areálu bude cca 29 883 m2.
Hala 1:
celková plocha areálu

17.969 m2

zastav ná plocha

4.648 m2

zpevn né plochy

7.221 m2

nezpevn né plochy

6.100 m2

Hala 2:
celková plocha areálu

6.598 m2

zastav ná plocha

1.820 m2

zpevn né plochy

4.198 m2

nezpevn né plochy

580 m2

Hala 3:
celková plocha areálu

5.316 m2

zastav ná plocha

1.410 m2

zpevn né plochy

3.636 m2

nezpevn né plochy

270 m2

Zpevn né plochy obsahují manipula ní a nákladové plochy, vnitroareálové
komunikace ( ú elové ), parkovací plochy a chodníky.
Plocha nové spole né obslužné komunikace v etn rozší ení stávající místní
komunikace sm r Slatina a silnice I/11 bude cca 2.790m2
EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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Bude provedena skrývka ornice (p edpokládá se v pr m rné tlouš ce cca 0,25 m).
Vyt žená ornice bude odvezena na mezideponii. Skrývka ornice bude v maximální
mí e využita. ást ornice bude zp tn v rámci areálu použita, zbylá ást bude
odvezena na místo ur ené p íslušným orgánem státní správy.
Pozemky jsou majetkem n kolika osob (Frá a Ji í, Šimá ková Marie, Tošovský
Josef, Doubrava Vlastimil, Róchus a Emenerencie) – viz tabulka . 1. V sou asné
dob se investo i zabývají majetkoprávními vztahy v rámci navrhované plochy. Výpis
z katastru nemovitostí je p ílohou . 12 tohoto oznámení.
V rámci p ípravných prací bude nutné 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 požádat o vydání souhlasu s trvalým odn tím dot ených pozemk pro
realizaci zám ru ze ZPF. P ed podáním žádosti o odn tí p dy ze zem d lského
p dního fondu je nutno s p íslušným orgánem ochrany zem d lského p dního fondu
vy ešit vyjasn ní podmínek záboru zem d lské p dy.
Tab. . 1: Zájmové parcely
Zp sob využití

Zp sob
ochrany

Kód
BPEJ

orná p da

-

ZPF

32110

Celková
vým ra
parcely [m2]
26 097

691/8

orná p da

-

ZPF

32110

4 335

691/11

orná p da

-

ZPF

32110

7060

691/25

orná p da

-

ZPF

32110

5 711

691/26

orná p da

-

ZPF

32110

8 262

Parcela
íslo

Druh pozemku

691/1

Dot ené pozemky mají kód BPEJ 32110 (IV. t ída ochrany zem d lské p dy).
Kódy BPEJ specifikují hlavní p dní a klimatické podmínky hodnoceného pozemku
(první íslice - klimatický region, druhá a t etí íslice - hlavní p dní jednotku, tvrtá
íslice - sklonitost a expozici, pátá íslice - skeletovitost a hloubku p dy).
Využití parcel k realizaci zám ru je v souladu s platným územním plánem m sta
Hradec Králové. Vyjád ení je p ílohou oznámení 10.

2. Odb r a spot eba vody
Etapa výstavby zám ru
Technologická voda
Provozní technologická voda bude spot ebovávána p i výstavb , k išt ní vozidel,
stroj (pop . k ochran proti nadm rné prašnosti). Dále bude v p ípad zne išt ní
komunikací používána voda pro išt ní komunikací b hem stavby.
Pro vlastní stavební ú ely bude zajišt na voda z m stského vodovodního adu.
Množství vody spot ebované b hem výstavby nelze v sou asné dob objektivn
stanovit.
EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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Pitná voda
Množství pitné vody bude záviset na po tu pracovník a dob trvání výstavby.
Pr m rný p edpokládaný po et pracovník na stavb bude cca 20 pracovník . Ve
fázi výstavby bude pro pracovníky stavebních firem z ízeno mobilní sociální za ízení.
Pro pitné ú ely bude používána pitná voda balená pitná voda (pozd ji pop . pitná
voda z vodovodu).
P edpokládá se, že v dob výstavby bude spot eba vody pro sociální ú ely (voda
k pití, WC, sprchy) init cca do 2 400 litr /sm nu v závislosti na po tu pracovník .
Etapa provozu zám ru
Pitná voda
Zám r bude sloužit jako skladovací areál s drobnou výrobou (montáž),
velkoprodejnou, nebude zde instalována žádná výrobní technologie, proto se
neo ekávají nároky na technologickou vodu.
V rámci objekt m že být z ízen i provoz stravování. Vlastní p ípravna jídel bude
p izp sobena k oh evu a výdeji jídel.
Hala 1:
Zdrojem pitné vody v hale 1 bude ve ejný vodovod DN200, který bude vybudován
v rámci p ípravy území celé lokality. Z tohoto adu bude provedena p ípojka DN80
pro ešený areál. Voda z ve ejného adu bude využívána jak pro lidskou pot ebu, tak
pro požární ú ely. K technologickým ani výrobním ú el m nebude využívána.
Pot eby pitné vody:
Po et pracovních dn za rok

250

Po et pracovník SO 01

37 zam.

Po et pracovník SO 02

32 zam.

specifická pot eba vody

60 l/zam.den

specifická pot eba vody

12 l/jídlo.den

Pr m rná denní pot eba:

Qd = 69 x 60 + 45 x 12 = 4,68 m3/den

P ibližná ro ní pot eba:

Qr = 4,68 x 250 = 1 170 m3/rok

Zdrojem teplé vody budou plynové kotelny, ve kterých budou osazeny
nep ímooh ívané oh íva e TUV o objemu cca 160 l pro navržené skupiny
za izovacích p edm t v administrativní a sociální ásti objektu.
Hala 2:
Zdrojem pitné vody v hale 2 bude ve ejný vodovod DN200, který bude vybudován
v rámci p ípravy území celé lokality. Z tohoto adu bude provedena p ípojka DN80
pro ešený areál. Voda z ve ejného adu bude využívána jak pro lidskou pot ebu, tak
pro požární ú ely. K technologickým ani výrobním ú el m nebude využívána.

EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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Pot eby pitné vody:
Po et pracovních dn za rok

250

Po et pracovník SO 01

8 zam.

Po et pracovník SO 02

14 zam.

specifická pot eba vody

60 l/zam.den

specifická pot eba vody

12 l/jídlo.den

Pr m rná denní pot eba:

Qd = 22 x 60 + 14 x 12 = 1,49 m3/den

P ibližná ro ní pot eba:

Qr = 1,49 x 250 = 372,5 m3/rok

Zdrojem teplé vody budou plynové kotelny, ve kterých budou osazeny
nep ímooh ívané oh íva e TUV o objemu cca 160 l pro navržené skupiny
za izovacích p edm t v administrativní a sociální ásti objektu.
Hala 3:
Zdrojem pitné vody v hale 3 bude ve ejný vodovod DN200, který bude vybudován
v rámci p ípravy území celé lokality. Z tohoto adu bude provedena p ípojka DN80
pro ešený areál. Voda z ve ejného adu bude využívána jak pro lidskou pot ebu, tak
pro požární ú ely. K technologickým ani výrobním ú el m nebude využívána.
Pot eby pitné vody:
Po et pracovních dn za rok

250

Po et pracovník SO 01

…

19 zam.

Po et pracovník SO 02

…

17 zam.

specifická pot eba vody

…

60 l/zam.den

specifická pot eba vody

…

12 l/jídlo.den

Pr m rná denní pot eba:

Qd = 36 x 60 + 25 x 12 = 2,5 m3/den

P ibližná ro ní pot eba:

Qr = 2,5 x 250 = 625 m3/rok

Zdrojem teplé vody budou plynové kotelny, ve kterých budou osazeny
nep ímooh ívané oh íva e TUV o objemu cca 160 l pro navržené skupiny
za izovacích p edm t v administrativní a sociální ásti objektu.
Celková spot eba vody za rok bude závislá na po tu a nárocích pracovník .
Maximální pot eba vody celkem v areálu (tj. provoz 3 hal):
Qrok = 1 170 + 372,5 + 625 = 2 167,5 m3/rok

EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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3. Surovinové a energetické zdroje
Energetické zdroje
P esné množství a ur ení zdroj surovin bude up esn no v dalších stupních
projektové dokumentace. Bude se jednat o b žné stavební hmoty a materiály (beton,
železobetonové panely, pr vlaky, cihelné bloky, trapézové plechy, izolace,
rozvody,…).
Celkovou spot ebu elektrické energie p i výstavb nelze v sou asné dob objektivn
ur it.
Na severní stran areálu (hala 1) bude na hranici pozemku vybudována soukromá
kompaktní betonová trafostanice, typ Betonbau UK – L., která bude sloužit pro
pot eby Elektramu. V trafostanici v rozvad i ásti nn bude osazen nový jisti
s proudovou hodnotou 3 x 435A. Ve skladové hale bude osazen sk í ový OCEP
hlavní rozvad pro skladovou halu. Z hlavního rozvad e budou napájeny podružné
rozvad e s p esnou p sobností jednotlivých sekcí.
Pro halu 2 a 3 bude vybudována distribu ní trafostanice spole nosti
trafostanice bude situována mezi ob mi halami.

EZ a.s.,

Elektrický rozvod NN
transforma ních stanic.

z nových

bude

proveden

jako

kabelový,

napojení

Hala 1
Tepelné ztráty
Pot eba tepla pro vytáp ní byla v projektové dokumentaci stanovena p edb žným
výpo tem podle SN 06 0210.
P edb žn stanovená tepelná ztráta iní :
Objekt SO 01 – hala (sklad-manipulace):
Vytáp ní: 174 kW
V trání: 175 kW
Celkem: 349 kW
Objekt SO 01 – zázemí pro zam stnance skladu:
Vytáp ní: 32 kW
Celkem: 32 kW
Pot eba tepla pro p ípravu TUV: 38 kW
Objekt SO 02 – administrativa:
Vytáp ní: 72 kW
Celkem: 72 kW
Pot eba tepla pro p ípravu TUV: 38 kW
Celková pot eba tepla pro vytáp ní a v trání objekt SO 01 a SO 02: 453 kW
EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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Pot eba tepla pro p ípravu TUV: 76 kW
Spot eba paliva v jednotlivých ástech:
Palivo: zemní plyn - výh evnost 32,5 MJ/m3
Objekt SO 01 – hala (sklad-manipulace):
Max. hodinový odb r: 45 m3/h
Max. denní odb r: 660 m3/den
Pr m rný ro ní odb r: 63 500 m3/rok
Objekt SO 01 – zázemí pro zam stnance skladu:
Max. hodinový odb r: 4,4 m3/h
Max. denní odb r: 85 m3/den
Pr m rný ro ní odb r: 9 350 m3/rok
Objekt SO 02 – administrativa:
Max. hodinový odb r: 8,8 m3/h
Max. denní odb r: 175 m3/den
Pr m rný ro ní odb r: 17 500 m3/rok
Hala 2
Celková spot eba zemního plynu:
Hodinová: 25 m3/h,
Denní: 370 m3/den
Ro ní: 35 600 m3/rok
Hala 3
Celková spot eba zemního plynu:
Hodinová: 27 m3/h,
Denní: 396 m3/den
Ro ní: 41 100 m3/rok
Suroviny
Halový komplex bude sloužit pro skladování r zného materiálu, zboží, sou ástek,
ástí za ízení, díl (nap . elektroinstala ního materiálu, spot ebního zboží, textilu,
domácích a kancelá ských pot eb aj.).
Komplex nebude sloužit pro shromaž ování chemických látek a p ípravk , nebude
se zde nakládat s látkami závadnými vodám ve smyslu § 39 zákona
. 254/2001 Sb., o vodách a o zm n n kterých zákon (vodní zákon), v platném
zn ní.

EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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III. Údaje o výstupech
1. Množství a druh emisí do ovzduší
Etapa výstavby zám ru
Zdrojem emisí bude provoz stavebních mechanism na staveništi a obslužná
automobilová doprava na p íjezdových komunikacích. Sledovanými škodlivinami
z automobilové dopravy jsou zejména oxidy dusíku, oxid uhelnatý, uhlovodíky
a pevné ástice. Jako nejzávažn jší škodlivinou se z hlediska množství emisí
a velikosti imisních limit jeví oxidy dusíku a benzen. P i výstavb budou dále
emitovány tuhé zne iš ující látky – p i výkopových pracích, ze skladování sypkých
materiál , atd. Emise budou závislé na aktuálních podmínkách (nap . na vlhkosti
vzduchu a p dy, síle a sm ru v tru) a také na realizaci opat ení k omezování
prašnosti, proto bude nutné (zejména v dob suchého a v trného po así) provád t
pravidelné išt ní vozovky na dopravní trase, aby se zamezilo ší ení prachu do okolí
a omezovat prašnost i v míst stavby (skráp ní, aj.).
Plošným zdrojem emisí bude plocha staveništ a prostor stání nákladních vozidel.
Liniovými zdroji emisí budou komunikace sloužící jako p íjezdové, resp. odjezdové
trasy.
P sobení t chto zdroj
je asov
omezené (zejména po dobu zemních
a výkopových prací). Stavební innost bude probíhat pouze v denní dob od 7 00 hod
do 21 00 hod.
Etapa provozu zám ru
Zdrojem emisí p i provozu zám ru bude vytáp ní (spalovací za ízení) a provoz
vyvolaných obslužných mechanism
(vysokozdvižných vozík ) a dopravy.
Zásobování a expedice zboží bude realizována automobilovou dopravou. Zdrojem
zne iš ování ovzduší p i provozu motorových vozidel je nedokonalé spalování paliva
(benzinu a motorové nafty).
HALA 1
Vytáp ní – spalovací zdroje
Vytáp ní bude ešeno plynovými zdroji tepla. Objekt bude provozován jako dva
samostatné vytáp cí objekty. Vytáp ní a v trání skladové haly bude ešeno
plynovými vzduchotechnickými jednotkami.
Doprava
Nákladní vozidla: 44 pr jezd /den, max. 10 pr jezd /h.
Osobní vozidla zam stnanc : 160 pr jezd /den, max. 60 pr jezd /h
Osobní vozidla zákazník : 160 pr jezd /den, max. 20 pr jezd /h
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HALA 2
Vytáp ní – spalovací zdroje
Vytáp ní bude ešeno plynovými zdroji tepla. Objekt bude provozován jako dva
samostatné vytáp cí objekty. Vytáp ní a v trání skladové haly bude ešeno
plynovými vzduchotechnickými jednotkami.
Doprava
Nákladní vozidla: 20 pr jezd /den, max. 6 pr jezd /h.
Osobní vozidla zam stnanc : 40 pr jezd /den, max. 20 pr jezd /h
Osobní vozidla zákazník : 80 pr jezd /den, max. 10 pr jezd /h
HALA 3
Vytáp ní – spalovací zdroje
Vytáp ní bude ešeno plynovými zdroji tepla. Objekt bude provozován jako dva
samostatné vytáp cí objekty. Vytáp ní a v trání skladové haly bude ešeno
plynovými vzduchotechnickými jednotkami umíst nými na st eše objektu.
Doprava
Zdrojem emisí bude také doprava vyvolaná provozem komplexu FATO a.s.:
Nákladní vozidla: 26 pr jezd /den, max. 8 pr jezd /h.
Osobní vozidla zam stnanc : 96 pr jezd /den, max. 36 pr jezd /h
Osobní vozidla zákazník : 96 pr jezd /den, max. 12 pr jezd /h
Za azení zdroj , výb r zne iš ujících látek
Za azení zdroj :
Stacionárními zdroji emisí budou ve všech t ech posuzovaných halových komplexech
pouze spalovací zdroje.
Hala 1:
Pro v trání a vytáp ní skladové haly jsou navrženy centrální vzduchotechnické
jednotky umíst né na st eše objektu. P edpokládaný výkon jednotek je 349 kW.
Podle zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní a na ízení vlády . 352/2002 Sb. se
jedná o st ední spalovací stacionární zdroj zne iš ování ovzduší – spalovací za ízení
spalující plynná paliva.
Pro st ední spalovací zdroj platí limity uvedené v následující tabulce . 2:
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Tab. . 2: Spalovací za ízení spalující plynná paliva – emisní limity
Jmenovitý
tep.výkon (MW)
0,2 a v tší, ale
jmen. tep. p íkon
menší než 50 MW
1

Emisní limit v (mg/m3 vztaženo na normální stavové podmínky
a suchý plyn) pro
TZL

SO2

NOx jako NO2

CO

Org.látky*

50 1

35

200

100

nest.

pro plynná paliva z neve ejných distribu ních sítí (vy išt ný koksárenský nebo vysokopecní plyn,
bioplyn, propan i butan nebo jejich sm si, plyn z rafinérií)

* Organické látky jako suma uhlíku

Pro objekt SO 01 (zázemí pro zam stnance skladu) bude vybudován samostatný
teplovodní zdroj tepla. Vytáp ní objektu SO 02 (administrativa) bude rovn ž ešeno
samostatným teplovodním plynovým zdrojem. P íprava TUV bude ešena nep ímo
topenými zásobníky, které budou umíst ny v kotelnách v objektu zázemí pro
zam stnance skladu a v administrativní budov . Bude se jednat o spalovací za ízení
o výkonu do 100 kW (viz výše).
Podle zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní a na ízení vlády . 352/2002 Sb. se
jedná o malé spalovací stacionární zdroje zne iš ování ovzduší – spalovací za ízení
spalující plynná paliva.
Hala 2:
Vytáp ní a v trání skladové haly bude ešeno plynovými vzduchotechnickými
jednotkami umíst nými na st eše objektu. Výkon jednotek bude cca 200 kW.
Vytáp ní objektu administrativy bude ešeno samostatným kondenza ním
teplovodním plynovým kotlem, p íprava TUV bude ešena nep ímo topenými
zásobníky. Bude se jednat o zdroj do 100 kW.
Spalovací za ízení o výkonu menším než 200 kW: podle zákona . 86/2002 Sb.,
v platném zn ní a na ízení vlády . 352/2002 Sb. se jedná o malé spalovací
stacionární zdroje zne iš ování ovzduší – spalovací za ízení spalující plynná paliva.
Pokud bude výkon plynových vzduchotechnických jednotek roven nebo vyšší než
200 kW bude se jednat st ední spalovací stacionární zdroj zne iš ování ovzduší
a budou platit emisní limity uvedené v tabulce . 3.
Hala 3:
Vytáp ní a v trání skladové haly bude ešeno plynovými vzduchotechnickými
jednotkami umíst nými na st eše objektu. Výkon jednotek bude cca 200 kW.
Vytáp ní objektu administrativy bude ešeno samostatným kondenza ním
teplovodním plynovým kotlem, p íprava TUV bude ešena nep ímo topenými
zásobníky. Bude se jednat o zdroj do 100 kW.
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Spalovací za ízení o výkonu menším než 200 kW: podle zákona . 86/2002 Sb.,
v platném zn ní a na ízení vlády . 352/2002 Sb. se jedná o malé spalovací
stacionární zdroje zne iš ování ovzduší – spalovací za ízení spalující plynná paliva.
Pokud bude výkon plynových vzduchotechnických jednotek roven nebo vyšší než
200 kW bude se jednat st ední spalovací stacionární zdroj zne iš ování ovzduší
a budou platit emisní limity uvedené v tabulce . 2.
Výb r zne iš ujících látek
Spalování zemního plynu:
Jako nejzávažn jší škodlivinou p i spalování zemního plynu se z hlediska množství
emisí a velikosti imisních limit jeví oxidy dusíku a oxid uhelnatý. V rozptylové studii
byly uvažovány emise NOx a PM10 ze spalování zemního plynu.
Doprava vyvolaná zám rem a spalování pohonných hmot ve vysokozdvižných
vozících:
Sledovanými škodlivinami jsou zejména oxidy dusíku, oxid uhelnatý, uhlovodíky
a pevné ástice.
Jako nejzávažn jší škodlivinou se z hlediska množství emisí a velikosti imisních
limit jeví oxidy dusíku, tuhé zne iš ující látky a benzen. Pro emise t chto
zne iš ujících látek byly provedeny výpo ty rozptylové studie.
Zdroje emisí
Bodové zdroje emisí
Vzhledem k tomu, že v sou asné dob není znám p esný typ, výkon, po et
a umíst ní plynových vzduchotechnických jednotek, byly emise z vytáp ní
skladových hal uvažovány v rozptylové studii jako plošný zdroj. Množství
zne iš ujících látek emitovaných ze spalování zemního plynu v t chto jednotkách
bylo vypo teno na základ projektovaných spot eb zemního plynu.
Bodovými zdroji (hala 1) emisí budou výduchy od spalovacích za ízení instalovaných
v objektu SO 01 (zázemí pro zam stnance skladu) a SO 02 (administrativa).
P edpokládané emise škodlivin ze spalování zemního plynu v bodových zdrojích
(Z1 a Z2) budou dosahovat hodnot:
Zne iš ující látka

Max. hodinové emise

Max. denní emise

Ro ní emise
0,54 kg/rok

Tuhé zne iš ující látky

0,26 g/h

5,2 g/den

Oxidy dusíku

21,12 g/h

416,0 g/den

42,96 kg/rok

V tabulce . 3 jsou uvedeny emisní parametry bodových zdroj (Z1 a Z2), které byly
použity pro výpo et rozptylové studie.

EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové

- 29 -

Areál drobné výroby a ob anského vybavení v lokalit

Parlament

Tab. . 3: Emisní parametry bodových zdroj Z2 a Z3 (vytáp ní)
MNOx

MPM10

VS

H

d

x

y

z

[g/s]

[g/s]

[m3/s]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

Z1

0,00196

0,00002

0,0129

12,7

0,15

395

467

237

Z2

0,00392

0,0004

0,0258

8,7

0,15

442

416

237

Zdroj

Vysv tlivky k tabulce:
MNOx

hmotnostní tok NOx

MPM10

hmotnostní tok PM10

VS

objem spalin na výstupu z výduchu

H

výška koruny výduchu nad terénem

d

pr m r výduchu

x, y

x-ová a y-ová sou adnice zdroje

z

nadmo ská výška zdroje

Liniové zdroje emisí
Liniovými zdroji emisí NOx, TZL a benzenu bude osobní a nákladní doprava na
komunikacích v posuzovaném areálu a navazujících komunikacích vyvolaná
provozem všech t í posuzovaných halových komplex .
Pro ú ely rozptylové studie byly uvažované komunikace rozd leny do dvanácti úsek
(viz p íloha oznámení . 15 - Podkladová ást).
V tabulce . 4 jsou uvedeny po ty pr jezd nákladních vozidel, osobních vozidel
zam stnanc a zákazník , které zpracovateli rozptylové studie poskytl zástupce
zadavatele (Ing.Arch.Pavel Zadrobílek). Údaje o doprav vyvolané provozem
jednotlivých halových komplex jsou nadhodnoceny a neodpovídají kapacit
parkoviš a po tu zam stnanc uvedených v dokumentacích k územnímu ízení.
Tab. . 4: Po ty pr jezd vozidel
Pr jezdy/den
Úsek

Rychlost

Pr jezdy/h

OV
zam stnanci

zákazníci

celkem

HDV

OV

HDV

1

30 km/h

160

160

320

0

80

0

2, 3

30 km/h

0

0

0

44

0

10

4

30 km/h

160

160

320

44

80

10
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Úsek

Rychlost

Parlament

Pr jezdy/h

OV
zam stnanci

zákazníci

celkem

HDV

OV

HDV

5

30 km/h

0

0

0

20

0

6

6

30 km/h

160

160

320

64

80

16

7

30 km/h

136 (40+96)

176 (80+96)

312

0

78

0

8

30 km/h

296

336

632

64

158

16

9

30 km/h

0

0

0

26

0

8

10

60 km/h

296

336

632

90

158

24

11

60 km/h

237

269

506

72

126

19

12

60 km/h

59

67

126

18

32

5

Vypo tené hodnoty emisí NOx, PM10 a benzenu v jednotlivých úsecích jsou uvedeny
v tabulce . 5.
Tab. . 5: Emise z navazující automobilové dopravy
Zdroj emisí

úsek . 1

úseky . 2, 3

úsek . 4

úsek . 5

úsek . 6

škodlivina

g/s/m*10-7

g/h/km

g/den/km

kg/rok/km

NOx

34,51

12

50

12

PM10

0,11

< 0,0

0,2

0,04

benzen

0,67

0,2

1,0

0,24

NOx

74,36

27

118

29

PM10

8,85

3,2

14,0

3,51

benzen

0,66

0,2

1,0

0,26

NOx

108,87

39

167

42

PM10

8,96

3,2

14,2

3,55

benzen

1,33

0,5

2,0

0,50

NOx

44,61

16

54

13

PM10

5,31

1,9

6,4

1,59

benzen

0,40

0,1

0,5

0,12

NOx

153,48

55

221

55

PM10

14,28

5,1

20,6

5,14
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Zdroj emisí

úsek . 7

úsek . 8

úsek . 9

úsek . 10

úsek . 11

úsek . 12

Parlament

škodlivina

g/s/m*10-7

g/h/km

g/den/km

kg/rok/km

benzen

1,72

0,6

2,5

0,62

NOx

33,65

12

48

12

PM10

0,11

< 0,0

0,2

0,04

benzen

0,65

0,2

0,9

0,23

NOx

187,13

67

269

67

PM10

14,38

5,2

20,7

5,18

benzen

2,37

0,9

3,4

0,85

NOx

59,48

21

70

17

PM10

7,08

2,5

8,3

0,15

benzen

0,53

0,2

0,6

17

NOx

246,61

89

339

85

PM10

21,47

7,7

29,0

1,01

benzen

2,90

1,0

4,0

85

NOx

141,28

51

197

49

PM10

10,23

3,7

14,0

0,63

benzen

1,78

0,6

2,5

49

NOx

36,74

13

49

12

PM10

4,47

1,6

3,5

0,87

benzen

0,46

0,2

0,6

0,16

Plošné zdroje emisí
Plošnými zdroji emisí bude jednak spalování motorové nafty ve vysokozdvižných
vozících, jednak pohyb osobních vozidel na parkovištích. Dále byly jako plošné
zdroje emisí uvažovány emise ze spalování zemního plynu (viz výše).
V tabulce . 6 jsou uvedeny emise NOx, TZL a benzenu z jednotlivých parkoviš (P1 P10).
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Tab. . 6: Emise z plošných zdroj emisí – parkovišt
Plošný zdroj emisí

Parkovišt P1

Parkovišt P2

Parkovišt P3

Parkovišt P4

Parkovišt P5

Parkovišt P6

Parkovišt P7

Parkovišt P8

Emise

Zne iš ující látka
g/s

g/h

g/den

kg/rok

NOx

0,0021

7,4

22,2

5,55

PM10

7*10-6

0,02

0,07

0,02

benzen

6*10-5

0,22

0,65

0,16

NOx

0,0010

3,7

7,4

1,85

PM10

3*10-6

0,01

0,02

0,01

benzen

3*10-5

0,11

0,22

0,06

NOx

0,0010

3,7

29,6

7,40

PM10

3*10-6

0,01

0,10

0,03

benzen

3*10-5

0,11

0,87

0,22

NOx

0,0010

3,7

7,4

1,85

PM10

3*10-6

0,01

0,02

0,01

benzen

3*10-5

0,11

0,22

0,06

NOx

0,0018

6,7

17,7

4,43

PM10

6*10-6

0,02

0,06

0,02

benzen

5*10-5

0,19

0,52

0,13

NOx

0,0005

1,8

14,8

3,7

PM10

1*10-6

0,01

0,05

0,01

benzen

2*10-5

0,05

0,43

0,11

NOx

0,0006

2,2

18,5

4,63

PM10

2*10-6

0,01

0,06

0,02

benzen

2*10-5

0,06

0,54

0,14

NOx

0,0137

49,2

216,2

54,05

PM10

2,72*10-3

8,18

35,98

9,00

benzen

1,8*10-4

0,64

2,82

0,71
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Plošný zdroj emisí

Emise

Zne iš ující látka

Parkovišt P9

Parkovišt P10

Parlament

g/s

g/h

g/den

kg/rok

NOx

0,0082

29,5

98,3

24,58

PM10

1,363*10-3

4,91

16,4

4,10

benzen

1,1*10-4

0,38

1,28

0,32

NOx

0,0109

39,3

127,8

31,95

PM10

1,8*10-3

6,54

21,26

5,32

benzen

1,4*10-4

0,51

1,67

0,42

Vysokozdvižné vozíky
V areálu každého halového komplexu bude provozován jeden vysokozdvižný vozík
na naftový pohon. Hodinová spot eba motorové nafty iní 2 l/h. V areálu Elektram
s.r.o. bude vysokozdvižný vozík v provozu cca 10 h/den, v areálu K.T.O.
International, a.s. cca 4 h/den a v areálu FATO a.s. cca 5 h/den.
V tabulce . 7 jsou uvedeny emisní faktory pro použití kapalných paliv v pístových
spalovacích motorech p evzaté z vyhlášky MŽP . 356/2002 Sb., v platném zn ní.
Tab. . 7: Emisní faktory pro použití kapalných paliv v pístových spalovacích
motorech (kg/t)
Specifikace
Pístové motory vzn tové

NOx

TZL

VOC

50

1,0

6,0

Pro emise z dopravy iní procento zastoupení PM10 100 % z celkového prachu. Ve
spalinách z motorové nafty tvo í benzen cca 10 % obsahu t kavých organických
látek, v závislosti na emisní úrovni uvažovaného mechanismu a vybavení
katalyzátorem. V tabulce . 8 jsou uvedeny hodnoty emisí zne iš ujících látek
z jednotlivých zdroj emisí, které byly v rámci rozptylové studie uvažovány jako
plošné zdroje.
Tab. . 8: Emise z plošných zdroj emisí – vysokozdvižné vozíky
Plošný zdroj emisí

Zne iš ující
látka

Elektram s.r.o.

EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové

Emise
g/s

g/h

g/den

kg/rok

NOx

0,0228

82,0

820

205

PM10

0,0004

1,6

16

4
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Plošný zdroj emisí

Zne iš ující
látka

Parlament

Emise
g/s

g/h

g/den

kg/rok

benzen

0,0003

1,0

10

3

NOx

0,0228

82,0

328

82

PM10

0,0004

1,6

7

2

benzen

0,0003

1,0

4

1

NOx

0,0228

82,0

410

103

PM10

0,0004

1,6

8

2

benzen

0,0003

1,0

5

1

K.T.O. International, a.s.

FATO a.s.

Emise ze spalování zemního plynu
Množství zne iš ujících látek emitovaných ze spalování zemního plynu v plynových
vzduchotechnických jednotkách ve všech halách bylo vypo teno na základ
projektovaných spot eb zemního plynu a tabelovaných emisních faktor .
Tab. . 9: Emise z plošných zdroj (spalování zemního plynu)
Zne iš ující látka

[g/den]

[g/h]

[g/s]

[kg/rok]

Elektram s.r.o.
NOx

1 056,0

72,0

0,02000

101,6

TZL

13,2

0,9

0,00025

1,3

K.T.O. International, a.s.
NOx

592,0

40,0

0,01111

57,0

TZL

7,4

0,5

0,00014

0,7

FATO a.s.
NOx

633,6

43,2

0,01200

65,8

TZL

7,9

0,5

0,00014

0,8
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2. Množství vod a jejich zne išt ní
Odpadní voda
Etapa výstavby zám ru
B hem výstavby komplexu budou vznikat splaškové odpadní vody. Pracovníci
stavebních firem budou využívat stávající zázemí spole nosti, pop . budou
instalována chemická WC p ímo v míst stavby.
Produkce splaškových odpadních vod bude ádov shodná se spot ebou pitné vody
(do 2 400 litr za sm nu - v závislosti na po tu pracovník ).
Produkci odpadních vod v souvislosti se samotnou výstavbou nelze v sou asné dob
objektivn ur it.
Etapa provozu zám ru
Odpadní vody
P i provozu skladového komplexu na Slezském P edm stí budou vznikat splaškové
odpadní vody. Vzhledem k charakteru zám ru nebude docházet k produkci
technologických odpadních vod.
Splaškové vody ze sociálních za ízení budou napojeny p ímo do kanaliza ní
p ípojky, která bude svedena do
OV. Odpadní vody z výdeje jídel budou
p ed išt ny v odlu ova i tuk .
Z hlediska látkového zatížení odpadních vod musí být spln ny limity dané
kanaliza ním adem. Nakládání s odpadními vodami musí být v souladu se smlouvou
o odvád ní odpadních vod, uzav enou s provozovatelem ve ejné kanalizace a OV.
Produkce splaškových odpadních vod koresponduje s množstvím spot ebované pitné
vody (viz. bilance – kapitola . B. II. 2. Odb r a spot eba vody). Celková produkce
splaškových vod pro všechny objekty v areálu bude cca 2 167,5 m3/rok m3/rok.
Deš ové vody
Dále budou vznikat deš ové vody z provozu parkovišt , zpevn ných ploch a ze
st ech objekt . Vzhledem k tomu, že nelze deš ové vody v celém komplexu
vypoušt t do stávající kanalizace DN 300, bude nutno ešit odvodn ní lokality
vsakem do podloží. (V p íloze oznámení . 1 ve výkresové dokumentaci zám ru jsou
vsaky do podloží zakresleny.)
Deš ové vody ze st ech objekt haly 1 (SO 01 a 02) budou napojeny do akumula ní
nádrže AN .2, která bude sloužit jednak k akumulaci množství návrhového dešt
a dále jako sedimenta ní. Vypo tená velikost užitného objemu je cca 60 m3. Odtud
budou natékat do vsakovacích št rkových objekt
systémem deš ového
rozd lova e.
Deš ové vody z pojížd ných zpevn ných ploch a ploch ur ených pro parkování
osobních a nákladních vozidel budou svád ny gravita n do erpacích šachet
Š .1 a 2. Z t chto šachet budou erpána do akumula ní nádrže AN .1. Tato nádrž
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je navržena k akumulaci množství návrhového dešt s velikostí užitného objemu
cca 100 m3. Z této akumula ní nádrže budou deš ové vody ízen natékat do
odlu ova e ropných látek, který je navržen na pr tok cca 50 l/s (cca ½ celkového
návrhového dešt ).
Pro haly 2 a 3 se navrhuje vybudování akumula ního prostoru pro vsak
z voštinových plastových blok , které budou uloženy na št rkové lože a propustnou
geotextilii. Objem blok bude dimenzován na 15ti min p ívalový déš a na obsah
vypadlého objemu dešt p i této srážce. Akumula ní prostor pro vsak se nachází
severovýchodním sm rem od obou hal.
Plocha parkoviš bude ešena jako nepropustná, bude odvodn na. Odpadní potrubí
bude osazeno odlu ova em ropných látek, vy išt ná odpadní voda bude svedena do
kanaliza ní p ípojky. P esný typ a výrobce odlu ovacího za ízení v sou asné dob
není znám. Obecn lze konstatovat, že u odlu ovacích za ízení se sorp ními
do iš ovacími jednotkami výrobci garantují hodnoty koncentrace ropných látek (NEL)
na výstupu z t chto za ízení i v úrovni 0,2 – 0,4 mg/l.
Odlu ova bude pravideln kontrolován a provozován tak, aby nedošlo ke zne išt ní
povrchových vod a byl udržen maximální istící efekt. Správnost provozu za ízení
bude kontrolována provozovatelem, který bude provád t pravidelné rozbory
(ukazatel NEL) a jejich výsledky uchovávat pro p ípad kontroly.
V celém halovém komplexu nebude nakládáno s látkami závadným vodám dle
Zákona . 254/2001 Sb. o vodách, v platném zn ní.
Deš ové vody
HALA 1
P ibližný odtok deš ových odpadních vod ze st ech objektu a parkovacích ploch je
stanoven výpo tem.
Ro ní množství deš ových vod odvedených z posuzovaného areálu bylo vypo teno
dle následujícího vztahu:
Q=Ψ.F.S

kde je

Q – množství deš ových vod za rok,

Ψ - sou initel odtoku,

F – plocha zachycených deš ových vod (m2),
S – ro ní úhrn srážek (m3 na 1 m2).

Hala 1:
Jako vstupní údaje k výpo tu byly použity:
odtokový koeficient - st echy a zpevn né plochy.…...………..……..0,9
odtokový koeficient – zpevn né plochy komunikací a p ilehlých chodník
a ze zpevn ných ploch ur ených pro parkování............................0,8
ro ní úhrn srážek v Hradci Králové ………..…………………..……...0,6 m3/m2
plocha st ech ……………..………………………..............................cca 4 648 m2
zpevn né plochy...............................................................................7 221 m2
(Návrh dimenze p ípojky: DN300 – p i 1,5% spádu do stoky)
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Q rok = 4 648 x 0,9 x 0,6 + (7 221 x 0,8 x 0,6) = 5 976 m3/rok
Bilance odtokových pom ru pro období p ívalových deš
p ívalového dešt 0,0143 l/s.m2 po dobu 15 minut.

uvažuje hodnotu

Množství deš ových odpadních vod ze st ech objekt :
Qmax = cca 4 648 m2 x 0,0143 l/sec.m2 x 0,9 = 59,8 l/sec
Qmax – 15min= 53,8 m3/15 minut
Množství deš ových odpadních vod ze zpevn ných ploch komunikací a p ilehlých
chodník :
Qmax = cca 7 221 m2 x 0,0143 l/sec.m2 x 0,8 = 82,6 l/sec
Qmax – 15min= 74,3 m3/15 minut
Celkové množství deš ových odpadních vod - výpo tové:
Qcelkem = 142,4 l/sec
Hala 2:
Jako vstupní údaje k výpo tu byly použity:
odtokový koeficient - st echy a zpevn né plochy.…...………..……..0,9
odtokový koeficient – zpevn né plochy komunikací a p ilehlých chodník
a ze zpevn ných ploch ur ených pro parkování............................0,8
ro ní úhrn srážek v Hradci Králové ………..…………………..……...0,6 m3/m2
plocha st ech ……………..………………………................................1 820 m2
zpevn né plochy................................................................................4 198 m2
(Návrh dimenze p ípojky: DN300 – p i 1,5% spádu do stoky)
Qrok = 1 820 x 0,9 x 0,6 + (4 198 x 0,8 x 0,6) = 2 997,8 m3/rok
Bilance odtokových pom ru pro období p ívalových deš
p ívalového dešt 0,0143 l/s.m2 po dobu 15 minut.

uvažuje hodnotu

Množství deš ových odpadních vod ze st ech objekt :
Qmax = cca 1 820 m2 x 0,0143 l/sec.m2 x 0,9 = 23,4 l/sec
Qmax – 15min= 21,1 m3/15 minut
Množství deš ových odpadních vod ze zpevn ných ploch komunikací a p ilehlých
chodník :
Qmax = cca 4 198 m2 x 0,0143 l/sec.m2 x 0,8 = 48 l/sec
Qmax – 15min= 43,2 m3/15 minut
Celkové množství deš ových odpadních vod z ešeného území - výpo tové:
Qcelkem = 71,4 l/sec
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Hala 3:
Jako vstupní údaje k výpo tu byly použity:
odtokový koeficient - st echy a zpevn né plochy.…...………..…….0,9
odtokový koeficient – zpevn né plochy komunikací a p ilehlých chodník
a ze zpevn ných ploch ur ených pro parkování............................0,8
ro ní úhrn srážek v Hradci Králové ………..…………………..……...0,6 m3/m2
plocha st ech ……………..………………………................................1 410 m2
zpevn né plochy................................................................................3 636 m2
(Návrh dimenze p ípojky: DN300 – p i 1,5% spádu do stoky)
Qrok= 1 410 x 0,9 x 0,6 + (3 636 x 0,8 x 0,6) = 2 506,7 m3/rok
Bilance odtokových pom ru pro období p ívalových deš
p ívalového dešt 0,0143 l/s.m2 po dobu 15 minut.

uvažuje hodnotu

Množství deš ových odpadních vod ze st ech objekt :
Qmax = cca 1 410 m2 x 0,0143 l/sec.m2 x 0,9 = 18,2 l/sec
Qmax – 15min= 16,4 m3/15 minut
Množství deš ových odpadních vod ze zpevn ných ploch komunikací a p ilehlých
chodník :
Qmax = cca 3 636 m2 x 0,0143 l/sec.m2 x 0,8 = 41,6 l/sec
Qmax – 15min= 37,4 m3/15 minut
Q celkem = 59,8 l/sec
Dle rozhodnutí p íslušného vodoprávního ú adu a dle platné legislativy bude
provád n rozbor kvality vypoušt ných odpadních vod.

3. Kategorizace a množství odpad
Nakládání s odpady b hem výstavby i provozu zám ru musí být ešeno v souladu se
zákonem . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon ,
v platném zn ní (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu s p íslušnými
provád cími p edpisy.
Pouze po dobu výstavby budou vznikat odpady typické pro stavební innosti tohoto
druhu a rozsahu (zemní a stavební práce, montážní práce, vybavování stavby,
úklidové práce, apod.). Budou produkovány odpady charakteru nevyužitých ástí
konstruk ních prvk (nap . neupot ebené t snící fólie, zbytky potrubí, kabel ,
nevyužité ásti kovových konstrukcí /železo a ocel, sm sné kovy/ aj.), odpady ze
stavebních prací a k nim se pojící jednotlivé druhy odpadních obal (papírové
a lepenkové obaly, plastové a kovové obaly od stavebních a montážních hmot,
úlomky cihel, betonu,.).
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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.
U odpadu, u kterého nelze vylou it kontaminaci nebezpe nými látkami, je nutné
provést hodnocení nebezpe ných vlastností odpad dle zákona o odpadech.
U odpad potenciáln kontaminovaných se provede test na vylou ení nebezpe ných
vlastností a to akreditovanou laborato , podle výsledku hodnocení bude navržen
zp sob nakládání a odstran ní tohoto druhu odpadu.
Dodavatel stavebních prací, který bude dle smlouvy sou asn p vodcem odpad ,
zajistí další nakládání s t mito odpady v souladu s platnými právními p edpisy.
Druhy a množství odpad , vznikající b hem výstavby areálu drobné výroby
a ob anského vybavení nelze v sou asné dob objektivn ur it. O ekávané druhy
odpad vznikajících b hem p ípravy a výstavby zám ru jsou uvedeny v následující
tabulce.
Tab. . 10: P edpokládané druhy odpad vznikající p i výstavb zám ru
Kat. .

Kat.

Název

Vznik odpadu

08 01 11

N

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

odpad vznikající b hem stavby

08 01 12

O

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené
pod íslem 08 01 11

odpad vznikající b hem stavby

08 01 17

N

Odpady z odstra ování barev nebo
lak obsahující organická rozpoušt dla odpad vznikající b hem stavby
nebo jiné nebezpe né látky

12 01 20

N

Upot ebené brusné nástroje a brusné
materiály obsahující nebezpe né látky

odpad vznikající b hem stavby

12 01 21

O

Upot ebené brusné nástroje a brusné
materiály neuvedené pod íslem
120120

odpad vznikající b hem stavby

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

obaly 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
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Parlament

Vznik odpadu
hmot apod.

15 01 06

O

Sm sné obaly

15 01 10

N

Obaly obsahující zbytky nebezpe ných
obaly z nát rových a t snících
látek nebo obaly t mito látkami
hmot
zne išt né

15 02 02

N

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

17 01 01

O

Beton

zbytky stavebních hmot - odpad
vznikající b hem stavby

17 01 06

N

Sm si nebo odd lené frakce betonu,
cihel, tašek a keramických výrobk
obsahující nebezpe né látky

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,
odpad vznikající b hem stavby

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 stavby

17 04 07

O

Sm sné kovy

zbytky, poškozené stavební
materiály - odpad vznikající
b hem stavby

17 04 09

N

Kovový odpad zne išt ný
nebezpe nými látkami

odpad ze stavebních úprav

17 04 11

O

Kabely neuvedené pod 17 04 10

odpad z instalací a rozvod

17 05 04

O

Zemina a kamení neuvedené pod .
17 05 03

odpad vznikající b hem stavby
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Kat.

Název

Parlament

Vznik odpadu

O

odpad izola ních stavebních
Izola ní materiály neuvedené pod ísly
materiál , odpad vznikající
17 06 01 a 17 06 03
b hem stavby

20 01 01

O

Papír a lepenka

odd lený sb r – komunální
odpad

20 01 02

O

Sklo

odd lený sb r – komunální
odpad

20 01 39

O

Plasty

odd lený sb r – komunální
odpad

20 03 01

O

Sm sný komunální odpad

komunální odpad

17 06 04

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

B hem provozu zám ru budou vznikat odpady charakteristické pro innosti
probíhající v objektech spole nosti - vybalování, t íd ní, balení výrobk
a v administrativ – tedy p edevším odpadní obaly a komunální odpady v etn jejich
vyt íd ných složek.
Dále mohou v relativn malém množství vznikat odpady pocházející z úklidu,
užívání, údržby a oprav za ízení v prostorách areálu (nap . zbytky nát rových hmot,
odpadní oleje, akumulátory, baterie, zá ivky, odpady z údržby 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.
Z provozu p ípravny jídel budou také p ípadn vznikat odpady organického p vodu
(nap . biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven, jedlý olej a tuk aj.).
Jídelny budou sloužit pouze pro oh ev jídla. V sou asné dob nelze množství
a druhy odpad objektivn ur it.
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
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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.)
Bude vedena pr b žná evidence o odpadech a pln ny další povinnosti vyplývající ze
zákona o odpadech a provád cích p edpis . Je t eba dbát na p edcházení vzniku
odpad , omezovat jejich množství a nebezpe né vlastnosti. Jednotlivé druhy odpad
musí být p edávány pouze osobám oprávn ným k nakládání s t mito druhy odpad .
S upot ebenými zá ivkami, pneumatikami, oleji a akumulátory bude snahou nakládat
v režimu zp tného odb ru použitých výrobk (dle ustanovení §38 zákona .185/2001
Sb.).
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.
V následující tabulce jsou uvedeny odpady jejichž vznik lze o ekávat p i provozu
areálu drobné výroby a ob anského vybavení.
Tab. . 11: P edpokládané druhy odpad vznikající p i provozu zám ru
Katalog.
íslo

Kategorie

08 01 11

N

Odpadní barvy a laky obsahující
odpad z údržby
organická rozpoušt dla nebo
jiné nebezpe né látky

08 04 09

N

Odpadní lepidla a t snicí
materiály obsahující organická
rozpoušt dla nebo jiné
nebezpe né látky

odpad z údržby

13 01 10

N

Nechlorované hydraulické
minerální oleje

údržba vysokozdvižných
vozík

13 02 05

N

Nechlorované minerální
motorové, p evodové a mazací
oleje

údržba vysokozdvižných
vozík

13 05 03

N

Kaly z lapák ne istot

údržba za ízení

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

skladové prostory, p íjem,
expedice zboží

15 01 02

O

Plastové obaly

skladové prostory, p íjem,
expedice zboží

15 01 03

O

D ev né obaly

skladové prostory, p íjem,
expedice zboží

15 01 04

O

Kovové obaly

skladové prostory, p íjem,
expedice zboží

15 01 06

O

Sm sné obaly

skladové prostory, p íjem,
expedice zboží

Název
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Katalog.
íslo

Kategorie

15 01 10

N

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

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 z údržby

16 01 03

O

Pneumatiky

odpad z údržby

16 06 01

N

Olov né akumulátory

údržba za ízení

16 06 04

O

Alkalické baterie (krom baterií
odpad z údržby
uvedených pod íslem 16 06 03)

17 02 03

O

Plasty

odpad plast

17 04 05

O

Železo a ocel

údržba za ízení

20 01 01

O

Papír a lepenka

administrativa, skladové
prostory

20 01 02

O

Sklo

p ípravna jídel, údržba

20 01 08

O

Biologicky rozložitelný odpad
z kuchyní a stravoven

p ípravna jídel

20 01 21

N

Zá ivky a jiný odpad obsahující
rtu

údržba skladových a
administrativních objekt

20 01 25

O

Jedlý olej a tuk

p ípravna jídel

20 01 35

N

Vy azené elektrické a
elektronické za ízení neuvedené odpad z celého areálu
pod ísly 20 01 21 a 20 01 23

20 01 39

O

Plasty

odpad z celého areálu

20 01 40

O

Kovy

odpad z celého areálu

20 03 01

O

Sm sný komunální odpad

odpad z celého areálu

Název

Vznik odpadu

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

Ukon ení provozu
Pokud by v budoucnu došlo k ukon ení provozu, bude spektrum vznikajících odpad
obdobné jako v etap výstavby. Odstran ní objekt , budov a zpevn ných ploch musí
být realizováno dle požadavk platných legislativních p edpis .
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4. Hluk, vibrace a zá ení
Hluk
P i provozu zám ru lze p edpokládat vznik nových stacionárních zdroj hluku
(vyústky VZT, jednotky na vytáp ní, VZV apod.) Základní parametry t chto zdroj
hluku jsou uvedeny v následující tabulce. Dalším zdrojem hluku bude dopravní hluk
vyvolaný vozidly zajiš ujícími dopravní obslužnost zám ru.
Tab. . 12: Stacionární zdroje hluku umíst né na zám ru
Zdroj hluku

Umíst ní

Po et

LAeq,T

d

(dB)

(m)

Výška
zdroje

HALA I. (Elektram) - provoz v denní a no ní dob
centrální VZT jednotky

st echa SO 1

3

60,0

1,0

13,0 m

výduch kou ovodu

st echa SO 1

1

60,0

1,0

12,7 m

vyústky odtahu VZT

st echa SO 1

2

65,0

1,0

13,0 m

výduch kou ovodu

st echa SO 2

1

60,0

1,0

8,7 m

centrální VZT jednotky

st echa SO 2

1

60,0

1,0

9,0 m

vyústky odtahu VZT

st echa SO 2

2

65,0

1,0

9,0 m

otev ená vrata

severní st na SO 1

10

70,0

1,0

3,0 m

-

1,5 m

VZV

venkovní prostor

1

100,0

1)

HALA II. (KTO) - provoz pouze v denní dob
centrální VZT jednotky

st echa SO 1

2

60,0

1,0

12,0 m

výduch kou ovodu

st echa SO 1

1

60,0

1,0

11,7 m

centrální VZT jednotky

st echa SO 2

1

60,0

1,0

9,0 m

vyústky odtahu VZT

st echa SO 2

2

65,0

1,0

9,0 m

výduch kou ovodu

st echa SO 2

1

60,0

1,0

8,7 m

otev ená vrata

severní st na SO 1

2

70,0

1,0

3,0 m

-

1,5 m

VZV

venkovní prostor

1

100,0

1)

HALA III. (FATO) - provoz v denní a no ní dob
centrální VZT jednotky

st echa SO 1

2

60,0

1,0

12,0 m

výduch kou ovodu

st echa SO 1

1

60,0

1,0

11,7 m

centrální VZT jednotky

st echa SO 2

1

60,0

1,0

9,0 m

vyústky odtahu VZT

st echa SO 2

2

65,0

1,0

9,0 m

výduch kou ovodu

st echa SO 2

1

60,0

1,0

8,7 m

otev ená vrata

severní st na SO 1

2

70,0

1,0

3,0 m

-

1,5 m

VZV
1)

venkovní prostor

1

100,0

1)

hladina akustického výkonu LWA
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-

skladová ást

SO 2

-

administrativa, prodejní prostory, jídelna
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Vzhledem k tomu, že všechny zdroje hluku vyjma VZV budou v provozu po
celou denní resp. no ní dobu (hala II. - KTO bude v provozu pouze v denní dob )
není nutno provád t p epo et na 8 nejhlu n jších po sob jdoucích denních hodin
resp. nejhlu n jší no ní hodinu. V následující tabulce jsou uvedeny stacionární
zdroje hluku umíst né na zám ru.
Tab. . 13: Stacionární zdroje hluku umíst né na zám ru - p epo et na
8 nejhlu n jších po sob jdoucích hodin v denní dob nejhlu n jší no ní hodinu
po et

L1Aeq

zdroj

(dB)

denní doba

1

-

no ní doba

1

zdroj hluku

LWA

t

LWA´

(dB)

(min.)

(dB)

1

100,0

240

97,0

-

1

100,0

15

94,0

Q

HALA I. - ELEKTRAM
VZV
HALA II. - KTO
VZV

(provoz pouze v denní dob )
denní doba

1

-

1

100,0

120

94,0

denní doba

1

-

1

100,0

120

94,0

no ní doba

1

-

1

100,0

15

94,0

HALA III. - FATO
VZV

Dalším zdrojem hluku bude dopravní hluk vyvolaný p edevším provozem osobních
a nákladních vozidel zajiš ujících dopravní obslužnost. Realizace zám ru si vyžádá
navýšení pot eby intenzit této dopravy.
Dle investora se p edpokládá 90 pr jezd nákladních vozidel za den v celém
komplexu (44 pr jezd v hale 1, 20 pr jezd v hale 2 a 26 pr jezd v hale 3).
Rozložení dopravy je odhadováno v pom ru ze 80% sm r Hradec Králové a ze 20 %
sm r na T ebechovice pod Orebem.
P íjezd na pozemek je navržen z východní strany z místní komunikace Slatinská
pomocí nov vybudované p íjezdové komunikace. Na východní a západní stran
pozemek sousedí s pozemky zatím nezastav nými, na severní stran bude
vybudována p íjezdová komunikace. Na jižní stran se v bezprost ední blízkosti
pozemku nachází ulice Brat í Štefan resp. silnice 1. t ídy v extravilánu m sta.
P ístup k objekt m bude vnitroareálovými komunikacemi a zpevn nými plochami.
Zam stnanci a návšt vy se do areálu budou dopravovat m stskou hromadnou
dopravou nebo osobními automobily. P íjezd a odjez zam stnanc se v celém areálu
p edpokládá 296 (160 v hale 1, 40 v hale 2 a 96 v hale 3). V celém komplexu bude
p íjezd a odjezd návšt v celkem 336 (160 v hale 1, 80 v hale 2 a 96 v hale 3).
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Vibrace
Hlavními faktory, které ur ují intenzitu vibrací, je intenzita dopravy na p íjezdových
komunikacích a v areálu zám ru a stav geologického podloží. Vzhledem ke
vzdálenosti nejbližších obytných objekt od místa zám ru se p enos vibrací
z provozu zám ru do t chto objekt 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.
Vzhledem k o ekávanému p ír stku ke stávající intenzit dopravy se nep edpokládá,
že by ot esy vyvolané pr jezdem obslužné dopravy zám ru byly p í inou statických
poruch staveb situovaných v blízkosti využívané p íjezdové komunikace.
Zá ení radioaktivní, elektromagnetické
Posuzovaný zám r není zdrojem radioaktivního, elektromagnetického a jiného
zá ení.

5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
P i dodržování legislativních p edpis a dále navržených opat ení nevyplývají pro
pracovníky, obyvatele a životní prost edí v okolí areálu žádná významná rizika.
Riziko bezpe nosti provozu a lokálního zne išt ní životního prost edí by tedy
p edstavoval pouze p ípad mimo ádné události (v d sledku technické závady
i selhání lidského faktoru, p i nevhodné organizaci, nekázni apod.). Za
nejzávažn jší mimo ádné události z hlediska negativního vlivu na životní prost edí
a zdraví obyvatel lze považovat únik závadných látek a požár.
Potenciální zdroje a náhodný únik závadných látek
Potenciálním zdrojem ohrožení a kontaminace povrchových a podzemních vod
a p dy (pop . geologického podloží) by se mohly stát nebezpe né látky používané
k pohonu a k údržb nákladních automobil a nakládacích stroj (motorová nafta,
oleje, mazadla atd.), n které z produkovaných odpad (filtry nasycené olejem, obaly
obsahující zbytky nebezpe ných látek apod.), dále k únik m nafty z nedokonale
t snících nádrží, úniku olejovitých tekutin a mazadel z net snících ástí motorových
automobil a stroj na nezpevn né plochy v míst výkop a stavby (p edevším
v dob výstavby zám ru) a na zpevn né plochy používaných p epravních tras.
Z kanalizace na odpadní splaškové vody by k náhodnému úniku došlo pouze
v p ípad porušení nepropustného materiálu potrubí.
P ípravné i stavební práce budou zabezpe eny tak, aby se riziko nestandardního
stavu a havárií minimalizovalo.
Používané instalace a technologická za ízení se budou pravideln
a udržovat v rozsahu dle požadavk dodavatele a platné legislativy.

kontrolovat

B hem výstavby se na ploše zám ru nebudou realizovat vým ny olej , opravy stroj ,
mytí nákladních vozidel a stroj . Dopl ování pohonných hmot do mechanism
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a stroj bude provád no výhradn na zpevn né ploše. Na této ploše budou t žební
a nakládací stroje také parkovat. Plocha musí být zabezpe ena tak, aby v p ípad
náhodného úniku závadných látek p i parkování mechanism i erpání pohonných
hmot nemohlo dojít ke kontaminaci okolních nezpevn ných ploch. P i odstavení
vozidel a stroj na nezpevn né ploše musí být tyto mechanismy podloženy
záchytnými plechovými vanami. Nákladní automobily a pohyblivé stroje budou
dopl ovat pohonné hmoty na erpacích stanicích.
Pro p ípady zne išt ní p dy náhodnými úniky technických kapalin z motorových
vozidel b hem výstavby zám ru bude v prostoru technického zázemí z ízen tzv.
havarijní bod s prost edky pro zdolání náhodného úniku, zázemí bude také vybaveno
hasícími prost edky, lékárni kou pro první p edléka skou pomoc a ochrannými
pom ckami pro pracovníky (pracovní a gumové rukavice, ochranný štít i brýle,
gumová ochranná obuv).
Havarijní bod bude vybaven havarijní sudovou hydrofóbní soupravou na ropné
kapaliny (obsahuje: sb rnou pevnou nádobu (nap . sud s víkem), sorp ní rohože,
ut s ovací pastu, úložné sá ky a PE pytle na použité sorp ní prost edky, plastová
fólie, rukavice), sypkým sorbentem vhodným pro záchyt ropných látek, (pop . piliny),
smetákem, lopatkou, kbelíkem, lopatou. Prost edky pro zdolání náhodného úniku
závadných látek budou uloženy na p ístupném míst .
V p ípad úniku závadných látek na nezpevn nou plochu se bude postupovat
následovn :
1. ihned p erušit únik látek a odstranit možné zdroje vznícení,
2. zachytit a zneškodnit uniklou kapalinu,
3. odstranit a zneškodnit kontaminovanou zeminu.
Je nutné ihned p erušit nebo alespo omezit únik závadných látek – dle charakteru
mimo ádné události (do asn ut snit poškozená místa, otvory i praskliny (nap .
ut s ovací pastou i tmelem, fóliemi, využít náhradních nádob, apod.). Také je
d ležité z místa odstranit možné zdroje vznícení (vypnout chod stroje i mechanismu
apod.).
P i úniku závadných látek na nezpevn nou plochu je nutné dle možností zabránit
rozši ování látek do míst dosud nezamo ených a závadnou látku urychlen zachytit uniklou kapalinu p emístit do náhradní nádoby, zbytek zachytit pomocí savého
materiálu (sypký sorbent, piliny, sorp ní rohože atp.). Zne išt né sorbenty se
shromáždí do ozna ených PE pytl nebo ozna ených a uzav ených sud s víkem
a poté je t eba zajistit jejich odstran ní. Kontaminovanou zeminu je nutné urychlen
odstranit z terénu ru n (pomocí lopaty a krumpá e), nebo v p ípad v tšího rozsahu
úniku vyt žit pomocí strojní mechanizace a odvézt na zabezpe enou skládku
nebezpe ných odpad .
S postupem p i odstran ní náhodného úniku závadných látek a také s provozním
ádem a požárními p edpisy budou pravideln seznamováni všichni dot ení
pracovníci. Pracovníci budou d kladn proškoleni i v oblasti bezpe nosti práce na
pracovišti.
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Skladování chemických látek se nep edpokládá. V p ípad , že se v objektech budou
skladovat chemickými látkami a p ípravky, musí být s nimi nakládáno v intencích
požadavk zákona . 356/2003 Sb., o chemických látkách a o zm n n kterých
zákon , v platném zn ní.
Požár
Mezi mimo ádné události spojené s každou provozovanou technologií se adí požár
a s ním spojený nárazový únik emisí škodlivin (toxických zplodin ho ení).
V p ípad požáru p ítomní pracovníci provedou likvidaci ohniska požáru (ru ními
hasícími prost edky - oxid uhli itý, hasící p na), pop ípad rozlivem vody nebo
zásypem vhodným interním materiálem. Požárn bezpe nostní sm rnice pro
provozovaný zám r budou vypracovány v pr b hu dalšího stupn projektové
dokumentace.
Obecná pravidla prevence vzniku požáru:
-

Pro p ípad vzniku požáru a zamezení následných škod musí být objekty
vybaveny hasícími p ístroji a odb rovým místem požární vody. B hem realizace
budou dodržovány sm rnice a provozní ád, b hem provozu se bude postupovat
dle požární sm rnice.

-

Uvnit areálu musí být dodrženy dostate né rozm ry komunikací vhodné pro
pr jezd požárních vozidel.

-

Za ízení vnit ních prostor musí být navrženo tak, aby byl ponechán dostate n
velký prostor pro možnost rychlého opušt ní pracovišt v p ípad ohrožení zdraví
zam stnanc .

-

V etap provozu zám ru bude provád na pravidelná kontrola a údržba instalací
a technologických za ízení v rozsahu dle požadavk dodavatele a platné
legislativy.

Pracovníci budou d kladn proškoleni s provozním ádem a požárními p edpisy
a v oblasti bezpe nosti práce na pracovišti. B hem provozu zám ru se bude
kontrolovat dodržování pracovních postup a p edpis .
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PROST EDÍ

I. Vý et nejzávažn jších environmentálních charakteristik
dot eného území
1. Dosavadní využívání a priority jeho trvale udržitelného využívání
Zám r je navržen v severovýchodní okrajové ásti m sta Hradec Králové, v ásti
Slezské P edm stí. Areál drobné výroby a ob anského vybavení je situován severn
od komunikace I/11 Hradec Králové – T ebechovice pod Orebem a jižn od
železni ní trati ve sm ru Hradec Králové – T ebechovice pod Orebem.
Dle Územního plánu m sta Hradce Králové je areál umíst n na ploše pro výrobu
a služby bez negativního vlivu na okolí. Využití parcel k realizaci zám ru je v souladu
s platným územním plánem m sta Hradec Králové. Vyjád ení je p ílohou oznámení
. 10.
ešený zám r se bude nacházet na k.ú. Slezské P edm stí, na pozemcích 691/1,
691/8, 691/11, 691/25 a 691/26. Plocha, na kterém bude stát areál je vedena
v katastru nemovitostí jako orná p da. Dot ené pozemky mají kód BPEJ 32110 (IV.
t ída ochrany zem d lské p dy).
Areál se bude nacházet v Královéhradecké 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 .
Podle regionálního geologického len ní, spadá ešený zám r pod geologickou
jednotku – labská oblast eské k ídy. Po geologické stránce je území okresu
monotónní.
Území v okolí posuzovaného zám ru je rovinaté s nadmo skou výškou okolo 234 242 metr n.m. Na dot ených pozemcích se nachází siln antropogenn zkulturn ná
louka (bývalé pole), které bylo ošet eno herbicidem.
ešený zám r se nachází v Hradci Králové v ásti obce Slezské P edm stí. Nejbližší
obytné objekty se nachází jižním sm rem ve vzdálenosti cca 150 až 200 m od jižní
hranice zám ru. Obytná zástavba je tvo ena nízkopodlažními obytnými rodinnými
domy.
Se zem d lskou velkovýrobou (po átkem 70. let minulého století) došlo k zániku
mnohých krajinných prvk (mezí, remízk , malých sad apod.), což negativn
ovlivnilo tvárnost krajiny i její stabilitu. Drobné vodní toky byly nap ímeny. V území je
proto t eba podporovat a udržovat soustavu ekologicky stabiln jších ástí krajiny
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(dopl ováním zelen , b ehových a liniových porost , interak ních prvk ) tak, aby
byla funk ní a aby bylo zajišt no udržení p írodní rovnováhy.
M lo by dojít k za len ní rozvoje volných (nestavebních) ploch do širších krajinných
souvislostí, umožn ní maximálního využití p irozeného ekologického potenciálu
území p i zakládání, obnov a údržb ploch (nap . p irozená obnova domácích
taxon , apod.). Výsledkem t chto p ístup m že být nap íklad obnova p irozeného
krajinného rázu harmonické krajiny, snížení náro nosti údržby a obnovy ploch.
V m stské aglomeraci je druhová rozmanitost flory pom rn velká. Rostliny by se ale
p irozenou cestou na tato stanovišt nikdy nemohly dostat. lov k je zde vysadil
nebo jim usídlení umožnil. Díky neustálé pé i a odstran ní plevelných druh mohou
tyto druhy p ežívat a zpest it tak druhové spektrum m stské vegetace.
Vysazováním flóry a její následnou pé í se zlepší vizuální pohled m sta, pohoda
obyvatel, podmínky pro život a rozmnožování živo ich .
Vymezené územní plochy sídelní zelen slouží k stabilizaci p írodní složky uvnit
zastav ného území sídla. Tyto prostory jsou pojímány jako ostrovy nezastavitelného
území uvnit zastav ného prostoru m sta. Souvislé plochy zelen mají nesporný
ú inek ekologický a ovliv ují kvalitu mikroklimatu p ímo v sídle. Pro obyvatele m sta
je toto území nabídkou rekrea ních, relaxa ních a v závislosti na vybavení
i sportovních aktivit. Drobná architektura situovaná v zónách sídelní zelen slouží
k výše zmín ným doprovodným innostem.
Plochy ÚSES je t eba chránit p ed degradací nej ast ji antropogenního p vodu, p ed
zne išt ním složek životního prost edí, kultivací a ruderalizací.
P edpokladem trvale udržitelného využívání tohoto území je respektování všech
požadavk daných legislativou v oblasti životního prost edí a ochrany zdraví
obyvatelstva.

2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace p írodních
zdroj
ešený zám r se nenachází v ochranném pásmu vodních zdroj
oblasti akumulace vod (CHOPAV).

ani v chrán né

Objekt bude konstruk n zabezpe en tak, aby nemohlo dojít p i provozu zám ru ke
zne išt ní podzemních a ni povrchových vod.

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),
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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
V okolí ešeného zám ru (cca 200 m od zám ru) se nachází nadregionální
biocentrum „Niva Orlice“ (s po adovým íslem NRBC 14), které je tvo eno
neregulovaným tokem Orlice (nadregionální biokoridor). Významné je p edevším její
výše položené, neupravené a meandrující koryto s významnými ornitologickými
lokalitami. Biocentrum má velmi zachovalé b ehové dubové porosty, pamatujícími
staré koryto, které místy dominují i p ilehlým loukám (spolu s jasany, vrbami, lipami
a mnohde i jilmy). Dv ramena mají ješt spojení s ekou, ostatní jsou skute n
„slepá“, ale vodná. Mnohde v nich p etrvává leknín, stulík, po obvodu mají - mimo
rákosu stanovišt vlhkomilné ost ice místy s kosatcem vodním (Iris Pseudacorus).
V tomto biocentru jsou také biocentra regionálního významu u Malšovic a Blešna.
Posuzovaný zám r leží v ochranné zón nadregionálního biokoridoru jehož osu tvo í
eka Orlice. Ú elem ochranných zón je podpora koridového efektu. To znamená, že
všechny prvky regionálních a místních ÚSES, významné krajinné prvky
a spole enstva s vyšším stupn m ekologické stability nacházející se v zón jsou
chrán ny jako sou ást nadregionálního biokoridoru.
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Cca 130 m od zám ru se nachází tém funk ní lokální biokoridor „Pod tratí“
s po adovým íslem 9. Délka tohoto biokoridoru je cca 600 m a ší ka 15 m.
Výchozišt m je nadregionální biocentrum Niva Orlice. Vede p es polokulturní vlhkou
louku ohrani enou sice drobnou vodote í, ale ta prochází pod širokým propustem
mostních parametr pod státní silnicí I/34. Geobiocenologická typizace biokoridoru je
2 AB 4 (vegeta ní stupe 2 – bukodubový, trofická ada AB – oligo – mezotrofní
a hydrická ada 4 – zamok ená).
Podél západní hranice ešeného území probíhá prvek územního systému ekologické
stability (ÚSES) – navržený biokoridor místního významu . 48 (rezerva pro lokální
biokoridor). Tento budoucí koridor je v návrhu respektován (pruh o ší ce 15 m).
Navržený biokoridor je znázorn n na následujícím obrázku.
Obr. . 2: Vý ez z územního plánu m sta Hradec Králové

LBK
ešený
zám r

Znázorn ní systém ekologické stability v okolí zám ru je p ílohou oznámení. . 5.
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 p íloze . 7 jsou znázorn ny lokality
ZCHÚ, památných a významných strom . V míst zám ru se zvlášt chrán ná
území nevyskytují.
Památné a významné stromy nejsou území dot eném zám rem ani v jeho blízkosti
registrovány.
Jiná zvlášt chrán ná území
Dle zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis byla v souladu s právem
Evropských spole enství v eské republice vytvo ena soustava Natura 2000, která
na území R vymezila evropsky významné lokality a pta í oblasti, které používají
smluvní ochranu nebo jsou chrán ny jako zvlášt chrán né území.

EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové

- 53 -

Areál drobné výroby a ob anského vybavení v lokalit

Parlament

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).
Bohdane ský rybník se p ekrývá s evropsky významnou lokalitou Bohdane ský
rybník a rybník Matka.
Evropsky významné lokality
Nejbližší evropsky významnou lokalitou je Orlice a Labe (kód lokality CZ 0524049)
o rozloze cca 2 683,18 ha. Tato kontinentální biogeografická oblast je v kategorii
chrán ného území vedena také jako p írodní památka a p írodní rezervace.
Poloha
Niva toku Orlice od soutoku Tiché a Divoké Orlice ( estice, Ž ár nad Orlicí) po
východní okraj Hradce Králové. eka Orlice od Malšovic až po soutok Divoké
a Tiché Orlice, Divoká Orlice až po Doudleby nad Orlicí, Tichá Orlice až po Choce .
Ekotop
Základní charakteristika: ást dolního meandrujícího toku Orlice s charakteristickou
skladbou lužních a nivních spole enstev. Geologický podklad tvo í horniny sv. k ídy vápnité jílovce a slínovce z ásti pís ité, slínovce spongilitické a spongility, pískovce
spongilitické, p ekryté št rkopískovými náplavy. Místy je podloží tvo eno
bezkarbonátovými hlinitopís itými usazeninami. Z p d p evažují p dy hn dé, nivní
a oglejené.
Na celém území p evládá rovinatý terén s minimálním rozp tím nadmo ských výšek
(kolem 240 m). Niva je z eteln odd lena v sv. sm ru silnicí I/11 (Hradec Králové Žamberk), z jihu, jihovýchodu, áste n ze severu nivu obklopuje rozsáhlý komplex
hradeckých a chvojenských les .
Krajinná charakteristika: Meandrující tok se zbytky mrtvých ramen, b ehovými
porosty a rozptýlenou zelení, áste n obklopen lesním porostem.
V dolní ásti Orlice a horní ásti Labe jsou b ehy upravené. V úseku Labe od jezu ve
Vysoké po soutok s Lou nou v p irozen revitalizovaném koryt , dno neupravené,
kamenité (místy skalní výchozy a prahy), b ehy porostlé hustou vegetací, ke e až do
vody, mnoho strom v korytu.
Biota
V niv toku Orlice p evládají lu ní spole enstva, která p edstavují aluviální psárkové
louky, vlhké pchá ové louky (terénní deprese niv a kolem slepých ramen), vlhká
tužebníková lada (podmá ené ásti niv a zazemn ná slepá ramena), mén
asto
st ídav vlhké bezkolencové louky. Na sušších stanovištích jsou zastoupeny
mezofilní ovsíkové louky. V mírných terénních depresích na loukách, kde do asn
stagnuje voda, se mozaikovit vyskytuje vegetace vlhkých narušovaných p d.
Okrajov a maloplošn jsou zastoupeny acidofilní suché trávníky bez význa ného
výskytu vstava ovitých a acidofilní trávníky m lkých p d. Na velmi zamok ených
stanovištích dominují í ní rákosiny (rozsáhlé monocenózy podél b eh Orlice - pás
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do 10 m ší ky), mén rákosiny eutrofních stojatých vod (litorál stojatých vod slepých
ramen a ob asných t ní) a vegetace vysokých ost ic (litorál stojatých vod, terénní
deprese).
P irozen meandrující tok Orlice s etnými nátržemi (bez regulací) doprovází ada
slepých ramen s charakteristickou makrofytní vegetací p irozen eutrofních
a mezotrofních stojatých vod (Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides,
Utricularia australis a ostatní porosty); m lkých stojatých vod (Hottonia palustris
a ostatní porosty) a vodních tok (Batrachium fluitans). Na zazemn ná slepá ramena
je vázaná eutrofní vegetace bahnitých substrát . Pouze ve zbytcích jsou zachovány
porosty lužní vegetace (údolní jasanovo-olšové luhy, tvrdé a m kké luhy nížinných
ek, p íp. mok adní olšiny). Sušší stanovišt maloplošn por stají hercynské
dubohab iny, vlhké acidofilní doubravy a subkontinentální borové doubravy. Po celé
délce koryta Orlice se vytvo ily stanovišt št rkových í ních náplav bez výrazné
vegetace (št rkové lavice a zerodované b ehy). Nivu také hojn doprovázejí vrbové
k oviny hlinitých a pís itých náplav , p íp. mok adní vrbiny (podmá ená stanovišt
u slepých ramen, terénní deprese v niv Orlice). Pouze na í ní terase Orlice
u Št nkova je vytvo ena jednoletá vegetace pís in a otev ené trávníky pís in
s pali kovcem šedavým v mozaice s acidofilními trávníky m lkých p d. Na drobných
vodote ích byla zaznamenána pob ežní vegetace potok , na slepém rameni
cca 300-400 m severozápadn od p írodní památky Na Bahn vegetace letn ných
rybník . Díky lidské innosti (t žba písku a následné zaplavení vodou) vznikl na
B le ském písníku biotop obnažených písk a podmá ených terénních depresí
s probíhajícím procesem rašelin ní - zrašelin lé p dy s hrotnosemenkou bílou
(0,2 ha).
Vlivem lidské innosti je na lokalit zastoupeno vysoké
procento biotop siln ovlivn ných nebo vytvo ených
lov kem.
Velice
druhov
bohaté,
druhy
parmového
pásma, zejména jelec tlouš , jelec jesen, jelec proudník,
ouklej obecná, podoustev í ní, parma obecná, štika
obecná, sumec obecný, candát obecný, úho í ní, cejn velký, cejnek malý, bolen
dravý, ostroretka st hovavá, plotice obecná, hrouzek
obecný, okoun í ní, sume ek americký, slune nice
pestrá, ježdík obecný, m enka mramorovaná.

Kvalita
Jedná se o velmi zachovalou a funk ní nivu toku Orlice s p irozeným meandrujícím
korytem, etnými slepými rameny a charakteristickou lužní a nivní vegetací. Tok
Orlice mimo intravilán m sta Hradce Králové je minimáln regulován zásahy do
koryta (pouze kamenné záhozy v nejvíce erodovaných ástech – v místech ohrožení
zástavby v obcích apod.). Povod ové pr toky výrazn ovliv ují erozní innost toku.
Vznikají meandry, odstavují se nová slepá ramena, zatímco ve starých ramenech
probíhá proces zazem ování. Niva Orlice p edstavuje významný a rozsáhlý
ekosystém s fungujícími p írodními procesy a vysokou diverzitou sukcesních stadií.
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V koryt Orlice se po celé délce nachází št rkovité až pís ité náplavy se sporadickou
vegetací (Persicaria hydropiper, Phalaris arundinacea). Makrofytní vegetaci vodních
tok reprezentují roztroušené porosty Batrachium fluitans. Velmi cenná jsou slepá
ramena a t n v niv Orlice s výskytem ady ohrožených druh . Zpravidla se jedná
o vodní plochy s vyšší druhovou diverzitou vodních makrofyt (nap . Utricularia
australis, Ceratophyllum demersum, Hydrocharis morsus – ranae, Stratiodes aloides,
Lemna trisulca, Potamogeton acutifolius, P.alpinus, P. praelongus, Hottonia palustris,
Myriophyllum verticillatum, M. spicatum, hojn Nuphar lutea apod.).
Na bahnité substráty zazemn ných slepých ramen a rybník je vázána eutrofní
vegetace, k jejím dominantám pat í Alisma plantago – aquatica, A. lanceolata,
Glyceria fluitans, Persicaria hydropiper, Rorippa amphibia, Oenanthe aquatica,
Saggitaria sagittifolia, Butomus umbellatus aj. Rozsáhlé monocenózy podél b eh
Orlice (pásy až do 10 m ší ky), ale i v podmá ených terénních depresích v niv toku
hojn tvo í í ní rákosiny s dominantní Phalaris arundinacea a Carex buekii. Slepá
ramena, podmá ené terénní deprese v nivních loukách a vodote e doprovází
rákosiny eutrofních stojatých vod, vegetace vysokých ost ic (Carex gracilis,
C. acutiformis, C. riparia, C. disticha, Phalaris arundinacea), vlhké pchá ové louky
(dominantní Cirsium canum, C. oleraceum, Scirpus sylvaticus), vlhká tužebníková
lada (dominanta Filipendula ulmaria). Z dalších lu ních spole enstev jsou významné
porosty aluviálních psárkových luk v niv Orlice (plošn nejvíce zastoupený biotop)
a fragmenty bezkolencových luk.
Obr. . 3: Evropsky významné lokality a pta í oblasti

Území p írodních park
Území p írodních park se v míst zám ru nevyskytují. Nejbližším zvlášt
chrán ným územím je P írodní park Orlice. Orlice je od zám ru vzdálena cca 700 m.
P írodní park Orlice byl vyhlášen v roce 1996 ú adem m sta Hradec Králové. Jeho
posláním je zachování rázu volné krajiny s významnými krajiná skými, p írodními
a estetickými hodnotami.
Zahrnuje eku Orlici s pob ežím a okolní p ilehlé louky s poz statky slepých ramen.
Území je p irozenou sou ástí územních systém ekologické stability od místní, až po
nadregionální úrove . Zasahuje katastry Slezské P edm stí, Svinary, Malšova Lhota
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a Malšovice. Je sou ástí nadregionálního biocentra. Cílem t chto systém je
dosažení stavu harmonické kulturní krajiny, v níž plochy lov ka destabilizovaných
ekosystém jsou vyváženy plochami ekologicky stabilních, p irozených a p írod
blízkých ekosystém . Ze vzácných a ohrožených rostlin se zde nachází esnek
hranatý, lopuch hajní, e išnice zubatá, ost ice Buckova, chrpa polní, kosatec žlutý,
ch astavec k ovištní a další. Z ryb je to mihule poto ní, lipan podhorní, mník
jednovousý, úho í ní, parma í ní (nachází se zde na 30 druh ryb a 1 zástupce
kruhoústých) z obojživelník olek obecný a horský, blatnice
skvrnitá, ropuchy a skokani. Z plaz se zde nacházejí
ješt rky, slepýš k ehký, užovky, zmije obecná, ze savc ježek
západní i východní, rejsek malý, netopý i a další a z pták
kuklík í ní, pisík obecný, led á ek, b ehule í ní, ch ástal
polní, áp polní a další.
Významné krajinné prvky
Významné krajinné prvky se v ešeném zám ru ani v jeho bezprost ední blízkosti
nenachází. Za významný krajinný prvek „ze zákona“ lze považovat nivu Orlice
(cca 700 m) a lesní komplex Dehetník (cca 400 m).
Území historického, kulturního nebo archeologického významu
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.
Obr. . 4: Zbytky pevnosti

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
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pam tihodnosti, nap . Hrádek u Nechanic, Kuks, Probošt v betlém v T ebechovicích,
skalní m sta v eském ráji a Adršpachu, blízkost Krkonoš a Orlických hor.
M sto je rodišt m Bohuslava Balbína, historika V. V. Tomka, buditele prof. Karla
Rokytanského, spisovatel J. Durycha, R. Medka a další. Na zdejším gymnáziu
studovala ada významných osobností, mezi nimi Alois Jirásek, Karel apek, K. J.
Erben, Dr. Alois Rašín, Rudolf T snohlídek; 30 let na n m p sobil Václav Kliment
Klicpera.
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.
Pojednávané území lze chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu
zákona 20/1987 Sb. Vzhledem k tomu, že z prostoru plánované stavby jsou známé
archeologické nálezy z prav ku, je velice pravd podobné, že v rámci zemních prací
budou narušeny archeologické situace.
Území hust zalidn ná
Areál drobné výroby a ob anského vybavení se bude nacházet v okrajové ásti
m sta Hradec Králové, m stské ásti Slezské P edm stí. Zám r bude situován na
pozemcích – plochy výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí.
ešený zám r se nachází v Hradci Králové v ásti obce Slezské P edm stí. Nejbližší
obytné objekty se nachází jižním sm rem ve vzdálenosti cca 150 až 200 m od jižní
hranice zám ru. Obytná zástavba je tvo ena nízkopodlažními obytnými rodinnými
domy.
Území zat žovaná nad míru únosného zatížení (v etn starých zát ží)
Posuzovaná lokalita pat í mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (dle sd lení
MŽP R . 38). Na 1,3 % z plochy Magistrátu m sta Hradce Králové jsou p ekro eny
limity pro prašný aerosol frakce PM10 (36. nejvyšší 24h pr m r > 50 µg/m3,
> 35x/rok).
Na pozemcích, kde se ešený zám r bude nacházet a ani v jeho bezprost edním
okolí se staré zát že nenachází.
Obr. . 5: Staré ekologické zát že

EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové

- 58 -

Areál drobné výroby a ob anského vybavení v lokalit

Parlament

II. Charakteristika sou asného stavu životního prost edí
v dot eném území
1. Ovzduší
1. 1. Klimatické faktory
Území leží na hranici mírn teplé MT 11 a teplé podoblasti T2. P evažuje však mírn
teplý charakter s dostatkem srážek, avšak zimy bývají asto tém bez sn hu.
Pr m rná ro ní teplota se pohybuje kolem 7,8°C. Pr m rný ro ní úhrn je 602 mm.
Podrobn jší charakteristiky této klimatické oblasti jsou uvedeny v tabulce . 14.
Tab. . 14: Klimatické charakteristiky oblasti (Quitt, 1971)
Charakteristiky

Klimatické oblast
T2

MT11

Po et letních dn

50 - 60

40 - 50

Po et dn s pr m rnou teplotou >10°C

160 - 170

140 - 160

Po et mrazových dn

100 - 110

110 - 130

Po et ledových dn

30 - 40

30 – 40

Pr m rná teplota v lednu v °C

-2 až -3

-2 až -3

Pr m rná teplota v ervenci v °C

18 - 19

17 - 18

Pr m rná teplota v dubnu v °C

8-9

7-8

Pr m rná teplota v íjnu v °C

7-9

7-8

Pr m rný po et dn se srážkami > 1 mm

90 - 100

90 - 100

Srážkový úhrn ve vegeta ním období v mm

350 - 400

350 - 400

Srážkový úhrn v zimním období v mm

200 - 300

200 - 250

Po et dn se sn hovou p ikrývkou

40 - 50

50 - 60

Po et dn zamra ených

120 - 140

120 - 150

Po et dn jasných

40 - 50

40 - 50

P evládající sm ry v tr vanou ze západního sm ru (17 %), severovýchodního
(12,7 %) a jihovýchodního (11,7 %).
Charakteristika t íd stability a výskyt t íd rychlosti v tru vyplývají z následující tabulky:
Tab. . 15: T ídy stability atmosféry
T ída
stability

Rozptylové podmínky

I

silná inverze, velmi špatný rozptyl

II

inverze, špatný rozptyl
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Výskyt t íd
rychlosti v tru
(m/s)

III

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

1,7

5

11

IV

normální stav atmosféry, dobrý rozptyl

1,7

5

11

V

labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl

1,7

5

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.
1.2. 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.
Podle zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní a na ízení vlády . 352/2002 Sb. se
jedná o st ední a malé spalovací stacionární zdroje zne iš ování ovzduší – spalovací
za ízení spalující plynná paliva.
Posuzovaná lokalita pat í mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (dle sd lení
MŽP R . 38). Na 1,3 % z plochy Magistrátu m sta Hradce Králové jsou p ekro eny
limity pro prašný aerosol frakce PM10 (36. nejvyšší 24h pr m r > 50 µg/m3,
> 35x/rok).
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Nejbližší stanice v Královéhradeckém kraji, kde se provádí monitoring PM10 a NO2
jsou stanice . 396, Hradec Králové – Sukovy sady) a stanice . 1503, Hradec
Králové – Brn nská. M ení imisních koncentrací benzenu se provádí pouze na
stanici . 396, Hradec Králové – Sukovy sady.
Charakteristika m ících stanic:
Hradec Králové – Sukovy sady, stanice . 396 (ZÚ), reprezentativnost: okrskové
m ítko (0,5 až 4 km), klasifikace stanice: dopravní, m stská, obytná, obchodní,
pr myslová, datum vzniku: 01.01.1981.
Hradec Králové – Brn nská, stanice . 1503 ( HMÚ), reprezentativnost: okrskové
m ítko (0,5 až 4 km), klasifikace stanice: dopravní, m stská, obytná, obchodní,
datum vzniku: 01.01.2004.
Podrobné údaje o imisních koncentracích zne iš ujících látek nam ených v roce
2005 na stanicích jsou uvedeny v p íloze . 3 (Imisní charakteristiky).
NO2 – stanice . 396, Hradec Králové – Sukovy sady:
Maximální hodinová imisní koncentrace nam ená v roce 2005 je 154,0 g/m3
(13.10.2005), 98% kvantil iní 73,6 g/m3. Denní maximum v roce 2005 dosahovalo
hodnoty 71,7 g/m3 (16.3.2005), 98% kvantil iní 58,5 g/m3. Hodnoty tvrtletních
pr m rných koncentrací byly 37,3 g/m3 (1. tvrtletí), 27,2 g/m3 (2. tvrtletí),
24,8 g/m3 (3. tvrtletí) a 34,5 g/m3 (4. tvrtletí), hodnota ro ní pr m rné
koncentrace (tj. ro ní aritmetický pr m r) byla 30,8 g/m3.
PM10 – stanice . 396, Hradec Králové – Sukovy sady:
Denní maximum v roce 2005 dosahovalo hodnoty 80,8 g/m3 (5.3.2005), 98% kvantil
iní 66,7 g/m3. Hodnoty tvrtletních pr m rných koncentrací byly 32,6 g/m3
(1. tvrtletí), 23,9 g/m3 (2. tvrtletí), 23,9 g/m3 (3. tvrtletí) a 30,2 g/m3
(4. tvrtletí), hodnota ro ní pr m rné koncentrace (tj. ro ní aritmetický pr m r) byla
27,5 g/m3.
Benzen – stanice . . 396, Hradec Králové – Sukovy sady:
Denní maximum v roce 2005 dosahovalo hodnoty 5,3 g/m3 (22.2.2005). Hodnoty
tvrtletních pr m rných koncentrací byly 2,9 g/m3 (1. tvrtletí) a 1,2 g/m3
(4. tvrtletí), hodnota ro ní pr m rné koncentrace (tj. ro ní aritmetický pr m r) byla
2,0 g/m3.
Stanovené hodnoty imisních limit posuzovaných zne iš ujících látek nejsou
p ekra ovány. V roce 2005 byla na stanici . 396, Hradec Králové – Sukovy sady
p ekro ena hodnota denního imisního limitu pro PM10 30krát (povolený po et
p ekro ení za rok je 35).
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.
EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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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. Rozptylová studie hodnotila stávající stav prezentovaný rokem 2001
a výhledový stav k roku 2010.
Z obrázku, kde je uvedeno pole maximálních hodinových koncentrací pro sou asný
stav, lze pro posuzovanou lokalitu odhadnout imisní koncentrace NO2 okolo 70 100 g/m3. Z obrázku, kde je uvedeno pole maximálních hodinových koncentrací
pro výhledový stav, lze pro posuzovanou lokalitu odhadnout imisní koncentrace NO2
okolo 20 - 30 g/m3.
Ro ní imisní koncentrace NO2 pro stávající stav (rok 2001) lze odhadnout okolo 3 –
4 g/m3, pro výhledový stav (rok 2010) okolo 1,2 - 1,4 g/m3.
Ro ní imisní koncentrace benzenu pro stávající stav (rok 2000) lze odhadnout okolo
0,1 g/m3, pro výhledový stav nejsou imisní koncentrace benzenu uvedeny.
Imisní koncentrace PM10 nebyly v rozptylové studii zpracované v rámci Krajského
programu snižování emisí uvažovány.
Shrnutí výše uvedených hodnot:
Pro posouzení pozadí, tj. úrovn zne išt ní ovzduší sledovanými škodlivinami bez
realizace zám ru, v dané lokalit byly použity následující hodnoty imisních
koncentrací:
NO2: hodinová imisní koncentrace: 73,6 g/m3 (ISKO, stanice . 396, Hradec Králové
– Sukovy sady)
NO2: pr m rná ro ní imisní koncentrace: 30,8 g/m3 (ISKO, stanice . 396, Hradec
Králové – Sukovy sady).
PM10: 24-hodinová imisní koncentrace: 66,7
Králové – Sukovy sady)

g/m3 (ISKO, stanice . 396, Hradec

PM10: pr m rná ro ní imisní koncentrace: 27,5 g/m3 (I ISKO, stanice . 396, Hradec
Králové – Sukovy sady).
Benzen: pr m rná ro ní imisní koncentrace: 2,0 g/m3 (ISKO, stanice . 396, Hradec
Králové – Sukovy sady).

2. Geofaktory
Podle regionálního geomorfologického
území sou ástí:
provincie:

eská vyso ina,

soustavy:

eská tabule,

len ní

podsoustavy:

Východo eská tabule,

celku:

Východolabská tabule,
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Východolabská tabule
Nalézá se v severozápadní
ásti Východo eské tabule a zaujímá plochu
2
cca 1 689 km . 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).
Podle regionálního geologického len ní, spadá ešený zám r pod geologickou
jednotku – labská oblast eské k ídy.
Zájmové území spadá pod kvartérní sedimenty Labe a jeho p ítok a pod rajón 111 –
Kvartérní sedimenty Orlice. Tento hydrogeologický rajón se nachází na správním
území Povodí Labe, s. p.
Dot ená lokalita se nachází na hranici T ebechovického bioregionu (1.10) a Cidlinsko
– chrudimského bioregionu (1.9a).
T ebechovický bioregion se nachází ve st ední ásti východních ech o ploše
cca 383 km2. Cidlinsko – chrudimský bioregion je situován ve st ední ásti
východních ech, zaujímá plochý reliéf o ploše cca 2 567 km2.
Geologická stavba T ebechovického bioregionu je velmi jednoduchá, nicmén
vysoce specifická. Na podkladu turonských slín se zachovaly rozlehlé terasové
plošiny, tvo ené kyselými í ními št rkopísky, místy s tenkým pokryvem vátých písk .
Z dalších uloženin mají význam nivní usazeniny a menší, m l í slatiny a rašeliništ .
Reliéf je monotónní – p evažují terasové plošiny, len né nep íliš etnými,
nevýraznými a jen 10 – 25 m hlubokými údolími. Osu území tvo í velmi ploché údolí
Orlice, ohrani ené na jihu až 32 m vysokým svahem. K jihu spadá bioregion
pom rn výrazným, asi 60 m vysokým svahem do Pardubické kotliny. Skalní útvary
zcela chyb jí. Geologická mapa širších vztah je p iložena v p íloze oznámení . 8.
EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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Reliéf dle výškové lenitosti má charakter ploché pahorkatiny s lenitostí 30 – 75 m,
pouze v oblasti vyššího jižního svahu má charakter ploché pahorkatiny s výškovou
lenitostí 75 – 100 m. Nejnižší bod (cca 230 m) leží na okraji nivy Labe, nejvyšším je
Chlum ve východním výb žku bioregionu s kótou 354 m. Typická nadmo ská výška
je 250 – 320 m.
V Cidlinsko – chrudimském bioregionu p evažují slíny svrchního turonu až koniaku,
tvrdé slínovce tvo í polohu na rozhraní obou stup ; na jihozápad a severovýchod
vystupují slínité horniny st edního až spodního turonu. 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
kotlinovitými údolími, v oblasti teras jsou typické plošiny, 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. Nejnižším bodem je okraj Polabského regionu s kótou
cca 210 m, nejvyšším kóta asi 495 m severn od Nových Hrad . Typická výška
území je 220 – 300 m.
Dle Generelu SES – pr zkumy a rozbory (viz. p íloha . 6) se lokalita nachází na
stupni ekologické stability . 1 – málo stabilní až nestabilní.
Území v okolí posuzovaného zám ru je rovinaté s nadmo skou výškou okolo 234 242 metr n.m.
Pedologie
P dní pokryv královéhradeckého kraje zahrnuje skupiny nejúrodn jších p d
(molické, illimerické a nivní) v oblasti rovin a pahorkatin (Polabí, jižní ást všech
okres regionu), ve vrchovinách hn dé nenasycené a slab kyselé p dy, prolínající
se s n kterými hydromorfními p dami, a siln kyselé hn dé p dy a podzoly podh í
i horských masiv Krkonoš a Orlických hor.
Generel místních SES - Piletice, Pouchov, Rusek, Slatina, Slezské P edm stí,
V koše ur uje charakter daného území z hlediska pedologie jako p evážn nivní
p du na nivních uloženinách. Ty procházejí paraleln se silnicí Správ ice – V koše.
Stejná situace je podél toku ernilovského (pozd ji Piletického) potoka, tvo ícího osu
celého ešeného území. Mezi nivami tok a áste n až k Oulišti je široký pruh
illimerizovaných p d na št rkopískové terase. Mezi Oulišt m a Rusekem kon í
i výb žek illimerizované oglejené hn dozem , sm ující sem od Bukoviny
a navazující na Librantický potok. Rendziny na spraších dominující v okolí Slatiny.
Zbytek území, to znamená Piletice, Pouchov a Slezské P edm stí až po nivu Orlice
(prakticky po státní silnici I/35 sm r T ebechovice pod Orebem) drnová p da na
št rkopískové terase ( v okolí Pouchova a Piletic na výsp navátých písk ). Niva
Orlice má v ešeném území nivní p du glejovou na nivních uloženinách.
Dot ená lokalita se nachází na hranici T ebechovického bioregionu (1.10) a Cidlinsko
– chrudimského bioregionu (1.9 a).
EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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T ebechovický bioregion leží na kyselých št rkopíscích kde p evládají kyselé
arenické kambizem s p echody do kambizemních podzol (až železitých podzol ).
V místech výchoz
v tšinou odvápn ných slín
se vyvinuly pseudoglejové
pararendziny. V nivách jsou vyvinuty p evážn glejové fluvizem , podél Divoké Orlice
typické fluvizem . V zamok ených sníženinách na píscích se vyvinula menší ložiska
typu rašelin.
Pro Cidlinsko – chrudimský bioregion jsou charakteristické velké ostrovy pararendzin
typických, kambizemních i pseudoglejových a to zvl. severovýchodn od Hradce
Králové, v B lohradské kotlin a v okolí Nového Bydžova.
ešený zám r se bude nacházet na k.ú. Slezské P edm stí, na pozemcích 691/1,
691/8, 691/11, 691/25 a 691/26. Dot ené pozemky mají kód BPEJ 32110 (IV. t ída
ochrany zem d lské p dy). Podrobný popis katastrálních pozemk je popsán
v kapitole B. II.1. Komplex se bude nacházet na ZPF (plochy orné p dy jsou
znázorn ny v p íloze oznámení . 9).
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

Tab. . 16: 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 21 - hn dé p dy a drnové p dy (regosoly), rendziny
a ojedin le i nivní p dy na píscích; velmi lehké a siln výsušné
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Charakteristika sklonitosti a expozice
Tab. . 17:Sklonitost
Kód

Kategorie

Charakteristika

0

0-1˚

Úplná rovina

1

1-3˚

Rovina

2

3-7˚

Mírný svah

3

7-12˚

St ední svah

4

12-17˚

Výrazný svah

5

17-25˚

P íkrý svah

6

25˚

sráz

Expozice vyjad uje polohu území BPEJ v
kategoriích.

i sv tovým stranám ve

ty ech

Tab. . 18: Expozice
Kód

Charakteristika
o

0

rovina (0-1 )

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

Tab. . 19: Kombinace sklonitosti a expozice
Kód

Kategorie sklonitosti

Kategorie expozice

0

0-1

0

1

2

0

2

2

1

3

2

3

4

3

1

5

3

3

6

4

1
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Kód

Kategorie sklonitosti

Kategorie expozice

7

4

3

8

5-6

1

Charakteristika skeletovitosti a hloubky p dy
Tab. . 20: Skeletovitost
íselný kód

Charakteristika

0

bezskeletovité

s celkovým obsahem
skeletu

1

slab skeletovité

s celkovým obsahem
skeletu

2

st edn skeletovité

s celkovým obsahem
skeletu

do 10 %
do 25 %

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
horninou, nebo silnou skeletovitostí.

ásti p dního profilu omezené bu

pevnou

Tab. . 21: 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).
Tab. . 22: 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
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Kód

Kategorie skeletovitosti

Kategorie hloubky p dy

7+)

0-1

0-1

+)

2-3

0-2

9+)

0-3

0-2

8

Poznámka:
+)
platí pouze u HPJ 40 a 41

Areál je navržen v okrajové ásti m sta, u silnice sm r Hradec Králové –
T ebechovice pod Orebem. Pozemek je doposud využívaný jako zem d lská p da.
Zám r si nevyžádá zábor PUPFL (lesní a orné plochy jsou znázorn ny v p íloze
. 9).

3. 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.
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.
í ní sí na území regionu prod lala dlouhý a složitý vývoj. Její rozložení bylo
ovlivn no geologickou stavbou podloží, geomorfologickým vývojem i zm nami
klimatu ve tvrtohorách. Nejznám jšími poz statky odlišné í ní sít jsou í ní údolí,
kterými d íve protékala eka Labe.
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 dách. 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.
Nejv tším p ítokem Labe je v královéhradeckém regionu
eka Orlice
(hydrogeologickém po adí 1 - 02 - 03 – 069) ústící zleva do Labe v Hradci Králové
v nadmo ské výšce 227 m. Vzniká spojením ek Divoké a Tiché Orlice v blízkosti
m sta Týništ nad Orlicí (247 m n. m.). Celé povodí Orlice i s jejími zdrojnicemi
zaujímá plochu 2036,2 km2, délka toku spojené Orlice od soutoku Divoké a Tiché je
35 km. Orlice tvo í rovinný tok v T ebechovické pánvi a severovýchodní ásti
Pardubické kotliny. Pr m rný dlouhodobý pr tok v jejím ústí iní 21,8 m3.s-1. Jejím
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nejvýznamn jším p ítokem je D dina ústící do ní z pravé strany v T ebechovicích
pod Orebem.
Obr. . 6: eka Orlice

Území ke spádov rozd leno do n kolika povodí:
Tab. . 23: Hydrogeologické len ní lokality
. hydrogeolog.
po adí
1 - 01 - 04 - 034
1 - 01 - 04 - 032
1 - 01 - 04 - 031
1 - 02 - 03 - 069

plocha
14,569 km2
21,318 km2
13,131 km2
9,777 km2

tok
Piletický potok
Piletický potok
Labe
Orlice

správce
Povodí Labe
Povodí Labe
Povodí Labe
Povodí Labe

Koryto Piletického potoka je tém celé upraveno do zatravn ného lichob žníkového
koryta, je levostranným p ítokem Labe. Tok je spíše meliora ního charakteru.
Orlice je v intravilánu m sta také upravena na 50 - ti letou vodu , v extravilánu te e
p irozeným korytem. Labe je v celé délce upraveno, místy s inunda ními hrázemi na
100 - letou vodu. Tyto toky jsou st žejními toky v území a rozhodujícím zp sobem ho
ovliv ují.
ešený zám r se nenachází v ochranném pásmu vodních zdroj
oblasti akumulace vod (CHOPAV).

ani v chrán né

V celém halovém komplexu se nep edpokládá nakládání s látkami závadným vodám
dle Zákona . 254/2001 Sb. o vodách, v platném zn ní.
Dot ená lokalita se nenachází v záplavovém území (viz p íloha . 4).
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Obr. . 7: Povrchové vody

Podzemní voda
Zájmové území spadá pod kvartérní sedimenty Labe a jeho p ítok a pod rajón 111 –
Kvartérní sedimenty Orlice. Tento hydrogeologický rajón se nachází na správním
území Povodí Labe, s. p.

4. Biologické pom ry zájmového území
Kv tena královéhradeckého regionu je velmi bohatá a rozmanitá díky lenitosti
terénu, geologickému podloží a poloze v dosahu migrace z Karpat. Spolu s nimi
p sobí r znorodé klimatické vlivy v závislosti na nadmo ské výšce, jejíž rozp tí je
nejv tší v echách. Ve Východních echách bylo b hem 200 let probíhajícího
botanického pr zkumu nalezeno celkem 2 300 druh vyšších rostlin. N které z nich
již vyhynuly, n které sem byly jen jednorázov zavle eny, další se v posledních
letech ší í.
ešený zám r se nachází na hranici T ebechovického bioregionu (1.10) a Cidlinsko
– chrudimského bioregionu (1.9 a).
T ebechovický bioregion zabírá rozsáhlé št rkopískové terasy s výchozy slín .
Bioregion je charakterizovaný p evahou 3. dubovo – bukového stupn a absencí
i mén náro ných teplomilných prvk . Specifikem je zastoupení bu in v nížinné
poloze a výskyt etných azonálních spole enstev na píscích, slatinách a dokonce
i rašeliništích. Nereprezentativní jsou ásti s vystupujícími slíny s dubohabrovými
háji. Zachovány jsou fragmenty bu in, p vodních smíšených les s p evahou dubu
a rozsáhlé komplexy nivních luk podél meandrující Orlice.
Významnou plochu potenciální vegetace zaujímá niva Orlice s luhy (Pruno Fraxinetum). Charakteristickým prvkem jsou bažinné olšiny (Alnion glutinosae,
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zejména Carici elongatae – Alnetum). Kolem Orlice je vyvinuta vegetace svazu
Phalaridion arundinaceae. Na št rkopískových terasách na nivní vegetaci navazují
acidofilní doubravy (Genisto germanicae – Quercion, zejména Molinion Quercetum), místy s autochtonní borovicí, a snad i acidofilní bory (Dicrano - Pinion),
ostr vkovit jsou zastoupeny rašelinné b eziny (Betulion pubescentis). Na jižní
hranici bioregionu se maloplošn vyskytují i dubohab iny (Melampyro nemorosi Carpinetum). Dále se zde ostr vkovit objevují bu iny, bikové (Luzulo - Fagetum),
vzácn i kv tnaté (Melico - Fagetum). P irozené bezlesí chybí.
P irozenou náhradní vegetaci tvo í zejména vlhké louky svaz Molinion i Calthion,
které v okolí mrtvých ramen p echázejí do slatinných až rašelinných mok ad svaz
Phragmition communis, Caricion gracilis, Cicution virosae, vzácn i Caricion
lasiocarpae, lemovaných k ovinami svazu Salicion cinereae. Na suchých místech je
význa ná vegetace svazu Violion caninae a Plantagini – Festucion ovinae, která
p echází na otev ených pís inách do vegetace svazu Corynephorion.
Flóra
Flóra bioregionu je nep íliš bohatá. Objevují se v ní p evážn mezofilní druhy se
zna ným zastoupením subatlanských a boreokontinentálních prvk . Charakteristikou
bioregionu je etný výskyt exklávních druh . Mezi oceanickými druhy jsou p ítomny
e išnice k ivolaká (Cardamine flexuosa), krabilice chlupatá (Charophyllum hirsutum),
ky elnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), vrbina hajní (Lysimachia nemorum),
rozrazil horský (Veronica montona) i ada psamofyt , jako pali kovec šedavý
(Corynephorus canescens) a nahoprutka píse ná (Teesdalia nudicaulis). K druh m
boreokontninetálním náleží klikva bahenní (Oxycoccus palustris), pta inec
dlouholistý (Stellaria longifolia), ost ice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), suchopýr
pochvatý (Eriophorum vaginatum), kdysi kapra h ebenitá (Dryopteris cristata), dále
kapradiník bažinný (Thelypteris palustris) a hv zdoš podzimní (Callitriche
hermaphroditica). I slabší termofilní druhy jsou relativn ídké, pat í k nim nap .
sarmatský prvek kozinec píse ný (Astragalus arenarius). Ke kontinentálním druh m
náleží i ost ice v esovištní (Carex ericetorum), esnek hranatý (Allium angulosum)
a úložník dlouholistý (Pseudolysimachion longifolium).
Fauna
P evažuje b žná fauna v tších druhotných lesních komplex , prostoupených kulturní
stepí, s torzy mok in. V zachovalejších lesních porostech žije mlok skvrnitý, východní
vliv reprezentuje lejsek malý. Naproti tomu západní vlivy na typickou hercynskou
zví enu ukazuje výskyt ropuchy krátkonohé. Charakteristický je nedostatek m kkýš
na terasových a vátých píscích, zabírajících v tšinu bioregionu. Orlice pat í do
pásma lipanového až parmového, p ítoky do pásma pstruhového až parmového.
Mezi významné druhy pat í ježek západní (Erinaceus europaeus), ježek východní
(E. concolor), z pták lejsek malý (Ficedula parva), moudivlá ek lužní (Remiz
pendulinus), havran polní (Corvus frugilegus), z obojživelník
mlok skvrnitý
(Salamandra salamandra), z kruoústích mihule poto ní (Lampetra planeri).
Cidlinsko – chrudimský bioregion leží v termofytiku, menší ást se rozkládá
v mezofytiku. 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
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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.
P irozená náhradní vegetace je nejvíce zastoupena na vlhkých loukách. Na nich je
možno nalézt vegetaci svazu Molinion i Calthion, které na slatinných p dách
p echázejí až do vegetace náro n jších slatinných asociací svazu Caricion
davallianae (nap . Seslerietum uliginosae). V okolí rybník je možné nalézt porosty
vysokých ost ic svazu Caricion gracilis a Magnocaricion elatae, na n ž navazují
rákosiny svazu Phragmition communis. Na suchých stanovištích (zachovaných
pouze výjime n na prudkých svazích) se vyskytuje vegetace svazu Cirsio –
Brachypodion pinnati. Lemovou vegetaci na opukách tvo í vegetace svazu Geranion
sanguinei.
Flóra
Flóra území je složena z termofiln jšího k ídla st edoevropské vegetace, pouze
v okrajových ástech p evládají mezofyty. Zastoupení mezních prvk , vzhledem
k poloze na okraji teplé ásti eské kotliny, je pom rn silné, exklávní prvky jsou
spíše výjimkou. Ve fló e jsou zastoupeny subatlantské typy, reprezentované druhy
jako pupe ník obecný (Hydrocotyle vulgaris), ovsí ek obecný (Aira caryophyllea),
b lolístka nejmenší (Logfia minima), a nahoprudka píse ná (Teesdalia nudicaulis),
z bazifilních pchá bezlodyžný (Cirsium acaule). Kontinentáln lad né druhy
reprezentují ost ice plstnatá (Carex tomentosa), o. v esovištní (C. ericetorum),
plamének p ímý (Clematis recta), tužebník obecný (Filipendula vulgaris), len žlutý
(Linum flavum), zvonovec liliolistý (Adenophora lilifolia) a b lozá ka v tvitá
(Anthericum ramosum), d íve i smil píse ný (Helichrysum arenarim). K alpidsko –
baltickým typ m pat í p chava slatinná (Sesleria uliginosa) a (v minulosti) šášina
rezavá (Schoenus ferrugineus). Vztah ke kv ten Karpat se projevuje výskytem
druh , jako nap . ost ice pta í nožka (Carex ornithopoda) a podkovka chocholatá
(Hippocrepis comosa). Zastoupeny jsou i druhy širokých niv, jako je nap . nadmutice
bobulnatá (Cucubalus baccifer), ost ice pob ežní (Carex riparia), pryšec plocholistý
(Tithymalus platyphyllos), huseník lu ní (Arabis nemorensis) a žebratka bahenní
(Hottonia palustris).
Fauna
Cidlinsko-chrudimský bioregion je tvo en zkulturn lou krajinou, emuž odpovídá
pom rn chudé složení fauny, která je zejména 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, s n kterými
význa n jšími druhy (mlok skvrnitý). V torzovitých mok adních biotopech lze najít
nap . z m kkýš vlahovku rezavou (Monachoides incarnata).
Hlavní toky bioregoinu – Cidlina a Chrudimka pat í do parmového až cejnového
pásma, ostatní í ky a potoky do pstruhového až parmového pásma. etné rybníky
mají faunu stojatých vod nižších poloh. Mezi významné druhy pat í – ježek západní
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(Erinaceus europaeus), ropucha krátkonohá (Bufo calamita), mlok skvrnitý
(Salamadra salamandra), zmije obecná (Vipera berus), ješt rka obecná (Lacerta
agilis) a vlahovka rezavá (Monachoides incarnata).
Areál drobné výroby a ob anského vybavení se bude nacházet v okrajové ásti
m sta Hradec Králové, m stské ásti Slezské P edm stí. Zám r bude situován na
pozemcích – plochy výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí. Území v okolí
posuzovaného zám ru je rovinaté s nadmo skou výškou okolo 234 - 242 metr n.m.
Na lokalit ur ené k výstavb byl b hem zá í a íjna 2006 proveden biologický
pr zkum zam ený na zjišt ní p ítomných druh rostlin a živo ich s d razem na
výskyt taxonu chrán ných podle zákona . 114/1992 Sb., v platném zn ní. Celý
plánovaný areál bude situován na poli, které bylo ponecháno ladem
a pravd podobn na za átku léta 2006 byla celá plocha ošet ena herbicidem, takže
zde došlo k likvidaci v tšiny rostlin. Na poli dominuje kakost mali ký a dále zde
p ežívá jen n kolik odolných plevel (turan ro ní, pampeliška léka ská, pelyn k
ernobýl, kokoška pastuší tobolka, š ovík tupolistý, turanka kanadská). Místy se
objevují jednotlivé rostliny dalších druh (lnice kv tel, vikev plotní, eb í ek obecný,
svla ec rolní, pchá oset, p esli ka rolní).
Na okrajích, které byly chemickým post ikem zasaženy mén se vyskytuje ovsík
vyvýšený, tolice setá, pchá obecný, srha lalo natá, rdesno pta í, mrkev obecná. Na
okraji pozemku podél silnice . 1/11 se nalézá alej vzrostlých topol kanadských.
Druhov bohatší porost se nalézá na železni ním náspu p i severním okraji lokality.
Zdejší vegetace je charakteristická p ítomností konkuren n silných trav (ovsík
vyvýšený, srha lalo natá), ruderálních druh (kop iva dvoudomá, lebeda lesklá,
lopuch plstnatý, bodlák obecný, pchá oset, pelyn k ernobýl) a další byliny, které
jsou typické pro lov kem siln pozm n né plochy (vrati obecný, zlatobýl kanadský,
t tina k ovištní, š ovík tupolistý). Z typických druh rostoucích na železni ních
náspech se zde vyskytuje jehlice trnitá, lnice kv tel, pupalka dvouletá, hadinec
obecný, rýt žlutý. V porostu nechybí ani nejb žn jší lu ní druhy jako je t ezalka
te kovaná, pasti ák setý, zvonek rozkladitý, kozí brada, ost ice srstnatá, ost ice
zední, vikev pta í, svízel si iš ový. Významn jším druhem je pouze svízel pochybný,
který se vyskytuje na okraji pole u paty železni ního náspu. Je za azen v erveném
seznamu ohrožených rostlin R do kategorie C4 (vzácn jší taxon vyžadující další
pozornost). Na svahu železni ního náspu roste i množství d evin p evážn ke .
Dominuje bez erný a r že šípková, dále zde roste trnka obecná, hloh, ostružiník
a n kolik jabloní. Celkem bylo ve sledovaném prostoru zjišt no 96 druh vyšších
rostlin (viz. p íloha oznámení . 14).
Spole enstvo živo ich v míst plánované stavby bylo také siln ovlivn no
provedených chemickým post ikem. Spolu s vegetací zmizely i takové druhy, které
b žn obývají polní kultury. Pouze v okrajových ástech se vyskytuje hraboš polní,
hryzec vodní a krtek obecný. Na dot eném poli byl zaznamenán pouze výskyt
n kolika b žných bezobratlých. Nejbližším významn jším biotopem je op t t leso
železni ní trati. Nacházejí zde úkryt b žní obyvatelé kulturní stepi zajíc polní
a bažant obecný. Na ke ích bylo zjišt no jedno hnízdo p nice ernohlavé. Ur itý
význam mají i jablon , jejichž plody poskytují potravu n kterým drozdovitým pták m
(kos erný, drozd kví ala). Železni ní náspy bývají asto osídleny ohroženou
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ješt rkou obecnou, její výskyt však na lokalit nebyl zjišt n i p es p íznivé podmínky
panující v dob pr zkumu (teplé a slune né po así). Na okraji pole sousedícím
s železnicí byly krom výše zmín ných savc zjišt ny i pobytové zna ky ježka
západního, lasice kol avy a myšice k ovinné. Všechny uvedené druhy pat í
k b žným obyvatel m kulturní krajiny a jejich populace mají v širším okolí zájmového
území dostatek vhodných biotop .
P írodní složky jsou reprezentovány pohledov významnou kulisou aleje vzrostlých
strom podél silnice 1. t ídy. Stromy budou zachovány výstavbou nebudou nijak
omezeny. Ochranná pásma strom budou respektovány.

5. Krajina
M sto Hradec Králové leží v labské nížin na soutoku ek Labe a Orlice. Nížina je
bohatá na vodní toky i vodní plochy, které p ízniv ovliv ují mikroklima území, slouží
jako zdroj vody pro závlahu, ale p i vodních stavech zp sobují inundace
a podmá ení. tento stav je z ekologického hlediska velmi cenný, p sobí však
problémy u zem d lského využití pozemk a v investi ní výstavb .
Hradec Králové pat í svojí velikostí i významem mezi nejd ležit jší centra v eské
republice. M sto leží v nejvýznamn jším prostoru eské kotliny, je p irozeným
spádovým st ediskem severovýchodních ech, d ležitým dopravním uzlem a sídlem
celostátn významným správních, kulturních, zdravotnických a dalších institucí
a pr myslu.
Krajinný charakter území je p evážn rovinný s dominantou historického jádra,
kopcem Sv. Jána a výrazným masivem Novohradských les na jihu. P estože bylo již
st edov ké jádro m sta situováno p ímo nad soutokem ek Labe a Orlice, zachovaly
si nivy obou t chto ek uvnit m sta dodnes p írodní charakter.
ešený zám r se nachází v severovýchodní okrajové ásti Hradce Králové,
v katastrálním území Slezské P edm stí. Území v okolí posuzovaného zám ru je
rovinaté s nadmo skou výškou okolo 234 - 242 metr n.m.
Areál bude situován na území, ur eném pro výrobu a služby (dle územního plánu
„Plocha pro výrobu a služby bez negativního vlivu na okolí).
ešený zám r se nachází v Hradci Králové v ásti obce Slezské P edm stí. Nejbližší
obytné objekty se nachází jižním sm rem ve vzdálenosti cca 150 až 200 m od jižní
hranice zám ru. Obytná zástavba je tvo ena nízkopodlažními obytnými rodinnými
domy.
P írodní složky jsou reprezentovány pohledov významnou kulisou aleje vzrostlých
strom podél silnice 1. t ídy. Stromy budou zachovány výstavbou nebudou nijak
omezeny. Ochranná pásma strom budou respektovány.
Uvažovaný areál drobné výroby a ob anského vybavení m že ovliv ovat pohledy
zejména z jižní strany, kde je vedena silnice I/11 Hradec Králové - T ebechovice.
V lokalit se nenalézá žádné zvlášt chrán né území, ani prvky územního systému
ekologické stability ve smyslu zákona . 114/1992 Sb., v platném zn ní. Památné
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nebo významné stromy se v míst zám ru ani v bližším okolí nevyskytují. Cca 700 m
od ešené lokality se nachází evropsky významná lokalita „Orlice a Labe“, která je
také vedena jako P írodní park Orlice a P írodní památka. Vzhledem k dostate né
vzdálenosti nem že realizace zám ru p írodní park ovlivnit.
Z posouzení vlivu stavby na archeologické památky vyplývá, že projednávané území
je možno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona 20/1987 Sb.
Vzhledem k tomu, že z prostoru plánované stavby jsou známé archeologické nálezy
z prav ku, je velice pravd podobné, že v rámci zemních prací budou narušeny
archeologické situace. (Opat ení pro realizaci zám ru jsou uvedeno v kapitole D.1
vlivy na hmotný a kulturní majetek.)
Hodnocená lokalita není sou ástí žádného zvlášt chrán ného území. Posuzovaný
zám r leží v ochranné zón nadregionálního biokoridoru jehož osou tvo í eka Orlice.
Sou ástí nadregionálního biokoridoru je NRBC 14 ( ešený zám r bude od hranice
biocentra vzdálen cca 200 m). Hodnocení zám r však neovlivní funkci ÚSES, nebo
se nedotkne žádné biologicky významné struktury v krajin .
Podél zádní hranice ešeného území probíhá prvek územního systému ekologické
stability (ÚSES) – navržený biokoridor místního významu . 48. Tento budoucí
koridor je v návrhu respektován (pruh o ší ce 15 m).
Mezi železni ní tratí a zájmovým územím je v platném ÚPM HK navržen pás krajinné
zelen , do kterého výstavba nezasahuje.

6. Obyvatelstvo
ešený zám r se nachází v Hradci Králové v ásti obce Slezské P edm stí. Nejbližší
obytné objekty se nachází jižním sm rem ve vzdálenosti cca 150 až 200 m od jižní
hranice zám ru. Obytná zástavba je tvo ena nízkopodlažními obytnými rodinnými
domy.
V Hradci Králové je evidováno 21 ástí obcí, 807 ulic. V obci je k trvalému pobytu
p ihlášeno 96 491 obyvatel, z toho je 40 308 muž
nad 15 let, 6 374 chlapc
do 15 let, 43 911 žen nad 15 let, 5 898 dívek do 15 let. V ásti Slezské P edm stí je
evidováno 73 ulic a celkem 1 316 adres. V ulici Brat í Štefan je evidováno
119 adres. (Tento stav je prezentován k 18.9. 2006, zdrojem informací je
Ministerstvo vnitra R.)

7. Hmotný majetek
V sou asné dob se investo i zabývají majetkoprávními vztahy v rámci navrhované
plochy.
V míst areálu ani okolí se nenachází žádné další objekty, které by byly narušeny
plánovaným zám rem.
Ostatní složky životního prost edí
Ostatní složky životního prost edí v dot eném území pravd podobn
navrhovaným zám rem ovlivn ny.
EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM RU NA VE EJNÉ
ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ
1. Charakteristika možných vliv a odhad jejich velikosti, složitosti
a významnosti (z hlediska pravd podobnosti, doby trvání,
frekvence a vratnosti)
Vlivy na obyvatelstvo, v etn sociáln ekonomických vliv
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 . 17
oznámení.
Byl zhodnocen vliv na zdraví obyvatel v dot eném území z hlediska zát že hlukem a
zne iš ujícími látkami 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
V p íloze oznámení je uvedeno vyhodnocení 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, prašný aerosol (frakce PM10),
benzen,
- 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.).
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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, benzenu) vyvolaný zprovozn ním skladového
komplexu není 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, že
zjišt né ILCR pouze pro p ísp vek z provozu zám ru bude o 2 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 bylo provedeno hodnocení vlivu na obyvatele v okolí uvažovaného
zám ru vyplývající z expozice hluku ze zdroj hluku umíst ných v areálu
a z vyvolané 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.
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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).
Podkladem k hodnocení expozice byly modelové výpo ty hlukové studie.
Zhodnocení
Za p edpokladu dodržení vstupních akustických parametr jednotlivých uvažovaných
zdroj hluku a spln ní dalších p edpoklad hlukové studie lze situaci charakterizovat
takto:
V sou asné dob se celkové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq v denní
dob dle hlukové studie pohybují u obytné zástavby, resp. u nejbližšího chrán ného
venkovního prostoru staveb a chrán ného venkovního prostoru v rozsahu hodnot
37,3 až 66,3 dB v denní dob a 34,3 až 59,8 dB v no ní dob .
Dle výsledk modelových výpo t lze o ekávat, že v dob provozu zám ru budou
celkové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq dosahovat hodnot v rozsahu
38,8 až 66,4 dB v denní dob a 36,6 až 59,9 dB v no ní dob .
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 již za stávající situace v n kterých místech takových
hladin, u kterých byly sledovány nep íznivé ú inky na pohodu a zdraví populace
(zejména u modelového bodu . 1 a 2 – chrán ný venkovní prostor a chrán ný
venkovní prostor staveb u domu .p. E 66, který je situován v blízkosti hlavní
komunikace). Hluková zát ž v zájmové lokalit je zp sobena p edevším celkovou
dopravou na hlavní komunikaci . I/11 a provozem železni ní trati a dále také
pr myslovými provozy situovanými západn od zám ru.
Obecn lze konstatovat, že provoz areálu bude vnímán subjektivn . Vnímání hluku
m že ovliv ovat umíst ní obytné zástavby vzhledem k areálu a dále také vztah, který
k n mu osoba zaujímá. Nár st celkových ekvivalentních hladin akustického tlaku po
realizaci zám ru oproti stávajícímu stavu bude init v denní dob + 0,1 až + 1,5 dB
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a v no ní dob + 0,1 dB až 2,3 dB. (V bodech s nejvyššími nár sty + 2,3 dB v no ní
dob (bod . 7), + 2,0 dB v no ní dob (bod . 8) a + 1,2 dB v no ní dob (bod . 9)
bude dosaženy LAeq = 36,6 – 37,9 dB, tj. hladiny p i kterých by nem lo docházet
k negativnímu ovliv ování zdraví a pohody obyvatel.)
V tomto posuzovaném p ípad je možné na základ vypo ítaného rozsahu
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq v no ní dob individuální riziko
možnosti poškození zdraví hlukem odhadnout: pro stávající stav na 0 – 6,9 % (p i
LAeq 34,3 – 59,8 dB) a po zprovozn ní zám ru také na 0 – 6,9 % (p i LAeq v rozsahu
36,6 – 59,9 dB). Rozsah pravd podobnosti rizika poškození zdraví hlukem se
realizací zám ru nezm ní v porovnání se stávajícím stavem.
Jiné vlivy a socioekonomické faktory
Výstavba zám ru bude organiza n zabezpe ena zp sobem, který bude omezovat
narušení faktor pohody - v no ních hodinách nebude výstavba zám ru realizována,
veškerá p eprava stavebních materiál a stavebních odpad bude uskute ována
pouze v denní dob .
Vlastní zájmové pozemky a jejich bezprost ední okolí není rekrea n využíváno.
Není ani p edm tem vázaného cestovního ruchu, v míst není sportovišt
i jiné
místo soust ed ní rekrea ních i oddechových aktivit. Zám r tak lze z hlediska
uvedeného vlivu považovat za nevýznamný.
Realizací zám ru dojde k vytvo ení nových pracovních p íležitostí. V areálu bude
pracovat celkem cca 127 zam stnanc . Sou asn lze p edpokládat, že realizace
zám ru bude mít pozitivní vliv na vznik nových pracovních míst v dodavatelských
firmách, v navazujícím infrastruktu e a v oblasti služeb apod.
Jelikož v celém komplexu budou budovy administrativy ešeny jako bezbariérové
a u každé haly budou 2 parkovací místa ur ena pro t lesn postižené bude mít
pozitivní vliv na vznik pracovních míst pro t lesn postižené.
Vlivy na ovzduší a klima
Etapa výstavby zám ru
Zdrojem emisí v dob etapy výstavby zám ru bude provoz stavebních mechanism
na staveništi a obslužná automobilová doprava na p íjezdových komunikacích. Ve
srovnání s fází provozu zám ru se tento vliv nep edpokládá významný.
P i výstavb zám ru se mohou také uvol ovat emise poletavého prachu - tuhé
zne iš ující látky, produkované emise budou závislé na aktuálních pov trnostních
podmínkách (síle a sm ru v tru), vlhkosti vzduchu, p dy a dále také na realizaci
opat ení k omezování prašnosti, proto musí být dodržována následující opat ení:
− provád t pravidelné išt ní vozovky a manipula ních ploch a v p ípad
kropení,

sucha

− minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiál a ostatních potencionálních
zdroj prašnosti,
− za nep íznivých pov trnostních podmínek zamezit ší ení prašnosti do okolí
(vhodnou manipulací se sypkými materiály, kropením, aj.),
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− zabezpe it náklad na automobilech proti úsyp m a p ed výjezdem z areálu stavby
ádn o istit vozidla.
Nejprašn jší stavební práce (zemní práce) budou realizovány v relativn krátkém
asovém úseku v pr b hu roku. Doba p sobení t chto zdroj je omezená – po dobu
výstavby.
Etapa provozu zám ru
Hodnocení vliv na ovzduší vychází z modelových výpo t rozptylové studie, resp.
z o ekávaných imisních p ísp vk modelových látek v zájmovém území z nových
zdroj , které vzniknou v d sledku realizace skladového komplexu.
Popis a základní charakteristika zdroj emisí je uveden v kapitole . B. III.1.
Pro hodnocení kvality ovzduší 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)
a z provozu spalovacích zdroj : oxid dusi itý, prašný aerosol (frakce PM10).
Výpo et p ísp vk imisních koncentrací zne iš ujících látek byl proveden v husté
geometrické síti referen ních bod a ve zvolených výpo tových bodech mimo sí
reprezentujících nejbližší obytnou zástavbu.
Výpo et v síti byl proveden pro výšku 1,5 metru nad terénem (p ibližná výška
dýchací zóny lov ka). Výpo et p ísp vk imisních koncentrací sledovaných látek
byl proveden také pro 8 výpo tových bod mimo sí referen ních bod
reprezentujících nejbližší obytné objekty.
Výpo tové body na všech posuzovaných objektech byly umíst ny na st nu fasády,
která je nejblíže k zám ru.
P esný zákres umíst ní referen ních bod je p ílohou rozptylové studie (viz. p íloha
oznámení . 15). Hodnoty 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°.
U hodnot p ísp vk k maximálním imisním koncentracím (hodinovým, 24-hodinovým)
jsou uvedeny rovn ž pov trnostní podmínky (t ídy stability po así a rychlosti v tru),
p i kterých jsou tato maxima dosahována (viz p ílohy rozptylové studie). Uvedená
krátkodobá maxima znamenají nejvyšší hodnoty koncentrací ze všech t íd stability
a p i takové rychlosti v tru, která je v dané t íd stability nej etn jší.
Ve všech výpo tových bodech jsou tato maxima dosahována p i špatných
rozptylových podmínkách za silných inverzí (t ída stability I) a slabého v tru (t ídní
rychlost v tru 1,7 m/s). S rostoucí rychlostí v tru vypo tené koncentrace zna n
klesají. Za b žných rozptylových podmínek jsou koncentrace n kolikanásobn nižší
než p i inverzích a v p ípad normálního a labilního teplotního zvrstvení a rychlého
rozptylu m že být tento rozdíl až ádový.
Ve skute nosti se tyto maximální hodnoty koncentrací mohou vyskytovat pouze
n kolik dn v roce (cca 22 dn /rok), v závislosti na etnosti výskytu inverzí a v trné
r žici pro posuzovanou lokalitu. Proto jsou pro posouzení vhodn jší ro ní
koncentrace zne iš ujících látek, p i jejichž výpo tu je použita i v trná r žice.
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Imisní limity
Imisní limity jsou stanoveny na ízením vlády . 597/2006 Sb.. Hodnoty imisních limit
jsou vyjád eny v g/m3 (ng/m3) a vztahují se na standardní podmínky (objem
p epo tený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa).
V tabulce . 24 jsou uvedeny imisní limity pro benzen, NO2 a PM10 a v tabulce . 25
jsou uvedeny meze tolerance pro benzen a NO2 v letech 2007 až 2009.
Tab. . 24: Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí
Zne iš ující látka

Doba
pr m rování

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

Datum, do n hož
musí být limit
dosažen

Benzen

1 rok

5 g.m-3

31.12. 2009

Oxid dusi itý

1 hodina

200 g.m-3/18

31.12. 2009

Oxid dusi itý

1 rok

40 g.m-3

31.12. 2009

PM10

24 hodin

50 g.m-3/35

-

PM10

1 rok

40 g.m-3

-

Tab. . 25: Meze tolerance
Zne iš ující látka Doba pr m rování

Jednotka

2007

2008

2009

Benzen

1 rok

g.m-3

3

2

1

Oxid dusi itý

1 hodina

g.m-3

30

20

10

Oxid dusi itý

1 rok

g.m-3

6

4

2

Tab. . 26: Vypo tené hodnoty p ísp vk ve výpo tových bodech mimo sí
Benzen

NO2

PM10

Bod

cr
[ g/m3]

ch
[ g/m3]

cr
[ g/m3]

ch
[ g/m3]

cr
[ g/m3]

cd
[ g/m3]

1

0,00412

0,366

0,0284

3,25

0,0045

0,474

2

0,00388

0,343

0,0305

3,00

0,0045

0,445

3

0,00385

0,340

0,0331

2,95

0,0046

0,446

4

0,00210

0,324

0,0200

2,80

0,0028

0,455

5

0,00189

0,322

0,0180

2,83

0,0025

0,460

6

0,00170

0,333

0,0160

2,96

0,0023

0,489
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PM10

Bod

cr
[ g/m3]

ch
[ g/m3]

cr
[ g/m3]

ch
[ g/m3]

cr
[ g/m3]

cd
[ g/m3]

7

0,00118

0,247

0,0090

2,97

0,0013

0,416

8

0,00089

0,202

0,0079

2,43

0,0011

0,350

Limit

5

Nest.

40

200

50

40

Vysv tlivky k tabulce:
Cr ............ p ísp vek k pr m rné ro ní imisní koncentraci uvažované zne iš ující látky ve
výpo tovém bod mimo sí
Ch .......... p ísp vek k maximální hodinové imisní koncentraci NO2 (benzenu) ve výpo tovém
bod mimo sí
Cd….....…. p ísp vek k maximální denní imisní koncentraci PM10 ve výpo tovém bod mimo sí

Porovnání vypo tených hodnot s imisními limity:
NO2
Hodinový imisní limit pro NO2 je 200 g/m3 a ro ní imisní limit pro NO2 je 40 g/m3.
Hodnoty poza ové maximální hodinové a pr m rné ro ní koncentrace NO2
nam ené v roce 2005 na stanici . 396, Hradec Králové – Sukovy sady iní:
-

hodinová imisní koncentrace (98% kvantil): 73,6 g/m3

-

ro ní imisní koncentrace: 30,8 g/m3

Stanovená hodnota hodinového a ro ního imisního limitu pro NO2 v zájmové lokalit
není v sou asné dob p ekro ena.
Ve výpo tových bodech mimo sí reprezentujících nejbližší obytnou zástavbu byly
vypo teny p ísp vky k maximálním hodinovým imisním koncentracím NO2 v rozmezí
hodnot 2,43 až 3,25 g/m3 (1,2 až 1,6 % z imisního limitu) a k pr m rným ro ním
imisním koncentracím NO2 v rozmezí hodnot 0,0079 až 0,0331 g/m3 (0,02 až 0,08
% z imisního limitu).
PM10
Hodnota denního imisního limitu pro PM10 je 50 g/m3 (tato hodnota smí být
p ekro ena 35krát za rok) a hodnota ro ního imisního limitu pro PM10 je 40 g/m3.
Hodnoty poza ové maximální 24-hodinové a pr m rné ro ní koncentrace PM10
nam ené v roce 2005 na stanici . 396, Hradec Králové – Sukovy sady iní:
-

denní imisní koncentrace PM10 (98% kvantil): 66,7 g/m3

-

ro ní imisní koncentrace PM10: 27,5 g/m3

EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové

- 82 -

Areál drobné výroby a ob anského vybavení v lokalit

Parlament

Stanovená hodnota 24-hodinového a ro ního imisního limitu pro PM10 v zájmové
lokalit není v sou asné dob p ekro ena. V roce 2005 byla na stanici . 396,
Hradec Králové – Sukovy sady p ekro ena hodnota denního imisního limitu pro PM10
30krát (povolený po et p ekro ení za rok je 35).
Ve výpo tových bodech mimo sí reprezentujících nejbližší obytnou zástavbu byly
vypo teny p ísp vky k maximálním 24-hodinovým imisním koncentracím PM10
v rozmezí hodnot 0,350 až 0,489 g/m3 (0,7 až 1,0 % z imisního limitu)
a k pr m rným ro ním imisním koncentracím PM10 v rozmezí hodnot 0,0011 až
0,0046 g/m3 (0,003 až 0,012 % z imisního limitu).
Benzen
Hodnota ro ního imisního limitu pro benzen je 5 g/m3. Hodnota poza ové pr m rné
ro ní koncentrace benzenu nam ené v roce 2005 na stanici . 396, Hradec Králové
– Sukovy sady iní 2,0 g/m3.
Ro ní imisní limit pro benzen není zájmové lokalit v sou asné dob p ekro en.
Ve výpo tových bodech mimo sí reprezentujících nejbližší obytnou zástavbu byly
vypo teny p ísp vky k pr m rným ro ním imisním koncentracím benzenu v rozmezí
hodnot 0,00089 až 0,00412 g/m3 (0,02 až 0,08 % z imisního limitu).
Hodnocení v síti referen ních bod :
V tabulce . 27 jsou uvedeny vypo tené hodnoty p ísp vk k imisním koncentracím
posuzovaných zne iš ujících látek v obytné zástavb (ve výšce 1,5 m nad terénem),
hodnoty imisních limit a podíl vypo tené hodnoty ze stanoveného limitu v %.
Tab. . 27: P ísp vky k imisním koncentracím ve výšce 1,5 m nad terénem
Zne iš ující
látka
NO2

PM10
Benzen

Typ koncentrace

Vypo tená hodnota

Limit
[ g/m3]

Procenta z limitu

Max. hodinová

1,5 – 3,0

200

0,75 – 1,50

Pr m rná ro ní

0,00 – 0,02

40

0,00 – 0,05

Max. 24-hodinová

0,2 – 0,4

50

0,40 – 0,80

Pr m rná ro ní

0,000 – 0,004

40

0,00 – 0,01

Pr m rná ro ní

0,0002 – 0,0020

5

0,004 – 0,04

Vlivy na hlukovou situaci
Podkladem pro toto hodnocení byly výsledky modelových výpo t hlukové studie (viz
p íloha oznámení . 16). V této studii byla hluková zát ž modelována pro
9 výpo tových bod – u chrán ného venkovního prostoru a chrán ného venkovního
prostoru staveb v blízkosti zám ru.
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Hladiny akustického tlaku A LAeq,T byly vypo teny ze zdroj hluku umíst ných
v areálu a jím vyvolaných zdroj hluku (obslužná doprava) pro dobu provozu zám ru
(tj. pro denní a no ní dobu).
Hygienické limity
Nejvyšší p ípustné hladiny hluku jsou uvedeny v na ízení vlády
“O ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací”.

. 148/2006 Sb.

Nejvyšší p ípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T v chrán ném
venkovním prostoru a v chrán ných venkovních prostorech staveb (s výjimkou
impulsního hluku) se stanoví sou tem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a korekcí
p ihlížející k místním podmínkám a denní dob podle tabulek.
Tab. . 28: Korekce pro stanovení nejvyšších p ípustných hodnot hluku v chrán ném
venkovním prostoru a v chrán ných venkovních prostorech staveb
Zp sob využití území

Korekce (dB)
1)

2)

3)

4)

Chrán né venkovní prostory staveb l žkových
zdravotnických za ízení v etn lázní

-5

0

+5

+ 15

Chrán ný venkovní prostor l žkových zdravotnických
za ízení v etn lázní

0

0

+5

+ 15

Chrán né venkovní prostory ostatních staveb a chrán ný
ostatní venkovní prostor

0

+5

+ 10

+ 20

Poznámka - korekce se nes ítají
Pro no ní dobu se pro chrán ný venkovní prostor staveb p i ítá další korekce
s výjimkou hluku z dopravy na železni ních dráhách, kde se použije korekce - 5 dB

- 10 dB

Kone né posouzení p ísluší místn p íslušnému územnímu pracovišti krajské
hygienické stanice, stejn jako ur ení korekcí a stanovení opat ení v p ípad
p ekro ení povolených hodnot.
Na základ na ízení vlády . 148/2006 Sb. vyplývá pro zájmové území stanovení
hygienických limit uvedené v následující tabulce.
Tab. . 29: D sledky pro ešení
Základní hladina akustického tlaku A

LAeq,T = 50 dB

KOREKCE NA MÍSTNÍ PODMÍNKY
Stacionární zdroje hluku
Chrán né venkovní prostory staveb a chrán né venkovní prostory

0 dB

Dopravní hluk 1)
Chrán né venkovní prostory staveb a chrán né venkovní prostory
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KOREKCE NA DENNÍ DOBU
Chrán né venkovní prostory staveb
Den 0600 - 2200 hod (T= 16 hod)

0 dB

Noc 2200 - 0600 hod (T= 8 hod)

- 10 dB

VÝSLEDNÁ NEJVYŠŠÍ P ÍPUSTNÁ EKVIVAL. HLADINA AK. TLAKU A LAeq,T
Stacionární zdroje hluku
Den

Chrán né venkovní prostory a chrán né venkovní prostory staveb

LAeq,T = 50 dB

Noc

Chrán né venkovní prostory

LAeq,T = 50 dB

Chrán né venkovní prostory staveb

LAeq,T = 40 dB

Dopravní hluk

1)

Den

Chrán né venkovní prostory a chrán né venkovní prostory staveb

LAeq,T = 60 dB

Noc

Chrán né venkovní prostory

LAeq,T = 60 dB

Chrán né venkovní prostory staveb

LAeq,T = 50 dB

1)

korekce je stanovena pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk
z dopravy na t chto komunikacích je p evažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních
komunikacích

Modelové výpo ty
V následující tabulce jsou shrnuty výstupy modelových výpo t
a stacionárních zdroj v denní a no ní dob .

hluku z dopravy

Tab. . 30: Výpo et hluku z dopravy a stacionárních zdroj hluku v denní a no ní
dob
Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T (dB)
Výpo tový rok 2008

výpo tové místo
1

2

3

4

5

6

7

8

9

33,1 1)

33,1

32,2 2)

32,2

31,8 3)

31,8

32,9

33,9

34,9

dopravní hluk

62,6

66,3

53,6

53,1

52,1

51,4

35,3

36,6

38,4

stac.zdroje + doprava

62,6

66,3

53,6

53,1

52,1

51,4

37,3

38,5

40,0

stacionární zdroje

32,4

38,8

35,7

34,9

35,0

35,3

34,6

34,7

34,2

dopravní hluk

45,4

49,1

36,9

36,3

35,5

34,8

20,2

18,3

20,2

stac.zdroje + doprava

45,6

49,5

39,4

38,7

38,3

38,1

34,8

34,8

34,4

35,8

39,8

37,3

36,8

36,7

36,9

36,8

37,3

37,6

DENNÍ DOBA 6

00

- 22

00

hod

a) nulová varianta
stacionární zdroje

b) zám r

c) aktivní varianta
stacionární zdroje
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Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T (dB)
Výpo tový rok 2008

výpo tové místo
1

2

3

4

5

6

7

8

9

dopravní hluk

62,8

66,4

54,4

53,8

52,6

52,0

34,6

35,9

37,5

stac.zdroje + doprava

62,8

66,4

54,5

53,9

52,7

52,1

38,8

39,7

40,6

Nár st c) oproti a)

+ 0,2

+ 0,1

+ 0,9

+ 0,7

+ 0,6

+ 0,7

+ 1,5

+ 1,2

+ 0,6

NO NÍ DOBA 22 00 - 06 00 hod
a) nulová varianta
33,1 1)

33,1

32,2 2)

32,2

31,8 3)

31,8

32,9

33,9

34,9

dopravní hluk

56,2

59,8

47,1

46,6

45,6

44,8

28,7

30,1

31,9

stac.zdroje + doprava

56,2

59,8

47,2

46,8

45,8

45,0

34,3

35,4

36,7

stacionární zdroje

29,8

35,9

34,1

33,0

33,5

33,8

32,9

33,3

32,5

dopravní hluk

39,3

42,9

30,7

30,2

29,2

28,5

13,6

12,1

14,6

stac.zdroje + doprava

39,8

43,7

35,7

34,8

34,9

34,9

33,0

33,3

32,6

stacionární zdroje

34,8

37,7

36,3

35,6

35,7

35,9

35,9

36,6

36,9

dopravní hluk

56,3

59,9

47,9

47,4

46,1

45,4

28,0

29,4

31,0

stac.zdroje + doprava

56,3

59,9

48,2

47,7

46,5

45,9

36,6

37,4

37,9

Nár st c) oproti a)

+ 0,1

+ 0,1

+ 1,0

+ 0,9

+ 0,7

+ 0,9

+ 2,3

+ 2,0

+ 1,2

stacionární zdroje

b) zám r

c) aktivní varianta

Stacionární zdroje hluku
V následující tabulce je uvedeno porovnání vypo tených ekvivalentních hladin
akustického tlaku ze stacionárních zdroj hluku s hygienickými limity.
Tab. . 31: Porovnání s hygienickými limity - denní doba nejhlu n jších po sob
jdoucích 8 hodin a nejhlu n jší no ní hodina
Výpo tový rok 2008

Ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T (dB)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Hygienický limit

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

a) nulová varianta

33,1

33,1

32,2

32,2

31,8

31,8

32,9

33,9

34,9

Hygienický limit spln n

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

b) pouze zám r

32,4

38,8

35,7

34,9

35,0

35,3

34,6

34,7

34,2

Hygienický limit spln n

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

c) aktivní varianta

35,8

39,8

37,3

36,8

36,7

36,9

36,8

37,3

37,6

DENNÍ DOBA (T = 8 hod)
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Ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T (dB)

Výpo tový rok 2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Hygienický limit

40,0

50,0

40,0

50,0

40,0

50,0

40,0

40,0

40,0

a) nulová varianta

33,1

33,1

32,2

32,2

31,8

31,8

32,9

33,9

34,9

Hygienický limit spln n

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

b) pouze zám r

29,8

35,9

34,1

33,0

33,5

33,8

32,9

33,3

32,5

Hygienický limit spln n

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

c) aktivní varianta

34,8

37,7

36,3

35,6

35,7

35,9

35,9

36,6

36,9

Hygienický limit spln n

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Hygienický limit spln n
NO NÍ DOBA (T = 1 hod)

Z tabulky vyplývá, že ve všech modelových bodech i u všech ešených variant a), b)
a c) bude spolehliv spln n hygienický limit pro hluk ze stacionárních zdroj hluku.
Dopravní hluk
V následující tabulce je uvedeno porovnání vypo tených ekvivalentních hladin
akustického tlaku z dopravy s hygienickými limity.
Tab. . 32: Porovnání s hygienickými limity
Ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T (dB)

Výpo tový rok 2008
1

2

3

4

5

6

7

8

9

DENNÍ DOBA 0600 - 2200 hod (T = 16 h)

Hygienický limit

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

a) nulová varianta

62,6

66,3

53,6

53,1

52,1

51,4

35,3

36,6

38,4

ne

ne

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

b) zám r

45,4

49,1

36,9

36,3

35,5

34,8

20,2

18,3

20,2

Hygienický limit spln n

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

c) aktivní varianta

62,8

66,4

54,4

53,8

52,6

52,0

34,6

35,9

37,5

ne

ne

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

+ 0,2

+ 0,1

+ 0,8

+ 0,7

+ 0,5

+ 0,6

- 0,7

- 0,7

- 0,9

Hygienický limit spln n

Hygienický limit spln n
Nár st c) oproti a)

NO NÍ DOBA 2200 - 0600 hod (T = 8 h)

Hygienický limit

50,0

60,0

50,0

60,0

50,0

60,0

50,0

50,0

50,0

a) nulová varianta

56,2

59,8

47,1

46,6

45,6

44,8

28,7

30,1

31,9

ne

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

39,3

42,9

30,7

30,2

29,2

28,5

13,6

12,1

14,6

Hygienický limit spln n
b) zám r
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Ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T (dB)

Výpo tový rok 2008
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Hygienický limit spln n

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

c) aktivní varianta

56,3

59,9

47,9

47,4

46,1

45,4

28,0

29,4

31,0

ne

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

+ 0,1

+ 0,1

+ 0,8

+ 0,8

+ 0,5

+ 0,6

- 0,7

- 0,7

- 0,9

Hygienický limit spln n
Nár st c) oproti a)

Pro hluk vyvolaný pouze dopravní obslužností zám ru, bude ve všech
modelových bodech spln n hygienický limit pro hluk ze silni ní dopravy a to v denní
i no ní dob .
•

modelový bod . 1

Pro hluk z celkové dopravy bude v denní i no ní p ekro en hygienický limit a to
jak u nulové tak aktivní varianty. Po zprovozn ní zám ru dojde k nár stu hlukové
zát že (aktivní oproti nulové variant ) o + 0,2 dB v denní dob a o + 0,1 dB v no ní
dob . Nár st LAeq,T o max. + 0,2 dB lze ozna it za minimální a subjektivn
nezaznamenatelný.
•

modelový bod . 2

V no ní dob bude pro hluk z celkové dopravy spln n hygienický limit a to jak
u nulové tak aktivní varianty. V denní dob bude pro hluk z celkové dopravy
p ekro en hygienický limit a to jak u nulové tak aktivní varianty.
Po zprovozn ní zám ru dojde k nár stu hlukové zát že (aktivní oproti nulové
variant ) o + 0,1 dB a to v denní i no ní dob . Nár st LAeq,T o max. + 0,1 dB lze
ozna it za minimální a subjektivn nezaznamenatelný.
•

modelové body . 3 - 6

V denní i no ní dob bude pro hluk z celkové dopravy v t chto modelových
bodech spln n hygienický limit a to jak u nulové tak aktivní varianty. Po zprovozn ní
zám ru dojde k nár stu hlukové zát že (aktivní oproti nulové variant ) o + 0,8 dB
a to v denní i no ní dob .
•

modelové body . 7 - 9

V denní i no ní dob bude pro hluk z celkové dopravy v t chto modelových
bodech spln n hygienický limit a to jak u nulové tak aktivní varianty. Sou asn vlivem
odstín ní modelových bod novými objekty zám ru, dojde ke snížení hlukové zát že
po zprovozn ní zám ru (aktivní oproti nulové variant ) a to minimáln o - 0,7 dB.
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Stacionární zdroje hluku a doprava
•

modelové body . 1 a 2

Vzhledem k tomu, že v t chto modelových bodech je pro hluk z celkové
dopravy p ekro en hygienický limit a sou asn po zprovozn ní zám ru dojde
k navýšení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A je nutno po zprovozn ní zám ru
(aktivní varianta) zajistit v objektu u kterého jsou modelové body . 1 a 2 umíst ny
spln ní hygienických limit pro vnit ní chrán ný prostor staveb a to pro hluk ze všech
zdroj hluku umíst ných v posuzované lokalit .
Tab. . 33: Výpo et hluku ve vnit ním chrán ném prostoru staveb
den

noc

Vypo tená hodnota L1 (bod .1 umíst n u CHVPS)

62,8 dB

56,3 dB

Stavební nepr zvu nost R´w
plášt 1)

29,0 dB

nejslabšího

lánku obvod.

C

3,0 dB

Vypo tená hodnota L2 (max LAeq,T ve vnit ním prostoru)

30,8 dB

1)

24,3 dB

dvojité zasklení do tmelu s olištováním 12 - 3 + 3 dvojsklo Diterm

Ší ení hluku do vnit ních prostor je funkcí st . stupn stavební nepr zvu nosti konstrukce a je
popsáno matematickým vztahem L2 = L1 - R´w - 6 + C
L1

-

ekvivalentní hladina ak. tlaku A na vn jší stran st ny obvodového plášt

L2

-

ekvivalentní hladina ak. tlaku A na vnit ní stran st ny obvodového plášt

C

-

index zhoršení stavební nepr zvu nosti vlivem vedlejších cest ší ení hluku

Na základ modelového výpo tu (viz. tabulka .34) lze konstatovat, že po
zprovozn ní zám ru budou uvnit objektu na kterém je umíst n výpo tový bod .1
spln ny hygienické limity pro chrán ný vnit ní prostor staveb a to jak v denní (LAeq,T =
40 dB) tak v no ní (LAeq,T = 30 dB) dob .
•

modelové body . 3 až 9

Po zprovozn ní zám ru lze, pro hluk ze všech zdroj hluku umíst ných
v posuzované lokalit , o ekávat nár st ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
(aktivní oproti nulové variant ) v rozmezí od + 0,6 do + 1,5 dB v denní dob
a v rozmezí od + 0,9 dB do + 2,3 dB v no ní dob . I p es nár st LAeq,T, který bude
možno subjektivn zaznamenat, budou ve všech modelových bodech spln ny
hygienické pro hluk z automobilové dopravy i ze stacionárních zdroj hluku.
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Vlivy na povrchové a podzemní vody
Výstavbou nebude zasažen žádný povrchový tok. Nep edpokládá se negativní
ovlivn ní kvality povrchových a podzemních vod. Dot ená lokalita se nenachází
v záplavovém území (viz p íloha . 4).
Zám r - není situován do chrán né oblasti p irozené akumulace vod ani
do ochranném pásmu vodních zdroj .
Etapa výstavby zám ru
Nejv tší riziko pro kvalitu podzemní vody p edstavují p ípadné úkapy nebo úniky
ropných látek (nafta, benzín, hydraulické oleje apod.) používaných p i provozu
stavební mechanizace.
Nakládání s odpadními vodami a látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní
nezávadnost vod bude respektovat ochranu jakosti povrchových a podzemních vod
v souladu se zákonem . 254/2001 Sb. o vodách, 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 plochy k tomu ur ené. 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.
Etapa provozu zám ru
Zdrojem pitné vody bude ve ejný vodovod DN 200, který bude vybudován v rámci
p ípravy území celé lokality. Z toho adu bude provedena p ípojka DN 80 pro
jednotlivý areál (hala 1 – 3). Voda z ve ejného adu bude využívána jak pro lidskou
pot ebu, tak pro požární ú ely. K technologickým ani výrobním ú el m nebude
využívána. Ro ní spot eba pitné vody pro pot eby zam stnanc (k pitným, mycím
a hygienickým
pot ebám)
se
v celém
skladovém
komplexu
o ekává
3
cca 2 167,5 m /rok.
Sou ástí celé lokality je provedení venkovní ve ejné jednotné stokové sít .
Zapojovacím bodem této dokumentace bude revizní šachta osazená na hranici
pozemku. Do této šachty bude navržena jedna kanaliza ní p ípojka ešeného areálu.
Splaškové vody budou mít charakter standardních OV. Splaškové vody ze sociálních
za ízení budou napojeny p ímo do kanaliza ní p ípojky, která bude svedena do OV.
Odpadní vody z výdeje jídel budou p ed išt ny v odlu ova i tuk . Technologické
vody provozem areálu nevznikají.
Provozem objektu a areálu budou vznikat deš ové vody tzv. isté ze st echy objektu
a deš ové vody z pojížd ných a parkovacích ploch. Vzhledem k tomu, že nelze
deš ové vody v celém komplexu vypoušt t do stávající kanalizace DN 300, bude
nutno ešit odvodn ní lokality vsakem do podloží.
Deš ové vody ze st ech objekt haly 1 (SO 01 a 02) budou napojeny do akumula ní
nádrže AN .2, která bude sloužit jednak k akumulaci množství návrhového dešt
a dále jako sedimenta ní. Vypo tená velikost užitného objemu je cca 60 m3. Odtud
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budou natékat do vsakovacích št rkových objekt
systémem deš ového
rozd lova e. Deš ové vody z pojížd ných zpevn ných ploch a ploch ur ených pro
parkování osobních a nákladních vozidel budou svád ny gravita n do erpacích
šachet Š .1 a 2. Z t chto šachet budou erpána do akumula ní nádrže AN .1.
Tato nádrž je navržena k akumulaci množství návrhového dešt s velikostí užitného
objemu cca 100 m3. Z této akumula ní nádrže budou deš ové vody ízen natékat do
odlu ova e ropných látek, který je navržen na pr tok cca 50 l/s (cca ½ celkového
návrhového dešt ).
Pro haly 2 a 3 se navrhuje vybudování akumula ního prostoru pro vsak
z voštinových plastových blok , které budou uloženy na št rkové lože a propustnou
geotextilii. Objem blok bude dimenzován na 15ti min p ívalový déš a na obsah
vypadlého objemu dešt p i této srážce. Akumula ní prostory pro vsak se nachází
severovýchodním sm rem od obou hal.
Podrobn jší technické ešení odvodu deš ových vod bude vypracováno v rámci
dalších p ípravných projektových prací.
Plochy ur ené pro parkování budou napojeny po p ed išt ní v odlu ova i ropných
látek. Odlu ova bude pravideln kontrolován a provozován tak, aby nedošlo ke
zne išt ní povrchových vod a byl udržen maximální istící efekt. Správnost provozu
za ízení bude kontrolována p íslušným vodoprávním ú adem a také provozovatelem,
který bude provád t pravidelné rozbory (ukazatel NEL) a jejich výsledky uchovávat
pro p ípad kontroly. Kaly z istícího za ízení budou odstra ovány dle platných
právních p edpis , v rámci nakládání s odpady. Jakákoliv mimo ádná situace
i havarijní únik bude ihned nahlášena vodoprávnímu ú adu.
Z hlediska vliv na odtokové pom ry a zm nu hydrologických charakteristik je
realizace zám ru nevýznamná.
Komplex bude sloužit pro skladování r zného materiálu, zboží, za ízení dle pot eb
uživatele. Ve skladových prostorech komplexu nebudou shromaž ována žádné
chemické látky a p ípravky, nebude se zde nakládat s látkami závadnými vodám ve
smyslu § 39 zákona . 254/2001 Sb., o vodách a o zm n n kterých zákon (vodní
zákon), v platném zn ní.
P i provozu zám ru bude ve velmi malých množstvích nakládáno s motorovými,
p evodovými a mazacími oleji v rámci údržby vysokozdvižných vozík zajiš ujících
p epravu, uskladn ní a vyskladn ní zboží.
V p íslušné kapitole je specifikována p edpokládaná struktura vznikajících odpad
v rámci výstavby. V sou asné dob nelze množství odpad vznikajících v etap
výstavby objektivn ur it. V provád cích projektech budou jednotlivé druhy odpad
vznikající b hem výstavby i provozu zám ru up esn ny a stanoveno jejich množství
a p edpokládaný zp sob shromaž ování, skladování, t íd ní a odstra ování. Pro
shromaž ování
jednotlivých
druh
odpad
vytvo í
investor
pot ebné
podmínky.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 ).
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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.
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).
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.
P i realizaci dle popsaného ešení likvidace odpadních vod a respektování dále
navržených opat ení (kapitola
. D. 4) lze zám r z hlediska velikosti
a významnosti vlivu na vody ozna it za málo významný.
Vlivy na p du
Dot ené pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí jako orná p da (zem d lský
p dní fond).
Pozemky ur ené k pln ní funkce lesa (PUPFL) nebudou zám rem dot eny.
V kapitole . B.II.1 tabulce . 1 je uveden seznam zájmových parcel a další informace
o zp sobu využití, ochran , celkové vým e parcel aj. Celková plocha areálu (tj. 3 hal
+ zpevn né plochy obsahující manipula ní a nakládací plochy, vnitroareálové
komunikace, parkovací plochy, chodníky a nezpevn né plochy) bude cca 29 883 m2
(celková zastav ná plocha bude p ibližn 7 878 m2). Plocha nové spole né obslužné
komunikace v etn rozší ení stávající místní komunikace sm r Slatina a silnice I/11
bude cca 2 790 m2.
V rámci p ípravných prací bude nutné 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 požádat o vydání souhlasu s trvalým odn tím dot ených pozemk pro
realizaci zám ru ze ZPF. P ed podáním žádosti o odn tí p dy ze zem d lského
p dního fondu je nutno s p íslušným orgánem ochrany zem d lského p dního fondu
vy ešit vyjasn ní podmínek záboru zem d lské p dy.
Realizace zám ru je v souladu s územním plánem m sta Hradce Králové (viz
vyjád ení v p íloze oznámení . 10). Dot ené pozemky mají kód BPEJ 32110
(IV. t ída ochrany zem d lské p dy). Vzhledem k tomu, že budou p edkládanými
zám ry dot eny pouze p dy s podpr m rnou produk ní schopností, lze konstatovat,
že vliv zám ru na ZPF bude malý.
Problematika zne išt ní p dy souvisí p edevším s vlastní výstavbou p i používání
pot ebné stavební techniky (únik látek ze stavebních mechanism i p i skladování
pohonných hmot, technologických kapalin) a v procesu nakládání a likvidace
nevyužitých stavebních materiál a odpad z procesu výstavby.
V p ípad úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodlen odstran na, odvezena a uložena na lokalitu ur ené k t mto ú el m.
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.
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P i dodržení dále navržených opat ení je riziko negativního vlivu výstavby
i provozu zám ru na zne išt ní p dy minimální. Negativní ovlivn ní stability
p dy se nep edpokládá.
Vlivy na horninové prost edí
V posuzované lokalit jsou provád ny hydrogeologické pr zkumy zam ené na
možnou likvidaci zachycených srážkových vod ze st ech a zpevn ných ploch
vsakem. Z již zpracovaného hydrogeologického posouzení pro halu . 1 vyplývá, že
likvidace srážkových vod vsakem je na dané lokalit z hydrogeologického hlediska
možná – je nutno po ítat s ob asným lokálním zvýšením hladiny podzemní vody.
Ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory se v dot eném území nenachází.
Vliv lze ozna it za nevýznamný.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Etapa výstavby a provozu zám ru
Dot ené území je p em n no lidskou
a využitelná vegetací malá.

inností. Celkov

je plocha areálu využitá

Ochranu zelen p i stavebních innostech eší SN DIN 839061. P i výstavb je
nutné chránit jak nadzemní, tak podzemní ásti d evin a zajistit odpovídající pé i
o tyto d eviny. Nejlepší ochranou p ed mechanickým poškozením na kmeni nebo
v korun je oplocení celé skupiny d evin nebo jednotlivých strom . Oplocení musí být
p im en vysoké a pevn zakotvené v p d . Plochy s rostoucími d evinami je nutné
chránit také p ed zne išt ním chemickými látkami a p ípravky (nap . pohonnými
hmotami a oleji z automobil a stroj ), p ed nep im eným zat žováním p ejížd ním
nebo parkováním stavebních mechanizm , skladováním materiálu apod. U ko enové
zóny d evin je nutné se vyvarovat p ímého i nep ímého poškození (nap . p i hloubení
výkop p etrhání ko en se vznikem otev ených ran, zvýšení nebo snížení terénu).
Dojde ke kácení n kolika náletových d evin (r že šípková) podél silni ní spojky do
obce Slatina (viz. p íloha – fotodokumentace).
Ke kácení d evin (dle § 8 zákona . 114/1992 Sb. o ochran p írody a krajiny,
v platném zn ní) je nezbytné povolení orgán ochrany p írody. Orgán ochrany
p írody m že takové povolení vydat na základ žádosti vlastníka pozemku, na
kterém d eviny rostou. Kácení d evin rostoucích mimo les se provádí zpravidla
v období jejich vegeta ního klidu.
P i výstavb , b žném provozu komplexu 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
areálu.
Na lokalit ur ené k výstavb byl b hem zá í a íjna 2006 proveden biologický
pr zkum zam ený na zjišt ní p ítomných druh rostlin a živo ich s d razem na
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výskyt taxonu chrán ných podle zákona . 114/1992 Sb., v platném zn ní. Celé
biologické posouzení je p ílohou oznámení . 14.
Pokud dojde k realizaci navrženého zám ru výstavby skladových hal, budou p ímo
zlikvidována rostlinná spole enstva na ploše o velikosti p ibližn cca 3 ha. Vzhledem
k tomu, že celý zám r je situován na bývalém poli, které bylo nedávno ošet eno
herbicidem, nebude zni ena žádná významn jší vegetace. Stavbou hal nebude
krom b žných druh hlodavc p ímo ovlivn ny ani žádní obratlovci, protože se na
lokalit prakticky nevyskytují. M že docházet k rušení jedinc n kterých druh savc
a pták , které žijí v okolí zám ru. Tento vliv však bude pro jejich existenci
zanedbatelný. Druhov bohatší spole enstva rostlin a živo ich , které se vyskytují na
blízkém železni ním náspu nebudou stavbou p ímo dot ena. Provoz hodnoceného
zám ru bude mít za následek zvýšení pohybu velkých nákladních automobil a s tím
spojené zvýšení hlukové a emisního zatížení v blízkém okolí lokality. Vzhledem
k tomu, že nebyl zjišt n žádný druh citlivý k tomuto ovlivn ní, nebude mít zvýšení
provozu významný vliv na zdejší spole enstva živo ich .
Posuzovaný zám r leží v ochranné zón nadregionálního biokoridoru jehož osu tvo í
eka Orlice. Ú elem ochranných zón je podpora koridového efektu. To znamená, že
všechny prvky regionálních a místních ÚSES, významné krajinné prvky
a spole enstva s vyšším stupn m ekologické stability nacházející se v zón jsou
chrán ny jako sou ást nadregionálního biokoridoru. Vzhledem k tomu, že
spole enstva vyskytující se v míst plánovaného zám ru, nemají v tší biologický
význam, nedojde k ovlivn ní funkce ÚSES.
Zvlášt chrán ná území, území p írodních park se v míst zám ru ani v nejbližším
okolí nevyskytují.
Výstavba a provoz zám ru nebude mít vliv na Evropsky významná území a Pta í
oblasti - na lokality NATURA 2000 (viz stanovisko orgánu ochrany p írody ve smyslu
ust. § 45i zákona . 114/1992 Sb. v p íloze oznámení . 11).
Vzhledem k vlastnostem zám ru, charakteru okolní krajiny a kvalit dot ených
biotop a spole enstev lze konstatovat, že posuzovaný zám r nebude mít
významný negativní dopad na biologicky významné hodnoty v území. Pokud budou
provedena doporu ená opat ení (viz. kapitola D. 4), je možné zám r realizovat.
Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Krajinný ráz je definován v § 12 zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny
jako zejména p írodní, kulturní a historická charakteristika ur itého místa i oblasti,
který je chrán n p ed inností snižující jeho estetickou a p írodní hodnotu by nem l
být zám rem nikterak narušen.
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 .
Zám r je navržen v severovýchodní okrajové ásti m sta Hradec Králové, v ásti
Slezské P edm stí. Areál drobné výroby a ob anského vybavení je situován severn
EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové

- 94 -

Areál drobné výroby a ob anského vybavení v lokalit

Parlament

od komunikace I/11 Hradec Králové – T ebechovice pod Orebem a jižn od
železni ní trati ve sm ru Hradec Králové – T ebechovice pod Orebem. Okolí areálu
tvo í zkulturn ná, lov kem p em n ná krajina. Zvlášt chrán ná území, území
p írodních park , významné krajinné prvky a kulturní dominanty se v míst zám ru
nevyskytují.
Celý komplex bude roz len n do 3 skladových sekcí (hala 1 – 3). Administrativa
bude ešena jako dvoupodlažní a haly jako jednopodlažní. Prostory hal budou
rozd leny na ást skladovací a manipula ní. Skladové haly budou provedeny jako
nepodsklepené objekty, celek se bude skládat ze dvou objekt – administrativa
a skladové haly.
Estetická kvalita zájmové oblasti již byla narušena stávajícími objekty v okolí zám ru.
P írodní složky jsou reprezentovány pohledov významnou kulisou aleje vzrostlých
strom podél silnice 1. t ídy. Stromy budou zachovány výstavbou nebudou nijak
omezeny.
Uvažovaný areál drobné výroby a ob anského vybavení m že ovliv ovat pohledy
zejména z jižní strany, kde je vedena silnice I/11 Hradec Králové - T ebechovice.
Potenciáln by zám r mohl z hlediska estetického p sobit na krajinu rušiv . Tento
vliv lze významn minimalizovat ozelen ním areálu a volbou vhodného barevného
ešení objekt (nap . p írod bližšími barvami apod.). V dokumentaci pro stavební
povolení je t eba vypracovat návrh sadových úprav a ihned po dokon ení výstavby je
realizovat. Ozelen ní okrasnými 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).
B hem provozu zám ru se nep edpokládají negativní vlivy na funk ní využití krajiny.
Negativní vliv stavby na estetickou a p írodní hodnotu krajiny je mén významný,
lokálního charakteru.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Dot ená lokalita je dle vyjád ení archeologického odd lení Muzea Východních ech
v Hradci Králové (viz. p íloha oznámení . 13) územím s archeologickými nálezy ve
smyslu zákona . 20/1987 Sb., v platném zn ní. Z prostoru plánované stavby jsou
známé archeologické nálezy, proto je velmi pravd podobné, že v rámci zemních
prací mohou být narušeny archeologické situace.
Archeologického odd lení doporu uje realizovat spolupráci mezi investorem
a institucemi zajiš ujícími výkon archeologické památkové pé e co nejd íve.
Informace o charakteru zájmového prostoru lze totiž adekvátním zp sobem zohlednit
již ve fázi p ípravy daného projektu a tím minimalizovat i zcela eliminovat dodate né
náklady spojené se zm nou projektu, kdy je až s jistým prodlením t eba ešit
problematiku záchranného archeologického výzkumu, respektive zp sobu zachování
kulturn historických hodnot stavbou dot eného prostoru.
Nejpozd ji musí být potencionální stavebník s t mito fakty seznámen
v okamžiku podání návrhu na zahájení územního ízení, pop . podání žádosti
o vydání stavebního povolení. V územním rozhodnutí nebo stavebním povolení
pak bude realizace stavby podmín na tím, že stavebník oznámí sv j zám r
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Archeologickému ústavu a umožní jemu nebo jiné oprávn né organizaci provést
na dot eném území záchranný archeologický výzkum. Rozsah a zp sob
provád ní tohoto výzkumu bude konkretizován v dohod
uzav ené mezi
stavebníkem a organizací oprávn nou provád t archeologický výzkum.
Jiné vlivy na hmotný majetek a jiné lidské výtvory se nep edpokládají.

2. Rozsah vliv vzhledem k zasaženému území a populaci
Dot ené pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí jako orná p da (zem d lský
p dní fond). Pozemky ur ené k pln ní funkce lesa (PUPFL) nebudou zám rem
dot eny. Celková plocha areálu bude cca 29 883 m2.
Zám r bude ešen tak, aby nemohlo dojít ke zne išt ní podzemních ani povrchových
vod jeho provozem. Pokud by docházelo ke vzniku látkám závadným vodám budou
ádn zabezpe eny a bude s nimi nakládáno b hem výstavby i provozu zám ru
v souladu se Zákonem . 254/2001 Sb. o vodách, v platném zn ní. V souvislosti
s realizací zám ru se nep edpokládají žádné významné zm ny hydrologických
a hydrogeologických charakteristik.
Na základ vypo tených hodnot p ísp vk
k imisním koncentracím zne iš ujících
látek (benzen, oxid dusi itý, prašný aerosol frakce PM10) lze konstatovat, že
stanovené hodnoty imisních limit posuzovaných zne iš ujících látek nebudou
p ekra ovány. Poza ové imisní koncentrace nejsou v posuzované lokalit známy.
Imisní pozadí p ímo v zájmové lokalit
není monitorováno. Pro stanovení
poza ových imisních koncentrací NO2, PM10 a benzenu byly použity údaje z ISKO
nam ené na monitorovací stanici v Hradci Králové. Tyto imisní hodnoty nemusí
p esn vystihovat reálnou situaci v posuzované lokalit . Hodnoty poza ových
imisních koncentrací zne iš ujících látek jsou nižší než stanovené hodnoty imisních
limit , s výjimkou 24-hodinového imisního limitu pro PM10, který je za nep íznivých
pov trnostních podmínek na m ících stanicích p ekra ován. Celkový po et
p ekro ení je však nižší než stanovený limit (35krát za rok).
Klima nebude výstavbou ani provozem zám ru ovlivn no.
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A vyvolaná pouze zám rem by na žádném
modelovém bodu nem la p ekro it požadované hygienické limity pro chrán ný
venkovním prostor a chrán ný venkovní prostor staveb, které jsou vymezené
v na ízení vlády . 148/2006 Sb. „O ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku
a vibrací“.
Sou asn ve všech výpo tových modelových bodech, ve kterých dojde k subjektivn
zaznamenatelnému nár stu hlukové zát že (modelové body . 3 - 9), budou spln ny
hygienické pro chrán ný venkovní prostor a chrán ný venkovní prostor staveb.
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.
Z hodnocení zdravotních rizik pro obyvatele v souvislosti s b žným provozem
plánovaného zám ru vyplývá, že p ísp vek míry rizika nekarcinogenního ú inku
posuzovaných škodlivin vyvolaný b žným provozem zám ru není významný.
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Z výpo tu míry pravd podobnosti zvýšení výskytu karcinom nad b žný výskyt
v populaci (tzv. ILCR) pro inhala ní expozici benzenu vyplývá, že zjišt né ILCR
pouze pro p ísp vek z provozu zám ru bude o 2 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).
Vzhledem k vlastnostem zám ru, charakteru okolní krajiny a kvalit dot ených
biotop a spole enstev lze konstatovat, že posuzovaný zám r nebude mít významný
negativní dopad na biologicky významné hodnoty v území. Zvlášt chrán ná území,
území p írodních park a kulturní dominanty se v míst zám ru nevyskytují.
ešený komplex se nachází v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru „Niva
Orlice“ (od zám ru cca 200 m). Ochranná pásma NRBK jsou 2 kilometry z obou
stran. Vzhledem k tomu, že spole enstva vyskytující se v míst plánovaného
zám ru, nemají v tší biologický význam, nedojde k ovlivn ní funkce ÚSES.
Nejbližším prvkem ÚSES lze považovat funk ní lokální biokoridor 9 „Pod tratí“
(cca 130 m od zám ru). Podél západní hranice ešeného území probíhá prvek
územního systému ekologické stability (ÚSES) – navržený biokoridor místního
významu . 48. Tento budoucí koridor je v návrhu respektován (pruh o ší ce 15 m).
Nejbližší pta í oblastí je Komárov a Bohdane ský rybník a z evropsky významných
lokalit „Orlice a Labe“, která je také vedena jako p írodní památka a p írodní
rezervace (od zám ru vzdálena cca 700 m). Registrované krajinné prvky se v míst
zám ru ani v nejbližším okolí nevyskytují, nejbližšími VKP „ze zákona“ lze považovat
nivu Orlice a lesní komplex Dehetník (cca 400 m od zám ru).
Negativní vliv stavby na estetickou a p írodní hodnotu krajiny je mén
lokálního charakteru.

významný,

Dot ená lokalita je územím s archeologickými nálezy ve smyslu zákona . 20/1987
Sb., v platném zn ní. Z prostoru plánované stavby jsou známé archeologické nálezy
z prav ku, proto je velmi pravd podobné, že v rámci zemních prací mohou být
narušeny archeologické situace.
Realizací zám ru dojde k vytvo ení nových pracovních p íležitostí. V areálu bude
pracovat celkem cca 127 zam stnanc .
Za p edpokladu realizace dále navržených podmínek k ochran zdraví obyvatelstva
a životního prost edí vyplývajících z procesu posuzování lze konstatovat, že
identifikované nep íznivé vlivy posuzovaného zám ru nep ekra ují ekologickou
únosnost území a za p edpokladu dodržení právních p edpis neznamenají ohrožení
životního prost edí.

3. Údaje
o
možných
významných
p esahujících státní hranice

nep íznivých

vlivech

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

EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové

- 97 -

Areál drobné výroby a ob anského vybavení v lokalit

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

Parlament

kompenzaci

Preventivní opat ení
Etapa p ípravy stavby
V rámci p ípravných prací bude nutné 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 požádat o vydání souhlasu s trvalým odn tím dot ených pozemk pro
realizaci zám ru ze ZPF.
V projektové dokumentaci pro územní ízení up esnit jmenovité výkony spalovacích
za ízení a v p ípad , že se bude jednat o st ední spalovací stacionární zdroj,
postupovat v souladu s § 17 zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní: vyhotovit
žádost, která bude zpracována dle vyhlášky . 356/2002 Sb. a bude obsahovat
odborný posudek a rozptylovou studii vypracované autorizovanou osobou. Žádost
bude p edložena na p íslušný orgán ochrany ovzduší.
V provád cích projektech budou jednotlivé druhy odpad vznikající b hem výstavby
i provozu zám ru up esn ny a bude stanoveno jejich množství a p edpokládaný
zp sob shromaž ování, skladování, t íd ní a odstra ování.
Dodavatel stavby bude specifikovat prostory pro shromaž ování nebezpe ných
odpad a ostatních látek škodlivých vodám v etn pr b žn skladovaných množství;
tyto budou shromaž ovány pouze v nejmenším nutném množství a to ve vybraných
a ozna ených prostorách v souladu s p íslušnými vodohospodá skými p edpisy
a p edpisy odpadového hospodá ství.
V dokumentaci pro stavební povolení je t eba vypracovat návrh sadových úprav a po
dokon ení výstavby komplexu je realizovat. Ozelen ní okrasnými d evinami by m lo
být ešeno s ohledem na p vodní – p irozená spole enstva a biogeografické
podmínky. Projekt by m l obsahovat i plán údržby zelen . Zám r ozelen ní areálu je
nutné konzultovat s p íslušným orgánem ochrany životního prost edí.
Dot ená lokalita je územím s archeologickými nálezy ve smyslu zákona . 20/1987
Sb., v platném zn ní. V územním rozhodnutí nebo stavebním povolení 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.
Etapa výstavby zám ru
B hem výstavby zám ru se musí minimalizovat doba trvání stavby a negativní vlivy
stavby na obyvatelstvo a životní prost edí. Vlastní výstavba musí být organiza n
zabezpe ena zp sobem, který maximáln omezí možnost narušení faktor pohody,
a to zejména v no ních hodinách – tj. veškeré stavební práce spojené s návozem
stavebního a technologického materiálu budou uskute ovány v denní dob , bude
minimalizovat pohyb mechanism a t žké techniky v blízkosti obytné zástavby.
P i výstavb zám ru je t eba omezovat emise poletavého prachu - tuhé zne iš ující
látky následujícími postupy:
EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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− pravidelným išt ním vozovky a v p ípad sucha kropením,
− minimalizací zásob sypkých stavebních materiál
zdroj prašnosti,

a ostatních potencionálních

− za nep íznivých pov trnostních podmínek je t eba zamezit ší ení prašnosti
do okolí (nap . vhodnou manipulací se sypkými materiály, kropením, aj.),
− zabezpe ením nákladu na automobilech proti úsyp m a p ed výjezdem z areálu
stavby ádnou o istou vozidel.
Dále je t eba provád t pravidelnou
a používaných mechanism .

údržbu

a

se izování

motor

vozidel

Dodavatel stavby zajistí sjízdnost cest, používaných b hem budování, pro ostatní
uživatele, po ukon ení výstavby uvede p íjezdové cesty, staveništ a manipula ní
plochy do p vodního stavu.
Nejv tší riziko pro kvalitu podzemních vod a z hlediska zne išt ní p dy p edstavují
p ípadné úkapy nebo úniky ropných látek (nafta, benzín, hydraulické oleje apod.)
používaných p i provozu stavební mechanizace. Z hlediska ochrany vod a p dy jsou
proto formulovány následující podmínky:
• pro parkování a opravy stavebních mechanism a manipulaci s ropnými látkami
a látkami závadným vodám musí být v rámci stavebních prací z ízeno na
zpevn ných plochách,
• stavební mechanismy, které se budou pohybovat na stavebních pozemcích, musí
být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména
z hlediska možných úkap ropných látek - kontrola bude provád na pravideln ,
p ed zahájením prací v t chto prostorech,
• v p ípad úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodlen odstran na a odvezena a uložena na lokalit ur ené k t mto ú el m.
Dodavatel stavby vytvo í v rámci za ízení staveništ podmínky pro t íd ní a odd lené
shromaž ování jednotlivých druh odpad v souladu se zákonem . 185/2001 Sb.
o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon , v platném zn ní; o vznikajících
odpadech v pr b hu stavby a zp sobu jejich využití i odstran ní, bude vedena
odpovídající evidence. P i kolaudaci stavby bude p edložena specifikace druh
a množství odpad vzniklých v procesu výstavby a doložen zp sob jejich využití
i odstran ní.
V rámci výstavby i provozu zám ru musí být provedena v maximální možné mí e
všechna dostupná opat ení zabra ující erozi p dy. Odkryté plochy budou zajišt ny
(nap . zatravn ny) co možná nejrychleji, aby nedocházelo k erozivním projev m,
prašnosti, splach m p dy i zaplevelení.
Parkovací plochy budou realizovány jako zpevn né. Odvod odpadních deš ových
vod potenciáln kontaminovaných ropnými látkami z t chto ploch bude p es
dostate n kapacitní a ú inné odlu ovací za ízení ropných látek.
Pro maximální snížení negativních vliv plánované stavby na biotu dot ené lokality
jsou doporu ována tato opat ení:
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-

Narušení plochy stavby je t eba rekultivovat výsadbou autochtonních d evin
a oset vhodnou travní sm sí. D ležité je zabránit uchycení a ší ení nep vodních
expanzivních druh na t chto plochách.

-

Stavba bude realizována podle platných norem a bude se dbát na dobrý stav
techniky a správné nakládání s odpady, aby nedošlo ke kontaminaci prost edí
zne iš ujícími a škodlivými látkami.

Etapa provozu zám ru
B hem provozu zám ru se budou osobní i nákladní vozidla pohybovat pouze
po zpevn ných komunikacích.
V etap výstavby i provozu zám ru bude provád na pravidelná kontrola a údržba
instalací a za ízení (nap . odlu ovacího za ízení ropných látek) v rozsahu dle
požadavk dodavatele a platné legislativy.
Z hlediska ochrany vod i p d je t eba zabezpe it látky závadné vodám a p d (nap .
mazací a p evodové oleje, barvy a laky používané p i údržb , apod.) dle p íslušných
legislativních p edpis . Prostory, kde se bude nakládat s t mito látkami i odpady,
musí být zabezpe ené (nepropustné) a vybavené sana ními prost edky. V areálu
spole nosti musí být shromaž ovány odpady související s jejím provozem.
Bude provád no pravidelné vzorkování odpadních vod, rozsah a etnost stanoví
p íslušný vodohospodá ský orgán. Odpadní vody vypoušt né do kanalizace musí
spl ovat limity jakosti dané kanaliza ním ádem.
Provozovatel bude p vodcem odpad ve smyslu zákona . 185/2001 Sb.
o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon , v platném zn ní. Musí být vedena
pr b žná evidence o odpadech a pln ny další povinnosti vyplývající z tohoto zákona
a provád cích p edpis . Je t eba dbát na p edcházení vzniku odpad , omezovat
jejich množství a nebezpe né vlastnosti. Jednotlivé druhy odpad musí být
p edávány pouze osobám oprávn ným k nakládání s t mito druhy odpad .
Plnit povinnosti provozovatel zdroj zne iš ování ovzduší, stanovené v § 11 a § 12
zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní.
Ve zkušebním provozu vypracovat provozní evidenci st edního zdroje zne iš ování
ovzduší (v souladu s p ílohou . 9 k vyhlášce . 356/2002 Sb., v platném zn ní)
a provést autorizované m ení emisí ze st edního zdroje.
V pravidelných intervalech v souladu s vyhláškou . 356/2002 Sb., v platném zn ní
provád t autorizované m ení emisí ze st edního zdroje zne iš ování ovzduší.
Následná opat ení
Pro ov ení záv r hlukové studie je t eba b hem zkušebního provozu zám ru
provést kontrolní akreditované m ení vlivu hluku na hranici chrán ného venkovního
prostoru a na hranici chrán ného venkovního prostoru staveb a porovnat výsledky
s p edpokládaným stavem. V p ípad p ekro ení limit bude t eba realizovat
dodate ná protihluková opat ení.
Kompenza ní opat ení
S kompenza ními opat eními se neuvažuje.
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5. Charakteristika nedostatk ve znalostech a neur itostí, které se
vyskytly p i specifikaci vliv
Imisní situace p ímo v dot ené lokalit ani v katastrálním území Slezské P edm stí
není trvale sledována žádnými monitorovacími stanicemi. Pro vyjád ení pozadí byly
použity hodnoty imisních koncentrací z monitorovacích stanic s odpovídající
reprezentativností.
Hluková zát ž je vypo tena uznávanými prognostickými postupy na základ znalosti
dopravního zatížení.
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí, hluku nejsou a nemohou být
absolutn p esnou prognózou - jsou postaveny na základ sou asného poznání.
Nejistoty hodnocení zdravotních rizik vycházejí z použitých dat nejistot
experimentáln
získaných (nam ených a odhadnutých) hodnot, nejistotami
odvozených vztah a závislostí atd.. Použité vztahy mezi hlukovou expozicí a jejím
ú inkem nelze považovat za absolutn platné vzhledem k rozdílnému stupni
vnímavosti a citlivosti jedinc a vlivem konkrétních místních podmínek.
Nejsou známy bližší informace o exponované populaci (citlivé skupiny populace,
jejich velikost a v ková skladba, doba trávená v obytné zón a jiné aktivity
v zájmovém území, dispozi ní ešení dom a byt ).
P edpokládané bilance surovin, vody, jakož i druh
základ znalosti obdobných provoz .

odpadu byly odhadnuty na

Biologické posouzení zpracované Mgr. Losíkem, které je p ílohou oznámení . 14, se
zabývá širším územím (cca 3,5 ha), než které je hodnoceno v oznámení a to
z d vodu zm ny projektového ešení spo ívající ve snížení rozlohy zám ru na
cca 3 ha.
Údaje o doprav vyvolané provozem jednotlivých halových komplex poskytl
zástupce zadavatele (Ing. Arch. Pavel Zadrobílek). Tyto údaje jsou nadhodnoceny
a neodpovídají kapacit parkoviš a po tu zam stnanc uvedených v dokumentacích
k územnímu ízení. Ve skute nosti lze tedy o ekávat nižší hodnoty imisních
p ísp vk a hlukové zát že z obslužné dopravy.
Tyto skute nosti by však zásadn nem ly ovlivnit
k životnímu prost edí a zdraví obyvatelstva.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT EŠENÍ ZÁM RU
V oznámení je hodnocen stávající stav (nulová varianta) a varianta ešení zám ru
p edložená oznamovatelem (aktivní varianta).
Nulová varianta (tj. ešení bez innosti) znamená zachování stávajícího stavu
Aktivní varianta p edstavuje realizaci zám ru – areál drobné výroby a ob anského
vybavení v lokalit Parlament. Umíst ní zám ru je p edloženo v jedné variant . P i
plánování zám ru bylo jako jediné reálné ešení nalezeno umíst ní komplexu na
Slezském P edm stí. Navrhovaná varianta z hlediska lokalizace zám ru vyhovuje
všem požadavk m investora a je v souladu s platným územním plánem m sta.
Realizací zám ru dojde ke vzniku nových zdroj hluku i emisí a zvýší se pot eba
nárok na obslužnou dopravu (tj. dojde k nár stu intenzity dopravy na obslužných
komunikacích a v prostoru areálu). S tím souvisí zvýšení hladin akustického tlaku A
a imisní koncentrace n kterých škodlivin. Realizace zám ru si vyžádá zábor p dy
ZPF ve IV. t íd ochrany a ovlivní zp sob využívání p dy. Negativní vliv stavby na
estetickou a p írodní hodnotu krajiny je mén významný, lokálního charakteru.
Celkov lze konstatovat, že u všech negativních vliv na složky životního prost edí
není p ekro eno lokální m ítko významnosti vliv .
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DOPL UJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj v oznámení
Hlavní výchozí teze, prameny, literatura
Mapové podklady:
Culek, M. a kol.: Biogeografické regiony eské republiky, m ítko 1 : 500 000,
ú ad zem m i ský a katastrální, Spole nost pro životní prost edí, Brno 1993.

eský

Generel místních SES – Piletice, Pouchov, Rusek, Slatina, Slezské P edm stí
a V koše, m ítko 1 : 10 000, URBAPLAN s.r.o., 1994.
Ing. Arch. Pavel Zadrobílek – Areál drobné výroby a ob anského vybavení v lokalit
Parlament, Hradec Králové 2006
- Situace, m ítko: 1 : 1 000
Quitt, E: Mapa klimatických oblastí
SAV, Brno 1970.

SSR, m ítko 1 : 500 000, Geografický ústav

M stský plán – Hradec Králové, mapa 1 : 11 500
Územní plán M sta Hradce Králové: Životní prost edí, m ítko: 1 : 10 000.
Literární podklady:
Culek, M. (1996): Biogeografické len ní
Demek J. a kol. (1987): Zem pisný lexikon
- Academia, Praha 1987, I. vydání.

eské republiky. Enigma, Praha 1996.
SR - Hory a nížiny, nakladatelství

SAV

EPA (2005): The Risk Assessment: EPA Region III RBC Table 4/7/2006. EPA, 2006.
Havel, B. (2004): Autoriza ní návod AN 15/04. státní zdravotní ústav, Praha 2004.
Mackov in, P., Sedlá ek, M.:Chrán ná území R – Královehradecko. Agentura
ochrany a p írody R a EkoCentrum Brno, Praha 2002
Marhold, J. (1980): P ehled pr myslové toxikologie. Anorganické látky. Avicenum,
Praha 1980.
Marhold, J. (1986): P ehled pr myslové toxikologie. Organické látky. Avicenum,
Praha 1986.
Míchal, I. a kol. (1999): Hodnocení krajinného rázu a jeho uplat ování ve ve ejné
správ , Metodické doporu ení Agentury pro ochranu p írody a krajiny R, Praha
1999.
Míchal, I. (1994): Ekologická stabilita. Veronica, ekologické st edisko
Ministerstvo životního prost edí eské republiky. Print, Brno 1994.

SOP,

Provazník, K. a kol. (2000): Manuál prevence v léka ské praxi, VII Základy hodnocení
zdravotních rizik. SZÚ, Praha 2000.
SZÚ Praha (1993): P íloha .1/1993 k Acta hygienica, epidemiologica et
microbiologica. Praha, kv ten 1993.
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SZÚ, (2004): Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu
k životnímu prost edí. Souhrnná zpráva za rok 2003. SZÚ, Praha ervenec 2004.
SZÚ, (2005): Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu
k životnímu prost edí. Souhrnná zpráva za rok 2004. SZÚ, Praha ervenec 2005.
Územní plán m sta Hradec Králové – Životní prost edí, Ing. Arch. Jan Buchar a kol,
2000.
Územní plán m sta Hradec Králové – Koncept ešení ÚPSÚ, Ing. Arch. Jan Buchar
a kol., 2000.
Územní plán m sta Hradec Králové – Závazná ást ÚP, Ing. Arch. Pavel Tušil a kol.,
2002.
Územní plán m sta Hradec Králové – Vodní hospodá ství, Ing. Arch. Jan Buchar,
2000.
Volf, J. (2002): Metodiky hodnocení zdravotních rizik v hygienické služb . Ostravská
Univerzita, Ostrava 2002.
WHO (1999a): Guidelines for Air Quality (Sm rnice WHO pro kvalitu ovzduší
v Evrop ), Geneva 1999.
WHO (1999b): Guidelines for Community Noise, Geneva 1999.
WHO (2000): Air Quality Guidelines for Europe, second edition, Copenhagen, 2000.

2. Další podstatné informace oznamovatele
P i popisu zájmového území byly využity údaje týkající se stavu dot eného území
a jeho p írodních podmínek z dostupných literárních pramen a studií a na základ
provedených terénních pr zkum .
Vybrané dopl ující údaje, studie, mapové podklady a ostatní p ílohy jsou p iloženy
v záv ru oznámení.
Ostatní prameny - databáze:
IARC, International Agency for Research on Cancer. IARC Monographs Lists
[online].
IRIS, Integrated Risk Information Systém. U.S. Environmental Protection Agency,
U.S. EPA
HSDB, Hazardous Substances Data Bank. U.S. Environmental Protection Agency,
U.S. EPA [online].
ITER: International Toxicity Estimates for risk. [online].
ATSDR (Agency for toxic subtances and disease registry) – MRLs for Hazardeous
Substances [online].
WHO (World Health Organization) – Air Quality guidelines [online].
Environment Canada, Health Canada [online].
IARC Monographs Database on Carcinogenic Risk to Humans [online].
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Ústní a faxové informace
Informace od oznamovatele zám ru (Ing. Arch. Pavel Zadrobílek)
Informace a podklady od pracovník magistrátu m sta Hradec Králové
Webové stránky:
Cenia,
HMÚ Praha,
Hydroekologický informa ní systém VÚV T. G. M.
Královéhradecký kraj,
Magistrát m sta Hradec Králové,
M sto Hradec Králové,
MŽP Praha,
nahlížení do katastru,
Natura 2000,
povodí Labe,
editelství silnic a dálnic (intenzita dopravy).
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SHRNUTÍ

Zám r je navržen v severovýchodní okrajové ásti m sta Hradec Králové, v ásti
Slezské P edm stí. Areál drobné výroby a ob anského vybavení je situován severn
od komunikace I/11 Hradec Králové – T ebechovice pod Orebem a jižn od
železni ní trati ve sm ru Hradec Králové – T ebechovice pod Orebem.
Halový komplex bude sloužit pro skladování r zného materiálu, zboží, sou ástek,
ástí za ízení, díl apod. Skladované „zboží“ bude t íd no, baleno a skladováno dle
požadavku jednotlivých odb ratel . Ve skladových halách nebudou shromaž ovány
chemické látky a p ípravky.
Skladový komplex bude roz len n do 3 skladových sekcí. Každá sekce bude
rozd lena na skladový prostor s expedicí a rampou a administrativní p ístavek
s kancelá emi, sociálním zázemím. Celková plocha areálu bude cca 29 883 m2.
Sou ástí stavby je úprava obslužné komunikace, vybudování manipula ních ploch
pro obslužnou dopravu a parkovacích ploch pro zam stnance (o celkové kapacit
127 míst), sadové úpravy a ozelen ní areálu.
Z hlediska situování zám ru je zvažována pouze jedna aktivní varianta daná využitím
siln antropogenn zkulturn né louky (bývalé pole), která byla nedávno ošet ena
herbicidem.
Obyvatelstvo
Výstavba zám ru bude organiza n zabezpe ena zp sobem, který bude omezovat
narušení faktor pohody - v no ních hodinách nebude výstavba zám ru realizována,
veškerá p eprava stavebních materiál a stavebních odpad bude uskute ována
pouze v denní dob .
Vlastní zájmové pozemky a jejich bezprost ední okolí není rekrea n využíváno.
Není ani p edm tem vázaného cestovního ruchu, v míst není sportovišt
i jiné
místo soust ed ní rekrea ních i oddechových aktivit. Zám r tak lze z hlediska
uvedeného vlivu považovat za nep íliš významný.
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A vyvolaná zám rem by dle výpo t nem la
p ekro it požadované hygienické limity pro chrán ný venkovním prostor a chrán ný
venkovní prostor staveb.
Z hodnocení zdravotních rizik pro obyvatele v souvislosti s b žným provozem
plánovaného zám ru vyplývá, že p ísp vek míry rizika ú inku posuzovaných
škodlivin vyvolaný b žným provozem zám ru není významný.
Kladným vlivem zám ru z hlediska sociáln ekonomického je vytvo ení nových
pracovních míst pro cca 127 pracovník . Jelikož v celém komplexu budou budovy
administrativy ešeny jako bezbariérové a u každé haly budou 2 parkovací místa
ur ena pro t lesn postižené bude mít pozitivní vliv na vznik pracovních míst pro
t lesn postižené.
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Sou asn lze p edpokládat, že realizace zám ru bude mít také pozitivní vliv na vznik
nových pracovních míst v dodavatelských firmách, v navazujícím infrastruktu e,
v oblasti služeb apod.
Ovzduší
Z výsledk rozptylové studie vyplývá, že výstavbou a provozem zám ru dojde
k ur itému nár stu množství emisí v souvislosti se zvýšenou intenzitou automobilové
dopravy a s provozem spalovacích za ízení k vytáp ní. Po uvedení zám ru do
provozu nebude docházet k p ekra ování povolených imisních limit posuzovaných
zne iš ujících látek.
Není p edpoklad, že stavba bude významným zdrojem zápachu. Klima nebude
stavbou ovlivn no.
Voda
Splaškové vody ze sociálních za ízení budou napojeny p ímo do kanaliza ní
p ípojky, která bude svedena do
OV. Odpadní vody z výdeje jídel budou
p ed išt ny v odlu ova i tuk . Vzhledem k charakteru zám ru nebude docházet
k produkci technologických odpadních vod.
Vzhledem k tomu, že nelze deš ové vody v celém komplexu vypoušt t do stávající
kanalizace DN 300, bude nutno ešit odvodn ní lokality vsakem do podloží.
Plocha parkoviš bude ešena jako nepropustná, bude odvodn na. Z d vodu
potenciální kontaminace deš ových vod ropnými látkami bude odpadní potrubí
osazeno odlu ova em ropných látek, vy išt ná odpadní voda bude svedena také do
kanaliza ní p ípojky.
P i b žném provozu a nakládání s p ípravky, odpady a odpadními vodami v celém
areálu spole nosti dle požadavk platné legislativy a dodržování všech navržených
opat ení se nep edpokládá kontaminace vod a p dy.
V celém halovém komplexu se nep edpokládá nakládání s látkami závadným vodám
dle Zákona . 254/2001 Sb. o vodách, v platném zn ní.
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.
P da
Areál bude situován na k.ú. Slezské P edm stí, na pozemcích – 691/1, 691/8,
691/11, 691/25 a 691/26.
Dot ené pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí jako orná p da (zem d lský
p dní fond). Dot ené pozemky mají kód BPEJ 32110 (IV. t ída ochrany zem d lské
p dy). V rámci p ípravných prací bude nutné 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 požádat o vydání souhlasu s trvalým odn tím dot ených
pozemk pro realizaci zám ru ze ZPF. Pozemky ur ené k pln ní funkce lesa
(PUPFL) nebudou zám rem dot eny. Celková plocha areálu bude cca 29 883 m2.
EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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Vlivy na horninové prost edí a p írodní zdroje
Nerostné zdroje se v dot eném území nenachází.
Flóra, fauna, ekosystémy
Hodnocená lokalita není sou ástí žádného zvlášt chrán ného území. Posuzovaný
zám r leží v ochranné zón nadregionálního biokoridoru jehož osu tvo í eka Orlice.
Hodnocení zám r však neovlivní funkci ÚSES, nebo se nedotkne žádné biologicky
významné struktury v krajin .
Vzhledem k vlastnostem zám ru, charakteru okolní krajiny a kvalit dot ených
biotop a spole enstev lze konstatovat, že posuzovaný zám r nebude mít významný
negativní dopad na biologicky významné hodnoty v území. Nep edpokládá se
negativní vliv ani na lokality soustavy Natura 2000.
Dojde ke kácení n kolika náletových d evin (r že šípková) podél silni ní spojky do
obce Slatina. Kácení d evin rostoucích mimo les je t eba provád t dle zákona
. 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny a jeho provád cích p edpis (zejména
vyhláška MŽP . 395/1992 Sb.) v platném zn ní.
Krajina
V sou asné dob je krajina v ešené lokalit p em n na lidskou inností. Potenciáln
by zám r mohl z hlediska estetického p sobit na krajinu také rušiv . Tento vliv lze
významn minimalizovat ozelen ním areálu. V dokumentaci pro stavební povolení je
t eba vypracovat návrh sadových úprav a po dokon ení výstavby komplexu je
realizovat.
Vliv stavby na estetickou a p írodní hodnotu krajiny je i p es v tší plošný rozm r
areálu mén významný, lokálního charakteru.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Dot ená lokalita je územím s archeologickými nálezy ve smyslu zákona . 20/1987
Sb., v platném zn ní. Z prostoru plánované stavby jsou známé archeologické nálezy
z prav ku, proto je velmi pravd podobné, že v rámci zemních prací mohou být
narušeny archeologické situace.
Struktura a funk ní využití území
Umíst ní plánovaného zám ru je v souladu s územním plánem m sta Hradce
Králové.
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ZÁV R
Oznámení na zám r „Areál drobné výroby a ob anského vybavení“ bylo zpracováno
podle p ílohy . 3 k zákonu . 100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prost edí
ve zn ní pozd jších p edpis a podle metodického pokynu odboru posuzování vliv
na životní prost edí MŽP.
Byly posouzeny o ekávané vlivy b hem provozu zám ru na složky životního
prost edí a ve ejné zdraví, a to komplexn . Výstupy z uvažovaného zám ru budou
zajišt ny tak, aby bylo minimalizováno negativní p sobení mimo areál spole nosti.
P edkládané oznámení prokázalo, že provoz skladového komplexu nebude
významn nep ízniv ovliv ovat životní prost edí ani obyvatelstvo.
S realizací dle navrženého technického ešení lze souhlasit a to za podmínky
respektování všech navržených doporu ení a opat ení.
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H. P ÍLOHA
Vyjád ení p íslušného stavebního ú adu z hlediska územn plánovací dokumentace
je p ílohou oznámení. . 10.
Stanovisko orgánu ochrany p írody podle § 45i zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní
zákona . 218/2004 Sb. je p ílohou oznámení . 11.
Seznam p íloh oznámení
Fotodokumentace
Dokumentace stavby a ostatní p ílohy:
P íloha . 1:

Výkresová dokumentace zám ru

P íloha . 2:

Vý ez z leteckého snímku Hradec Králové

P íloha . 3:

Mapa ÚPM Hradec Králové, vý ez z ÚPM HK + legenda

P íloha . 4:

Situace širších vztah – záplavové území + legenda

P íloha . 5:

Vý ez z Generelu SES – návrh + legenda

P íloha . 6:

Vý ez z Generelu SES – pr zkumy a rozbory + legenda

P íloha . 7:

Lokalita ZCHÚ a památných a významných strom

P íloha . 8:

Geologická mapa

P íloha . 9:

Lesní plochy a jejich zm ny podle CORINE; plochy orné p dy
a jejich zm ny podle CORINE

P íloha .10:

Vyjád ení p íslušného stavebního ú adu z hlediska plánovací
dokumentace

P íloha . 11:

Stanovisko orgánu ochrany p írody podle zákona 114/1992 Sb.,
ve zn ní zákona . 218/2004 Sb.

P íloha . 12:

Výpis z katastru nemovitostí

P íloha . 13:

Posouzení vlivu stavby na archeologické památky

P íloha . 14:

Biologické hodnocení

P íloha . 15:

Rozptylová studie

P íloha . 16:

Hluková studie

P íloha . 17:

Hodnocení vlivu zám ru na ve ejné zdraví

EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové

- 110 -

Areál drobné výroby a ob anského vybavení v lokalit

Parlament

SEZNAM ZPRACOVATEL OZNÁMENÍ
Vedoucí ešitelského týmu:

Ing. Vladimír Plachý
Prokopa Holého 459
500 02 Hradec Králové
telefon: 495 218 875, 495 211 579
e-mail: empla@empla.cz

ešitelský tým:
Zpracovatel textu oznámení:

Ing. Vladimír Plachý, Eva Šeberová, DiS.

Zpracovatel rozptylové studie:

Ing. Vladimír Plachý, Ing. Jana Ko ová

Zpracovatel hlukové studie:

Mgr. David Svoboda

Zpracovatel hodnocení vlivu
na ve ejné zdraví:

Mgr. Denisa Pelikánová

Kontaktní adresa a telefon:
EMPLA spol. s r.o., ul. Jana Krušinky, 502 00 Hradec Králové
tel./fax. 495 218 875, 495 211 579, 495 217 499

Datum zpracování oznámení: íjen 2006 – leden 2007

Podpis zpracovatele oznámení:

Ing. Vladimír Plachý

EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové

- 111 -

