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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

HUP

hlavní uzáv r plynu

k.ú.

katastrální území

LAeq

hladina akustického tlaku A

LBC

lokální biocentrum

LBK

lokální biokoridor

MŽP

Ministerstvo životního prost edí

OV

odpadní voda

PUPFL

p da ur ená k pln ní funkce lesa

PHM

stanice pohonných hmot

STL

st edotlaký

Úpm HK

Územní plán m sta Hradce Králové

ÚSES

územní systém ekologické stability

ZPF

zem d lský p dní fond
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ÚVOD
Zám r je navržen v severovýchodní ásti m sta Hradec Králové, v m stské ásti
Slezské P edm stí. Areál je situován jižn od ulice Vážní a východn od ulice
Panelová v k.ú. Slezské P edm stí na pozemku . 1473/17.
V areálu na stávající zpevn né asfaltové ploše bude vystav na podniková erpací
stanice pohonných hmot tvo ená jedním stojanem na naftu a ocelovou nadzemní
dvoupláš ovou cisternou 25 m3. Bude sloužit pro dopl ování paliva pro mobilní
naklada e a lokotraktory. Manipula ní plocha erpací stanice bude izolována proti
pr sak m ropných produkt a odvodn na do bezodtoké vyvážecí jímky 5 m3.
Bezpe nostní jímka bude pravideln vyvážena odbornou firmou, etnost vyvážení
a odpov dní osoba bude ur ena v provozním ádu erpací stanice. P edpokládaná
ro ní výto stanice je do 200 m3.
Investorem a provozovatelem zám ru bude TSR Czech Republic, s.r.o. (I O:
40614875).
Inženýrskou a projek ní inností p i p íprav zám ru se zabývá spole nost ASAS.
Tato spole nost zastupuje investora a je zárove i oznamovatelem zám ru.
Dle vyjád ení Krajského ú adu Královehradeckého kraje, odboru životního prost edí
a zem d lství (viz. p íloha oznámení . 11) zám r realizace erpací stanice PHM
svým charakterem a rozsahem napl uje p ílohu . 1, kategorii II, bod 10.4. zákona
. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí, v platném zn ní a proto
podléhá zjiš ovacímu ízení. P íslušným ú adem k provedení zjiš ovacího ízení na
základ oznámení je Krajský ú ad Královéhradeckého kraje, odbor životního
prost edí a zem d lství.
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
TSR Czech Republic s.r.o.

2. I
40614875

3. Sídlo (bydlišt )
Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8

4. Jméno, p íjmení, bydlišt
oznamovatele

a telefon oprávn ného zástupce

Ing. Antonín St eda
Náb eží Závodu Míru 2737
530 02 Pardubice
tel.
469 621 399
mob. 602 245 143
e-mail: asas@chrudim.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:
erpací stanice PHM v areálu šrotišt Pouchov.
Za azení zám ru do p íslušné kategorie dle p ílohy . 1:
Plánovaný zám r je za azen do kategorie II (zám ry vyžadující zjiš ovací ízení), bod
10.4. Skladování vybraných nebezpe ných chemických látek a chemických p ípravk
(vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých,
senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci,
nebezpe ných pro životní prost edí) a pesticid v množství nad 1 t; kapalných hnojiv,
farmaceutických výrobk , barev a lak v množství nad 100 t.
P íslušným ú adem k provedení zjiš ovacího ízení na základ oznámení je Krajský
ú ad Královéhradeckého kraje, odbor životního prost edí a zem d lství.

2. Kapacita (rozsah) zám ru
Plocha erpací stanice PHM v etn manipula ní plochy

76 m2

Nadzemní dvoupláš ová nádrž PHM

1 ks

Kapacita nádrže

25 m3

P edpokládaná výto motorové nafty:

200 m3/rok

Množství motorové nafty

cca 167 t/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 ásti m sta Hradec Králové, v m stské ásti
Slezské P edm stí do areálu šrotišt . Areál je situován jižn od ulice Vážní
a východn od ulice Panelová (viz. obrázek . 1). Posuzovaný zám r bude
realizován v míst stávající zpevn né asfaltové plochy.
Území v okolí posuzovaného zám ru je rovinného charakteru s nadmo skou výškou
231 až 234 metr n.m.
Dle Územního plánu m sta Hradec Králové je zám r situován na pozemcích sloužící
jako plochy výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí. Tyto plochy jsou
charakterizovány v regulativech jako území sloužící k umíst ní staveb pro výrobu,
skladování a manipulaci s materiály, jejichž nároky na p epravu nevyvolávají
p etížení místní dopravy a p ípadný negativní vliv jejich technologií a inností
nezasahuje mimo hranice areálu. Posuzovaný zám r je v souladu s územn
plánovací dokumentací, vyjád ení p íslušného stavebního ú adu je p ílohou
oznámení . 9.
EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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Obr. . 1: Umíst ní zám ru „ erpací stanice PHM v areálu šrotišt
situace širších vztah

Pouchov“ –

ulice Vážní
ulice Panelová

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

s jinými

V areálu (v míst stávající zpevn né asfaltové plochy) bude vystav na podniková
erpací stanice pohonných hmot tvo ená jedním stojanem na naftu a ocelovou
nadzemní dvoupláš ovou cisternou 25 m3. Bude sloužit pro dopl ování paliva pro
mobilní naklada e a lokotraktory. Manipula ní plocha erpací stanice bude izolována
proti pr sak m ropných produkt a odvodn na do bezodtoké vyvážecí jímky 5 m3.
Bezpe nostní jímka bude pravideln vyvážena odbornou firmou, etnost vyvážení
a odpov dní osoba bude ur ena v provozním ádu erpací stanice. P edpokládaná
ro ní výto stanice je do 200 m3.
Posuzovaný zám r realizace erpací stanice PHM je situován do areálu šrotišt
Pouchov, kde je plánována celková rekonstrukce šrotišt . Rekonstrukce se bude
týkat stavebních objekt a provozních soubor (viz podrobn ji kapitola . B.I.6).
Rekonstrukcí šrotišt nedojde k navýšení kapacity výkupu a prodeje železných
a barevných kov . Bude se jednat pouze o organiza ní zm ny.

EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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Z hlediska možné kumulace vliv byla pro hodnocení využita zpracovaná hluková
studie, která hodnotí vliv výrobní technologie v celém areálu na hlukovou situaci
v zájmové lokalit .
Realizace zám ru je v souladu s platným územním plánem m sta Hradec Králové,
vyjád ení je p ílohou oznámení . 9.

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
V sou asné dob tankují lokotraktory a naklada e v podniku Uhelné sklady, které
jsou v t sné blízkosti v ulici Vážní. Dopl ování pohonných hmot mimo areál vlastního
šrotišt nevyhovuje pot ebám investora.
Hlavním cílem je zabezpe ení dopl ování PHM p ímo v míst
nadm rné p esouvání mechanism a zefektivnit vlastní provoz.

innosti, tím omezit

Stanice PHM bude sloužit k dopl ování paliva mobilních drapák , lokotraktor
šrotišt , které jsou v majetku TSR s.r.o.
Z hlediska situování zám ru je zvažována pouze jedna aktivní varianta daná využitím
dob e dostupné plochy ve stávajícím areálu k vystav ní erpací stanice pohonných
hmot.
Nulová varianta – ešení bez innosti – znamená zachování stávajícího stavu bez
vystav ní erpací stanice pohonných hmot.

6. Stru ný popis technického a technologického ešení zám ru
Výstavba zám ru, technické a funk ní ešení zám ru
Posuzovaný zám r realizace erpací stanice PHM je situován do areálu šrotišt
Pouchov spole nosti TSR Czech Republic, s.r.o.
Skladovací nádrž objemu 25 m3 je navržena jako nadzemní, nezast ešená, ocelová,
dvoupláš ová s indikací t snosti meziplášt . Bude sloužit pro dopl ování paliva
(motorové nafty – ho lavina II. t .) pro mobilní naklada e a lokotraktory. Nádrž bude
vybavena plovákovým stavoznakem limitní hladiny produktu se signalizací minimální,
maximální a havarijní hladiny. K signalizaci t snosti nádrže a limitních stav je
navržen systém INDIKON. Stá ení produktu bude pomocí stá ecího erpadla,
umíst ného ve sk íni p ed nádrží. Ve sk íni jsou i pot ebné uzavírací armatury. P i
dosažení maximální hladiny se automaticky erpadlo vypne. Obdobná signalizace
bude namontována i v jímce.
Ochrana proti pr niku ropných látek do p dy bude ešena konstrukcí vozovky, kde se
s látkami manipuluje. Tato plocha bude chrán na isolací, odolávající ropným látkám,
která brání úniku úkap a ropných látek do p dy. Manipula ní plocha erpací stanice
bude izolována proti pr sak m ropných produkt a odvodn na do bezodtoké
vyvážecí jímky o kapacit 5 m3. Stojan bude umíst n na konzole nad izolovanou
betonovou plochou, p ívody budou realizovány spodem, vzduchem, zevn
kontrolovatelné. Protože nebude skladován benzin, není navržen zp tný odvod par
p i stá ení, ani p i výdeji.
EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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Nádrž bude umíst na na betonové desce nad zemí. P edpokládaná ro ní výto
stanice bude do 200 m3.
Pro výdej nafty bude instalován 1 výdejní stojan, který bude zast ešen (výrobce bude
ur en ve výb rovém ízení). ízení výdeje pohonné látky bude zabezpe eno
tankovacím automatem firmy. Tankování se bude provád t pomocí plastových karet
s identifikací idi e a vozidla. Systém evidence a registrace zcela vylu uje jakékoliv
chyby a manipulace s pohonnými látkami. Veškeré údaje o výdeji pohonných látek
budou p esn evidovány programovým vybavením na PC v kancelá i dopravního
odd lení, který bude propojen s erpací stanicí.
Potrubí stá ecí a sací bude ocelové jednopláš ové, zevn kontrolovatelné,
odvzduš ovací potrubí bude jednopláš ové. Odvzduš ovací potrubí nádrže budou
chrán na proti plamenovými pojistkami, potrubí je vyúst no min. 3 m nad terén.
Provoz erpací stanice bude uvažován dvousm nný (16 h/den), 5 dn
celkem 4 160 h/rok.

v týdnu, tj.

Dopl ování motorové nafty se bude dle zadavatele provád t t ikrát za m síc
(3 x 6 m3 motorové nafty).
Obr. . 2: Situování zám ru

erpací stanice

EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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Širší souvislosti
Posuzovaný zám r realizace erpací stanice PHM je situován do areálu šrotišt
Pouchov, kde je plánována celková rekonstrukce šrotišt . Plocha celého areálu
šrotišt je cca 18 452 m2.
Rekonstrukce se bude týkat stavebních objekt a provozních soubor . Rekonstrukcí
šrotišt nedojde k navýšení kapacity výkupu a prodeje železných a barevných kov .
Bude se jednat pouze o organiza ní zm ny.
Z hlediska možné kumulace vliv
(mimo posuzovaný zám r):

je níže uveden popis plánované rekonstrukce

Rekonstrukce šrotišt se týká stavebních objekt a provozních soubor . ešení
rekonstrukce vychází z provozních požadavk šrotišt a zabezpe ení minimálního
vlivu provozu na životní prost edí. Uvažovaná rekonstrukce umožní lepší organizaci
t íd ní a skladování materiál , snížení energetické náro nosti provozu, snížení
hlu nosti a prašnosti. Není navrhována žádná dominantní stavba.
Plochy pro manipulaci a skladování šrotu s možným zne išt ním ropnými produkty
budou izolovány a deš ová voda bude vedena p es stávající lapa ropných produkt .
Nové plochy budou provedeny betonové. Objekt vrátnice a vážnice vagón je
navržen z obytných unimobun k. Depo loko je navrženo s ocelovou skeletovou
konstrukcí oplášt nou PUR panely s betonovou parapetní st nou.
Stávající objekty trafostanice, vrátnice a nadzemní objekty podél hranice pozemku
nejsou p edm tem rekonstrukce šrotišt tohoto projektu. V severním cípu areálu
bude proveden nový vjezd s vrátnicí a vážnicí. U vjezdu budou instalovány dv
silni ní váhy.
Pro lepší zpracování a manipulaci se šrotem budou stávající šrotové n žky
demontovány a nahrazeny novými výkonn jšími. Stávající mostový je áb bude
demontován. Manipulace se šrotem bude zajišt na mobilními naklada i. Kolem
šrotových n žek bude provedena nová betonová plocha izolovaná proti pr sak m do
podloží.
Pro skladování rozt íd ného šrotu budou vyhrazeny plochy a betonové boxy. ást
box je navržena s izolovanou betonovou podlahou a deš ovou vodou s možnou
kontaminací oleji a eznými chladícími kapalinami svedenou do bezodtoké jímky,
která bude vyvážena odbornou firmou k dekontaminaci (likvidaci).
ást areálu sloužící k výkupu, t íd ní a expedici barevných kov v západní ásti
plochy bude nov oplocena a bude proveden nový vjezd z p ilehlé místní
komunikace. Stávající ocelové hala bude stavebn upravena tak, aby v ní mohla
probíhat manipulace se šrotem pomocí mobilních naklada . Bude odstran na ást
pr elí a zast ešení. Pro t íd né barevné kovy budou vystav ny betonové boxy.
Pro ru ní d lení velkých kus šrotu je používáno pálení kyslíkem. Stávající kyslíková
stanice je v dobrém technickém stavu a bude zachována. Bude pouze p emíst no
stanovišt pali a vedení kyslíku.
Uvnit areálu bude provedeno nové p ed lení plochy plotem na ást jižní a severní.
V severní ásti bude probíhat manipulace se šrotem, v jižní ásti z stanou objekty
administrativy a dílny s garážemi beze zm n. Ob
ásti budou propojeny dv mi
posuvnými bránami.
EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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7. P edpokládaný
dokon ení

termín

zahájení

realizace

P edpokládaný termín zahájení realizace zám ru:

3. 2007

P edpokládaný termín dokon ení zám ru:

6. 2007

zám ru

a

jeho

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.
Navazující rozhodnutí dle složkových legislativních p edpis :
- Souhlas k nakládání s nebezpe nými odpady (dle §16 odst. 3 zákona . 185/2001
Sb., v platném zn ní), který ud luje obecní ú ad obce s rozší enou p sobností –
Magistrát m sta Hradec Králové,
- Povolení k umíst ní st edního zdroje zne iš ování ovzduší (dle § 17 odst. 5,
zákona . 86/2002 Sb., o ochran ovzduší a zm n n kterých zákon , v platném
zn ní), které ud luje Krajský ú ad Královéhradeckého kraje, odbor životního
prost edí a zem d lství.
- Provozovatel zpracuje plán opat ení pro p ípad havarijního úniku závadných látek
– „Havarijní ád PHM“ (dle § 39 odst. 2 a), . 254/2001 Sb. o vodách, v platném
zn ní). Havarijní plán schvaluje p íslušný vodoprávní ú ad – Magistrát m sta
Hradec Králové, odbor životního prost edí.

II.

Údaje o vstupech

1. Zábor p dy
erpací stanice PHM bude situována v k.ú. Slezské P edm stí, na pozemku
. 1473/17. Dot ený pozemek je veden v katastru nemovitostí jako zastav ná plocha
a nádvo í, parcela nemá BPEJ.
Realizací zám ru nedojde k záboru zem d lského p dního fondu (dále jen ZPF)
nebo lesního p dního fondu (dále jen LPF).
Pozemky jsou majetkem investora (spole nosti TSR Czech Republic s.r.o.). Výpis
z katastru nemovitostí je p ílohou . 12 tohoto oznámení.
Plocha vlastní erpací stanice PHM v etn manipula ní plochy bude 76 m2.

EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové

- 13 -

erpací stanice PHM v areálu šrotišt Pouchov

Využití parcel k realizaci zám ru je v souladu s platným územním plánem m sta
Hradec Králové. Vyjád ení je p ílohou oznámení . 9.

2. Odb r a spot eba vody
V plánovaném zám ru není pot eba pitné vody.

3. Surovinové a energetické zdroje
Neve ejná erpací stanice PHM bude situovaná na pozemku v areálu šrotišt
spole nosti TSR Czech Republic s.r.o. Je ur ena pro dopl ování motorové nafty do
obslužných mechanism šrotišt .
Motorové nafty jsou sm si ropných kapalných uhlovodík vroucích p evážn
v rozmezí 150 až 360 °C (bod vzplanutí PM min. 55 °C). Mohou obsahovat p ísady
ke zlepšení užitných vlastností (depresanty, detergenty, mazivostní p ísady,
inhibitory koroze, p ísady proti p n ní aj.). Používají se jako paliva pro vzn tové
motory, p ípadn pro n které typy plynových turbín. Jsou definovány normou
SN EN 590.
Motorová nafta
Hustota p i 15°C [kg/m3]

820 – 845 (pr m r - 832,5 kg/m3)

Cetanový index min.

46

Viskozita p i 40 °C [mm2/s]

2.0 - 4.5

Filtrovatelnost [°C] max.

0/-10/-20 (t ídy B, D, F)

Obsah síry [mg/kg]

50

P edpokládaná výto motorové nafty:

200 m3/rok

Množství motorové nafty

cca 167 t/rok

erpací stanice bude napojena na nov budovaný rozvod nízkého nap tí. U erpací
stanice bude osazen elektrorozvad
ve venkovním provedení s p ep ovou
ochranou, který bude opat en st íškou. Z rozvad e bude napojen výdejní stojan,
stá ecí erpadlo, osv tlení erpací stanice a dále veškeré rozvody signaliza ních
a zabezpe ovacích za ízení. Dále bude provedeno uzemn ní za ízení základovým
zemni em.

III.

Údaje o výstupech

1. Množství a druh emisí do ovzduší
Zdrojem emisí bude provoz erpací stanice. Pro povolení k umíst ní st edního zdroje
zne iš ování ovzduší - erpací stanice - do stávajícího areálu kovošrotu byla
zpracována rozptylová studie (viz p íloha oznámení . 13).
Rozptylová studie byla vypo tena pro dva možné stavy (vzhledem k tomu, že
v pr b hu stá ení PHM nem že probíhat výdej PHM a naopak):
stá ení motorové nafty z cisteren do nadzemní nádrže,
EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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vlastní erpání motorové nafty do nádrží jednotlivých automobil p es výdejní
stojan.
Emise z automobilové obslužné dopravy nebyly v rozptylové studii uvažovány, dle
zadavatele rozptylové studie bude zachována stávající intenzita dopravy vyvolaná
provozem daného areálu.
Provoz erpací stanice je uvažován dvousm nný (16 h/den), celotýdenní (5 dn
v týdnu), tj. celkem 4 160 h/rok. Dopl ování motorové nafty se bude dle zadavatele
provád t t ikrát za m síc (3 x 6 m3 motorové nafty).
Dle na ízení vlády . 353/2002 Sb. jsou erpací stanice a za ízení na dopravu
a skladování pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzinem podle vyhlášky
. 355/2002 Sb., v platném zn ní st ední zdroje zne iš ování ovzduší, pro které platí
obecné emisní limity pro pachové látky a obecný emisní limit pro t kavé organické
látky.
V následující tabulce jsou uvedeny základní údaje o zám ru v etn
tok t kavých organických látek p i stá ení a výdeji.

hmotnostních

Tab. . 1: Základní údaje o erpací stanici
Parametr

Jednotka

Nádrž NM

m3/r

200

m3

25

Rychlost stá ení

l/min

500 - 700

Objem vzdušniny p i stá ení

m3/s

0,0083-0,0117

%

0,07

Rychlost výdeje

l/min

80

Objem vzdušniny p i výdeji

m3/s

0,0013

%

0,48

Emisní faktor pro erpadla PHM

g VOC/m3

20

Hmotnostní tok VOC p i stá ení

g/s

0,166-0,234

Hmotnostní tok VOC p i výdeji

g/s

0,026

Provozní doba erpací stanice

h/rok

4 160

Obrat
Objem nádrže

Relativní ro ní využití max. výkonu pro stá ení

Relativní ro ní využití max. výkonu pro výdej

Emisní faktor pro erpadla PHM je p evzat z p ílohy . 3 k vyhlášce . 356/2002 Sb., v platném zn ní.

Množství emisí
Z p edpokládaného provozu erpací stanice byly vypo teny celkové ro ní emise
t kavých organických látek: p i stá ení pohonných hmot - 6,1 kg/rok, p i výdeji
pohonných hmot - 4,21 kg/rok.
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2. Množství vod a jejich zne išt ní
Množství odpadních vod a jejich zne išt ní
Pro ochranu životního prost edí jsou v rámci projektu technická opat ení, zajiš ující
omezení negativního vlivu stavby:
Ocelová nádrž na pohonné hmoty je realizována jako nadzemní, dvoupláš ová.
Skladování pohonných hmot: mezipláš ový prostor nádrží na pohonné hmoty a na
úkapy je monitorován na trvalou t snost. Indikace je zajišt na systémem INDIKON
sondami signalizujícími p ítomnost pohonné hmoty v mezipláš ovém prostoru.
Proti p epln ní nádrže na PHL je instalováno za ízení, které vypne plnící erpadlo p i
dosažení maximální hladiny a pokud by došlo k poruše je havarijní stav indikován
houka kou. Obdobná signalizace je namontována i v nádrži na úkapy.
V projektu jsou dodrženy platné p edpisy a normy týkající se manipulace
a skladování ropných produkt , zejména SN 650201, SN 650202 a dalších.
Ochrana proti pr niku ropných látek do p dy je ešena konstrukcí manipula ní plochy
a vozovky, kde se s látkami manipuluje. Tato plocha je chrán na isolací, odolávající
ropným látkám, která brání úniku úkap a ropných látek do p dy. Manipula ní plocha
je ohrani ena a vyspádována s odtokem do bezodtokové jímka obsahu 5 m3. Stojan
je umíst n na konzole nad izolovanou betonovou plochou, p ívody jsou spodem,
vzduchem a zevn kontrolovatelné. Bezpe nostní jímka bude pravideln vyvážena
odbornou firmou, etnost vyvážení a odpov dní osoba bude ur ena v provozním
ádu erpací stanice.
Bilance odtokových pom ru pro období p ívalových deš

:

uvažuje hodnotu p ívalového dešt 0,0143 l/s.m2 po dobu 15 minut.
Množství deš ových odpadních vod z manipula ní plochy:
Qmax = 23 m2 x 0,0143 l/sec.m2 x 0,9 = 0,296 l/sec
Qmax-15 min= 0,296 x 60 x 15 = 266,4 l/15 min = 0,266 m3/15 min

Deš ové vody
Odvod nezne išt ných deš ových vod ze st echy nad výdejním stojanem
(cca 1 x 2 m) bude svedena do místní kanalizace, která vede v blízkosti objektu
PHM.

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 (demolice, zemní a stavební práce, montážní práce apod.). Budou
produkovány odpady charakteru nevyužitých ástí konstruk ních prvk (nap .
neupot ebené t snící fólie, zbytky potrubí, kabel , úlomky betonu a jiných stavebních
hmot, nevyužité ásti kovových konstrukcí /železo a ocel, sm sné kovy/ aj.), odpady
EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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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, aj.).
V míst realizace erpací stanice budou provedeny demolice stávající zpevn né
asfaltové plochy a skrytí zeminy na požadovanou úrove .
V minulosti byl v areálu šrotišt zjišt n výskyt kontaminace podzemní vody a zeminy
(p edevším ropnými uhlovodíky, t žkými kovy). V roce 1992 došlo k sanaci ešené
lokality. Asanace dosáhla hodnot pod limit „C“ u podzemní vody, zeminy z staly
kontaminovány.
Vzhledem k umíst ní stanice PHM (mimo vlastní provozované šrotišt ) se
nep edpokládá významn jší kontaminace p d, ale toto nelze zcela jednozna n
vylou it. V rámci p ípravných prací bude provedeno posouzení zemin a odpadu
z demolice, aby bylo vylou eno jejich zne išt ní nebezpe nými látkami. Na základ
tohoto posouzení s nimi bude nakládáno. Bude-li zjišt na kontaminace
nebezpe nými látkami, budou odpady p edány oprávn né osob jako nebezpe ný
odpad (k dekontaminaci odpad nebo k odstran ní na skládce nebezpe ných
odpad pokud budou spln ny limity pro p íjem tohoto odpadu). Pokud nebude
zemina zne išt ná, nebude odpadem, bude dále využita pro úpravu pozemk
v areálu.
P vodce odpad zajistí další nakládání s t mito odpady v souladu s platnými
právními p edpisy. 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.
Zhotovitelé jednotlivých díl ích prací p i výstavb zám ru, kterým budou p i jejich
innosti vznikat nebezpe né odpady, s nimi budou nakládat pouze na základ
souhlasu ud leného p íslušným správním ú adem.
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. . 2: P edpokládané druhy odpad vznikající p i výstavb zám ru
Katalog.
íslo

Kategorie

08 01 11

N

Odpadní barvy a laky obsahující
organická rozpoušt dla nebo jiné odpad vznikající b hem stavby
nebezpe né látky

O

Jiné odpadní barvy a laky
neuvedené pod íslem 08 01 11

odpad vznikající b hem stavby

N

Odpady z odstra ování barev
nebo lak obsahující organická
rozpoušt dla nebo jiné
nebezpe né látky

odpad vznikající b hem stavby

08 01 12

08 01 17

Název
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Katalog.
íslo

Kategorie

Název

Vznik odpadu

12 01 20

N

Upot ebené brusné nástroje a
brusné materiály obsahující
nebezpe né látky

12 01 21

O

Upot ebené brusné nástroje a
brusné materiály neuvedené pod odpad vznikající b hem stavby
íslem 12 01 20

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
hmot apod.

15 01 06

O

Sm sné obaly

obaly stavebních hmot apod.

N

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

obaly z nát rových a t snících
hmot

15 02 02

N

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

odpad vznikající b hem stavby

17 01 01

O

Beton

zbytky stavebních hmot - odpad
vznikající b hem stavby

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
poškozené nebo jinak
betonu, cihel, tašek a
nepoužitelné stavební hmoty,
keramických výrobk neuvedené
odpad vznikající b hem stavby
pod íslem 17 01 06

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 03 02

O

Asfaltové sm si neuvedené pod
íslem 17 03 01

odpad vznikající b hem stavby

15 01 10

17 01 06
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Katalog.
íslo

Kategorie

Název

Vznik odpadu

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 03

N

Zemina a kamení obsahující
nebezpe né látky

odpad vznikající b hem stavby

17 06 04

O

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

odpad izola ních stavebních
materiál , odpad vznikající
b hem stavby

20 01 01

O

Papír a lepenka

odd lené složky – komunální
odpad

20 01 02

O

Sklo

odd lené složky – komunální
odpad

20 01 39

O

Plasty

odd lené složky – komunální
odpad

20 03 01

O

Sm sný komunální odpad

komunální odpad

Vysv tlivky:
O - odpady kategorie ostatní, N - odpady kategorie nebezpe ný
Poznámka: Pokud budou n které odpady kategorie ostatní i jejich ásti zne išt ny nebezpe nými
látkami, bude s t mito odpady nakládáno v režimu odpad kategorie nebezpe ný.

B hem provozu zám ru budou vznikat odpady charakteristické pro provoz
vnitropodnikové erpací stanice PHM. erpací stanice pohonných hmot bude sloužit
pouze k tankování nafty, nebude zde provozováno olejové hospodá ství.
Odpady jejichž vznik lze o ekávat p i provozu zám ru jsou uvedeny v následující
tabulce.
Tab. . 3: P edpokládané druhy odpad vznikající p i provozu zám ru
Katalog.
íslo

Kategorie

13 01 07

N

Topný olej a motorová nafta

N

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

15 02 02

Název
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Katalog.
íslo

Kategorie

16 07 08

N

Název
Odpady obsahující ropné látky

Vznik odpadu
odpady vznikající b hem
provozu a údržby erpací
stanice

Vysv tlivky:
O - odpady kategorie ostatní, N - odpady kategorie nebezpe ný

Dále mohou v relativn malém množství vznikat odpady pocházející z užívání,
údržby a oprav za ízení (nap . zbytky nát rových hmot 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.
erpací stanice bude neve ejná, bude sloužit k dopl ování pohonných hmot do
obslužných mechanism šrotišt . erpací stanice nebude mít stálou obsluhu,
tankování budou provád t idi i. V míst provozu stanice tedy nebude vznikat
sm sný komunální odpad ani odd lené složky komunálního odpadu.
Odpady vznikající b hem výstavby i provozu zám ru budou odd len
shromaž ovány ve vhodných shromaž ovacích prost edcích (nádobách,
kontejnerech) a po jejich napln ní budou tyto odpady p edávány oprávn ným
osobám. P ípadn vznikající nebezpe né odpady budou t íd ny dle jednotlivých
druh , shromaž ovány odd len
ve speciálních uzav ených nepropustných
nádobách ur ených k tomuto ú elu a zabezpe ených tak, aby nemohlo dojít
k neoprávn né manipulaci s nebezpe nými odpady nebo k úniku škodlivin z t chto
odpad do okolního prost edí.
Shromaž ovací nádoby budou ozna eny v souladu se zákonem o odpadech.
(V p ípad shromaž ovacích nádob s nebezpe nými odpady musí být tyto nádoby
opat eny katalogovým íslem, názvem druhu odpadu, výstražnými symboly
nebezpe nosti a jménem osoby zodpov dné za obsluhu a údržbu shromaž ovacího
prost edku. V blízkosti shromaž ovacího místa i prost edku nebezpe ných odpad
nebo na nich musí být umíst n identifika ní list nebezpe ného odpadu.) 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 .
U odpadu kontaminovaného nebezpe nými látkami, musí být vždy provedeno
hodnocení nebezpe ných vlastností odpad akreditovanou laborato í dle zákona
o odpadech. Podle výsledku hodnocení bude navržen zp sob nakládání a odstran ní
tohoto druhu odpadu.
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.
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 .
EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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4. Hluk
Samotný provoz
zdrojem hluku.

erpací stanice – tj. posuzovaného zám ru není významným

Dále jsou uvedeny informace týkající se zdroj hluku umíst ných ve stejné lokalit –
tj. v areálu šrotišt .
Do areálu kovošrotu se naváží kovový šrot nákladními vozidly a vlaky po vlastní
areálové vle ce. Zde se šrot t ídí a na hydraulických n žkách st íhá na kusy.
Hydraulické n žky jsou v sou asné dob nejv tším zdrojem hluku v areálu firmy.
Jsou charakteristické dv ma složkami zdroje hluku. Jedná se o stálý zdroj hluku
s ustálenou charakteristikou – hydropohon a ventilátory chlazení hydropohonu.
Druhým zdrojem hluku je nasypávání šrotu do zásobníku n žek a padání
nast íhaného šrotu na zem, v menší mí e i vlastní st íhání šrotu – jde o krátkodobé
nepravideln se opakující zdroje hluku s výrazn prom nnou charakteristikou.
Manipulace s kovovým šrotem v areálu je v sou asné dob zajišt na mostovými
je áby, jenž zajiš ují vykládku i nakládku nákladních vozidel a železni ních vagón .
Jsou zde t i mostové je áby, výška je ábové dráhy je 10 m. Dále je zde n kolik
kolových naklada , jenž provád jí manipulaci s materiálem v r zných ástech
areálu firmy.
Základní parametry stacionárních zdroj hluku jsou uvedeny v následující tabulce.
Tab. . 4: Stacionární zdroje hluku
Zdroj hluku
kolový naklada
prostor vlastních n žek, hladina akustického tlaku
LAeq = 95dB na ploše 16 m2, výška 4 m
ventilátory chlazení hydromotoru, hladina akustického
tlaku
LAeq = 75dB na ploše 1 m2, výška 4 m
prostor zásobníku šrotu, hladina akustického tlaku
LAeq = 95 dB na ploše 20 m2, výška 4 m
mostový je áb

LWA
[dB]
103 1)

Výška
[m]
1,5

107

4,0

80,0

4,0

108,0

6,0

103

1,5

Vysv tlivky:
1)

hodnota uvád ná výrobcem t chto naklada

(dle typu 102-104 dB)

V rámci celkové rekonstrukce šrotišt budou provedeny následující zm ny, které
budou mít vliv na hlukové zatížení lokality:
- zrušení mostových je áb ; manipulace s materiálem bude nov zajišt na
3 kolovými naklada i (využívají se i v sou asné dob ),
- nahrazení stávajících hydraulických n žek HENSCHEL SV 700 novými – typ HS
1050 R/7500x2300x950S,
- posun hydraulických n žek sm rem k ulici Vážní, tedy dále od chrán ného
venkovního prostoru,
- zmenšení plochy ur ené pro p echodné uskladn ní kovového šrotu,
EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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- výrobní kapacita nových n žek je vyšší, než stávající, proto bude pracovní doba
pouze v denní dob .
V následující tabulce 5 a 6 jsou uvedeny stacionární zdroje a dopravní prost edky
v areálu kovošrotu – aktivní varianta (posuzované, jako stacionární zdroje hluku),
které jsou použity pro výpo et imisních p ísp vk ekvivalentní hladiny akustického
tlaku ve vybraných výpo tových bodech.
Tab. . 5: Stacionární zdroje hluku
Zdroj hluku
akustický výkon p epo ítán z nam ených hodnot LAeq v okolí
hydraulických n žek uvedených v m ícím protokolu
kolový naklada

LWA
[dB]

Výška
[m]

115

2,5

103 1)

1,5

Vysv tlivky:
1)

hodnota udávaná výrobcem t chto naklada

(dle typu 102-104 dB)

K uvedeným stacionárním zdroj m hluku je p ipo ítán vliv dopravních prost edk
pohybujících se v areálu kovošrotu.
Tab. . 6: Dopravní prost edky (pohybující se v areálu kovošrotu)

Po et
Po et
Po et

Dopravní prost edky (600 - 2200 hod) celkem
Nákladní vozidla 2)
Vlaková souprava 1)
80
2
Dopravní prost edky za 1 hod
5
0,125
Dopravní prost edky za 1 hod 3)
20
0,5

Vysv tlivky:
1)

souprava s max. 25 vagóny zadaná do výpo tu (denní pr m r je 7-10 vagón / 8 hod – obvykle
p ijížd jí/odjížd jí v ranní sm n )

2)

do výpo tu zadán maximální po et (po et b žn kolísá mezi 48 – 80 / 16 hod)

3)

ve výpo tu je uvažováno s p íjezdem a odjezdem nákladních vozidel a vlakových souprav, tj.
zadán dvojnásobek

Poznámka: vlakové soupravy do areálu b žn najížd jí/odjížd jí denn v 700 a 1300 hod.

EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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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
Z hlediska rozsahu zám ru je možné riziko havárií b hem výstavby neve ejné
erpací stanice minimální až nulové.
Samotný zám r bude technicky zabezpe en tak, aby se riziko nestandardního stavu
a havárií minimalizovalo. Zejména lze uvést následující preventivní technická
opat ení:
- ocelová nádrž bude realizována jako nadzemní, dvoupláš ová;
- nádrž bude vybavena p edepsanými armaturami dle SN 650201, stavoznaky
limitních hladin se zvukovou signalizací, indikací t snosti mezipláš ového
prostoru;
- nádrž bude umíst na na betonové desce nad zemí; manipula ní plocha pro
stá ení a výdej pohonných hmot je izolovaná, vyspádovaná do bezodtokové jímky
objemu 5 m3; odvzduš ovací potrubí nádrže budou chrán na proti plamenovými
pojistkami, potrubí bude vyúst no min. 3 m nad terén; elektrická za ízení
v jednotlivých prostorech odpovídají stanovenému prost edí;
- stá ení pohonných hmot bude erpadlem ve stá ecí sk íni, umíst né p ed nádrží,
s automatickým uzáv rem plnícího potrubí p ed dosažením maximální hladiny;
- výdej pohonné látky bude samoobslužný z jednoho jednostranného výdejního
stojanu se te kou magnetických karet.
Používané instalace a technologická za ízení se budou pravideln
a udržovat v rozsahu dle požadavk dodavatele a platné legislativy.

kontrolovat

Potenciálním zdrojem ohrožení a kontaminace povrchových a podzemních vod
a p dy (pop . geologického podloží) by se mohl stát únik motorové nafty.
Pro p ípady zne išt ní p dy náhodnými úkapy i úniky 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. 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 :
EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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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.
Požár
Mezi mimo ádné události spojené s erpací stanicí se adí požár a s ním spojený
nárazový únik emisí škodlivin (toxických zplodin ho ení).
Z hlediska požárního zabezpe ení jsou v návrhu stavby uplatn ny a zohledn ny
všechny požadavky, vyplývající ze sou asného stavu znalostí a s p ihlédnutím
k požadavk m požárních p edpis a norem.
V p ípad požáru p ítomní pracovníci provedou likvidaci ohniska požáru (hasícími
prost edky). 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 erpací stanice
PHM vybavena hasícími p ístroji. B hem realizace budou dodržovány sm rnice
a provozní ád, b hem provozu se bude postupovat dle požární sm rnice.

-

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 .

EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové

- 24 -

erpací stanice PHM v areálu šrotišt Pouchov

C. ÚDAJE O STAVU
V DOT ENÉM ÚZEMÍ

ŽIVOTNÍHO

PROST EDÍ

I. Vý et nejzávažn jších environmentálních charakteristik
dot eného území
1. Dosavadní využívání a priority jeho trvale udržitelného využívání
Zám r - podniková erpací stanice pohonných hmot je navržena v severovýchodní
ásti m sta Hradec Králové, v m stské ásti Slezské P edm stí v areálu šrotišt .
Areál je situován jižn od ulice Vážní a východn od ulice Panelová.
erpací stanice PHM bude situována v k.ú. Slezské P edm stí, na pozemku
. 1473/17. Dot ený pozemek je veden v katastru nemovitostí jako zastav ná plocha
a nádvo í. ást pozemku ur ená pro výstavbu zám ru je v sou asné dob zpevn ná
asfaltová plocha.Realizací zám ru nedojde k záboru zem d lského p dního fondu
(dále jen ZPF) nebo lesního p dního fondu (dále jen LPF). Pozemky jsou majetkem
investora (spole nosti TSR Czech Republic s.r.o.). Výpis z katastru nemovitostí je
p ílohou . 12 tohoto oznámení.
Vlastní erpací stanice zabere celkem max. 76 m2.
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 edopleistocenními a mladodopleistocenními í ními terasami a údolními nivami
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 rovinného charakteru s nadmo skou výškou
231 až 234 metr n. m.
Nejbližší obytná zástavba je ve vzdálenosti cca 600 m od erpací stanice, jedná se
o nízkopodlažní p edm stskou a vícepodlažní sídlištní zástavbu. Nejbližší obytný
objekt se nachází jižním sm rem od erpací stanice ve vzdálenosti cca 570 m.
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.
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 p i provozu je respektování
všech požadavk daných legislativou v oblasti životního prost edí a ochrany zdraví
obyvatelstva.
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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
. 9.

2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace p írodních
zdroj
ešený zám r se nenachází v chrán né oblasti akumulace vod (CHOPAV).
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),
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.
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Územní systém ekologické stability
Dle Generelu SES se v nejbližším okolí ešeného zám ru (cca 500 m od zám ru)
nachází lokální biokoridor „Za skladištní oblastí“ s po adovým íslem 6 o délce 1 km.
Tento biokoridor je charakterizován jako svodnice (o pr m ru cca 5 m) za oplocením
skladištní oblasti. Koryto je travnaté, místy se vyskytuje rákos. Tato svodnice ústí do
Piletického potoka.
V LBK 6 je vloženo lokální biocentrum „Za SSŽ“ s po adovým íslem 6/1 (cca 750 m
od zám ru). LBC je charakterizován jako kulturní louka mezi skladištní oblastí
a holou svodnicí o ší ce cca 5 m. V louce se nachází topolový lesík s podrostem
erného bezu a ídké trávy. Za vodote í je orná p da.
Cca 700 m od zám ru se nachází funk ní lokální biokoridor „Piletický potok“
s po adovým íslem 3 o délce 7,5 km. Tento biokoridor v Pouchov prochází
skladištní oblastí, b ehy jsou travnaté (event. rákos).
Funk ní lokální biocentrum „Pod zahradami“ s po adovým íslem 3/4 o rozloze 3 ha
je vloženo v LBK 3 (od zám ru je vzdálen cca 700 m). Je charakterizován jako orná
p da mezi potokem a adou k ovin vn plot zahrad.
Severní hranici areálu šrotišt lemuje IP 2 – navržený nap í skladištní oblastí
(vychází z Piletického potoka) by m l eliminovat negativní jevy kolem p íjezd
k jednotlivým firmám a vnést do oblasti liniovou zele (2 dvojpruhy).
Cca 500 m od ešeného zám ru se nachází IP 3, který je áste n funk ní.
Znázorn ní systém ekologické stability v okolí zám ru je p ílohou oznámení. . 5.
Obr. . 3: ÚSES

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.
EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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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.
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, vlhká tužebníková lada (podmá ené ásti niv
a zazemn ná slepá ramena), mén
asto st ídav vlhké bezkolencové louky. Na
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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 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.
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
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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. . 4: 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 od
cca 1 300 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.

EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové

- 30 -

erpací stanice PHM v areálu šrotišt Pouchov

Obr. . 5: P írodní parky

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 Piletický potok
(od zám ru vzdálen cca 700 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. . 6: 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.
Realizací zám ru nedojde ke st etu s historickými památkami, kulturními nebo
archeologickými památkami.
Území hust zalidn ná
Zám r je navržen v severovýchodní ásti m sta Hradec Králové, v m stské ásti
Slezské P edm stí. Areál je situován jižn od ulice Vážní a východn od ulice
Panelová.
Nejbližší obytná zástavba je ve vzdálenosti cca 600 m od erpací stanice, jedná se
o nízkopodlažní p edm stskou a vícepodlažní sídlištní zástavbu. Nejbližší obytný
objekt ( .p. 853) se nachází jižním sm rem od erpací stanice ve vzdálenosti
cca 570 m.
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 a na 21,6 % plochy je p ekro ena hodnota
cílového ro ního imisního limitu pro benzo(a)pyren.
V minulosti byl v areálu zjišt n výskyt kontaminace podzemní vody a zeminy
(p edevším ropnými uhlovodíky, t žkými kovy). V roce 1992 došlo k sanaci ešené
lokality. Asanace dosáhla hodnot pod limit „C“ u podzemní vody, zeminy z staly
kontaminovány.
Dle sd lení pracovník Magistrátu m sta Hradec Králové areál nelze zcela
zabezpe it. Vrchní podloží je pravd podobn kontaminováno. Rekonstrukcí šrotišt
dojde k zabezpe ení minimálního vlivu provozu na životní prost edí. Plochy pro
manipulaci a skladování šrotu s možným zne išt ním ropnými produkty budou
izolovány a deš ová voda bude vedena p es stávající lapa ropných produkt .
V rámci celého areálu šrotišt probíhá v sou asnosti pravideln jednou m sí n
monitoring (odb r) podzemních vod, který zajiš ují jejich sledování z hlediska
kontaminace. Podzemní voda není zne išt ná nad únosnou mez.
V zhledem k umíst ní stanice PHM (mimo vlastní provozované šrotišt ) se
nep edpokládá významn jší kontaminace p d. Nakládání s p dou jako odpadem je
podrobn popsáno v kapitole B. III. 3.
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II. Charakteristika sou asného stavu životního prost edí
v dot eném území
1. Ovzduší
Klimatické faktory
Území leží v teplé oblasti T2, tato oblast je charakteristická jako: dlouhé léto, teplé
a suché, velmi krátké p echodné období s teplým až mírn teplým jarem i podzimem,
krátkou, mírn teplou, suchou až velmi krátkým trváním sn hové pokrývky.
Podrobn jší charakteristiky této klimatické oblasti jsou uvedeny v tabulce . 7.
Tab. . 7: Klimatické charakteristiky oblasti (Quitt, 1971)
Charakteristiky

T2

Po et letních dn

50 - 60

Po et dn s pr m rnou teplotou >10°C

160 - 170

Po et mrazových dn

100 - 110

Po et ledových dn

30 - 40

Pr m rná teplota v lednu v °C

-2 až -3

Pr m rná teplota v ervenci v °C

18 - 19

Pr m rná teplota v dubnu v °C

8-9

Pr m rná teplota v íjnu v °C

7-9

Pr m rný po et dn se srážkami > 1 mm

90 - 100

Srážkový úhrn ve vegeta ním období v mm

350 - 400

Srážkový úhrn v zimním období v mm

200 - 300

Po et dn se sn hovou p ikrývkou

40 - 50

Po et dn zamra ených

120 - 140

Po et dn jasných

40 - 50

Meteorologické podmínky
Meteorologickou situaci pro pot ebu rozptylové studie popisuje v trná r žice, která
udává etnost sm r v tr ve výšce 10 m nad terénem pro p t t íd stability p ízemní
vrstvy atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a t i t ídy
rychlosti v tru (1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).
Pro výpo et rozptylové studie byla použita v trná r žice pro lokalitu Hradec Králové.
Odborný odhad v trné r žice zpracoval HMÚ Praha 4.5.2005. Zobrazení v trné
r žice je v p íloze . 2. rozptylové studii (p íloha oznámení . 13).
Z této v trné r žice vyplývá, že nejv tší etnost výskytu má západní vítr s 16,81 %.
etnost výskytu bezv t í je 9,1 %.
Vítr o rychlosti do 2,5 m/s se vyskytuje v 54,51 % p ípad , vítr o rychlosti od 2,5 do
7,5 m/s lze o ekávat v 41,73 % a rychlost v tru nad 7,5 m/s se vyskytuje v 3,76 %
p ípad .
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I. a II. t ída stability po así v p ízemní vrstv
podmínky se vyskytují v 26,55 % p ípad .

atmosféry, tzn. špatné rozptylové

Charakteristika t íd stability a výskyt t íd rychlosti v tru vyplývají z následující tabulky:
Tab. . 8: T ídy stability atmosféry
T ída
stability

Výskyt t íd
rychlosti v tru
(m/s)

Rozptylové podmínky

I

silná inverze, velmi špatný rozptyl

1,7

II

inverze, špatný rozptyl

III

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

1,7

5

11

IV

normální stav atmosféry, dobrý rozptyl

1,7

5

11

V

labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl

1,7

1,7

5

5

Termická stabilita ovzduší souvisí se zm nami teploty vzduchu s m nící se výškou
nad zemí. Vzr stá-li teplota s výškou, t žší studený vzduch z stává v nižších
vrstvách atmosféry a tento fakt vede k útlumu vertikálních pohyb v ovzduší a tím
k nedostate nému rozptylu zne iš ujících látek, nastává inverze (I. a II. t ída
stability).
Inverze se vyskytují p evážn v zimní polovin roku, kdy se zemský povrch
intenzivn ochlazuje. V d sledku nedostate ného slune ního zá ení mohou inverze
trvat i n kolik dní. V letní polovin roku se inverze vyskytují pouze v ranních
hodinách.
Výskyt inverzí je dále omezen na dobu s menší rychlostí v tru. Silný vítr vede k velké
mechanické turbulenci v ovzduší, která má za následek normální pokles teploty
s výškou a rozrušení inverzí.
B žn se vyskytující rozptylové podmínky p edstavují t ídy stability III. a IV., kdy
dochází bu k nulovému (III. t ída) nebo mírnému (IV. t ída) poklesu teploty
s výškou. Mohou se vyskytovat za jakékoli rychlosti v tru, p i silném v tru obvykle
nastávají podmínky ve IV. t íd stability.
V. t ída stability popisuje rozptylové podmínky p i silném poklesu teploty s výškou. Za
t chto situací dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosfé e, protože
leh í vzduch sm uje od zem vzh ru a t žší studený klesá k zemi, což vede
k rychlému rozptylu zne iš ujících látek. Výskyt t chto podmínek je omezen na letní
p lrok a slune ná odpoledne, kdy v d sledku p eh átého zemského povrchu se siln
zah ívá i p ízemní vrstva ovzduší.
Kvalita ovzduší
Základním obecným podkladem pro hodnocení sou asného imisního zatížení
uvažovanými škodlivinami jsou výsledky poza ového imisního m ení. Posuzovaná
lokalita dle sd lení . 38 MŽP R uve ejn né ve v stníku MŽP pat í mezi oblasti ze
zhoršenou kvalitou ovzduší:
EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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Stavební ú ad – magistrát m sta Hradec Králové: na 1,3 % plochy území je
p ekro ena hodnota ro ního imisního limitu pro PM10 a na 21,6 % plochy území je
p ekro ena hodnota cílového ro ního imisního limitu pro benzo(a)pyren.
Nejbližší stanice m ící imisní koncentrace t kavých organických látek se nachází
v Hradci Králové: stanice . 396 Hradec Králové – Sukovy sady ( HMÚ):
reprezentativnost: okrskové m ítko (0,5 až 4 km), klasifikace stanice: dopravní,
m stská, obytná, obchodní, pr myslová, datum vzniku: 01.01.1981.
Hodnoty m sí ních a ro ních imisních koncentrací t kavých organických látek
nam ené v roce 2005 na stanici . 396 Hradec Králové – Sukovy sady jsou uvedeny
v p íloze rozptylové studie . 3 (p íloha oznámení . 13).

2. Geofaktory
Podle regionálního geomorfologického
území sou ástí:
provincie:
soustavy:
podsoustavy:
celku:
podcelku:
okrsku:

len ní

eské republiky (Demek, 1987) je

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

Východolabská tabule
Nalézá se v severozápadní
ásti Východo eské tabule a zaujímá plochu
cca 1 689 km2. Je to plochá pahorkatina v povodí eky Labe a Cidliny. Leží na
slínovcích, jílovcích, spongilitech a pískovcích svrchní k ídy.
Pardubická kotlina
Pardubická kotlina je situována v jihovýchodní ásti Východolabské tabule na ploše
cca 718 km2. Je charakterizována jako erozní kotlina v povodí eky Labe. Leží na
slínovcích, jílovcích a spongilitech svrchní k ídy, s pleistocenními í ními a eolickými
sedimenty. Reliéf je p evážn rovinný, st edopleistocenních a mladopleistocenních
í ních teras a údolních niv Labe, Lou né a p ítok .
Královéhradecká kotlina
Tato kotlina se nachází v severní ásti Pardubické kotliny. Je charakterizována jako
erozní kotlina v povodí eky Labe, nejdolejší Úpy a Orlice. Leží na slínovcích,
jílovcích a spongilitech spodního a st edního turonu a svrchního turonu až koniaku,
s pleistocenními í ními št rky a písky, eolickými písky a sprašemi. Reliéf je rovinný
se st edopleistocenními a mladodopleistocenními í ními terasami a údolními nivami
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. Geologická mapa širších vztah je p iložena
v p íloze oznámení . 8.
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Zájmové území spadá pod kvartérní sedimenty Labe a jeho p ítok a pod rajón 112 –
Kvartérní sedimenty Labe po Pardubice. Tento hydrogeologický rajón se nachází na
správním území Povodí Labe, s. p.
Dot ená lokalita se nachází v Cidlinsko – chrudimském bioregionu (1.9a).
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.
Území v okolí posuzovaného zám ru je rovinného charakteru s nadmo skou výškou
231 až 234 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 v Cidlinsko – chrudimském bioregionu (1.9 a). 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.
erpací stanice PHM bude situována v k.ú. Slezské P edm stí, na pozemcích –
1473/17. Dot ené pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí jako zastav ná
plocha a nádvo í, parcela nemá BPEJ. Realizací zám ru nedojde k záboru
zem d lského p dního fondu (dále jen ZPF) nebo lesního p dního fondu (dále jen
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LPF). Pozemky jsou majetkem investora (spole nosti TSR Czech Republic s.r.o.).
Výpis z katastru nemovitostí je p ílohou . 12 tohoto oznámení. Plocha erpací
stanice zabere max. 76 m2.

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.
Dle Generelu SES je území spádov rozd leno do n kolika povodí:
Tab. . 9: Povodí
. hydrolog. po adí

plocha

tok

správce

1 – 01 – 04 - 034

14,569 km2

Piletický potok

Povodí Labe sp.

1 – 01 – 04 - 032

21,318 km2

Piletický potok

Povodí Labe sp

1 – 01 – 04 – 031

13,131 km2

Labe

Povodí Labe sp

1 – 02 – 03 - 069

9,777 km2

Orlice

Povodí Labe sp

Koryto Piletického potoka je tém celé upraveno do zatravn ného lichob žníkového
koryta, je levostranným p ítokem Labe. Tok je spíše meliora ního charakteru.
Piletický potok má v území mnoho p ítok v podob meliora ních svodnic, které p i
návalových vodách zanášejí tok splachy zem d lské p dy. Labe i Orlice v území
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hojn meandrují, vytvá ejí slepá ramena, která jsou v rámci krajinné ekologie velmi
d ležitá.
Dot ená lokalita není v zátopovém území (viz p íloha . 4).
Obr. . 7: Povrchové vody

erpací stanice PHM

Podzemní voda
Zájmové území spadá pod kvartérní sedimenty Labe a jeho p ítok a pod rajón 112 –
Kvartérní sedimenty Labe po Pardubice. Tento hydrogeologický rajón se nachází na
správním území Povodí Labe, s. p.
V celém areálu šrotišt byl proveden inženýrsko geologický pr zkum. Pr zkumem
byla provedena dokumentace naražené a ustálené hladiny podzemní vody.
Podzemní voda na lokalit vytvá í v terasových št rkopíscích souvislou zvode
s ustálenou hladinou dokumentovanou v úrovni 1,05 – 1,26 m pod terénem, tj. na
kót 232,50 – 232,53 m n. m. Druhá zvode je vázána na partie rozpukaných
vápnitých jílovc v hloubce 7,2 – 8,5 m. Má mírn napjatou hladinu ustálenou 5,5 m
pod terénem, tj. na 228,08 m n. m.
Podle výsledk zkráceného chemického rozboru je podzemní voda na lokalit dle
SN 73 1215 slab agresivní (stupe „I a“) vlivem CO2 agresivním na vápno a slab
agresivní vlivem síran . Ve zn ní SN EN 206 – 1 vytvá í slab agresivní prost edí
stupn XA1 obsahem síranových iont 273 mg.l-1.

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
EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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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 v Cidlinsko – chrudimském bioregionu (1.9 a). 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 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,
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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
(Erinaceus europaeus), ropucha krátkonohá (Bufo calamita), mlok skvrnitý
(Salamadra salamandra), zmije obecná (Vipera berus), ješt rka obecná (Lacerta
agilis) a vlahovka rezavá (Monachoides incarnata).
Dle Generelelu SES území náleží do oblasti st edoevropské teplomilné kv teny,
obvodu p evážn teplomilné kv teny. Dle regionáln fytogeografického len ní pat í
p edm tné území do termofytika „ eské termofytikum 15. východní Polabí“.
Zám r je navržen v severovýchodní ásti m sta Hradec Králové, v m stské ásti
Slezské P edm stí. Areál je situován jižn od ulice Vážní a východn od ulice
Panelová. Samotná erpací stanice s manipula ní plochou bude umíst na v areálu
stávajícího šrotišt u železni ní vle ky v míst stávající asfaltové plochy. Z tohoto
d vodu nebyl proveden biologický pr zkum lokality.
Vlivy zám ru na faunu a flóru budou minimální, jelikož p edpokládaná výstavba
neve ejné S PHM bude na stávajících plochách spole nosti TSR Czech Republic,
s.r.o., které nejsou biotopem nebo nalezišt m zvlášt chrán ného druhu organismu.
V rámci posuzovaného zám ru není nutné kácení d evin rostoucích mimo les.
Zám r bude situován na pozemcích – plochy výroby a služeb bez negativního vlivu
na okolí. Území v okolí posuzovaného zám ru je rovinného charakteru s nadmo skou
výškou 231 až 234 metr n. m.

5. Krajina
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.
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 .
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.
Zám r je navržen v severovýchodní
Slezské P edm stí.

ásti m sta Hradec Králové, v m stské

ásti

Území v okolí posuzovaného zám ru je rovinného charakteru s nadmo skou výškou
231 až 234 metr n. m.
EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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Architektonické ešení zám ru neznamená narušení krajinného rázu území
a výrazn nepoznamená okolní krajinu.
Nejbližší obytná zástavba je ve vzdálenosti cca 600 m od erpací stanice, jedná se
o nízkopodlažní p edm stskou a vícepodlažní sídlištní zástavbu. Nejbližší obytný
objekt se nachází jižním sm rem od erpací stanice ve vzdálenosti cca 570 m.
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
nebo významné stromy se v míst zám ru ani v bližším okolí nevyskytují.

6. Obyvatelstvo
ešený zám r se nachází v Hradci Králové v ásti obce Slezské P edm stí. Nejbližší
obytná zástavba je ve vzdálenosti cca 600 m od erpací stanice, jedná se
o nízkopodlažní p edm stskou a vícepodlažní sídlištní zástavbu. Nejbližší obytný
objekt ( .p. 853) se nachází jižním sm rem od erpací stanice ve vzdálenosti
cca 570 m.
V Hradci Králové je evidováno 21 ástí obcí, 807 ulic. V obci je k trvalému pobytu
p ihlášeno 96 445 obyvatel, z toho je 40 250 muž
nad 15 let, 6 393 chlapc
do 15 let, 43 885 žen nad 15 let, 5 917 dívek do 15 let. V ásti obce Slezské
P edm stí je evidováno 73 ulic, 1 316 adres. (Tento stav je prezentován k 27.11.
2006, zdrojem informací je Ministerstvo vnitra R.)

7. Hmotný majetek
Celý areál je ve vlastnictví spole nosti TSR Czech Republic s.r.o., která je
investorem ešeného zám ru.
V míst areálu ani okolí se nenachází žádné další objekty, které by byly narušeny
plánovaným zám rem.

8. 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
Vzhledem k charakteru a kapacit zám ru se nep edpokládá u obytné zástavby
nadm rný nár st imisí t kavých organických látek vyvolaný zprovozn ním neve ejné
erpací stanice pohonných hmot.
Dle výpo t rozptylové studie p ísp vky k pr m rným ro ním imisním koncentracím
t kavých organických látek (uhlovodík ) v 5 výpo tových modelových bodech
bodech mimo sí se pohybují v rozmezí od 0,0003 do 0,0005 µg/m3 (stá ení) a od
0,0003 do 0,0005 µg/m3 (výdej). V obytné zástavb v geometrické síti bod (ve
výšce dýchací zóny lov ka - cca 1,5 m nad terénem) byly vypo teny p ísp vky
k pr m rným ro ním imisním koncentracím t kavých organických látek (uhlovodík )
ve výši 0,0000 až 0,0001 µg/m3 (stá ení) a 0,0000 až 0,0005 µg/m3 (výdej).
Provoz samotného posuzovaného zám ru - erpací stanice pohonných hmot není
významným zdrojem hluku.
Za exponovanou populaci lze považovat i osoby, které budou pracovat v areálu
spole nosti. Motorová nafta je ho lavou kapalinou s bodem vzplanutí nad 55 °C. Je
zdraví škodlivá. Místn odmaš uje, dráždí pokožku a páry mohou p sobit narkoticky,
zp sobovat bolesti hlavy, žalude ní nevolnost, drážd ní o í a dýchacích cest.
erpací stanice nebude mít stálou obsluhu, tankování pohonných hmot budou
provád t idi i. Nafta bude používána v minimálním pot ebném množství jako
pohonné hmoty do obslužných mechanism provozovaných v areálu šrotišt . Na
manipulaci s pohonnými látkami a provoz za ízení bude vypracován provozní ád. P i
stá ení a výdeji pohonných hmot, opravách, išt ní a pravidelných kontrolách stanice
musí být vzhledem k bezpe nosti pracovník a ochran zdraví p i práci dodrženy
pracovní postupy dle provozního ádu erpací stanice pohonných hmot. Zam stnanci
musí d sledn používat p edepsané ochranné od vy a pom cky. Na jednotlivých
pracovištích se mohou pohybovat a vykonávat práci pouze pracovníci pro tyto
innosti ur ení a prokazateln zaškolení. Z hygienických d vod platí p i práci zákaz
kou ení, požívání jídel a nápoj .
S chemickými látkami a p ípravky musí být nakládáno v intencích požadavk zákona
. 356/2003 Sb., o chemických látkách a o zm n n kterých zákon , v platném
zn ní. Všichni dot ení pracovníci budou pravideln seznamováni s provozním
ádem, požárními p edpisy a budou d kladn proškoleni i v oblasti bezpe nosti práce
na pracovišti.
Zam stnavatel musí plnit povinnosti dané zákonem . 258/2000 Sb., o ochran
ve ejného zdraví, v platném zn ní. Je povinen provést a zhodnotit rizika na pracovišti
ve smyslu uvedeného zákona a provád cích p edpis .
Negativní vlivy na dot ené pracovníky se p i dodržování provozního
a respektování zásad hygieny práce nep edpokládá.
EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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Jiné vlivy a socioekonomické faktory
Výstavba erpací stanice bude organiza n zabezpe ena zp sobem, který bude
omezovat narušení faktor pohody - v no ních hodinách nebude výstavba zám ru
realizována.
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.
Vlivy na ovzduší a klima
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 výstavby neve ejné erpací stanice.
(Popis a základní charakteristika zdroj emisí je uveden v kapitole . B. III.1.)
Pro hodnocení kvality ovzduší z provozu posuzovaného za ízení byly vybrány t kavé
organické látky (bude se jednat p edevším alkany a alkeny). Nejprve byly stanoveny
charakteristiky zne išt ní v husté geometrické síti referen ních bod pro výšku
1,5 metru (výška dýchací zóny lov ka). Výpo et p ísp vk imisních koncentrací
sledovaných látek byl proveden také pro 5 výpo tových bod mimo sí referen ních
bod . Výpo tové body na všech posuzovaných objektech byly umíst ny na st nu
fasády, která je nejblíže k zám ru. Výpo tové body na všech posuzovaných
objektech byly umíst ny na st nu fasády, která je nejblíže k zám ru.
U vícepodlažních obytných objekt (výpo tové body 1, 2, 3 a 5) byl výpo et
proveden v r zných výškách nad terénem.
Sou adnice výpo tových bod jsou uvedeny v následující tabulce, zakreslení
výpo tových bod do mapy a fotodokumentace je v p íloze oznámení . 13.
Tab. . 10: Sou adnice výpo tových bod mimo sí
Výpo tový bod

Charakteristika

x
[m]

y
z
[m] [m]

h
[m]

1 a), b), c), d), e), f)

6podlažní d m, .p. 862

452

531

233

3, 6, 9, 12, 15, 18

2 a), b), c), d)

4podlažní d m, .p. 698

398

522

233

3, 6, 9, 12

3 a), b), c), d), e), f)

6podlažní d m, .p. 853

625

495

233

3, 6, 9, 12, 15, 18

4

Rodinný d m, .p. 526

216

553

233

5

5 a), b), c), d), e)

5podlažní d m, .p. 682

104

562

233

3, 6, 9, 12, 15

Vysv tlivky:
x, y ........... x-ová, y-ová výpo tového bodu
z ............... nadmo ská výška výpo tového bodu
h ............... výška výpo tového bodu nad terénem

EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové

- 43 -

erpací stanice PHM v areálu šrotišt Pouchov

Výpo ty byly provedeny p ísp vkovým zp sobem. 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°.
Vypo tené hodnoty maximálních imisních koncentrací škodlivin mohou být
dosahovány p i špatných rozptylových podmínkách za silných inverzí a slabého
v tru. 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. Ve
skute nosti se tyto maximální hodnoty koncentrací mohou vyskytovat pouze n kolik
hodin nebo dní v roce, v závislosti na etnosti výskytu inverzí a specifických
meteorologických podmínkách v posuzované lokalit .
Imisní limity
Imisní limity pro t kavé organické látky s výjimkou benzenu na ízením vlády
. 350/2002 Sb., v platném zn ní nebyly stanoveny.
Pro t kavé organické látky, které se vyskytují v emisích z distribuce nafty (p edevším
alkany a alkeny), nebyly referen ní koncentrace stanoveny a nebyly stanoveny ani
pro žádnou jinou podobnou látku. Nejblíže svými vlastnostmi jsou pouze
ethylbenzen, toluen a xyleny. Ro ní referen ní koncentraci mají z uvedených látek
nejp ísn jší xyleny, 100 µg/m3. Nejp ísn jší krátkodobou (hodinovou) referen ní
koncentraci má ethylbenzen, 400µg/m3.
Pro možnost porovnání vypo tených hodnot s imisními limity, byly v rozptylové studii
zvoleny „fiktivní limitní imisní koncentrace“ pro VOC 100 µg/m3 pro ro ní pr m r
a 400 µg/m3 pro hodinový pr m r.
Vypo tené imisní koncentrace
V následující tabulce jsou shrnuty vypo tené hodnoty p ísp vk imisních koncentrací
t kavých organických látek v 5 výpo tových bodech mimo sí .
Rozptylová studie byla vypo tena v t chto režimech inností:
stá ení motorové nafty do zásobní nádrže,
erpání nafty do nádrží automobil .
Tab. . 11: P ísp vky k imisním koncentracím VOC ve výpo tových bodech mimo sí
Bod

Stá ení [µ
µg/m3]

Výdej [µ
µg/m3]

C30min

Ch

Cr

C30min

Ch

Cr

1 a)

88,72

68,17

0,000517

11,54

8,87

0,000461

1 b)

88,64

68,12

0,000517

11,54

8,87

0,000461

1 c)

88,64

68,12

0,000517

11,54

8,87

0,000461

1 d)

88,64

68,12

0,000517

11,54

8,87

0,000461

1 e)

88,64

68,12

0,000517

11,54

8,87

0,000461

1 f)

88,64

68,12

0,000517

11,54

8,87

0,000461
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Bod

Stá ení [µ
µg/m3]

Výdej [µ
µg/m3]

C30min

Ch

Cr

C30min

Ch

Cr

2 a)

83,27

63,80

0,000491

10,83

8,30

0,000438

2 b)

83,20

63,75

0,000491

10,83

8,30

0,000438

2 c)

83,20

63,75

0,000491

10,83

8,30

0,000438

2 d)

83,20

63,75

0,000491

10,83

8,30

0,000438

3 a)

92,03

70,56

0,000455

11,97

9,18

0,000406

3 b)

91,94

70,51

0,000455

11,97

9,18

0,000406

3 c)

91,94

70,51

0,000455

11,97

9,18

0,000406

3 d)

91,94

70,51

0,000455

11,97

9,18

0,000406

3 e)

91,94

70,51

0,000455

11,97

9,18

0,000406

3 f)

91,94

70,51

0,000455

11,97

9,18

0,000406

4

67,71

51,90

0,000404

8,81

6,75

0,000360

5 a)

61,12

46,72

0,000337

7,95

6,08

0,000300

5 b)

61,08

46,69

0,000336

7,95

6,08

0,000300

5 c)

61,08

46,69

0,000336

7,95

6,08

0,000300

5 d)

61,08

46,69

0,000336

7,95

6,08

0,000300

5 e)

61,08

46,69

0,000336

7,95

6,08

0,000300

Vysv tlivky k tabulce:
c30min.… maximální hodnota p ísp vk k p lhodinovým imisním koncentracím VOC
ch…...... maximální hodnota p ísp vk k hodinovým imisním koncentracím VOC
cr.......... p ísp vek k pr m rné ro ní imisní koncentraci VOC v µg/m3

Podrobné výpisy výpo t jsou v p íloze rozptylové studie. Zde jsou uvedeny
p ísp vky imisních koncentrací VOC ve všech výpo tových bodech mimo sí p i
r zných pov trnostních podmínkách (p i r zné t íd stability po así a rychlosti v tru).
P ílohou rozptylové studie je také grafické znázorn ní p ísp vk k imisním
koncentracím VOC ve form izoliní.
Shrnutí:
Vypo tené p ísp vky k maximálním p lhodinovým imisním koncentracím VOC
(uhlovodík ) v 5 výpo tových bodech bodech mimo sí se pohybují v rozmezí od
61,08 do 92,03 µg/m3 (stá ení) a od 7,95 do 11,97 µg/m3 (výdej). V obytné zástavb
(ve výšce 1,5 m nad terénem) byly vypo teny p ísp vky k maximálním p lhodinovým
imisním koncentracím VOC (uhlovodík ) ve výši 0 až 100 µg/m3 (stá ení) a 0 až
10 µg/m3 (výdej).
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Vypo tené p ísp vky k maximálním hodinovým imisním koncentracím VOC
(uhlovodík ) v 5 výpo tových bodech bodech mimo sí se pohybují v rozmezí od
46,69 do 70,56 µg/m3 (stá ení) a od 6,08 do 9,18 µg/m3 (výdej). V obytné zástavb
(ve výšce 1,5 m nad terénem) byly vypo teny p ísp vky k maximálním hodinovým
imisním koncentracím VOC (uhlovodík ) ve výši 0 až 50 µg/m3 (stá ení) a od 0 až
10 µg/m3 (výdej).
Vypo tené p ísp vky k pr m rným ro ním imisním koncentracím VOC (uhlovodík )
v 5 výpo tových bodech bodech mimo sí se pohybují v rozmezí od 0,00034 do
0,00052 µg/m3 (stá ení) a od 0,00030 do 0,00046 µg/m3 (výdej). V obytné zástavb
(ve výšce 1,5 m nad terénem) byly vypo teny p ísp vky k pr m rným ro ním imisním
koncentracím VOC (uhlovodík ) ve výši 0,0000 až 0,0001 µg/m3 (stá ení)
a 0,0000 až 0,0005 µg/m3 (výdej).
Imisní limity pro t kavé organické látky s výjimkou benzenu na ízením vlády
. 350/2002 Sb., v platném zn ní nejsou stanoveny. Pro pot eby rozptylové studie
byly zvoleny „fiktivní limitní imisní koncentrace“ pro VOC 100 µg/m3 pro ro ní pr m r
a 400 µg/m3 pro hodinový pr m r (viz kapitola 3. Imisní limity).
Vlivy na hlukovou situaci
Provoz samotného posuzovaného zám ru - erpací stanice pohonných hmot není
významným zdrojem hluku.
Dále jsou uvedeny informace týkající hlukové situace v zájmové lokalit vyvolané
provozem zdroj hluku umíst ných v areálu šrotišt . Podkladem k hodnocení byly
modelové výpo ty hlukové studie (viz p íloha . 14). Výpo tové/m ící body byly
umíst ny u nejbližšího chrán ného venkovního prostoru a chrán ného venkovního
prostoru staveb (obytné zástavby) v blízkosti zám ru – viz tabulka . 12. M ení bylo
provedeno 3 m nad terénem, výpo tové body byly umíst ny ve výšce 3 m, u bodu
. 1 také pro výšky 6 – 18 m, u bodu . 2 a 4 pro výšky 6 – 12 m – jedná se
o panelovou zástavbu (6 pater a 4 patra).
Tab. . 12: Výpo tové a m ící body
Výpo tový
Umíst ní
bod
1
u domu .p. 862 (67) - 6. patrový panelový d m.
2
ulice Sládkova, u domu .p. 698 (1) - 4. patrový panelový d m.
u plotu domu .p. 526 - patrový rodinný d m (v etn dom v bezprost edním
3
okolí).
4
u domu .p. 682 - 4. patrový d m.
na hranici areálu firmy TSR Czech Republic, s.r.o., ve sm ru k chrán nému
5
venkovnímu prostoru.
1)

lze použít nam enou hodnotu v m ícím bod

. 1.

M ením provedeným na hranici chrán ného venkovního prostoru nebylo prokázáno
p ekra ování hygienických limit daných pro stacionární zdroje hluku. Nam ená
hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq je ovlivn na i silni ní dopravou
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na okolních komunikacích, p edevším t íd SNP a nadjezdu ulice Vavákova. V dob
m ení též lety malých sportovních letadel.
Chrán ný venkovní prostor je od areálu firmy TSR Czech Republic, s.r.o. odstín n
n kolika výrobními, v sou asné dob nevyužívanými výrobními halami a budovami
(ve výpo tech se s nimi uvažuje) a pásem vzrostlých náletových strom (ve
výpo tech se s nimi neuvažuje).
Zm na výrobní technologie – instalace nových hydraulických n žek a zm na
manipulace s kovovým šrotem bude mít pro posuzovanou oblast p ínos:
-

zdroj hluku je posunut dále od hranice chrán ného venkovního prostoru,

-

zmenší se plocha využívaná firmou TSR Czech Republic, s.r.o.,

-

manipulace s kovovým šrotem bude probíhat v menší výšce (nahrazení
mostových je áb kolovými naklada i),

-

kapacita nových n žek je vyšší, proto odpadne nárazová výroba v no ních
hodinách,

-

nové hydraulické n žky jsou z bo ních stran zakrytované.

Celková výrobní kapacita, v etn nárok na dopravu (silni ní i železni ní) z stane na
stávající úrovni.
Nové hydraulické n žky jsou již z výroby opat eny protihlukovými kryty. Dle
provedeného modelového výpo tu nedojde vlivem provozu hydraulických n žek
k p ekro ení hygienických limit na hranici chrán ného venkovního provozu. Není
proto nutné navrhovat a realizovat další protihluková opat ení.
V následující tabulce jsou shrnuty výstupy hlukové studie.
Tab. . 13: Výsledky vlivu akustické emise ze stacionárních zdroj hluku na imisní
stav ve výpo tových bodech (výšce 3 m nad terénem).
Výpo tový
Výška
bod

1

2
3

3
6
9
12
15
18
3
6
9
12
3

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T [dB]
Den (0600-2200hod)
Vypo ítaná hodnota
Nam ená
Hygienický
Limit
Aktivní v.
1)
3)
limit
spln n 2)
hodnota
Nulová v.
5)
n žky vše
46,3
46,1
43,8
44,0
50
Ano
----44,3
44,7
50
Ano
----44,7
45,0
50
Ano
----45,8
46,3
50
Ano
----46,7
47,4
50
Ano
----47,1
47,7
50
Ano
--45,9
43,2
43,7
50
Ano
----43,8
44,3
50
Ano
----44,1
44,7
50
Ano
----44,8
45,6
50
Ano
50,0
49,0
45,2
46,4
50
Ano
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Výpo tový
Výška
bod

4
5

3
6
9
12
3

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T [dB]
Den (0600-2200hod)
Vypo ítaná hodnota
Nam ená
Hygienický
Limit
Aktivní v.
hodnota 1)
limit
spln
n 2)
Nulová v. 3)
n žky vše 5)
48,9
46,2
40,9
42,5
50
Ano
----41,1
43,2
50
Ano
----41,4
43,6
50
Ano
----40,5
43,8
50
Ano
4)
71,8
69,1
58,1
60,7
50
---

1)

nam ená hodnota s provedenou korekcí na hluk z dopravy v ulici Gagarinova,
limit porovnán s výpo tovými hodnotami
3)
jedná se pouze o orienta ní hodnoty (proto nejsou uvedeny hodnoty v ostatních výškách)
4)
odpovídá p ibližn nam ené hodnot LpA50
5)
hydraulické n žky + doprava v areálu
T = 8 hod pro den (8 nejhlu n jších, na sebe navazujících hodin)
2)

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq vyvolaná provozem nových
hydraulických n žek (samostatn i se zapo ítáním vlivu dalších stacionárních zdroj
hluku v areálu firmy TSR Czech Republic, s.r.o.) nep ekro í v žádném bodu
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“.
Na základ modelového výpo tu a výše uvedeným fakt m lze konstatovat, že po
zprovozn ní zám ru dojde k mírnému poklesu hladinu hluku vyvolaného provozem
stacionárních zdroj hluku.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Nakládání s odpadními vodami a s látkami závadnými vodám musí respektovat
ochranu jakosti povrchových a podzemních vod podle zákona . 254/2001 Sb.,
o vodách v platném zn ní a dle p íslušných provád cích p edpis .
Samotná erpací stanice i navazující manipula ní plocha bude technicky
zabezpe ena proti pr niku ropných látek do p dy, povrchových a podzemních vod.
Manipula ní plocha je navržena betonová, chrán na isolací odolávající ropným
látkám, která brání úniku úkap a ropných látek do p dy. Manipula ní plocha je
ohrani ena a vyspádována s odtokem do bezodtokové jímky o objemu 5 m3.
Bezpe nostní jímka bude pravideln vyvážena odbornou firmou. etnost vyvážení
bude realizována dle aktuální pot eby tak, aby byla zachována pot ebná kapacita pro
p ípad p ívalového dešt . (Bilance odtokových pom ru pro období p ívalových deš
byla výpo tem stanovena na 0,266 m3/15 min.) Odpov dná osoba bude ur ena
v provozním ádu erpací stanice.
Skladovací nádrž je nadzemní dvoupláš ová se signalizací net snosti, což v p ípad
výskytu net snosti je velmi jednoduché ešení opravy takové nádrže oproti nádržím
podzemním. Nádrž je vybavena plovákovým stavoznakem limitní hladiny produktu se
signalizací minimální, maximální a havarijní hladiny. Nádrž bude mít také signalizaci
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t snosti nádrže a limitních. Ve sk íni jsou i pot ebné uzavírací armatury. P i dosažení
maximální hladiny se automaticky erpadlo vypne. Obdobná signalizace je
namontována i v jímce.
Látky závadné vodám musí být 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.
P ed kolaudací bude vypracován a p edložen ke schválení plán opat ení pro p ípad
havarijního úniku závadných látek - Havarijní plán PHM (dle § 39 odst. 2 a),
. 254/2001 Sb. o vodách, v platném zn ní). Tento plán bude popisovat (mimo jiné)
možné havarijní a mimo ádné stavy v etn postup zdolání náhodných únik
a havárií a dále také preventivní opat ení pro p edcházení vzniku havárií.
Všechny prostory, kde se bude nakládat s látkami závadnými vodám, budou
dostate n zabezpe eny proti úniku nebezpe ných látek a budou vybaveny
dostate ným množstvím sana ních havarijních prost edk .
Veškerá za ízení, v nichž se budou používat, zachycovat, shromaž ovat,
zpracovávat i dopravovat závadné látky budou v takovém technickém stavu
a provozovány tak, aby bylo zabrán no úniku t chto látek do p dy, podzemních
a povrchových vod. Používané instalace a technologická za ízení se budou
pravideln kontrolovat v rozsahu dle požadavk dodavatele a platné legislativy.
Odvod nezne išt ných deš ových vod ze st echy nad výdejním stojanem (cca 1 x 2
m) bude realizován do místní kanalizace, která vede v blízkosti objektu PHM.
Vzhledem k technickému i organiza nímu zabezpe ení se nep edpokládá pr sak
ropných látek i zne išt ných vod do podzemních vod a jejich ovlivn ní. Uvažovaný
zám r bude mít minimální vliv na charakter odvodn ní oblasti, nezp sobí zm ny
hydrogeologických charakteristik a ani neovlivní kvalitu podzemní vody.
Obecn lze za hlavní rizika zhoršení jakosti podzemní i povrchové vody p i budoucím
provozu zám ru považovat p ípadné havárie i jiné nestandardní stavy (viz kapitola
B. III. 5).
P 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 mén významný.
Vlivy na p du
erpací stanice PHM bude situována v k.ú. Slezské P edm stí, na pozemku
. 1473/17. Dot ený pozemek je veden v katastru nemovitostí jako zastav ná plocha
a nádvo í. ást pozemku ur ená k realizaci zám ru je tvo ena zpevn nou asfaltovou
plochou. Realizací zám ru nedojde k záboru zem d lského p dního fondu (dále jen
ZPF) nebo lesního p dního fondu (dále jen LPF). Pozemky jsou majetkem investora
(spole nosti TSR Czech Republic s.r.o.).
Realizace zám ru je v souladu s územním plánem m sta Hradce Králové (viz
vyjád ení v p íloze oznámení . 9).
Posuzovaná neve ejná erpací stanice s manipula ní plochou je standardn
zabezpe ena proti úniku ropných látek do p dy a horninového prost edí (viz popis
v p edchozí kapitole).
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Problematika zne išt ní p dy souvisí také s vlastní výstavbou p i používání pot ebné
stavební techniky a v procesu nakládání a likvidace nevyužitých stavebních materiál
a odpad z procesu výstavby. Opat ení k p edcházení t chto negativních vliv jsou
uvedeny v kapitole . D. 4.
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.
P i dodržení dále navržených opat ení je riziko negativního vlivu výstavby
i provozu neve ejné erpací stanice PHM na zne išt ní p dy minimální.
Negativní ovlivn ní stability p dy se nep edpokládá.
Vlivy na horninové prost edí
V celém areálu byl proveden inženýrsko geologický pr zkum. Výsledky pr zkumu
byly použity p i návrhu rekonstrukce a jsou zahrnuty do projektové dokumentace.
Zm ny hydrogeologických charakteristik se nep edpokládají. Ložiska nerostných
surovin ani dobývací prostory se v dot eném území nenachází. Vliv lze ozna it za
nulový.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Dot ené území je p em n no lidskou inností. Celkov je plocha areálu využitá
a využitelná vegetací malá, je tvo ena p edevším zpevn nými plochami a objekty.
erpací stanice s manipula ní plochou bude umíst na v areálu šrotišt u železni ní
vle ky v míst stávající asfaltové plochy.
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 . 10).
Zvlášt chrán ná území, území p írodních park se v míst zám ru ani v nejbližším
okolí nevyskytují. Provozem stanice PHM se nep edpokládá ovlivn ní funkce ÚSES
(v kapitole C.I.3. je umíst ní a charakter prvk ÚSES podrobn popsán).
P i výstavb , b žném provozu 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) v souvislosti s výstavbou a provozem neve ejné erpací stanice.
Vzhledem k lokalizaci a charakteru zám ru lze konstatovat, že posuzovaný zám r
nebude mít významný negativní dopad na biologicky významné hodnoty
v širším území.
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.
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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 vnitropodnikové erpací stanice je navržen v areálu šrotišt v m stské ásti
Slezské P edm stí.
Zvlášt chrán ná území, území p írodních park , významné krajinné prvky a kulturní
dominanty se v míst zám ru nevyskytují. Za významný krajinný prvek „ze zákona“
lze považovat Piletický potok (od zám ru vzdálen cca 700 m).
Estetická kvalita zájmové oblasti již byla narušena stávajícími plochami a objekty
v pr myslové zón . Realizací erpací stanice nedojde k významn jším zm nám
oproti stávajícímu stavu.
B hem provozu zám ru se nep edpokládají negativní vlivy na funk ní využití krajiny.
Negativní vliv výstavby a provozu erpací stanice na estetickou a p írodní
hodnotu krajiny z hlediska rozsahu je málo významný, lokálního charakteru.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vlivy na hmotný majetek a jiné lidské výtvory se nep edpokládají.

2. Rozsah vliv vzhledem k zasaženému území a populaci
erpací stanice PHM bude situována v k.ú. Slezské P edm stí, na pozemku
. 1473/17. Dot ený pozemek je veden v katastru nemovitostí jako zastav ná plocha
a nádvo í. Realizací zám ru nedojde k záboru zem d lského p dního fondu (dále
jen ZPF) nebo lesního p dního fondu (dále jen LPF). Pozemky jsou majetkem
investora (spole nosti TSR Czech Republic s.r.o.).
Rozsah vliv vzhledem k zasaženému území je lokálního charakteru. Provozování
erpací stanice pohonných hmot v navrženém rozsahu nebude mít p ímý významný
negativní vliv na zdraví obyvatelstva v zájmové lokalit .
Zám r bude ešen tak, aby nemohlo dojít ke zne išt ní podzemních ani povrchových
vod jeho provozem. Látky závadné 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
t kavých organických látek lze konstatovat, že provoz erpací stanice nebude mít
významné vlivy na ovzduší. Rozsah p edpokládaných imisních koncentrací t kavých
organických látek v rámci širšího území je patrný ze znázorn ní sítí uvedených
v p íloze . 4 rozptylové studie. Klima nebude provozem zám ru ovlivn no.
Samotný posuzovaný zám r nebude významným zdrojem hluku. Na základ
modelového výpo tu hlukové studie, která hodnotí provoz stacionárních zdroj hluku
v areálu šrotišt , lze konstatovat, že po rekonstrukci dojde k mírnému poklesu
hladinu hluku v zájmové lokalit . Grafické výstupy modelového výpo tu hlukové
studie (izofony) - zatížení posuzované lokality stacionárními zdroji hluku – jsou
uvedeny v kapitole . 11 hlukové studie.
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Zám r je navržen do stávajícího areálu šrotišt , do místa stávající zpevn né
asfaltové plochy. Nep edpokládá se negativní vliv zám ru na faunu a flóru, zm ny
v biologické rozmanitosti a ve struktu e a funkci ekosystém .
Zvlášt chrán ná území, území p írodních park a kulturní dominanty se v míst
zám ru nevyskytují. Registrované VKP se v míst zám ru ani v jeho bezprost edním
okolí nevyskytují, za významný krajinný prvek „ze zákona“ lze považovat Piletický
potok (od zám ru vzdálen cca 700 m).
Dle Generelu SES se v nejbližším okolí ešeného zám ru (cca 500 m od zám ru)
nachází lokální biokoridor „Za skladištní oblastí“ s po adovým íslem 6. V LBK 6 je
vloženo lokální biocentrum „Za SSŽ“ s po adovým íslem 6/1 (cca 750 m od
zám ru). Cca 700 m od zám ru se nachází funk ní lokální biokoridor „Piletický
potok“ s po adovým íslem 3. Funk ní lokální biocentrum „Pod zahradami“
s po adovým íslem 3/4 je vloženo v LBK 3 (od zám ru je vzdálen cca 700 m).
Severní hranici areálu šrotišt lemuje interak ní prvek ( . 2). Cca 500 m od ešeného
zám ru se nachází interak ní prvek ( . 3), který je áste n funk ní. Prvky ÚSES
jsou popsány v kapitole C. a znázorn ny v p íloze . 5.
B hem provozu zám ru se nep edpokládají negativní vlivy na funk ní využití krajiny.
Estetická kvalita zájmové oblasti již byla narušena stávajícími plochami a objekty
pr myslové zóny. Vzhledem k charakteru, kapacit a umíst ní zám ru lze
konstatovat, že posuzovaný zám r nebude mít významný negativní dopad na
biologicky významné hodnoty v území.
P i dodržení všech navrhovaných bezpe nostních opat ení je pravd podobnost
havárie nízká – opat ení zabezpe ují, i v p ípad provozních poruch a provozních
únik závadných látek, že nedojde ke kontaminaci složek zp sobené t mito
závadnými látkami.
Na základ výše uvedeného shrnutí 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 významné negativní ovlivn ní
složek životního prost edí.
Za p edpokladu realizace dále navržených podmínek k ochran životního prost edí
a zdraví obyvatelstva vyplývajících z procesu posuzování lze konstatovat, že životní
prost edí v dot ené lokalit jako celek nebude ovlivn no nad únosnou míru.

3. Údaje
o
možných
významných
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.

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

kompenzaci

Období p ípravy zám ru
Zám r „ erpací stanice PHM“ bude projektován a realizován v rozsahu a dle
navrženého technického ešení posouzeného v p edloženém oznámení.
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V rámci další projektové p ípravy je nutné zajistit:
-

Souhlas k nakládání s nebezpe nými odpady (dle §16 odst. 3 zákona . 185/2001
Sb., v platném zn ní), který ud luje obecní ú ad obce s rozší enou p sobností –
Magistrát m sta Hradec Králové,

-

Povolení k umíst ní st edního zdroje zne iš ování ovzduší (dle § 17 odst. 5,
zákona . 86/2002 Sb., o ochran ovzduší a zm n n kterých zákon , v platném
zn ní), které ud luje Krajský ú ad Královéhradeckého kraje, odbor životního
prost edí a zem d lství.

-

Zpracování plánu opat ení pro p ípad havarijního úniku závadných látek –
„Havarijní ád PHM“ (dle § 39 odst. 2 a), . 254/2001 Sb. o vodách, v platném
zn ní). Havarijní plán schvaluje p íslušný vodoprávní ú ad – Magistrát m sta
Hradec Králové, odbor životního prost edí.

-

Vypracování provozního ádu za ízení.

Období výstavby
-

Veškeré nep íznivé vlivy stavebních prací spojené s návozem stavebního
a technologického materiálu budou správnou organizací stavby sníženy na
minimum.

-

P i stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany
podzemních a povrchových vod a p dy.

-

Investor stavby vytvo í v rámci za ízení staveništ podmínky pro t íd ní
a shromaž ování jednotlivých druh odpad v souladu se stávajícími p edpisy
v oblasti odpadového hospodá ství, o vznikajících odpadech v pr b hu stavby
a zp sobu jejich zneškodn ní nebo využití bude vedena odpovídající evidence;
sou ástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady
v etap výstavby nejprve nabídnout k využití.

-

V pr b hu výstavby erpací stanice budou provád ny zkoušky na jednotlivých
technologických za ízeních a to zejména:
V rámci funk ní zkoušky bude ov ena t snost za ízení a jeho funkce. Výsledky
všech díl ích zkoušek budou samostatn evidovány a budou sou ástí zápisu
o p evzetí stavby.
Na technologickém za ízení se požaduje provedení komplexní zkoušky, p i které
budou vyzkoušeny funkce veškerého technologického za ízení erpací stanice.
Po provedení úsp šných komplexních zkoušek bude zahájen zkušební provoz
erpací stanice. Výsledky všech díl ích zkoušek budou samostatn evidovány
a budou sou ástí zápisu o p evzetí stavby.

-

D sledn budou dodržovány podmínky vyjád ení všech dot ených orgán
a organizací.

Období provozu
- Ve zkušebním provozu erpací stanice PHM bude vypracována provozní
evidence st edního zdroje zne iš ování ovzduší a bude provedeno
autorizovaného m ení emisí.
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- V pravidelných intervalech, daných vyhláškou . 356/2002 Sb., v platném zn ní
bude následn provád no jednorázové autorizované m ení emisí.
- V dob provozu za ízení budou pln ny povinnosti provozovatele st edního zdroje
zne iš ování ovzduší, stanovené v § 11 zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní.
-

Z hlediska ochrany vod i p d budou látky závadné vodám (a p d ) zabezpe eny
dle p íslušných legislativních p edpis .

-

Veškerá za ízení, v nichž se budou používat, zachycovat, shromaž ovat,
zpracovávat i dopravovat závadné látky budou v takovém technickém stavu
a provozovány tak, aby bylo zabrán no úniku t chto látek do p dy, podzemních
a povrchových vod. Používané instalace a technologická za ízení (v etn
zabezpe ovacího a signaliza ního zajišt ní) se budou pravideln kontrolovat
v rozsahu dle požadavk dodavatele a platné legislativy.

-

Všechny prostory, kde se bude nakládat s látkami závadnými vodám, budou
dostate n zabezpe eny proti úniku nebezpe ných látek a budou vybaveny
dostate ným množstvím sana ních havarijních prost edk . Vzniklé úkapy
závadných látek budou neprodlen odstra ovány.

-

Bezodtoká jímka, do které je odvodn na manipula ní plocha, bude pravideln
vyvážena odbornou firmou. etnost vyvážení bude realizována dle aktuální
pot eby tak, aby byla zachována pot ebná kapacita pro p ípad p ívalového dešt .

-

Opravy, išt ní a kontrolu za ízení v prostoru s nebezpe ím výbuchu provád t
v souladu s platnou technickou normou ( SN 65 02 01). V okruhu 5 m od erpací
stanice je zakázáno kou it a manipulovat s otev eným ohn m.

-

Všichni dot ení pracovníci budou pravideln seznamováni s provozním ádem,
požárními p edpisy, havarijním plánem a budou d kladn proškoleni i v oblasti
bezpe nosti práce na pracovišti.

-

Pracovníci, kte í budou mít povolení k dopl ování motorové nafty budou používat
p edepsané osobní ochranné prost edky, dodržovat zákaz kou ení a manipulace
s otev eným ohn m.

-

Do zóny, navržené pro stá ení, bude po dobu stá ení zákaz vjezdu jiných
motorových vozidel.

5. Charakteristika nedostatk ve znalostech a neur itostí, které se
vyskytly p i specifikaci vliv
Imisní situace p ímo v dot ené lokalit
není trvale sledována žádnými
monitorovacími stanicemi. Pro vyjád ení pozadí byly použity hodnoty imisních
koncentrací z monitorovacích stanic s odpovídající reprezentativností.
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí, hluku nejsou a nemohou být
absolutn p esnou prognózou - jsou postaveny na základ sou asného poznání.
Zájmová lokalita je antropogenn p em n na. Dot ená ást pozemku, ur ená
k výstavb
erpací stanice, je tvo ena zpevn nou asfaltovou plochou. Z tohoto
d vodu nebyl realizován biologický pr zkum.
Tyto skute nosti by však zásadn nem ly ovlivnit
k životnímu prost edí a zdraví obyvatelstva.
EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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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 bez
vybudování erpací stanice.
Aktivní varianta p edstavuje realizaci zám ru – výstavbu neve ejné erpací stanice
v areálu šrotišt .
Stavba vzhledem ke stávajícímu stavu území se jeví jako dob e p ipravená s tím, že
se jedná o stavbu novou, tedy i více zabezpe enou. Realizací zám ru nedojde
k podstatným zm nám, které by ovliv ovaly komplexní ráz stávajícího území.
Za p edpokladu realizace dále navržených podmínek k ochran životního prost edí
a zdraví obyvatelstva vyplývajících z procesu posuzování lze konstatovat, že životní
prost edí v dot ené lokalit jako celek nebude ovlivn no nad únosnou míru.
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F.

DOPL UJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj v oznámení
Hlavní výchozí teze, prameny, literatura
Mapové podklady:
Culek, M. a kol.: Biogeografické regiony eské republiky, m ítko 1 : 500 000,
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.
Katastrální mapa – situace širších vztah , 2005, m ítko: 1 : 1 000.
Quitt, E: Mapa klimatických oblastí
SAV, Brno 1970.

SSR, m ítko 1 : 500 000, Geografický ústav

Územní plán M sta Hradce Králové: Životní prost edí, m ítko: 1 : 10 000.
Územní plán M sta Hradce Králové:Územní systém ekologické stability, m ítko:
1 : 5 000.
ASAS – situace – nový stav, erven 2006, m ítko: 1 : 500.
ASAS – situace – nový stav, srpen 2006, m ítko: 1 : 500.
Literární podklady:
ASAS, Rekonstrukce stávajícího šrotišt – Pr vodní zpráva, srpen 2006.
ASAS, Rekonstrukce stávajícího šrotišt – Souhrnná technická zpráva, srpen 2006.
ASAS, Rekonstrukce stávajícího šrotišt – Technická zpráva – nádrž na naftu.
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.
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.
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SZÚ Praha (1993): P íloha .1/1993 k Acta hygienica, epidemiologica et
microbiologica. Praha, kv ten 1993.
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 spole nosti ASAS - Ing. Antonín St eda (oznamovatel zám ru)
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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G. VŠEOBECNÉ
SROZUMITELNÉ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

SHRNUTÍ

Zám r je navržen v severovýchodní ásti m sta Hradec Králové, v m stské ásti
Slezské P edm stí. Areál je situován jižn od ulice Vážní a východn od ulice
Panelová.
V areálu (v míst stávající zpevn né asfaltové plochy) bude vystav na podniková
erpací stanice pohonných hmot tvo ená jedním stojanem na naftu a ocelovou
nadzemní dvoupláš ovou cisternou 25 m3. Bude sloužit pro dopl ování paliva pro
mobilní naklada e a lokotraktory. Manipula ní plocha erpací stanice bude izolována
proti pr sak m ropných produkt a odvodn na do bezodtoké vyvážecí jímky 5 m3.
Bezpe nostní jímka bude pravideln vyvážena odbornou firmou, etnost vyvážení
a odpov dní osoba bude ur ena v provozním ádu erpací stanice. P edpokládaná
ro ní výto stanice je do 200 m3.
Obyvatelstvo, ovzduší, hluková situace
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.
P ísp vky k pr m rným ro ním imisním koncentracím t kavých organických látek
(uhlovodík ) jsou dle výpo t rozptylové studie velmi nízké. Vzhledem k charakteru
a kapacit zám ru se nep edpokládá u obytné zástavby nadm rný nár st imisí
t kavých organických látek vyvolaný zprovozn ním neve ejné erpací stanice
pohonných hmot.
Provoz samotného posuzovaného zám ru není významným zdrojem hluku. Na
základ modelového výpo tu hlukové studie lze konstatovat, že po realizaci
rekonstrukce šrotišt dojde k mírnému poklesu hladinu hluku vyvolaného provozem
stacionárních zdroj hluku provozovaných v rámci areálu.
Voda
Vzhledem k technickému i organiza nímu zabezpe ení provozu erpací stanice
pohonných hmot se nep edpokládá pr sak ropných látek i zne išt ných vod do
podzemních vod a jejich ovlivn ní. Uvažovaný zám r bude mít minimální vliv na
charakter odvodn ní oblasti, nezp sobí zm ny hydrogeologických charakteristik
a ani neovlivní kvalitu podzemní vody.
P i b žném provozu a dodržování platné legislativy a všech navržených opat ení se
nep edpokládá kontaminace vod a p dy.
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P da
erpací stanice PHM bude situována v k.ú. Slezské P edm stí, na pozemku
. 1473/17. Dot ené pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí jako zastav ná
plocha a nádvo í. Realizací zám ru nedojde k záboru zem d lského p dního fondu
(dále jen ZPF) nebo lesního p dního fondu (dále jen LPF). Pozemky jsou majetkem
investora (spole nosti TSR Czech Republic s.r.o.).
Realizací uvažovaného zám ru nedochází ke zm nám a zp sobu užívání p dy,
nebude se m nit místní topografie, nedojde k ovlivn ní stability nebo erozi p dy.
Vlivy na horninové prost edí a p írodní zdroje
Nerostné zdroje se v dot eném území nenachází. Zm ny hydrogeologických
charakteristik se nep edpokládají. Nezm ní se ani horninové prost edí.
Flóra, fauna, ekosystémy
erpací stanice s manipula ní plochou bude umíst na v areálu šrotišt u železni ní
vle ky v míst stávající asfaltové plochy.
Hodnocená lokalita není sou ástí žádného zvlášt chrán ného území. Zám r
neovlivní funkci ÚSES, nebo se nedotkne žádného prvku ÚSES v zájmovém území.
Vzhledem k lokalizaci a charakteru zám ru lze konstatovat, že posuzovaný zám r
nebude mít významný negativní dopad na biologicky významné hodnoty v širším
území. Nep edpokládá se negativní vliv ani na lokality soustavy Natura 2000.
Krajina
Estetická kvalita zájmové oblasti již byla narušena stávajícími plochami a objekty
pr myslové zóny.
Negativní vliv výstavby erpací stanice na estetickou a p írodní hodnotu krajiny je
málo významný.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vlivy na hmotný majetek a jiné lidské výtvory se nep edpokládají.
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 „ erpací stanice PHM v areálu šrotišt Pouchov“ 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 nebude významn nep ízniv
ovliv ovat životní prost edí ani obyvatelstvo.
S realizací erpací stanice PHM v areálu šrotišt Pouchov 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. . 9.
Stanovisko orgánu ochrany p írody podle § 45i zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní
zákona . 218/2004 Sb. je p ílohou oznámení . 10
Seznam p íloh oznámení
Dokumentace stavby a ostatní p ílohy:
P íloha . 1:

Výkresová dokumentace zám ru

P íloha . 2:

Vý ez z leteckého snímku Hradce Králové

P íloha . 3:

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

P íloha . 4:

Situace širších vztah – zátopová území

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:

Vyjád ení p íslušného stavebního ú adu z hlediska plánovací
dokumentace

P íloha . 10:

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

P íloha .11:

Sd lení p íslušného odboru Krajského ú adu Královéhradeckého
kraje z hlediska za azení zám ru podle zákona . 100/2001 Sb.,
v platném zn ní.

P íloha . 12:

Výpis z katastru nemovitostí

P íloha . 13:

Rozptylová studie

P íloha . 14:

Hluková studie
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