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Zkratky a symboly použité v textu
AV R

Akademie v d eské republiky

BPEJ

Bonitovaná p dn ekologická jednotka

CHOPAV

Chrán ná oblast p irozené akumulace vod

HMÚ

eský hydrometeorologický ústav

CHÚC

Chrán né únikové cesty

CZT

Centralizované zásobování teplem

JV

Jihovýchod

JZ

Jihozápad

KRNAP

Krkonošský národní park

LAeq,T

Hladina akustického tlaku v ase T

MŽP R

Ministerstvo životního prost edí eské republiky

NEL

Nerozpušt né extrahovatelné látky

NN

Nízké nap tí

NOx

Oxidy dusíku

NV

Nákladní vozidla

OV

Osobní vozidla

PM

Proporcionální regulátor pr toku

PM10

Suspendované ástice frakce PM10

PUPFL

Pozemek ur ený k pln ní funkce lesa

RBC

Regionální biocentrum

RBK

Regionální biokoridor

SR

Sk í ový rozvad

SZ

Severozápad

TTP

Trvalý travní porost

TUV

Teplá užitková voda

ÚSES

Územní systém ekologické stability

ÚT

Úst ední topení

VKP

Významný krajinný prvek

VN

Vysoké nap tí

VZD

Vzduchotechnika

WHO

Sv tová zdravotnická organizace

ZPF

Zem d lský p dní fond

ZT

Zdravotní technika
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma
ONSET a. s.

2. I
273 80 891

3. Sídlo (bydlišt )
Anglická 82/26
120 00 Praha 2

4. Jméno, p íjmení, bydlišt a telefon oprávn ného zástupce oznamovatele
Ing. Lud k Šulc
Anglická 26
120 00 Praha 2
Tel: 602 480 367

B.

ÚDAJE O ZÁM RU

I.

Základní údaje

1. Název zám ru a jeho za azení podle p ílohy . 1
Název zám ru:
Vrchlabí – Bytové domy Pivovar
Za azení zám ru do p íslušné dle p ílohy . 1:
Podle zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prost edí v platném
zn ní, p ílohy . 1, pat í zám r do kategorie II mezi zám ry vyžadující zjiš ovací ízení.
Zám r svým charakterem spl uje charakteristiku bodu 10.6 Skladové nebo obchodní
komplexy v etn nákupních st edisek o celkové vým e nad 3 000 m2 zastav né plochy;
parkovišt nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v sou tu pro celkovou stavbu.

2. Kapacita (rozsah) zám ru
Po et byt : 156
Podlahová plocha byt : 10 263 m2
Plocha balkon a teras: 1 206 m2
EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové
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Krytá stání: 123 osobních automobil
Venkovní stání: 114 osobních automobil

3. Umíst ní zám ru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj: Královéhradecký
Obec: Vrchlabí
Katastrální území: Vrchlabí
stavební parcely íslo.: 726/1, 726/2, 1206, 3424, 3425,
pozemkové parcely íslo: 467/4, 467/26, 2634, 467/36, 1989/3, 467/25.
Realizací inženýrských sítí budou dot eny pozemkové parcely íslo 1831/2, 1989/1,
467/28.
Zájmové území je situováno v areálu bývalého pivovaru v obytné ásti m sta.
Na severní stran je p ístupný z ulice Komenského, jižní stranu tvo í stávající zástavba
rodinných dom .
Fotodokumentace z obhlídky lokality je sou ástí p ílohy . 2 tohoto oznámení.
Obrázek . 1: Situace umíst ní zám ru

A
A
P
Arrreeeááálll bbbýýývvvaaallléééhhhooo P
Piiivvvooovvvaaarrruuu

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

s jinými zám ry

Zájmovým územím je areál bývalého pivovaru v obytné ásti m sta Vrchlabí. Areál
p iléhá na severní stran k ulici Komenského, na jižní stran je omezen stávající zástavbou
rodinných domk . V sou asné dob je areál využíván jako výrobní a skladovací objekt.
Lokalizace tohoto areálu v obytné zón m sta má za následek dopravní a hygienické
problémy.

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové
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Zám rem investora je demolice všech stávajících objekt a p ístaveb bývalého
pivovaru krom hlavní historické budovy. Na vzniklých plochách jsou navrženy ty i bytové
domy se službami a drobnými prodejnami v p ízemí. Dopravní napojení bude zachováno
z Komenského ulice. Uvnit areálu je kruhová obslužná komunikace, ze které jsou p ístupná
venkovní i krytá parkovací stání.
V novém územním plánu obce, který je v dob zpracování tohoto oznámení ve stádiu
Konceptu je navržena zm na funk ního využití území na plochy smíšené m stské. Tyto
plochy jsou dle navržených regulativ nového územního plánu ur eny pro umíst ní vyšších
koncentrací rozmanitých obslužných inností m stského až regionálního významu
promíšených minimáln z 30 % s trvalým bydlením m stského typu, zahrnující stabilizované
plochy koncentrované zástavby centrálního území m sta s vymezenou m stskou památkovou
zónou a podrobn jšími regula ními požadavky.
Další projekty s možným kumulativním vlivem:
Z Konceptu nového územního plánu obce lze za projekty s možným kumulativním
vlivem ozna it plánovanou zástavbu na Liš ím kopci jihozápadn od zájmového území.
V bezprost ední blízkosti zám ru je také plánována plocha p edm stského bydlení
(4-19), která je zastoupena rodinnými domy m stského typu umíst né na více i mén hust a
pravideln uspo ádaných parcelách ur ených pro individuální bydlení s t snou vazbou na
zahrady s p evážn rekrea ní funkcí, které mohou být spojeny s drobnými provozovnami
vybavenosti a výrobních služeb provozovanými vlastními obyvateli objektu.
Za další zám r s možným kumulativním vlivem lze považovat stávající objekt Penny
Marketu, který je v územním plánu veden jako plocha území smíšených aktivit.
Obrázek . 2: Vý ez z Konceptu nového Územního plánu
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5. Zd vodn ní pot eby zám ru a jeho umíst ní, v etn p ehledu
zvažovaných variant a hlavních d vod (i z hlediska životního prost edí)
pro jejich výb r, resp. odmítnutí
Areál bývalého pivovaru, který je využíván ke skladování a výrob a situován
v obytné zón m sta je v sou asné dob zdrojem zne išt ní ovzduší a hlukové zát že.
Plánovanou rekonstrukcí dojde k vy ešení t chto problém a zárove i k zlepšení celkového
vzhledu celého areálu.
Rekonstruovaný objekt pivovaru z stane dominantním objektem v této m stské ásti.
Aplikace novodobých obkladových materiál s povrchovou úpravou imitující d ev né
obklady spolu s barevnou výplní balkón a barevným ešením fasád vytvo í pro obyvatele
p íjemné a esteticky zajímavé prost edí.

6. Stru ný popis technického a technologického ešení zám ru
Objekty A, B, C, D:
Výkopové práce
Výkopové práce budou provedeny jako otev ená stavební jáma se svahováním
v pom ru 1:0,75. Výkopová jáma bude provedena s ohledem na výškové osazení objektu na
terén. Na ploše staveništ bude sejmuta vrchní ást ornice v tlouš ce minimáln 300 mm,
která bude deponována v prostoru staveništ a bude použita na isté terénní úpravy v rámci
bytového komplexu. Vyt žený materiál (zemina) bude áste n skladován v prostoru
staveništ na p ipravených deponiích. Tato zemina bude po úprav a optimálních vlhkostních
podmínkách použita na zásypy v okolí objekt , na hrubé terénní úpravy a v omezené mí e i
do podloží pozemních komunikací. Zemina, která nebude vyhovovat svou kvalitou, bude
odvezena na skládku ur enou p íslušným stavebním ú adem.
Základy
drenáž.

Založení objektu je navrženo na základových pásech. Podél objekt bude provedena

Svislé konstrukce
Svislé nosné konstrukce 1. podzemního podlaží tvo í železobetonové monolitické
st ny obvodové a vnit ní. Vnit ní zdivo je navrženo z cihelných blok POROTHERM 24
AKU. Vnit ní p í ky jsou provedeny z cihelných blok POROTHERM 11,5 P+D.
Nadzemní podlaží jsou navržena jako st nový systém.
Vodorovné konstrukce
Stropní konstrukce jsou železobetonové stropní desky.
Schodišt
Schodišt je navrženo rovnoramenné z monolitického železobetonu.

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové
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St echa
St echa je navržena jako jednopláš ová. Rovné ásti st ech jsou ešeny s obráceným
po adím vrstev. St echa nad parkovišt m je z ásti s krycí vrstvou zeminy se zelení, z ásti
pochozí.
Podlahy
Veškeré podlahy jsou navrženy jako plovoucí s izola ním páskem po obvodu
místnosti. Železobetonové schodišt má nášlapnou vrstvu provedenu z keramické dlažby. V
prostoru garáže bude provedena betonová podlaha s protiskluzným vsypem.
Podhledy
byt .

Podhledy budou provedeny pouze v nezbytném rozsahu v hygienických prostorách

Hydroizolace
V dalším stupni projektové dokumentace bude zpracován hydrogeologický a radonový
pr zkum. V tomto stupni projektových prací je uvažováno, že v dané lokalit je st ední až
vysoké radonové riziko a nep edpokládá se podzemní tlaková voda. Hydroizolace spodní
stavby bude z fólie PVC SIKAPLAN Tunnel 14,6 tlouš ky 2,0 mm. Fólie PVC bude v úrovni
terénu ukon ena systémovým detailem na lišt z poplastovaného plechu VIPLANYL. V míst
pracovních spár železobetonové konstrukce budou do t chto spár vkládány bentonitové
pásky.
Ve st ešním plášti plochých st ech bude použito PVC fólie SIKAPLAN G18 tlouš ky
1,8 mm dle navržené skladby jednotlivých konstrukcí st ešního souvrství.
Tepelné a zvukové izolace
V podlahách v celém objektu je použito izola ních desek ORSIL N. Pouze v 1. PP
jsou pod betonovou mazaninou polystyrénové desky EPS 100 S tlouš ky 100 mm.
V ostatních podlažích je v podlaze použito 50 mm izolace ORSIL N, která slouží p edevším
jako izolace proti kro ejovému hluku. Po obvodu všech místností je použito izola ního
podlahového pásku ORSIL N/PP.
Suterénní st ny jsou zatepleny po celé své výšce perimetrickými deskami EPS P
v tlouš ce 100 mm, které zárove slouží jako ochrana hydroizolace.
Je t eba dbát na správné ešení v míst tepelných most .
Okna, balkónové dve e
Veškerá okna budou provedena z plastových profil a zasklená izola ní dvojsklem
s hodnotou k = 1,1 W/m2K. Okna budou otevírací a skláp cí. Parapety budou provedeny
z parapetních desek (MAX apod.).

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové
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Dve e
Vstupní dve e do objektu budou provedeny z hliníkových rám s p erušeným
tepelným mostem a zasklená izola ní dvojsklem. Vnit ní dve e budou provedeny jako plné,
p ípadn
áste n prosklené. Veškeré protipožární dve e budou v požadovaném stupni
požární odolnosti.
Vnit ní povrchy st n a strop
Povrchy železobetonových st n a sloup v 1. podzemním podlaží budou opat eny
st rkovou omítkou, zd né st ny vápennou štukovou omítkou. Na omítce bude nát r
PRIMALEX. V hygienických za ízeních bude keramický obklad proveden do výšky zárubn
dve í. Na parkovišti bude ponechán pohledový beton.
Vnit ní obklady
Ve všech prostorách sociálního za ízení bude proveden keramický obklad do výšky
vrchní hrany zárubn .
Pro dlažby a obklady budou použity lišty pro vn jší rohy obklad SCHLUTER RONDEC - PRO plastové, barva bílá – BW, lišty ukon ující u obklad a sokl SCHLUTER
plastové bílé a lišty dilata ní pro velké plochy dlažby SCHLUTER - DILEX - BWS plastové,
barva bílá – BW.
Vn jší povrchy st n
Venkovní povrch objektu bude tvo en omítkou na zateplovacím systému. N které
plochy budou obloženy kompozitním obkladem. Zdivo 1. NP bude obloženo z ásti kamenem
nebo jeho imitací.
Nát ry a malby
Ocelové zárubn budou opat eny 1x základním a 2x syntetickým nát rem, veškeré
ocelové prvky v celém objektu budou opat eny 1x základním nát rem a 2x emailovým
nát rem a venkovní ocelové konstrukce budou opat eny 1x základní nát rem a 2x emailovým
nát rem. Veškeré vnit ní povrchy st n a strop budou opat eny 2x nát rem PRIMALEX.
Klempí ské výrobky
Klempí ské výrobky budou provedeny z titanzinku.
Zábradlí
Zábradlí u schodišt jsou navržena ocelová s výplní ze skla, p ípadn z kompozitních
desek. Nát r ocelových prvk bude proveden 1x základní a 2x emailový. Madlo bude
provedeno rovn ž ocelové. Zábradlí bude kotveno p es kotvící desky z bo ní strany do
konstrukce schodišt .

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové
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Bezbariérové ešení
Domy jsou ešeny s ohledem na t lesn postižené osoby. Veškeré prostory, do kterých
je t eba zajistit p ístup t lesn postižených se nacházejí v 1. NP, které je p ístupné p ímo
z terénu. Parkování pro imobilní je na vyhrazených místech parkoviš .
Objekt stávajícího pivovaru
Svislé konstrukce
Obvodové zdivo stávající bude zatepleno. Vnit ní zdivo je navrženo z cihelných blok
POROTHERM 24 AKU. Vnit ní p í ky jsou z cihelných blok POROTHERM 11,5 P+D.
Vodorovné konstrukce
Stávající stropy jsou v n kterých ástech z I profil s cihelnou klenbovou výplní. Nové
stropy budou monolitické, p ípadn z I profil s VSŽ plechy.
St echa
D ev ný krov stávající bude zachován, budou vložena st ešní okna. St ešní pláš bude
sendvi ový s prov trávanou mezerou. Okraje st echy a svody budou vyh ívány.
Ostatní konstruk ní ásti budou ve stejném provedení jako u objekt A, B, C, D.
Parkovací plochy
Tyto plochy budou povrchov upraveny živi ným krytem (pop . povrchem z betonové
zámkové dlažby).
Komunikace
Celkové ešení komunikací a parkovacích ploch vychází z rozm r a tvaru pozemku a
umíst ní objekt na n m. Povrch komunikací je navržen se živi ným krytem, skladba
vozovky bude navržena pro t ídu dopravního zatížení VI – velmi lehké a pro návrhovou
úrove porušení D3.
Kone né a sadovnicko – vegeta ní úpravy
V rámci výše uvedeného objektu budou v areálu realizovány travnaté plochy
a výsadba vzrostlé zelen . Na vrstv ornice v minimální tlouš ce 15 cm bude založen trávník,
ve smyslu SN 18 915 – „Sadovnictví a krajiná ství – Práce s p dou“. Výsadba d evin na
vegeta ních plochách bude provedena ve smyslu SN DIN 18 916 – „Sadovnictví
a krajiná ství – Výsadba rostlin“. Uvažuje se výsadba druh Fraxinus excelsior (jasan
ztepilý), odrostlík druhu Platanus acerifolia, dále stálezelené ke e odolné suchu jako Berberis
verruculosa (d iš ál bradavi natý), Cotoneaster dammeri (skalník Dammer v) a Lonicera
pileata (zimolez kloboukatý). Druhy rostlin a d evin, rozsah a situa ní umíst ní bude
up esn no po konzultaci s orgánem ochrany p írody v dalším stupni dokumentace.
Výkresová dokumentace stavby je sou ástí p ílohy . 1 tohoto oznámení.
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7. P edpokládaný termín zahájení realizace zám ru a jeho dokon ení
P edpokládaný termín zahájení výstavby zám ru: erven 2007
P edpokládaný termín dokon ení zám ru: listopad 2009

8. Vý et dot ených územn samosprávných celk
S ohledem na charakter zám ru budou p ímé vlivy jeho výstavby a provozu p sobit
p edevším v okolí zám ru. Z hlediska vlivu na životní prost edí pat í k potencionáln
dot eným územím tato území:
Dot ené samosprávné celky:
Obec: Vrchlabí
Kraj: Královéhradecký
P íslušným ú adem
Královéhradeckého kraje.

k provedení

zjiš ovacího

ízení

je

Krajský

ú ad

9. Vý et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních ú ad ,
které budou tato rozhodnutí vydávat
V rámci realizace zám ru bude investor žádat dle stavebního zákona . 50/1976 Sb.,
v platném zn ní o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení p íslušný stavební ú ad
ve Vrchlabí a rozhodnutí vodoprávního ú adu – M stský ú ad Vrchlabí.
Navazující rozhodnutí dle složkových legislativních p edpis :
Rozhodnutí vodoprávního ú adu - M stského ú adu Vrchlabí, odboru regionálního
rozvoje a životního prost edí - pro povolení vodního díla (kanaliza ní ad),
povolení k vypoušt ní odpadních vod z deš ové kanalizace po p edchozím p ed išt ní
v odlu ova i ropných látek. P íslušným ú adem je vodoprávní ú ad – M stský ú ad Vrchlabí,
odbor regionálního rozvoje a životního prost edí,
povolení orgánu ochrany p írody ke kácení d evin rostoucích mimo les dle § 8 zákona
. 114/1992 Sb. o ochran p írody a krajiny v platném zn ní. Toto povolení se vydává na
základ žádosti vlastníka pozemku, na kterém d evina roste a kácení se provádí zpravidla
v období vegeta ního klidu,
žádost o vydání souhlasu s trvalým odn tím dot ených pozemk pro realizaci zám ru
ze ZPF v souladu s ustanovením § 9, odst. 6 zákona . 334/1992 Sb., o ochran zem d lského
p dního fondu, ve zn ní pozd jších p edpis ,
soulad 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 – M stský ú ad
Vrchlabí.
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II.

Údaje o vstupech

1. Zábor p dy
V zájmovém území areálu jsou v sou asné dob zpevn né i nezpevn né plochy. Jedná
se o pozemky antropogenn narušené. V rámci realizace zám ru dojde k záboru p dy
kategorie ZPF a to celkem v rozsahu 354 m2. Nedojde k záboru nových ploch kategorie
PUPFL. Výstavba bude probíhat na t chto parcelách:
stavební parcely íslo.: 726/1, 726/2, 1206, 3424, 3425,
pozemkové parcely íslo: 467/4, 467/26, 2634, 467/36, 1989/3, 467/25.
Realizací inženýrských sítí budou dot eny pozemkové parcely íslo 1831/2, 1989/1,
467/28.
V následující tabulce je uveden seznam zájmových parcel a další informace o zp sobu
využití, ochran , celkové vým e parcel aj.
Tabulka . 1: Seznam zájmových parcel
Parcela
.

Druh
pozemku

Zp sob
ochrany

Kód
BPEJ

Celková
vým ra
parcely

Vlastník

726/1

zastav ná
plocha a
nádvo í

-

-

5 833 m2

Mgr. Daniel Ku era,
Ing. arch. Martin Vokatý

726/2

zastav ná
plocha a
nádvo í

-

-

1 737 m2

Mgr. Daniel Ku era,
Ing. arch. Martin Vokatý

1206

zastav ná
plocha a
nádvo í

-

-

19 m2

Mgr. Daniel Ku era,
Ing. arch. Martin Vokatý

3424

zastav ná
plocha a
nádvo í

-

-

57 m2

Mgr. Daniel Ku era,
Ing. arch. Martin Vokatý

3425

zastav ná
plocha a
nádvo í

-

-

63 m2

Mgr. Daniel Ku era,
Ing. arch. Martin Vokatý

467/4

jiná plocha

-

-

1 537 m2

Mgr. Daniel Ku era,
Ing. arch. Martin Vokatý

2634

jiná plocha

-

-

4 145 m2

Mgr. Daniel Ku era,
Ing. arch. Martin Vokatý

467/26

jiná plocha

-

-

3 138 m2

Mgr. Daniel Ku era,
Ing. arch. Martin Vokatý

467/36

TTP

ZPF

8 48 41

354 m2

Mgr. Daniel Ku era,
Ing. arch. Martin Vokatý

1989/3

ostatní

-

-

769 m2

Královéhradecký kraj

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

Druh
pozemku

Zp sob
ochrany

Kód
BPEJ

Celková
vým ra
parcely

Vlastník

-

-

393 m2

Špicar Rudolf, Špicarová Jana

plocha
467/25

ostatní
plocha

12 977 m2

celkem

V následující tabulce jsou uvedeny parcely, u nichž se nebude jednat o trvalý zábor
v souvislosti s realizací zám ru, budou pouze využity pro vedení inženýrských sítí.
Tabulka . 2: Seznam parcel dot ených realizací inženýrských sítí
Parcela
.

Druh
pozemku

Zp sob
ochrany

Kód
BPEJ

Celková
vým ra
parcely

Vlastník

1831/2

jiná plocha

-

-

3 645 m2

M sto Vrchlabí

1989/1

ostatní
plocha

-

-

311 m2

Královéhradecký kraj

467/28

TTP

ZPF

8 48 41

4 190 m2

8 58 00

320 m2

M sto Vrchlabí

Základní charakteristiku p d v zájmové oblasti lze ur it z bonitované p dn
ekologické jednotky (BPEJ), která je charakterizována klimatickým regionem, hlavní p dní
jednotkou, sklonitostí a expozicí, skeletovitostí a hloubkou p dy, jež specifikují hlavní p dní
a klimatické podmínky hodnoceného pozemku, p i emž:
klimatický region zahrnuje území s p ibližn shodnými klimatickými podmínkami pro
r st a vývoj zem d lských plodin a je vyjád en první íslicí p timístného íselného kódu,
hlavní p dní jednotka je ú elovým seskupením p dních forem p íbuzných vlastností,
jež jsou ur ovány genetickým p dním typem, subtypem, p dotvorným substrátem, zrnitostí,
hloubkou p dy, stupn m hydromorfismu, pop ípad výraznou sklonitostí nebo morfologií
terénu a zúrod ovacím opat ením a je vyjád ena druhou a t etí íslicí íselného kódu,
sklonitost a expozice ke sv tovým stranám vystihuje utvá ení povrchu zem d lského
pozemku a je vyjád ena tvrtou íslicí íselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace,
skeletovitost, jíž se rozumí podíl obsahu št rku a kamene v ornici k obsahu št rku
a kamene v spodin do 60 cm, a hloubka p dy je vyjád ena pátou íslicí íselného kódu, která
je výsledkem jejich kombinace.
Dot ený pozemek kategorie ZPF má kód BPEJ 8 48 41.
Charakteristika kódu BPEJ 8 48 41 - V. t ída ochrany ZPF:
-

mírn chladný, vlhký region,
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hn dé p dy oglejené, rendziny oglejené a oglejené p dy na r zných b idlicích, na
lupcích a siltovcích; leh í až st edn t žké, až st edn št rkovité i kamenité, náchylné k
do asnému zamok ení,
-

kategorie sklonitosti 3, tj.7 – 12° st ední svah, kategorie expozice 1, tj. jih (JZ – JV)

kategorie skeletovitosti 0 – 1 tj. bezskeletovitá až slab skeletovitá s celkovým
obsahem skeletu do 25 %, kategorie hloubky p dy 0 - 1 tj. p da st edn hluboká až hluboká
Dle Metodického pokynu MŽP je V. t ída ochrany ZPF klasifikována následujícím
zp sobem:
Do V. t ídy ochrany jsou zahrnuty bonitované p dn ekologické jednotky, které
p edstavují zejména p dy s velmi nízkou produk ní schopností v etn p d m lkých, velmi
svažitých, hydromorfních, št rkovitých až kamenitých a erozn nejvíce ohrožených. V tšinou
jde o zem d lské p dy pro zem d lské ú ely postradatelné. U t chto p d lze p edpokládat
efektivn jší nezem d lské využití. Jde v tšinou o p dy s nižším stupn m ochrany s výjimkou
vymezených ochranným pásem a chrán ných území a dalších zájm ochrany životního
prost edí.
V rámci p ípravných prací bude nutné v souladu s ustanovením § 9, odst. 6 zákona
. 334/1992 Sb., o ochran zem d lského p dního fondu, ve zn ní pozd jších p edpis
požádat o vydání souhlasu s trvalým odn tím dot ených pozemk pro realizaci zám ru ze
ZPF.
Využití parcel k realizaci zám ru je v souladu s platným územním plánem m sta
Vrchlabí. Vyjád ení p íslušného stavebního ú adu je sou ástí p ílohy . 8 tohoto oznámení.

2. Odb r a spot eba vody
Areál pivovaru je napojen stávajícím vodovodem PE 110 na ve ejný vodovod DN 200
v ulici J.A. Komenského. Pro zásobování nových objekt vodou bude v areálu postaven nový
vodovodní ad DN 100 v délce 170 m. Vodovodní ad bude napojen na stávající potrubí PE
110 cca 2,6 m za hranicí pozemku investora a bude proveden z tvárné litiny. V míst napojení
bude osazen uzáv r. Zrekonstruovaný objekt pivovaru a objekty bytových dom (A-D) budou
napojeny na vodovodní ad TLT 110 novými vodovodními p ípojkami. Každý objekt bude
mít samostatnou p ípojku ukon enou vodom rnou sestavou s faktura ním vodom rem.
Objekt pivovaru a bytový d m "D" budou mít p ípojku TLT DN 80 a objekty A-C p ípojky z
HDPE 63. P ípojky DN 80 jsou navrženy v celkové délce 26 m, p ípojky PE 63 v délce 47 m.
Hydrostatický p etlak vztažený k relativní nule objekt je dán nadmo skou výškou
vodojemu. Hydrostatický tlak se m že pohybovat mezi hodnotou 0,45 - 0,50 MPa. Vnit ní
vodovod pro rozvod vody ur ené k lidské spot eb , bude za hlavním uzáv rem vody v
objektu pivovaru osazen reduk ní ventil. Výstupní tlak ventilu bude, s ohledem na osazení
pojistného ventilu p ed zásobníkem TUV, nastaven na hodnotu 480 kPa.
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Tabulka . 3: Výpo et teoretické pot eby vody
Objekt pivovaru
specifická spot eba [l/den]

celkem [l/den]

31 byt - 84 EO

150

12 600

restaurace (51 míst, 5
zam stnanc )

450

2 250

30 návšt vník /den

60

1 800

2 zam stnanci

60

120

sauna (20 návšt vník /den)

200

4 000

Whirpool 20 návšt vník /den

60

1 200

fitness

Bytové domy A, B, C

54 byt - 192 EO

specifická spot eba [l/den]

Celkem [l/den]

150

28 800

Bytový d m D

71 byt - 222 EO

specifická spot eba [l/den]

Celkem [l/den]

150

33 300

celkem

84 070

Pr m rná denní pot eba vody - Qp = 84,0 m3/den
Maximální denní pot eba vody - Qm = 126,0 m3/den = 1,46 l/s
Maximální hodinová pot eba vody - Qh = 11,0 m3/hod = 3,06 l/s
Celková ro ní pot eba vody - Qr = 30 660 m3/rok
Výpo tový pr tok dle SN 73 6655: Sociální ú ely - 6,6 l/s
Požární vodovod vnit ní - 3,3 l/s
Požární vodovod venkovní – Qpo = 9,5 l/s
Pot ebného množství vn jší požární vody zajistí dle SN 73 0873 stávající podzemní
hydrant v ulici Komenského, který je osazen na vodovodním adu DN 200 a nový nadzemní
hydrant v areálu, který bude osazen na potrubí DN 100.
V objektech jsou umíst ny požární hydranty s tvarov stálou hadicí a jsou zav šeny na
zdi nebo osazené ve výklenku. P ívod vody k hydrant m zajiš uje samostatný požární
vodovod z ocelových trubek, který je napojen na vnit ní vodovod za vodom rnou sestavou
objektu.
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Vnit ní vodovod
Vnit ní vodovod objekt navazuje na novou vodovodní p ípojku v technické místnosti
pod schodišt m, v objektu pivovaru ve vým níkové stanici. Zde bude umíst na vodom rná
sestava s faktura ním vodom rem. Hlavní rozvody vody v bytových domech jsou vedeny pod
stropem a v instala ních šachtách. P ipojovací potrubí je vedeno v p izdívkách a v podlaze.
V objektech jsou umíst ny požární hydranty. P ívod vody k hydrant m zajiš uje
potrubí z ocelových trubek, které je napojeno na vodovodní p ípojku za vodom rnou
sestavou. Hlavní rozvody studené, teplé vody a cirkulace jsou navrženy z ocelových trubek
pozinkovaných, stoupací a p ipojovací potrubí bude z plastu. Veškeré rozvody vody budou až
k vodovodním bateriím izolovány izola ními pouzdry v souladu s vyhláškou . 151/2001 Sb.
Baterie pro vybavení jednotlivých prostor budou použity dle druhu za izovacího p edm tu.
Každý byt v objektu bytového domu má samostatnou bytovou stanici pro oh ev TUV
a vytáp ní. P íprava TUV pro spole né prostory fitnesss a pro restauraci bude probíhat v
místnosti vým níkové stanice pivovaru, kde budou osazeny dva nep ímo oh ívané zásobníky
TUV o objemu 300 a 200 litr .

3. Surovinové a energetické zdroje
Zásobování elektrickou energií
Zásobování elektrickou energií ty nov navržených objekt bytových jednotek
a rekonstruovaného stávajícího objektu bývalého pivovaru, o celkovém sou asném výkonu
672 kW, je navrženo z nové trafostanice na parcele . 467/26 novými kabelovými rozvody
NN – 1 kV.
Objekt stávající trafostanice . 368 („U pivovaru“) je v kolizi s nov navrhovaným
bytovým domem D. Trafostanice bude z d vodu kolize zdemontována, zrušena a nahrazena
novou. Nová trafostanice je navržena v typovém provedení „BETONBAU 3060“, kabelová
trafostanice 10/0,4 kV 2x 630 kVA – pochozí v prostoru mezi stávající a silnicí. Do nové
trafostanice budou p epojeny v rámci vyvolané p ekládky všechny stávající kabely VN a NN,
které jsou zaúst ny do stávající trafostanice.
Napojení navržených nových objekt bude provedeno z NN rozvád
trafostanice novým kabelovým rozvodem NN z kabel 1-AYKY 3 x 240 + 120 mm2.

nové

Výkonová bilance nárok pro návrh trafostanice:
Tabulka .4 : Výpo et soudobého výkonu – bytové jednotky
Popis

Jednotkový
p íkon [kW]

Množství

Pi [kW]

Objekt A

11

18

198

Objekt B

11

18

198

Objekt C

11

18

198

Objekt D

11

78

858

Pivovar

11

31

341
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Popis

Jednotkový
p íkon [kW]

Množství

Pi [kW]

Výkon bytu
celkem PBJ

soudobost*

Rp [kW]

0,24

430

Vysv tlivky:
* soudobost nekone ného po tu byt 0,18

Tabulka . 5: Výpo et soudobého výkonu – spole né prostory bytových dom
Popis

Jednotkový
p íkon [kW]

Množství

Pi [kW]

soudobost

Rp [kW]

Objekt A v etn
výtahu

17

1

17

0,60

10,2

Objekt A VZD
garáže

35

1

35

0,60

21

Objekt B v etn
výtahu

17

1

17

0,60

10,2

Objekt C v etn
výtahu

17

1

17

0,60

10,2

Objekt D v etn
výtahu

17

2

34

0,60

20,4

Objekt D VZD
garáže

35

1

35

0,60

21

Výkon celkem
PSP

155

93

Tabulka . 6: Výpo et soudobého výkonu – Pivovar
Popis

Jednotkový
p íkon [kW]

Množství

Pi [kW]

Spole ný
prostor byty
v etn výtahu

17

2

34

Prodejna velká

30

4

120

Prodejna malá

15

4

60

Vytáp ní okap

30

2

60

Správce

13

1

13

restaurace

125

1

125

Fitness, sauna

55

1

55

Vým níková
stanice

20

1

20

Výkon celkem
PP
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Výpo et celkového soudobého výkonu pro trafostanici:
PS = PBJ + PSP + PP
PS = 430 + 93 + 317
PS = 840 kW
PC = PS .

C

PC = 840 . 0,80
PC = 672 kW
Bilance spot eby el. energie:
a)

Výpo et spot eby el. energie – bytové jednotky:

n = 163 b.j.

BJ

= 2 MWh/bj/rok (p edpoklad)

. n = 2 . 163 = 326,0 MWh/rok

EBJ =

BJ

b)

Výpo et spot eby el. energie – spole né prostory, parking 1 NP:

Psp = 0,093 MW td = 4 hod/den tr = 300 dní/rok
ESP = PSP . td . tr = 0,093 . 4 . 300

112 MWh/rok

c) Výpo et spot eby el. energie – Pivovar komer ní ást + spole né prostory:
PP = 0,093 MW td = 5 hod/den tr = 280 dní/rok
EP = PP . td . tr = 0,317 . 5 . 280

444 MWh/rok

d) Výpo et spot eby el. energie - celkem:
EC = EBJ + ESP + EP = 326 + 112 + 130 = 882 MWh/rok
Technické parametry:
Provozní nap tí: 3 PEN AC 50Hz 400V/TN-C
Ochrana - SN 33 2000-4-41: samo inným odpojením od zdroje
Nov požadovaný sou asný výkon: 672 kW
P edpokládaná spot eba el. energie: cca 882 MWh/rok
Použitý kabel nových rozvod NN: 1-AYKY 3 x 240 + 120 mm2
Zásobovací místo el. energie: nová transforma ní stanice na parcele . 467/26
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Nová transforma ní stanice 10/0,4 kV:
Stavebn je tato trafostanice p ipravena pro transformátory 10/0,4 kV o max. výkonu
do 2x 630 kVA. Trafostanice bude umíst na na pozemku . par. 467/26. Po výstavb a
zprovozn ní nové trafostanice lze stávající trafostanice „U pivovaru“ demontovat a zrušit.
Technické parametry:
Provozní nap tí VN: 3 AC 50Hz 10kV/IT
Provozní nap tí NN: 3 PEN AC 50Hz 400V/TN-C
Ochrana - SN 33 2000-4-41: samo inným odpojením od zdroje
: zemn ním
: polohou
: izolací
: zábranou
Transformátor: 2x 630 kVA – 10/0,4 kV
Sou asný výkon: nový 672 kW + výkon p evedený ze stávající trafostanice „U pivovaru“
Doporu ený typ použité trafostanice: UF 3060 - 2x 630 kVA – 10/0,4 kV – ís. v. N_60_001
P eložka kabelového vedení VN:
T i stávající kabely VN, zaúst né do stávající trafostanice . 386 „U pivovaru“ se
v této trafostanice odpojí a zruší. Nové jednožilové kabely VN se ve vyzna ených místech,
pomocí hybridních spojek, naspojkují na stávající a zaústí se do nové trafostanice a to do
p ívodních polí nového rozvád e VN.
Stávajicí kabely VN od trafostanice . 644 a 1037 se nahradí kabely 3 x (1x120 mm2)
a od trafostanice . 643 pak kabely 3 x (1 x 240 mm2).
P eložka kabelového vedení NN:
Všechny stávající kabely, které z stanou funk ní a jsou zaúst ny do stávající
trafostanice . 386 „U pivovaru“, se p evedou, po uvedení nové trafostanice do provozu, do
této nové trafostanice, kde se napojí na pojistkové výkonové lišty p íslušných rozvád
NN.
Nové kabelové vedení NN:
Napojení objekt A až D v etn parkingu se provede novými kabelovými smy kami,
která bude vycházet od nových hlavních rozvád
NN umíst ných v nov vybudované
trafostanice na parcele . 467/26.
Rekonstruovaný objekt bývalého pivovaru bude napojen novým kabelovým vedením
provedeným pomocí t í kabel , které se zapojí do nové p ípojkové pojistkové sk ín SR
osazené ve vhodném míst do zdi objektu.
EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové
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Detailní provedení bude
dokumentace.

ešeno v dalších projektových stupních projektové

Vnit ní silnoproudá elektroinstalace
Vnit ní silnoproudá elektroinstalace navazuje v p ípojkových sk íních na venkovní
kabelové rozvody NN. Z p ípojkových sk íní bude provedeno hlavní domovní vedení
v bytových domech A, B, C a D do elektrom rových rozvad
a dále do bytových
rozvad , rozvad
spole né spot eby a rozvad
pro vzduchotechniku garáží. V objektu
Pivovaru jsou navrženy 3 p ípojkové sk ín , ze kterých bude navazovat hlavní domovní
vedení do elektrom rových rozvad
a dále vedení do bytových rozvad , rozvad
spole né spot eby, rozvad
pro komer ní prostory a dalších dle pot eby povozu objektu.
Zásobování teplem
Dokumentace k územnímu ízení eší p ípravu a rozvod tepla pro úst ední vytáp ní,
p ípravu teplé užitkové vody a p ípravu topné vody pro vzduchotechnické jednotky v areálu
bytových dom . Vytáp ní objekt bude realizováno jako úst ední.
Základní údaje
Objekt se nachází v teplotní oblasti 4 s návrhovou oblastí venkovního vzduchu
v zimním období –19°C, zatížení krajiny v trem je normální.
Tepelné ztráty a spot eba tepla
Bytový d m A, B, C (pro každý z objekt samostatn )
Tepelné ztráty objektu:

93,1 kW

P íprava TUV:
132 kW (dle podklad dodavatele bytových stanic 4x33 kW
pr tokový oh íva v každém byt )
výkon VZD jednotek:

10 kW

Teoretická spot eba tepla pro ÚT, TUV a VZD:

1 066,8 GJ/rok = 296,3 MWh/rok

Bytový d m D
Tepelné ztráty objektu:

270 kW

P íprava TUV:
198 kW (dle podklad dodavatele bytových stanic 6x33 kW
pr tokový oh íva v každém byt )
výkon VZD jednotek:

10 kW

Teoretická spot eba tepla pro ÚT, TUV a VZD:

3 280 GJ/rok = 911,3 MWh/rok

Bytový d m Pivovar
Tepelné ztráty objektu:
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P íprava TUV:
165 kW (dle podklad dodavatele bytových stanic 5x33
kW pr tokový oh íva v každém byt )
výkon VZD jednotek-restaurace:

87 kW

zásobník TUV pro restauraci:

40 kW

fitnes (ÚT, VZD a TUV):

85 kW

Teoretická spot eba tepla pro ÚT, TUV a VZD:

4 332,8 GJ/rok = 1 203,6 MWh/rok

Zdroj tepla
Bytový d m A, B, C (pro každý z objekt samostatn )
Zdrojem tepla pro objekt bude sm šovací stanice umíst ná v 1. NP objektu. Výkon
sm šovací stanice bude 220 kW. Sm šovací stanice bude napojena na centrální vým níkovou
stanici pro celý areál bytových dom , která je umíst na v objektu „Pivovar“.
Bytový d m D
Zdrojem tepla pro objekt bude sm šovací stanice umíst ná v 1. NP objektu. Výkon
sm šovací stanice bude 450 kW. Sm šovací stanice bude napojena na centrální vým níkovou
stanici pro celý areál bytových dom , která je umíst na v objektu „Pivovar“.
Bytový d m Pivovar
Zdrojem tepla pro objekt a zárove pro celý areál bude vým níková stanice umíst ná
v 1. PP objektu. Ve vým níkové stanici jsou umíst ny 2 deskové vým níky tepla o
jmenovitém výkonu 900 kW každého z nich. Po et a výkon vým ník tepla je navržen
v souladu SN 060310 a dále v souladu projek ních podklad dodavatele bytových stanic.
Plyn
Dokumentace eší napojení provozu kuchyn restaurace, která je umíst na v objektu
bytového domu Pivovar. Objekt bude napojen na místní plynovodní sí .
S edotlaký plynovod
Objekt bude napojen na stávající st edotlaký plynovod DN80, který je ukon en
šoup tem DN80 na hranici areálu bývalého pivovaru.
Plynovodní p ípojka
Nová st edotlaká plynovodní p ípojka PE32 bude napojena za stávajícím uzáv rem
DN80 na stávající st edotlaký plynovod. P ípojka bude u obvodové st ny objektu zaúst na do
plynové sk í ky a zakon ena hlavním uzáv rem plynu KK DN25.
Plynovod:
Vnit ní plynovod slouží pro napojení za ízení kuchyn . Na p ívodním potrubí pro
kuchy bude v objektu umíst n havarijní uzáv r plynu.
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23

Vrchlabí – Bytové domy Pivovar
_________________________________________________________________________________________

V kuchyni budou napojeny na plynovod následující spot ebi e:
1 x plynový konvektomat Q = 19 kW
1 x plynový sporák Q = 27 kW
1 x plynový gril Q = 13 kW
Pr toky zemního plynu pro kuchy :
Vmax = 5,61 m3 /hod
Vmin = 1,23 m3 /hod
Celková spot eba zemního plynu se p edpokládá 129,2 MWhod/rok.
Pro montáž venkovního plynovodu bude použito potrubí PE-100 SDR11. PE potrubí
bude uloženo v zemi. Potrubí vedené po objektu bude z ocelových trub erných.
Rozebíratelné spoje budou pouze u plynom ru, armatur a spot ebi e. Potrubí bude uloženo na
záv sech a ukotveno pomocí t men . P i pr chodu potrubí nosnými konstrukcemi bude
potrubí vedeno chráni kou, která bude zatmelena netvrdnoucím tmelem. Proti korozi bude
potrubí po tlakové zkoušce opat eno protikorozním nát rem.
Vzduchotechnika
Dokumentace k územnímu ízení eší návrh v trání jednotlivých prostor komplexu
bytových dom . Komplex se skládá z nov postavených objekt bytových dom A, B, C a D
a zrekonstruovaného objektu bývalého pivovaru. Navržená vzduchotechnická za ízení
respektují platné hygienické, bezpe nostní a protipožární p edpisy a na ízení.
Základní výpo tové parametry:
Provozní hodnoty za ízení:
venkovní výpo tová teplota zimní: -24°C
venkovní výpo tová teplota letní: +32°C
vnit ní teplota provozních místností: +15-28°C
Dle ú elu a uspo ádání jsou navržená vzduchotechnická za ízení rozd lena na
následující za ízení:
Bytový d m A, B, C - pro každý objekt samostatn
Za ízení . 1 – V trání garáží
Bytové domy A, B, C mají v 1. NP spole né prostory garáží. Pro v trání garáží je
navrženo nucené v trání pro celkem 91 stání osobních automobil .
Navržený vzduchový výkon odpovídá dávce 150 m3/h/osobní automobil tj.
Vo= 13 650 m3/hod, tzn. bude zajišt na vým na vzduchu v prostoru X = 2/hod.
EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové
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P ívod vzduchu do prostoru garáží je navržen p irozen v 1. NP v míst jednotlivých
vjezd do garáží. P ívod bude proveden pod stropem neuzavíratelnými otvory opat enými
protideš ovými žaluziemi.
Hnacím agregátem pro odvod vzduchu budou t i potrubní ventilátory osazené pod
stropem garáží v 1. NP u vnit ní st ny. Potrubní rozvod k ventilátoru bude veden pod stropem
1. NP podél obou ad stání automobil . Od ventilátoru bude veden vzduchotechnický potrubní
rozvod, který bude vyveden stropem do venkovního prostoru, kde bude ukon en výfukovou
hlavicí se zabezpe ením proti zapadáním sn hem. Odvodními elementy budou potrubní
vyústky.
Ovládání za ízení bude na základ idel koncentrace oxidu uhelnatého s regulací
pr toku vzduchu. Navržený ventilátor bude vybaven frekven ním m ni em pro snížení
výkonu na vým nu vzduchu N = 0,5/hod.
Za ízení . 2 – Odv trávání byt
V prostorách byt budou odv trány prostory koupelen a WC. Prostory sociálních
za ízení budou v trány podtlakov potrubním ventilátorem, který bude spole n se zp tnou
klapkou umíst n v podhledu. Odpadní potrubí bude napojeno na spole ný odtah do šachty.
Spole né potrubí v jednotlivých šachtách bude vyvedeno do venkovního prostoru nad
st echou objektu. P ívod vzduchu bude proveden m ížkami ve dve ích pop . jejich
pod ezáním. V bytech bude dále osazena recirkula ní digesto pro odtah vzduchu nad
sporákem.
Jednotlivá množství odvád ného vzduchu:
•

Koupelny

150 m3/hod,

•

wc

50 m3/hod.

Za ízení . 3 - Odv trání spole ných prostor
Prostory spole ných prostor (sklepní kóje) budou v trány podtlakov potrubními
ventilátory. Odpadní vzduch bude vyveden p es obvodovou st nu do venkovního prostoru.
P ívod vzduchu bude proveden m ížkami ve dve ích pop . jejich pod ezáním.
Za ízení . 4 - V trání chrán ných únikových cest
Prostory CHÚC (prostory schodiš ) budou v trány nuceným zp sobem s p etlakem.
Množství v tracího vzduchu bude stanoveno pro 10-ti násobnou vým nu vzduchu
v jednotlivých CHÚC. P ívod erstvého vzduchu bude p iveden k nejnižším ástem v traného
prostoru a odveden bude v nejvyšší ástech prostoru.
Bytový d m D
Za ízení . 1 – V trání garáží
Bytový d m má v 1. NP spole né prostory garáží. Pro v trání garáží je navrženo
nucené v trání pro celkem 34 stání osobních automobil .
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Navržený vzduchový výkon odpovídá dávce 150 m3/h/osobní automobil tj. Vo = 5 100
m /hod, tzn bude zajišt na vým na vzduchu v prostoru X = 1,9 /hod.
3

P ívod vzduchu do prostoru garáží je navržen p irozen v 1. NP v míst vjezdu do
garáží. P ívod bude proveden pod stropem neuzavíratelnými otvory opat enými
protideš ovými žaluziemi.
Hnacím agregátem pro odvod vzduchu budou dva potrubní ventilátory osazené pod
stropem garáží v 1. NP u vnit ní st ny. Potrubní rozvod k ventilátoru bude veden pod stropem
1. NP podél ady stání automobil . Od ventilátoru bude veden vzduchotechnický potrubní
rozvod, který bude vyveden obvodovou st nou do venkovního prostoru, kde bude ukon en
protideš ovou žaluzií. Odvodními elementy budou potrubní vyústky.
Ovládání za ízení bude na základ idel koncentrace oxidu uhelnatého s regulací
pr toku vzduchu. Navržený ventilátor bude vybaven frekven ním m ni em pro snížení
výkonu na vým nu vzduchu N = 0,5/hod.
Za ízení . 2 - Odv trání byt
V prostorách byt budou odv trány prostory koupelen a WC. Prostory sociálních
za ízení budou v trány podtlakov potrubním ventilátorem, který bude spole n se zp tnou
klapkou umíst n v podhledu. Odpadní potrubí bude napojeno na spole ný odtah do šachty.
Spole né potrubí v jednotlivých šachtách bude vyvedeno do venkovního prostoru nad
st echou objektu. P ívod vzduchu bude proveden m ížkami ve dve ích pop . jejich
pod ezáním. V bytech bude dále osazena recirkula ní digesto pro odtah vzduchu nad
sporákem.
Jednotlivá množství odvád ného vzduchu:
•

Koupelny

150 m3/hod,

•

wc

50 m3/hod.

Za ízení . 3 - Odv trání spole ných prostor
Prostory spole ných prostor (sklepní kóje) budou v trány podtlakov potrubními
ventilátory. Odpadní vzduch bude vyveden p es obvodovou st nu do venkovního prostoru.
P ívod vzduchu bude proveden m ížkami ve dve ích pop . jejich pod ezáním.
Za ízení . 4 - V trání chrán ných únikových cest
Prostory CHÚC (prostory schodiš ) budou v trány nuceným zp sobem s p etlakem.
Množství v tracího vzduchu bude stanoveno pro 10-ti násobnou vým nu vzduchu
v jednotlivých CHÚC. P ívod erstvého vzduchu bude p iveden k nejnižším ástem v traného
prostoru a odveden bude v nejvyšší ástech prostoru.
Bytový d m Pivovar
Za ízení . 1 – V trání vým níkové stanice
V trání prostoru vým níkové stanice je navrženo pro odvod tepelné zát že.
EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové
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P ívod a odvod vzduchu budou zajiš ovat potrubní ventilátory osazené pod stropem
vým níkové stanice. P ívod a odvod vzduchu bude p es obvodovou st nu vzduchotechnickým
potrubím. Navržené za ízení pracuje se maximálním vzduchovým výkonem Vp= 1000
m3/hod. Ventilátory budou vybaveny regulací pr toku p ivád ného a odvád ného vzduchu
pro letní a zimní provoz.
Za ízení . 2 - Odv trání byt
V prostorách byt budou odv trány prostory koupelen a WC. Prostory sociálních
za ízení budou v trány podtlakov potrubním ventilátorem, který bude spole n se zp tnou
klapkou umíst n v podhledu. Odpadní potrubí bude napojeno na spole ný odtah do šachty.
Spole né potrubí v jednotlivých šachtách bude vyvedeno do venkovního prostoru nad
st echou objektu. P ívod vzduchu bude proveden m ížkami ve dve ích pop . jejich
pod ezáním. V bytech bude dále osazena recirkula ní digesto pro odtah vzduchu nad
sporákem.
Jednotlivá množství odvád ného vzduchu:
•

Koupelny

150 m3/hod,

•

wc

50 m3/hod.

Za ízení . 3 - Odv trání spole ných prostor
Prostory spole ných prostor (sklepní kóje, technické místnosti) budou v trány
podtlakov potrubními ventilátory. Odpadní vzduch bude vyveden p es obvodovou st nu do
venkovního prostoru. P ívod vzduchu bude proveden m ížkami ve dve ích pop . jejich
pod ezáním.
Za ízení . 4 - V trání chrán ných únikových cest
Prostory CHÚC (prostory schodiš ) budou v trány nuceným zp sobem s p etlakem.
Množství v tracího vzduchu bude stanoveno pro 10-ti násobnou vým nu vzduchu
v jednotlivých CHÚC. P ívod erstvého vzduchu bude p iveden k nejnižším ástem v traného
prostoru a odveden bude v nejvyšší ástech prostoru.
Za ízení . 5 - V trání restaurace a kuchyn
Prostory restaurace a kuchyn budou v trány samostatnými VZD jednotkami, které
budou umíst ny ve strojovn vzduchotechniky, která se nachází v 1. PP objektu. erstvý
vzduch bude nasáván p es obvodovou z venkovního prost edí VZD jednotkou. Každá
z jednotek bude vybavena filtrem, oh íva em, ventilátorem a za ízením pro zp tné získávání
vzduchu. Jednotky budou osazeny víceotá kovými motory. Vzduch bude p ivád n a odvád n
z jednotlivých prostor vyústkami a anemostaty. Odpadní vzduch bude vyveden p es
obvodovou st nu (eventueln nad st echu objektu) do venkovního prostoru tak, aby jej nebylo
možné zp tn nasát.
Množství v tracího vzduchu:
•

Kuchy -3 167 m3/hod,
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•

restaurace-6 945 m3/hod.
Za ízení . 6 - V trání fitness

Prostory fitness centra v 1. NP objektu budou v trány samostatnou VZD jednotkou,
která bude umíst na ve strojovn vzduchotechniky v 1. PP. erstvý vzduch bude nasáván
z venkovního prost edí VZD jednotkami. Jednotky budou vybaveny filtrem, oh íva em,
ventilátorem a za ízením pro zp tné získávání vzduchu. Jednotky budou osazeny
víceotá kovými motory. Vzduch bude p ivád n a odvád n z jednotlivých prostor vyústkami,
velkoplošnými výustkami a anemostaty. Odpadní vzduch bude vyveden p es obvodovou
st nu objektu do venkovního prostoru tak, aby jej nebylo možné zp tn nasát.
Množství v tracího vzduchu:
•

Fitness

4 370 m3/hod.

III. Údaje o výstupech
1. Množství a druh emisí do ovzduší
Etapa výstavby zám ru
Zdrojem emisí bude provoz stavebních mechanism na staveništi a obslužná
automobilová doprava na p íjezdových komunikacích. B hem výstavby se mohou uvol ovat
emise poletavého prachu (p i provád ní zemních prací, ze skládek sypkých materiál aj.).
Bude nutné (zejména v dob suchého a v trného po así) provád t pravidelné išt ní
vozovky na dopravní trase, aby se zamezilo ší ení prachu do okolí a omezovat prašnost
i v míst stavby (zkráp ní, instalace protiprašných zábran (vertikálních celoplošných
záchytných textilií, využívání chrán ných shoz aj.).
P sobení t chto zdroj
objekt a výkopových prací.

je asov omezené – zejména b hem provád ní demolic

Vzhledem k tomu, že výstavba zám ru bude probíhat ve více etapách, které budou mít
odlišný vliv na kvalitu ovzduší v posuzované lokalit , byl výpo et proveden pro etapu, kdy
bude zatížení lokality nejvyšší.
Jedná se o úvodní etapu, která bude nejvíce náro ná, jak na po et stavebních
mechanism , tak na dopravní obslužnost.
Etapa provozu zám ru
Zdrojem emisí bude automobilová doprava majitel bytových jednotek.
Vytáp ní areálu je uvažováno jako úst ední, kdy objekt bude napojen na horkovodní
sí centrálního zásobování teplem.
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Parkovišt :
Krytá stání: 123 míst pro osobní vozidla,
venkovní stání: 114 míst pro osobní vozidla.
Výb r zne iš ujících látek:
Zdrojem emisí p i výstavb i provozu zám ru bude automobilová doprava. P i
výstavb se bude jednat p edevším o nákladní vozidla, p i provozu zám ru p edevším o
osobní automobily majitel jednotlivých bytových jednotek. Zdrojem zne iš ování ovzduší
p i provozu motorových vozidel je nedokonalé spalování paliva (benzinu a motorové nafty).
Sledovanými škodlivinami produkovanými spalovacími motory vozidel a mechanism jsou
oxidy dusíku, oxid uhelnatý, uhlovodíky a pevné ástice.
Na základ p edpokládaného množství emisí zne iš ující látky a stanovených imisních
limit byly dále hodnoceny jako modelové látky benzen, oxidy dusíku a PM10.
Bodové zdroje emisí
B hem stávajícího provozu a b hem výstavby nejsou a nebudou provozovány bodové
zdroje zne iš ování ovzduší. Bodové zdroje zne iš ování ovzduší budou provozovány jen p i
provozu zám ru.
Bodovým zdrojem emisí budou výustky z krytých parkoviš v jednotlivých bytových
domech. V obytném dom A, B a C bude umíst na jedna výustka, v obytném dom D budou
umíst ny dv výustky.
Tabulka . 7: Emisní parametry bodových zdroj
Zdroj emisí

MBenzen
[g/s]

MNOx
[g/s]

MPM10
[g/s]

VS
[m3/s]

H
[m]

d
[m]

Výústky v dom D

6,7*10-8

2,52*10-6

7*10-9

1,033

3

0,67

Výústky v dom A, B a C

1,25*10-6

4,67*10-5

1,38*10-7

1,033

3

0,7

Vysv tlivky:
MBenzen

hmotnostní tok benzenu

MNOx

hmotnostní tok NOx

MPM10

hmotnostní tok PM10

VS

objem vzdušniny na výstupu z výustky

H

výška koruny výustky nad terénem

d

pr m r výustky

α

relativní ro ní využití maximálního výkonu

Pd

po et hodin za den, kdy je zdroj v innosti

P edpokládané ro ní emise z bodových zdroj jsou uvedeny v následující tabulce.
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Tabulka . 8: Ro ní emise zne is ujících látek
Zne iš ující látka
Benzen [g/rok]

NOx [g/rok]

PM10 [g/rok]

1,73

64,67

0,191

Ro ní emise

Plošné zdroje emisí
Stávající stav:
Jako plošný zdroj emisí lze uvažovat emise z dopravy nákladních a osobních vozidel,
které p ijedou v sou asné dob do posuzovaného areálu.
Emisní faktory osobních a nákladních automobil byly spo ítány pomocí výpo etního
programu MEFA-02. Pro emise z dopravy bylo uvažováno, že procento zastoupení PM10 iní
100 % z celkového prachu.
Jedná se o pohyb 50 NV/den a 20 OV/den, max. po et pr jezd vozidel za hodinu je
10 pr jezd NV/h a 4 pr jezdy OV/h. Vozidla ujedou po areálu cca 100 m, rychlostí 10 km/h.
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty hmotnostních tok na plošném zdroji
v sou asném stavu.
Tabulka . 9: Emisní hodnoty plošného zdroje – stávající stav
Zne iš ující látka

Hmotnostní tok [g/s]

Benzen

NOx

PM10

2,318*10-5

9,141*10-3

4,213*10-4

Výstavba zám ru
Plošným zdrojem zne išt ní ovzduší v dob výstavby budou emise prachu (p i
provád ní zemních prací, ze skládek sypkých materiál aj.). P sobení t chto zdroj bude
asov omezené a p i dodržování všech opat ení ke snižování prašnosti bude tato tzv.
sekundární prašnost minimální.
Plošným zdrojem emisí bude rovn ž provoz stavebních mechanism
nákladních a osobních vozidel na staveništi.

a pohyb

P edpokládané nasazené stavební mechanismy:
Rypadlo,
vrtná souprava (piloty),
naklada ,
kolový naklada ,
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v žový je áb,
erpadlo na betonovou sm s,
mícha ka,
motorová pila,
motorová sbíje ka,
je áb.
Pro výpo et emisí zne iš ujících látek byl použit p edpoklad spálení 80 l motorové
nafty ve všech nasazených stavebních mechanismech za 1 hodinu provozu.
Emisní faktory pro použití kapalných paliv v pístových spalovacích motorech jsou
dány p ílohou . 4 k vyhlášce . 356/2002 Sb., v platném zn ní.
Dále byl použít p edpoklad pro benzen 1/10 z VOC = 1/10 z 6 = 0,6 kg/t.
Bylo uvažováno s pohybem maximáln 10 HDV/h a 5 OV/h na ploše staveništ . Pro
výpo et emisí byl použit p edpoklad, že každé vozidlo ujede cca 200 m na ploše staveništ p i
rychlosti 10 km/h.
Celkové emise z plošného zdroje jsou tedy sou tem emisí zne iš ujících látek
vznikajících spalováním motorové nafty ve stavebních mechanismech a spalováním
pohonných hmot ve vozidlech pohybujících se po ploše staveništ .
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty hmotnostních tok na plošném zdroji
b hem výstavby.
Tabulka . 10: Emisní hodnoty plošného zdroje – výstavba zám ru
Zne iš ující látka
Benzen

NOx

PM10

0,011

0,933

0,019

Hmotnostní tok [g/s]

Provoz zám ru
B hem provozu zám ru jako plošný zdroj emisí lze uvažovat emise z dopravy
osobních vozidel na jednotlivých parkovištích v areálu bývalého pivovaru.
Emisní faktory osobních a nákladních automobil byly spo ítány pomocí výpo etního
programu MEFA-02, který je pro tyto ú ely ur en. Výpo et byl proveden pro rok 2009,
rychlost jízdy 10 km/h a emisní úrove Euro 3.
Celý areál bude obsahovat 9 parkoviš osobních vozidel.
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V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty hmotnostních tok na plošných zdrojích
b hem provozu zám ru.
Tabulka . 11: Emisní hodnoty plošného zdroje provoz zám ru
Zdroj emisí

Parkovišt 1

Parkovišt
2, 4, 5

Parkovišt
3, 6

Parkovišt 7

Parkovišt
8, 9

Po et
prújezd
OV/h

P edpokládaná
rychlost [km/h]

12

4

10

5

6

10

10

10

10

10

Vzdálenost ujetá
na parkovišti [m]

50

15

40

20

25

Škodlivina

Hmotnostní
tok [g/s]

Benzen

8,1*10-8

NOx

3,06*10-6

PM10

9*10-9

Benzen

3*10-8

NOx

1,12*10-6

PM10

3*10-9

Benzen

6,6*10-8

NOx

2,49*10-6

PM10

7*10-9

Benzen

3*10-8

NOx

1,12*10-6

PM10

3*10-9

Benzen

3,7*10-8

NOx

1,40*10-6

PM10

4*10-9

Liniové zdroje emisí
Automobilová doprava
Hlavním liniovým zdrojem zne išt ní bude doprava po stávající komunikaci I/14
Trutnov – Liberec (ulice Komenského), po ulici Pražská a po ulici Valte ická. Dalším
liniovým zdrojem bude doprava v areálu bývalého Pivovaru. Liniový zdroj v areálu je
uvažován pouze pro provoz zám ru. B hem stávajícího stavu a výstavby byl areál uvažován
jako plošný zdroj.
Po výjezdu z areálu se vozidla napojí na ulici Komenského v pom ru 50 % osobních
vozidel ve sm ru Trutnov (úsek 1) a 50 % osobních vozidel ve sm ru Liberec (úsek 1). Poté
se vozidla napojí na ulici Pražská v pom ru 10 % osobních vozidel ve sm ru na Novou Paku
(úsek 2), 40 % osobních vozidel ve sm ru na Špindler v Mlýn (úsek 3). Na k ižovatce ulic
Valte ická a Pražská se 30 % osobních vozidel odpojí ve sm ru na Liberec (úsek 5) a 10 %
osobních vozidel bude pokra ovat ve sm ru na Špindler v Mlýn (úsek 4) (viz obrázek . 3
Znázorn ní liniových zdroj a rozložení dopravy na okolních komunikacích).
Po et pr jezd vozidel v jednotlivých ulicích pro všechny výpo tové stavy rozptylové
studie jsou uvedeny v následující tabulce.
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Tabulka . 12: Po et pr jezd vozidel z posuzovaného zám ru na okolních komunikacích
Po et pr jezd

Stávající stav

Výstavba zám ru

Provoz zám ru

Ulice
Komenského

Ulice
Valte ická

Ulice Pražská

úsek 1

úsek 2

úsek 3

úsek 4

úsek 5

OV/h

2

1

2

1

1

NV/h

5

1

4

1

3

OV/h

2

1

1

1

1

NV/h

12

5

7

2

5

OV/h

45

9

36

9

27

NV/h

-

-

-

-

-

Vysv tlivky:
OV

osobní vozidla

NV

nákladní vozidla

Pro výpo et maximální hodinové intenzity se používá p edpoklad, že v dopravní
špi ce jsou emise 2,4-krát vyšší než v pr m ru.
Emisní faktory osobních vozidel a nákladních vozidel byly spo ítány pomocí
výpo etního programu MEFA-02. Výpo et byl proveden pro rok 2007 a 2009 a emisní
úrove Euro 2 a Euro 3.
Pro ú ely rozptylové studie byly p íjezdové komunikace rozd leny do 5 úsek (viz
následující obrázek). Komunikace v areálu byly rozd leny na 4 úseky.
Obrázek . 3: Znázorn ní liniových zdroj a rozložení dopravy na okolních komunikacích

5

4
1

3

2
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Obrázek . 4: Znázorn ní liniových zdroj a rozložení dopravy – areál bytových dom

2
1

3

4

Množství benzenu, NOx a PM10 uvedených v tabulkách . 11 a . 12 bylo vypo teno
z tabelovaných emisních faktor .
Tabulka . 13: Emise z navazující automobilové dopravy na p íjezdových komunikacích
Zdroj emisí

Úsek 1
(50 km/h)

Úsek 1
(20 km/h)

Úsek 2
(50 km/h)

Úsek 2
(20 km/h)

Úsek 3
(50 km/h)

Úsek 3
(20 km/h)

Škodlivina

Hmotnostní tok [g/m/s]
Stávající stav
-8

Výstavba zám ru

Provoz zám ru
3,5*10-8

Benzen

3,1*10

NOx

1,94*10-5

4,62*10-5

1,91*10-6

PM10

5,79*10-7

1,39*10-6

6*10-9

Benzen

6*10-8

1,39*10-7

4,3*10-8

NOx

3,46*10-5

8,27*10-5

2,18*10-6

PM10

1,15*10-6

2,76*10-6

6*10-9

Benzen

7*10-9

3*10-8

7*10-9

NOx

3,92*10-6

1,93*10-5

3,82*10-7

PM10

1,15*10-7

5,79*10-7

1*10-9

Benzen

1,2*10-8

5,8*10-8

8*10-9

NOx

6,98*10-6

3,45*10-5

4,35*10-7

PM10

2,29*10-7

1,15*10-6

1*10-9

Benzen

2,5*10-8

4,2*10-8

2,8*10-8

NOx

1,55*10-5

2,69*10-5

1,53*10-6

PM10

4,63*10-7

8,1*10-7

5*10-9

Benzen

4,8*10-8

8,1*10-8

3,5*10-8

NOx

2,77*10-5

4,82*10-5

1,74*10-6

PM10

9,18*10-7

1,61*10-6

5*10-9
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Zdroj emisí

Úsek 4
(50 km/h)

Úsek 4
(20 km/h)

Úsek 5
(50 km/h)

Úsek 5
(20 km/h)

Škodlivina

Hmotnostní tok [g/m/s]
Stávající stav
-9

Výstavba zám ru
1,2*10

Provoz zám ru

-8

7*10-9

Benzen

7*10

NOx

3,92*10-6

7,76*10-6

3,82*10-7

PM10

1,15*10-7

2,31*10-7

1*10-9

Benzen

1,2*10-8

2,4*10-8

8*10-9

NOx

6,98*10-6

1,39*10-5

4,35*10-7

PM10

2,29*10-7

4,59*10-7

1*10-9

Benzen

1,8*10-8

3*10-8

2,1*10-8

NOx

1,16*10-5

1,93*10-5

1,15*10-6

PM10

3,47*10-7

5,79*10-7

3*10-9

Benzen

3,5*10-8

5,8*10-8

2,6*10-8

NOx

2,07*10-5

3,45*10-5

1,31*10-6

PM10

6,89*10-7

1,15*10-6

3*10-9

Tabulka . 14: Emise z automobilové dopravy v areálu bytového domu
Zdroj emisí

Hmotnostní tok [g/m/s]
Benzen

NOx

PM10

Úsek 1

1,35*10-7

5,05*10-6

1,5*10-8

Úsek 2

4*10-9

1,68*10-7

5*10-10

Úsek 3

1,9*10-8

7,29*10-7

2*10-9

Úsek 4

1,8*10-8

6,73*10-7

2*10-9

Rozptylová studie je sou ástí p ílohy . 5 tohoto oznámení.

2. Množství odpadních vod a jejich zne išt ní
Venkovní kanalizace
Areál Vrchlabského pivovaru je v sou asné dob napojen zd nou kanaliza ní štolou
500/600 mm na starý zd ný kanaliza ní sb ra 800/1000 mm, který vede podél chodníku v
ulici J.A. Komenského. Na základ výsledk monitoringu stávající zd né kanalizace kamerou
bylo po dohod se zástupci M stských vodovod a kanalizací Vrchlabí rozhodnuto, že nov
navržená kanalizace bude napojena na stoku jednotné kanalizace DN 800, která vede pod
komunikací v ulici J.A. Komenského v soub hu se starou štolou, která již není v úseku nad
p ípojkou pivovaru používána. Napojení nové kanalizace na stoku DN 800 bude provedeno
ve stávající revizní šacht , která je umíst na v ose komunikace a bude tak nutný áste ný
p ekop této komunikace. Stávající štola 500/600 bude zasypána a kanaliza ní p ípojka objektu
Cyklo-Ski Špicar, která je napojena cca. 9 m od silnice do stávající revizní šachty na stoce z
pivovaru bude napojena do revizní šachty na nové kanalizaci. Stávající šachta bude vybourána
a nahrazena novou.
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Pro odvedení splaškové odpadní vody a " isté" deš ové vody z areálu bude postavena
nová jednotná kanalizace DN 300 v délce cca. 190 m a DN 400 v délce 13 m. Stoka bude
odvád t splaškové odpadní vody, deš ovou vodu ze st ech objekt a ze zpevn ných ploch,
které neslouží k parkování vozidel. Stoka bude napojena do stávající revizní šachty na stoce
m stské kanalizace DN 800, která je vedena pod ulicí Komenského.
Každý objekt bude mít samostatnou p ípojku, která bude napojena na novou stoku
p es revizní šachtu. P ípojky jsou navrženy v celkové délce 270 m. Odpadní vody z kuchyn
restaurace v objektu pivovaru budou p ed napojením na kanalizaci p ed išt ny v lapáku tuk .
Vn jší deš ové svody ze st echy objektu pivovaru budou napojeny do deš ové kanalizace,
která bude vedena kolem objektu a bude napojena na p ípojku jednotné kanalizace. Ostatní
objekty mají ploché st echy, které budou odvodn ny potrubím vnit ní kanalizace do
kanaliza ní p ípojky. Na výstavbu kanalizace bude použito polypropylenových trubek UltraRib2 trub.
Sou ástí projektu kanalizace je odvodn ní zpevn ných ploch a parkovacích stání kolem
objekt . Odpadní vody budou p es uli ní vpusti napojeny do deš ové kanalizace DN 300 v
délce cca. 265 m, která bude napojena p es revizní šachtu na stoku nové jednotné kanalizace.
P ed zaúst ním deš ové kanalizace do stoky jednotné kanalizace budou deš ové vody
p ed išt ny v odlu ova i ropných látek, který zajistí max. koncentraci NEL do 5 mg/l. Na
výstavbu kanalizace bude použito polypropylenových trubek Ultra-Rib2 trub.
Qd,p = 84,0 m3/den

Pr m rný denní pr tok splaškových vod

Qd,pt = 12 m3/den

- z toho s obsahem tuk

Qh,max = 9,1 m3/hod

Maximální hodinový pr tok splaškových vod
Minimální hodinový pr tok

Qh,min = 0

Celkové ro ní množství splaškových odpadních vod

Qr = 30 660 m3/rok

Tabulka . 15: Výpo et množství deš ových vod
Množství istých deš ových vod*
Plocha [m2]

Odtok [l/s]

St echy zatravn né

1 700

13,0

St echy ostatní

3 700

51,0

Chodníky

1 400

10,7

Zatravn ná plocha

6 300

4,8

Komunikace

610

7,5

Celkem
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Množství deš ových vod s obsahem ropných látek*
Plocha [m2]

Odtok [l/s]

3 000

36,7

Komunikace a parkovací stání

Celkový odtok deš ových vod z území

123,7

Vysv tlivky:
*

pro q = 153 l/s . ha, t = 15 min, p = 0,5

Vnit ní kanalizace
Kanalizace uvnit objekt je navržena jako oddílná. Odvod uje všechny za izovací
p edm ty v objektu navržené a deš ové vody ze st ech. Pro odvodn ní za izovacích p edm t
kuchyn restaurace v objektu pivovaru bude z ízena samostatná tuková kanalizace, která bude
zaúst na do lapáku tuk , který je umíst n p ed budovou na severní stran od objektu.
Jako materiál na ležaté svody bude použito potrubí z nem k eného PVC. Na
p ipojovací a svislé odpadní potrubí bude použito trubek z PP. Svislé odpadní potrubí, které
bude vedeno mimo instala ní šachty bude provedeno z odhlu n ných odpadních trubek. Na
potrubí budou ve vhodném míst umíst ny istící tvarovky pro možnost išt ní. Kanalizace
bude odv trána nad st echu a ukon ena ventila ní hlavicí. Rozvody ležaté kanalizace budou
napojeny na kanaliza ní p ípojku p es revizní šachtu. Kryté parkovací plochy budou
odvodn ny prefabrikovanými žlábky, které budou ukon eny sorp ním odlu ova em olej ,
který bude napojen na vnit ní deš ovou kanalizaci bytových dom .

3. Kategorizace a množství odpad
Odpady, které budou vznikat v souvislosti se zám rem, lze rozd lit na odpady, které
budou vznikat p i jeho výstavb a na odpady vznikající za b žného provozu.
Etapa výstavby zám ru
Po dobu výstavby zám ru budou vznikat odpady typické pro stavební innosti tohoto
druhu a rozsahu (tj. demolice stávajících nevyhovujících objekt , kácení zelen , zemní
stavební a montážní práce, vybavování objekt , úklidové práce, apod.).
B hem výstavby zám ru budou vznikat odpady charakteru nevyužitých ástí
konstruk ních prvk (nap . zbytky neupot ebených t snících fólií, zbytky potrubí, kabel aj.)
Dále budou vznikat také odpady typické pro stavební práce a k nim se pojící jednotlivé druhy
odpadních obal jako jsou nap íklad papírové a lepenkové obaly, plastové obaly od
stavebních a montážních hmot, úlomky cihel, betonu, nevyužité ásti kovových konstrukcí
(železo, ocel, sm sné kovy, atd.).
Ve fázi výstavby bude vznikat i komunální odpad, který bude t íd n na využitelné
složky – plasty, sklo, papír. P edpokládá se zapojení do systému sb ru komunálního odpadu
obce.
Rostlinný materiál pocházející z odstra ování bylinné a d evinné vegetace (ke e,
náletové d eviny) p i p íprav plochy pro realizaci zám ru bude využit vhodným zp sobem
(nap . kompostování).
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P i realizaci stavby je uvažováno o deponii vyt žené zeminy v prostoru staveništ ,
která bude pozd ji použita na terénní úpravy, zásypy v okolí objekt a v omezené mí e do
podloží podzemních komunikací. P ebyte ná zemina, která nebude použita, nebo nebude
vyhovovat svou kvalitou bude odvezena na skládku ur enou p íslušným stavebním ú adem.
Vznikající odpady budou 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 jako
s nebezpe ným odpadem.
Odpady vznikající b hem výstavby budou odd len shromaž ovány ve sb rných
nádobách a kontejnerech, po jejich napln ní budou tyto odpady p edávány k využití i
k odstran ní. P ípadn vznikající nebezpe né odpady budou také 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 ze shromážd ných odpad .
Shromaž ovací nádoby musí být ozna eny v souladu se zákonem . 185/2001 Sb., o
odpadech a o zm n n kterých dalších zákon , v platném zn ní. V p ípad shromaž ovacích
nádob s nebezpe nými odpady musí být tyto nádoby opat eny katalogovým íslem, názvem
odpadu, symboly nebezpe nosti a osobou zodpov dnou 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 ných odpad .
U odpadu, u kterého nelze vylou it kontaminaci nebezpe nými látkami, je nutné
provést hodnocení nebezpe ných vlastností odpad dle zákona 185/2001Sb., o odpadech a o
zm n n kterých dalších zákon v platném zn ní. U odpad potenciáln kontaminovaných se
provede test na vylou ení nebezpe ných vlastností a to akreditovanou laborato í. Odb r
odpadu provede pov ená osoba (dle vyhlášky . 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpe ných
vlastností odpad ), podle výsledku hodnocení bude navržen zp sob nakládání s t mito druhy
odpad .
Dodavatel stavebních prací, který bude dle smlouvy sou asn p vodcem odpad ,
zajistí další nakládání s t mito odpady v souladu s platnými legislativními p edpisy.
P esná specifikace odpad vznikajících v pr b hu výstavby není v sou asné dob
možná, bude up esn na v provád cích projektech, kde budou uvedeny jednotlivé druhy
odpad vznikající b hem výstavby zám ru, jejich p edpokládané množství a zp sob
shromaž ování, t íd ní, odstran ní i využití.
O ekávané druhy odpad
uvedeny v následující tabulce.

vznikajících b hem p ípravy a výstavby zám ru jsou

Tabulka . 16: P edpokládané druhy odpadu vznikající p i výstavb zám ru
Katalogové
íslo

Kategorie

Název druhu odpadu

Vznik

02 01 03

O

Odpad rostlinných pletiv

Odstra ování bylinné a
d evinné vegetace

08 01 11

N

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

Odpad vznikající b hem
stavby
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Katalogové
íslo

Kategorie

Název druhu odpadu

Vznik

08 01 12

O

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod íslem
08 01 11

Odpad vznikající b hem
stavby

08 01 17

N

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

Odpad vznikající b hem
stavby

08 04 09

N

Odpadní lepidla a t snící materiály obsahující
organické rozpoušt dla nebo jiné nebezpe né látky

Odpad vznikající b hem
stavby

08 04 10

O

Jiná odpadní lepidla a t snící materiály neuvedené
pod íslem 08 04 09

Odpad vznikající b hem
stavby

12 01 20

N

Upot ebené brusné nástroje a brusné materiály
obsahující nebezpe né látky

Odpad vznikající b hem
stavby

12 01 21

O

Upot ebené brusné nástroje a brusné materiály
neuvedené pod íslem 12 01 20

Odpad vznikající b hem
stavby

13 02 05

N

Nechlorované minerální motorové, p evodové a
mazací oleje

Údržba za ízení

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

Obaly stavebních
materiál a hmot apod.

15 01 02

O

Plastové obaly

Obaly stavebních
materiálu a hmot apod.

15 01 03

O

D ev né obaly

Obaly stavebních
materiál a hmot apod.

15 01 04

O

Kovové obaly

Odpad vznikající b hem
stavby

15 01 05

O

Kompozitní obaly

Obaly stavebních
materiál a hmot apod.

15 01 06

O

Sm sné obaly

Obaly stavebních hmot
apod.

15 01 10

N

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

Obaly z nát rových a
t snících hmot

15 02 02

N

Absorp ní inidla, filtra ní materiály (v etn
olejových filtr jinak blíže neur ených), isticí
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

17 01 02

O

Cihly

Odpad vznikající b hem
stavby

17 01 03

O

Tašky a keramické výrobky

Odpad z odstra ování
stavby

17 01 06

N

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

Odpad vznikající b hem
stavby

17 01 07

O

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

Poškozené nebo jinak
nepoužitelné stavební
hmoty, odpad vznikající
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Katalogové
íslo

Kategorie

Název druhu odpadu

Vznik
b hem stavby

17 02 01

O

D evo

Odpadní stavební d evo,
odpad vznikající b hem
stavby

17 02 02

O

Sklo

Zbytky, poškozené
stavební materiály

17 02 03

O

Plasty

Odpad plast

17 02 04

N

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

Odpad vznikající b hem
stavby

17 04 02

O

Hliník

Odpad z odstra ování
stavby

17 04 05

O

Železo a ocel

Odpad vznikající b hem
stavby

17 04 07

O

Sm sné kovy

Zbytky, poškozené
stavební materiály odpad vznikající b hem
stavby

17 04 09

N

Kovový odpad zne išt ný nebezpe nými látkami

Odpad ze stavebních
úprav

17 04 10

N

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné
nebezpe né látky

Odpad z odstra ování
stavby

17 04 11

O

Kabely neuvedené pod 17 04 10

Odpad izola ních
stavebních materiálu,
odpad vznikající b hem
stavby

17 05 03

N

Zemina a kamení obsahující nebezpe né látky

Odpad ze stavebních
úprav

17 05 04

O

Zemina a kamení neuvedené pod íslem 17 05 03

Odpad ze stavebních
úprav

17 05 05

N

Vyt žená hlušina obsahující nebezpe né látky

Odpad ze stavebních
úprav

17 05 06

O

Vyt žená hlušina neuvedená pod kódem 17 05 05

Odpad ze stavebních
úprav

17 06 01

N

Izola ní materiál s obsahem azbestu

Odpad z odstra ování
stavby

17 06 03

N

Jiné izola ní materiály, které jsou nebo obsahují
nebezpe né látky

Odpad z odstra ování
stavby

17 06 04

O

Izola ní materiály jiné jako uvedené v 17 06 01 a
17 06 03

Odpad izola ních
stavebních materiál ,
odpad vznikající b hem
stavby

17 06 05

N

Stavební materiály obsahující azbest

Odpad z odstra ování
stavby

20 01 01

O

Papír a lepenka

Odpad vznikající b hem
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Katalogové
íslo

Kategorie

Název druhu odpadu

Vznik
stavby

20 01 02

O

Sklo

Odpad vznikající b hem
stavby

20 01 39

O

Plasty

Odpad vznikající b hem
stavby

20 03 01

O

Smíšený komunální odpad

Odpad vznikající b hem
stavby

Vysv tlivky:
O

ostatní odpad

N

nebezpe ný odpad

Snížení potenciálního rizika zne iš ování nebo ohrožení životního prost edí a zdraví
lidí vyplývající z nevhodného ízení vzniku stavebních a demoli ních odpad a nevhodného
nakládání s nimi lze p i odstra ování objekt dosáhnout posouzením nebezpe ných vlastností
odpad již p ed zahájením stavebních prací. Ú elem pr zkumu je vymezení ásti stavby, ze
kterých demolicí vzniknou nebezpe né odpady a s t mito pak nakládat a zneškod ovat je
samostatn a zabránit tak míšení odpad kategorie ostatní a kategorie nebezpe ný.
K nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstra ování
staveb lze formulovat doporu ené postupy p i zabezpe ování nakládání se stavebními
a demoli ními odpady:
p ednostn využívat jednotlivé konstruk ní celky staveb (prefabrikáty, ocelové
konstrukce, d ev né konstrukce – nosníky, výpln otvor apod.) jako celky.
pokud nelze konstruk ní celky staveb využít jako celek, odpad mechanicky (fyzikáln )
upravit tak, aby svou strukturou byl srovnatelný se št rkopísky nebo stavebním kamenivem
a dále jej využít jako stavební výrobky (v souladu s platnými legislativními p edpisy
o technických požadavcích na výrobky), k výrob stavebních a jiných výrobk
i
k materiálovému využití v podzemních prostorách a na povrchu terénu (v souladu
s požadavky platné legislativy p i nakládání s odpady).
Neupravené – nerecyklované stavební a demoli ní odpady (tzn. odpady bez upravení
velikosti složek nap . drcením a rozt íd ním na velikostní frakce) dle metodického pokynu
nelze obecn využívat na jakékoliv terénní úpravy a rekultivace (s výjimkou odpad
podskupiny 17 05 00 – Zemina vyt žená, kategorie „O“). U neupravených stavebních
a demoli ních odpad nelze obecn prokázat obsah škodlivin ve vodném výluhu ani v sušin
(nelze prakticky p ipravit pr m rný reprezentativní vzorek odpadu pro ú ely analytického
stanovení) a tedy je nelze neupravené (nerecyklované) ani využívat v podzemních prostorách
ani na povrchu terénu, ani k vytvá ení krycí - rekultiva ní vrstvy p i uzavírání skládek.
Dále se doporu uje postupné odstra ování ástí stavby, které jsou nositeli
nebezpe ných vlastností (materiály s obsahem azbestu, ásti stavby významn zne išt né
látkami zp sobujícími jejich nebezpe nost atd.) a t ch ástí stavby, které je v rámci
základního materiálu stavby možno považovat za p ím si a u nichž je to technologicky a
ekonomicky možné (nap . výpln otvor , kovové a d ev né st ešní konstrukce, podlahové
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krytiny a konstrukce z plast nebo d eva, klempí ské dopl ky, rozvody médií, technologické
zázemí staveb – rozvad e, transformátory, vým níky, vzduchotechnická za ízení).
Celkové odstran ní stavby je doporu eno po realizaci p edcházejících krok . Prioritn
je doporu eno zvažovat a zkoumat možnosti využití materiál vznikajících p i odstra ování
stavby p ímo v míst jejich vzniku (v rámci stavby).
Etapa provozu zám ru
B hem provozu zám ru se p edpokládá vznik odpad uvedených v Katalogu odpad
jako skupina 20 „Komunální odpady“ a složky odd leného shromaž ování.
Dále mohou vznikat odpady pocházející z úklidu, využívání, údržby a opravy za ízení
v prostorách areálu (nap . odpady z obal , zbytky nát rových a t snících hmot, uli ní smetky,
p evodový olej, vy azené akumulátory, vy azených elektrických a elektronických za ízení
apod.). Opravy strojního za ízení budou zajiš ovány odborným servisem na základ
smluvních vztah v etn zajišt ní odpovídajícího nakládání (dle platné legislativy) s odpady
vzniklými v rámci provedení servisní innosti. Z provozu kuchyn a restaurace bude vznikat
také odpad organického p vodu.
V následující tabulce jsou uvedeny vybrané druhy odpad , které by mohly vznikat p i
provozu zám ru.
Tabulka . 17: Vybrané druhy odpadu vznikající p i provozu zám ru
Katalogové
íslo

Kategorie

Název druhu odpadu

Vznik

08 01 11

N

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

Odpad z údržby

08 03 17

N

Odpadní tiska ský toner obsahující nebezpe né látky

08 04 09

N

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

Odpad z údržby

13 05 03

N

Kaly z lapák ne istot

Údržba za ízení

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

P íjem, expedice zboží

15 01 02

O

Plastové obaly

P íjem, expedice zboží

15 01 03

O

D ev né obaly

P íjem, expedice zboží

15 01 04

O

Kovové obaly

P íjem, expedice zboží

15 01 06

O

Sm sné obaly

P íjem, expedice zboží

15 01 07

O

Sklen né obaly

P íjem, expedice zboží

15 01 10

N

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

Odpad z údržby

15 02 02

N

Absorp ní inidla, filtra ní materiály (v etn
olejových filtr jinak blíže neur ených), istící

Odpad z údržby
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Katalogové
íslo

Kategorie

Název druhu odpadu

Vznik

tkaniny a ochranné od vy zne išt né nebezpe nými
látkami
15 02 03

O

Absorp ní inidla, filtra ní materiály, istící tkaniny
a ochranné od vy neuvedené pod íslem 15 02 02

Odpad z údržby

19 08 09

O

Sm s tuk a olej z odlu ova e tuk obsahující
pouze jedlé oleje a jedlé tuky

P íprava jídel

20 01 01

O

Papír a lepenka

P íprava jídel, údržba

20 01 02

O

Sklo

P íprava jídel, údržba

20 01 08

O

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

P íprava jídel

20 01 11

O

Textilní materiály

Údržba objekt

20 01 21

N

Zá ivky a jiný odpad obsahující rtu

Údržba objekt

20 01 23

N

Vy azená za ízení obsahující chlorofluorovodíky

Údržba za ízení

20 01 25

O

Jedlý olej a tuk

P íprava jídel

20 01 33

N

Baterie a akumulátory, za azené pod ísly 16 06 01,
16 06 02 nebo pod íslem 16 06 03 a net íd né
baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

Údržba za ízení

20 01 35

N

Vy azené elektrické a elektronické za ízení
obsahující nebezpe né látky neuvedené pod ísly
20 01 21 a 20 01 23

Údržba objekt

20 01 39

O

Plasty

Odpad z celého areálu

20 01 40

O

Kovy

Odpad z celého areálu

20 02 01

O

Biologicky rozložitelný odpad

Odpad z celého areálu

20 03 01

O

Sm sný komunální odpad

Odpad z celého areálu

20 03 03

O

Uli ní smetky

Odpad z celého areálu

20 03 06

O

Odpad z išt ní kanalizace

Údržba za ízení

20 06 07

O

Objemný odpad

Odpad z celého areálu

Vysv tlivky:
O

ostatní odpad

N

nebezpe ný odpad

Pro veškeré druhy odpad nelze celkovou ro ní produkci v sou asné dob objektivn
stanovit.
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S upot ebenými zá ivkami bude snahou nakládat v režimu zp tného odb ru použitých
výrobk (dle ustanovení § 38 zákona .185/2001 Sb.).
Využití
i odstra ování odpad
bude zajišt no servisním zp sobem
u specializovaných firem s p íslušným oprávn ním (osoba oprávn ná k nakládání s t mito
druhy odpad ve smyslu § 4 a § 12 zákona .185/2001 Sb.).
Komunální odpad bude umís ován do popelnicových a kontejnerových nádob
s pravidelným týdenním odvozem.
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
a v souladu s p íslušnými provád cími p edpisy.
Dle § 11 zákona 185/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , má každý v rozsahu své
p sobnosti povinnost zajistit p ednostn využití odpad p ed jejich odstran ním. Materiálové
využití odpad má p ednost p ed jiným využitím odpad . P i posuzování vhodnosti zp sob
odstran ní odpad má vždy p ednost zp sob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je
šetrn jší k životnímu prost edí.
Odpady vznikající p i ukon ení provozu zám ru
Ukon ení provozu bytových dom v areálu bývalého pivovaru není plánováno. 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 .

4. Hluk, vibrace a zá ení
Vzhledem k tomu, že hluk ze stacionárních zdroj hluku je hluboko pod úrovní hluku
z dopravy a v posuzované lokalit není žádný významný stacionární zdroj hluku, je stávající
hluková situace vyhodnocena pouze pro hluk z dopravy na ve ejných pozemních
komunikacích.
Etapa výstavby zám ru
Zdrojem hluku b hem výstavby bude provoz nasazených stavebních mechanism
uvedené v následující tabulce a nákladní obslužné dopravy.
Vzhledem k tomu, že výstavba zám ru bude probíhat ve více etapách, které budou mít
odlišný vliv na hlukové zatížení posuzované lokality, byl modelový výpo et proveden pro
etapu, kdy bude hlukové zatížení posuzované lokality nejvyšší, tzn. nejmén p íznivé. Dle
zadavatele hlukové studie bude nejhlu n jší úvodní etapa, tzn. etapa výstavby (zemní práce,
výkopy, atd.), která bude nejvíce náro ná jak na po et nasazení stavebních mechanizm , tak
na dopravní obslužnost.
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Tabulka . 18: Stacionární zdroje hluku umíst né v areálu staveništ
Název za ízení (zdroje hluku)

Nasazení zdroj
hluku za sm nu
[min]

Po et

LWA 1)
[dB]

1

Rypadlo CAT 325

480

1

103

2

Naklada HON 50

360

1

101

3

Kolový naklada CAT 438C

360

1

101

4

V žový je áb MB 80/100

480

1

98

360

1

103

5

erpadlo na betonovou sm s Wibau

6

Mícha ka SMA 125

360

3

90

7

Motorová sbíje ka Pioneer

240

1

105

8

Je áb AD 20 na T 815

300

1

100

Pr jezd 80 vozidel areálem stavby (65 nákladních a 15 osobních vozidel)
Vysv tlivky:
1)

hladina akustického výkonu A LWA (dB)

Poznámka:
akustické parametry stavebních mechanizm hladiny akustického výkonu LWA byly stanoveny jako maximální p ípustné hodnoty emisí hluku
pro daný typ za ízení viz. na ízení vlády .9/2002 Sb. - p íloha .4 pro období od 3.1.2006

Obrázek . 5: Schéma situace a ozna ení díl ích úsek komunikací

D

E

A

B

C

Tabulka . 19: Po ty pr jezd vozidel na místních komunikacích za 16 hodin pro rok 2009
Rok 2009
Úsek komunikace
A

Komenského ul.

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové

Denní doba 600 - 2200 hod (T = 16 hod)
Pouze stavba
celkem

nákladní

80

65

45

Vrchlabí – Bytové domy Pivovar
_________________________________________________________________________________________
Denní doba 600 - 2200 hod (T = 16 hod)

Rok 2009
Úsek komunikace

Pouze stavba
celkem

nákladní

B

Pražská ul.

48

39

C

Pražská ul.

32

26

D

Pražská ul.

16

13

E

Valte ická ul.

32

26

Etapa provozu zám ru
Po dokon ení zám ru se p edpokládají v posuzované lokalit stacionární zdroje hluku
uvedené v následující tabulce.
Tabulka . 20: Stacionární zdroje hluku umíst né na zám ru (v etn venkovních parkoviš )
Umíst ní

Po et

LAeq,T
[dB]

d
[dB]

Výška
zdroje

domy A, B, C - strop garáží

3

60,0

1,5

3,0 m

d m D - st na domu

2

60,0

1,5

1,0 m

odv trání byt

domy A, B, C - st echa

3

50,0

1,5

20,0 m

odv trání spole ných prost.

domy A, B, C - st echa

3

50,0

1,5

20,0 m

v trání CHÚC

domy A, B, C - st na

3

50,0

1,5

1,0 m

odv trání CHÚC

domy A, B, C - st echa

3

50,0

1,5

20,0 m

odv trání byt

d m D - st echa

3

50,0

1,5

20,0 m

odv trání spole ných prost.

d m D - st echa

3

50,0

1,5

20,0 m

v trání CHÚC

d m D - st na

3

50,0

1,5

1,0 m

odv trání CHÚC

d m D - st echa

3

50,0

1,5

20,0 m

odv trání byt

„pivovar“ - st echa

3

50,0

1,5

20,0 m

odv trání spole ných prost.

„pivovar“ - st echa

3

50,0

1,5

20,0 m

v trání CHÚC

„pivovar“ - st na

3

50,0

1,5

1,0 m

odv trání CHÚC

„pivovar“ - st echa

3

50,0

1,5

20,0 m

v trání restaurace a kuchyn

„pivovar“ - st na

1

50,0

2

1,0 m

odv trání restaurace a kuchyn

„pivovar“ - st echa

1

50,0

2

20,0 m

v trání fitness

„pivovar“ - st na

1

50,0

2

1,0 m

odv trání fitness

„pivovar“ - st echa

1

50,0

2

20,0 m

Zdroj hluku
ventilátor - odtah garáží 1)
ventilátor - odtah garáží

1)

Hluková studie je sou ástí p ílohy . 6 tohoto oznámení.
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5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Z b žného provozu bytového domu a p idružených služeb, 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.
Únik závadných látek
Potenciálním zdrojem ohrožení a kontaminace povrchových a podzemních vod a p dy
(pop . geologického podloží) by se mohly stát nebezpe né látky používané k pohonu
a k údržb nákladních automobil a nakládacích stroj (motorová nafta, oleje, mazadla atd.),
n které z produkovaných odpad (nap . stavební a demoli ní odpady kategorie N, papírové
filtry nasycené olejem, obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek nebo obaly t mito látkami
zne išt né) a odpadní vody. Mohlo by dojít k náhodnému úniku z neuzav ených nebo
nesprávn uzav ených a shromaž ovaných obal , kontejner , nádob se závadnými látkami i
odpady, dále k únik m nafty z nedokonale t snících nádrží, úniku olejovitých tekutin a
mazadel z net snících ástí motorových automobil a stroj na nezpevn né plochy v míst
výkop a stavby i na zpevn né plochy používaných p epravních tras. Z kanalizace na odpadní
splaškové vody by k náhodnému úniku došlo pouze v p ípad porušení nepropustného
materiálu potrubí.
P ípravné i stavební práce budou zabezpe eny tak, aby se riziko nestandardního stavu
a havárií minimalizovalo.
Používané instalace a technologická za ízení se budou pravideln
udržovat v rozsahu dle požadavk dodavatele a platné legislativy.

kontrolovat a

B hem výstavby se na ploše zám ru nebudou realizovat vým ny olej , opravy stroj ,
mytí nákladních vozidel a stroj . Dopl ování pohonných hmot do mechanism a stroj bude
provád no výhradn na zpevn né ploše. Na této ploše budou t žební a nakládací stroje také
parkovat. Plocha musí být zabezpe ena tak, aby v p ípad náhodného úniku závadných látek
p i parkování mechanism
i erpání pohonných hmot nemohlo dojít ke kontaminaci
okolních nezpevn ných ploch. P i odstavení vozidel a stroj na nezpevn né ploše musí být
tyto mechanismy podloženy záchytnými plechovými vanami. Nákladní automobily a
pohyblivé stroje budou dopl ovat pohonné hmoty na erpacích stanicích.
Pro p ípady zne išt ní p dy náhodnými úniky technických kapalin z motorových
vozidel b hem výstavby zám ru bude v prostoru technického zázemí z ízen tzv. havarijní
bod, 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).
Prost edky pro zdolání náhodného úniku závadných látek budou uloženy na
p ístupném míst . Havarijní bod bude vybaven havarijní sudovou hydrofóbní soupravou na
ropné kapaliny (obsahuje: sb rnou pevnou nádobu (nap . sud s víkem), sorp ní rohože,
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ut s ovací pastu, úložné sá ky a PE pytle na použité sorp ní prost edky, plastová fólie,
rukavice), sypkým sorbentem vhodným pro záchyt ropných látek, (pop . piliny), smetákem,
lopatkou, kbelíkem, lopatou.
V p ípad
následovn :

úniku závadných látek na nezpevn nou plochu se bude postupovat

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.
V provád cích projektech budou up esn ny jednotlivé druhy odpad vznikající b hem
výstavby i provozu bytového komplexu a bude stanoveno jejich množství a p edpokládaný
zp sob shromaž ování, skladování, t íd ní a zneškodn ní.
Dodavatel stavby bude specifikovat prostory pro shromaž ování nebezpe ných
odpad a ostatních látek škodlivých vodám v etn pr b žn skladovaných množství; tyto
budou shromaž ovány pouze v nejmenším nutném množství a to ve vybraných a ozna ených
prostorách v souladu s p íslušnými vodohospodá skými p edpisy a p edpisy odpadového
hospodá ství.
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.
Nakládání s nebezpe nými chemickými látkami nebo p ípravky klasifikovanými jako vysoce
toxické musí být zabezpe eno fyzickou osobou odborn zp sobilou (dle § 44 b). Jednotlivé
innosti v rámci nakládání s t mito chemickými látkami a p ípravky m že vykonávat i
zam stnanec, kterého fyzická osoba odborn zaškolila. Opakované proškolení se provádí
nejmén 1 x za rok a o tomto proškolení musí být po ízen písemný záznam.
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Požár
Požár p edstavuje ohrožení vzhledem k nahromad ní ho lavých látek (vybavení
prostor, zásoby pohonných hmot a mazadel v osobních automobilech). Riziko požáru je
možné uvažovat nap . vlivem poruchy elektroinstalací, vlivem poruchy instalovaných
za ízení, havárií i nestandardním provozem vozidel v garážích apod.
P i požáru by mohly unikat do ovzduší toxické zplodiny ho ení, mohlo by dojít u
n kterých škodlivin k p ekro ení jejich nejvyšších p ípustných krátkodobých koncentrací
v ovzduší. Dále by mohla být kontaminována p da a podzemní voda použitím hasebných
prost edk a vyplavením skladovaných látek a odpad p i hašení. Vliv p sobení potenciálních
mimo ádných událostí lze ozna it za krátkodobý.
Zám r je projektován s ohledem na požární rizika vyplývající z charakteru inností
v etn nárok na požární vodu. Pro p ípad vzniku požáru na staveništi nebo v jednotlivých
objektech v pr b hu jejich využívání budou objekty zajišt ny dostate ným p ísunem
p ívodem požární vody (nap . vnit ní a vn jší odb rná místa – hydranty, sprchová hasící
za ízení s vy erpatelným a nevy erpatelným zdrojem vody), jednotlivé stavební objekty
budou dále vybaveny p enosnými hasicími p ístroji.
Vjezd do areálu staveništ a následn k novým stavebním objekt m, které jsou
p edm tem posuzování, bude p izp soben vjezdu požárních vozidel. Ve všech objektech bude
vyv šena požární poplachová sm rnice. ešení požární ochrany je zahrnuto v projektové
dokumentaci zám ru.
Dodavatelé zajistí bezpe nostní opat ení p i soub hu montážních prací provád ných
n kolika organizacemi najednou. Dodavatelé za ú asti bezpe nostního technika ur í rozsah
zvláštních opat ení k dodržování bezpe nosti a jejich kontrolu. Dodavatelé s požárním
technikem zajistí opat ení k protipožární bezpe nosti, zejména p i svá e ských pracích.
Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat všeobecn platné požární p edpisy a pravideln
kontrolovat stav za ízení z hlediska požární ochrany. P i montážních pracích i p i provozu
za ízení je nutno dbát na zajišt ní bezpe nosti práce. Je nutno se ídit všemi platnými
bezpe nostními p edpisy, vyhláškami, hygienickými p edpisy, požárními p edpisy, p edpisy
o bezpe nosti práce na stavbách, p i doprav a manipulaci. Pro vlastní montáž a údržbu platí
p íslušné provozní p edpisy a pokyny pro montáž jež jsou sou ástí dodávky za ízení. Je t eba
kontrolovat neporušenost uzemn ní za ízení ve strojovn . P i opravách a údržb je t eba
dodržovat odpojení t chto za ízení od p ívod elektro. Ve strojovnách musí být p ipraveny
ochranné pom cky a prost edky v etn lékárni ky první pomoci. Na dve ích strojovny a na
za ízení musí být i v pr b hu montáže umíst ny nápisy zakazující vstup a manipulaci se
za ízením neoprávn ným osobám. Obsluhující personál musí být zaškolen a musí znát a
dodržovat všechny základní a bezpe nostní p edpisy, které se na dané za ízení vztahují.
P i pr chodu požárn d lící konstrukcí budou kovové trubky ut sn ny pomocí
protipožárního laminátu a protipožárního silikonu. Jestliže jsou rozvody vedeny v šacht ,
která tvo í samostatný požární úsek, bude provedeno pouze dozd ní nebo dobetonování v
úrovni požárn d lící konstrukce.
P i zpracování projektu bylo dbáno p íslušných SN a p edpis výrobc za ízení.
P i vlastní montáži je nutné dodržet p íslušné SN (zejména SN 03 0310,
SN 06 0830) zákony (zejména zákon .406/2000 v etn provád cí vyhlášek) a montážní
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p edpisy jednotlivých výrobc za ízení ÚT. Potrubí musí být ádn propláchnuto a zbaveno
vnit ních ne istot, aby nemohlo dojít k poškození jednotlivých za ízení.
Po ukon ení montáže musí být provedena zkouška t snosti a provozní dle
SN 06 0310 se zápisem formou protokolu. P i p edání za ízení ÚT majiteli do provozu musí
být tento seznámen s celou obsluhou za ízení a o zaškolení po ízen zápis s podpisy obou
stran.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ
V DOT ENÉM ÚZEMÍ
1.
Vý et nejzávažn jších environmentálních charakteristik dot eného
území
Dosavadní využívání a priority jeho trvale udržitelného využívání
ešený zám r „Vrchlabí - Bytové domy Pivovar“ se nachází v intravilánu m sta
Vrchlabí (p ibližn ve st edu m sta) a je ohrani en na severu ulicí Komenského, na východ
ulicí Aloise Jiráska, na jihu ulicí B. Smetany a na západ ulicí Pražská. V Konceptu nového
Územního plánu je území definováno jako plochy smíšené centrální a plochy bydlení
m stského.
Obrázek . 6: Mapa umíst ní zám ru

Stávající areál bývalého pivovaru je situován v obytné ásti m sta. Na severní stran
p iléhá k ulici Komenského, na jižní stran je omezen stávající zástavbou rodinných dom .
V sou asné dob je areál využíván jako výrobní a skladovací objekt. Lokalizace tohoto areálu
v obytné zón m sta zap í i uje problémy dopravní, hygienické (zdroj zne išt ní, hluku).
Z t chto d vod je v p ipravovaném územním plánu m sta navrhována zm na využití území.
P edpokládá se demolici všech stávajících objekt a p ístaveb, krom hlavní historické
budovy vlastního pivovaru. Je navržena zm na využití stávajícího objektu pivovaru na obytný
d m se službami a drobnými prodejnami v p ízemí. Na uvoln ných plochách jsou navrženy
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bytové domy. Dopravní napojení bude zachováno z Komenského ulice. Uvnit areálu
je zokruhovaná obslužná komunikace, ze které jsou p ístupná parkovišt a krytá parkovací
místa.
Vrchlabí leží na p echodu dvou geomorfologických celk Krkonoše a Krkonošské
podh í. Severní ást území spadá do geomorfologického podcelku Vrchlabská vrchovina.
Jižní ást tvo í Hostinská pahorkatina, sou ást Podkrkonošské pahorkatiny.
Nejbližší obytný d m je vzdálen cca 50 m od posuzovaného zám ru.
M lo by dojít k za len ní rozvoje volných (nestavebních) ploch do širších krajinných
souvislostí, umožn ní maximálního využití p irozeného ekologického potenciálu území p i
zakládání, obnov a údržb ploch (nap . p irozená obnova domácích taxon , apod.).
Výsledkem t chto p ístup m že být nap íklad obnova p irozeného krajinného rázu
harmonické krajiny, snížení náro nosti údržby a obnovy ploch.
V m stské aglomeraci je druhová rozmanitost flory pom rn velká. Rostliny by se ale
p irozenou cestou na tato stanovišt nikdy nemohla dostat. lov k je zde vysadil nebo jim
usídlení umožnil. Díky neustálé pé i a odstran ní plevelných druh mohou tyto druhy
p ežívat a zpest it tak druhové spektrum m stské vegetace.
Vysazováním flory a její následnou pé í se zlepší vizuální pohled m sta, pohoda
obyvatel, podmínky pro život a rozmnožování živo ich .
Vymezené územní plochy sídelní zelen slouží stabilizaci p írodní složky uvnit
zastav ného území sídla. Tyto prostory jsou pojímány jako ostrovy nezastavitelného území
uvnit zastav ného prostoru m sta. Souvislé plochy zelen mají nesporný ú inek ekologický a
ovliv ují kvalitu mikroklimatu p ímo v sídle. Pro obyvatele m sta je toto území nabídkou
rekrea ních, relaxa ních - a v závislosti na vybavení i sportovních aktivit. Drobná architektura
situovaná v zónách sídelní zelen slouží k výše zmín ným doprovodným innostem.
Plochy ÚSES je t eba chránit p ed degradací nej ast ji antropogenního p vodu, p ed
zne išt ním složek životního prost edí, kultivací a ruderalizací.
P edpokladem trvale udržitelného využívání tohoto území p i provozu je respektování
všech požadavk daných legislativou v oblasti životního prost edí a ochrany zdraví
obyvatelstva.
Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace p írodních zdroj
V tšina území královéhradeckého regionu má vhodné podmínky pro vytvá ení zásob
podzemních vod. Pro jejich ochranu zde byly vyhlášeny chrán né oblasti p irozené
akumulace vod – Východo eská k ída, Krkonoše, Polická pánev, Orlické hory a malou ástí
v povodí Jizery sem zasahuje i CHOPAV Severo eská k ída. Zájmová lokalita se však
nenachází v chrán né oblasti p irozené akumulace vod.
Výstavba bytových dom bude konstruk n zabezpe en tak, aby nemohlo dojít p i
provozu zám ru ke zne išt ní podzemních vod. Nakládání s látkami závadnými vodám musí
respektovat ochranu jakosti povrchových a podzemních vod souladu se zákonem . 254/2001
Sb. o vodách, v platném zn ní.
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území.

Není zde vyhlášeno chrán né ložiskové území. V ešeném území nejsou poddolovaná

Schopnost p írodního prost edí snášet zát ž
Územní systém ekologické stability
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.
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.
ešený zám r bude situován p ibližn v polovin vzdálenosti mezi dv ma
biokoridory. Nejbližším funk ním biokoridorem je RBK B lá s po adovým íslem 103. Tento
biokoridor je situován v katastrálním území Vrchlabí o ploše cca 1 ha. Je charakterizován
jako smíšený listnatý háj s lu ními enklávami na pravém b ehu potoka B lá jihozápadn od
kóty 458. Stromové patro se skládá z olše lepkavé, topolu bílého, b ízy bradavi naté, topolu
osiky, jasanu ztepilého, javoru klenu a je ábu pta ího. Ke ové patro z vrby jívy a bezu
erného a bylinné patro z mezofilních kosených luk b žného druhového složení.
Regionální biokoridor . 21 (navržený), p icházející do zájmového území
z jihovýchodu z Labského údolí od Kun ic, je veden kvalitními b ehovými porosty po pravém
b ehu Labe, v Dolní Brané se vyhýbá uzlovému komunika nímu prostoru (s nepropustnými
bariérami) a vstupuje do Zájmového území p i ústí potoka Principálek do Labe. Sm rem proti
toku Labe je velmi kvalitní p írodní scenérie, tvo ená lu ní labskou nivou, obklopenou
z jedné strany smíšenými lesními porosty na nárazovém b ehu a z druhé strany souvislými
lužními porosty p i sou asném labském b ehu až po soutoku s í kou B lou. Do tohoto
prostoru o ploše cca 26 ha bylo situováno regionální biocentrum . 3 (RBC je funk ní a
vymezené). Regionální biokoridor je dále veden kvalitními porosty po obou b ezích í ky
B lá. Jsou na n m situovány lokální biocentra.
Nejbližší funk ní biocentrum je lokální biocentrum Vejsplacha s po adovým íslem 1,
nacházející se v k.ú. Horní Branná a Vrchlabí o rozloze cca 3 ha. LBC je charakterizován jako
meandrující malý vodní tok, poto ní niva, etážovitý lesní porost a p ilehlá mokrá louka
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s výskytem olší, vrb, jasan , je áb , javor (javor klen) a st emchy hroznovité. Jedná se o
podmá ené bohaté stanovišt bujného bylinného podrostu vlhkomilných a nitrofilních druh
jako je nap . dev tsil léka ský, tužebník jilmový, k ehkýš vodní, kostival léka ský, kozlík
léka ský, pchá zelinný, kop iva dvoudomá, rozrazil poto ní, prysky ník plazivý, ostružiník
maliník, papratka sami í, star ek hajní, istec lesní, bršlice kozí noha, hluchavka nachová,
mokrýš st ídavolistý, popenec b e anovitý, kerblík lesní.
Obrázek . 7: Mapa nejbližších prvk ÚSES

Podrobn jší mapa se zákresem nejbližších prvk ÚSES je sou ástí p ílohy . 3 tohoto
oznámení.
Zvlášt chrán ná území, území p írodních park
M sto Vrchlabí se nachází v bezprost ední blízkosti Krkonošského národního parku.
Tento národní park lemuje severní hranici m sta.
Obrázek . 8: Mapa nejbližších zvlášt chrán ných území
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Území p írodních park se v míst zám ru nevyskytují.
Významné krajinné prvky, památné stromy
Významný krajinný prvek – dle § 3 odst.1) písm. b) zákona . 114/1992 Sb., o ochran
p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , je VKP definován jako ekologicky a
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná ást krajiny utvá ející její typický vzhled nebo
p ispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliništ , 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 .
Významné krajinné prvky ani památné stromy se v bezprost ední blízkosti ešeného
zám ru ani v širším okolí nevyskytují.
Evropsky významné lokality a Pta í oblasti
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, 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.
Nejbližší Pta í oblastí je oblast Krkonoše, tato oblast se p ekrývá i s evropsky
významnou lokalitou. Kód lokality je CZ 0524044. Je za azena v kategorii chrán ného území
jako Národní park o rozloze 54.979,60 ha. P írodní komplex Krkonoše p edstavuje nejvyšší
ást st edoevropských hercynských poho í. Tvo í horský hrani ní val mezi eskou a Polskou
republikou, státní hranice probíhá v délce 40 km mezi sídelními útvary Harrachov na
západním okraji a Žaclé em na východním okraji. Poho í spadá pod biogeografickou
provincii 2.32.12 (evropské st edohory). Výškové rozp tí se pohybuje v rozmezí od 400 m do
1602 m n. m.
Pta í oblast Krkonoše tvo í celý národní park spolu s ástmi jeho ochranné zóny. V
90. letech bylo na eské stran Krkonoš zjišt no celkem 155 druh pták s prokázaným,
pravd podobným nebo možným hnízd ním. Na základ výskytu významných druh pták se
mezi ornitologicky nejhodnotn jší oblasti eských Krkonoš adí alpínské vrcholy, ledovcové
kary a subarktická rašeliništ na h ebenech v západní a východní ásti poho í. Pouze zde v
rámci eské republiky hnízdí kulík hn dý (Charadrius morinellus), slavík modrá ek
tundrový (Luscinia svecica svecica) - izolovaná populace 25-30 pár a p vuška podhorní
(Prunella collaris) - izolovaná populace 9-14 pár , z dalších druh linduška horská (Anthus
spinoletta) a kos horský (Turdus torquata). Dalším významným územím je mozaika lesních a
lu ních biotop v oblasti Rýchor a jejich podh í na jihovýchod území. Zde hnízdí áp erný
(Ciconia nigra), v elojed lesní (Pernis apivorus), tet ev hlušec (Tetrao urogallus), tet ívek
obecný (Tetrao tetrix), ch ástal polní (Crex crex), sýc rousný (Aegolius funereus), datel erný
(Dryocopos martius), lejsek malý (Ficedula parva) a uhýk obecný (Lanius collurio).
Hlavním p edm tem ochrany je ch ástal polní, áp erný, datel erný a lejsek malý.
Krkonoše jsou jediným eským poho ím, jehož biota kontinuáln pokrývají 4 výškové
vegeta ní stupn od submontánního po alpinský vegeta ní stupe . To se významn projevilo
v pr b hu syngeneze a synchorologie krkonošských biot a podmínilo jejich výjime n
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vysokou diverzitu. Na základ výsledk multidisciplinárního v deckého výzkumu byla
h ebenová oblast Krkonoš popsána jako arkto-alpinská tundra a p edstavuje unikátní
biogeografický fenomén v kontextu celé st ední Evropy. Jedná se zejména o ekosystémy nad
hranicí lesa a ekosystémy interkalární zóny ledovcových kar s lavinovými svahy, kde se
rozkládají populace celkem 29 endemických taxon na úrovni druh , poddruh a variet a 20
taxon , za azených do erveného seznamu ohrožených druh rostlin eské republiky.
Z hlediska stanoviš hlavním p edm tem ochrany této Evropsky významné lokality
jsou Evropská suchá v esovišt , Alpínská a boreální v esovišt , k oviny s borovicí kle í
(Pinus mugo) a p nišníkem Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti), horské
se ené louky apod. Ze živo ich je hlavním p edm tem ochrany netopýr pob ežní, vranka
obecná a z rostlin ho e ek eský, všivec krkonošský pravý a zvonek eský.
Obrázek .9: Mapa nejbližších Evropsky významných lokalit a Pta ích oblastí

Území historického, kulturního nebo archeologického významu
M sto Vrchlabí (latinsky Albipolis) je prvním a nejsevern jším m stem na Labi,
rozkládá se na ploše 28 km2 ve výšce 430 - 500 m n.m.
K osídlování krkonošského podh í docházelo už v první polovin 13. století. V letech
1241 - 1270 vzniká v blízkosti soutoku Labe a Malého Labe vrchlabské probošství. První
písemný doklad o eské osad s názvem "Wrchlab" je z roku 1359. V té dob osada pat ila
Vladykovi Haškovi z Vrchlabí.
Velký rozmach nastal za Kryštofa Gendorfa z Gendorfu. Roku 1533 koupil osadu od
Jana Tetoura z Tetova a téhož roku bylo Vrchlabí Ferdinandem I. povýšeno na m sto
s vlastním znakem a právy. esky psaná zakládací listina m sta je uložena v okresním
archívu v Trutnov (kopie je vystavena v M stské knihovn ve Vrchlabí).
Roku 1624 koupil Vrchlabí Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna. P esto, že vládl
jen deset let, nastal nový rozkv t m sta. Pokra oval v t žb v dolech, stal se dodavatelem
zbraní. M sto zbohatlo.
Ferdinand II. daroval v roce 1635 panství íšskému hrab ti Janu Rudolfu ze
šlechtického rodu Morzin odm nou za vále né služby. Za jeho vlády došlo také k dalšímu
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rozkv tu. Nastal rozmach zpracování lnu. Roku 1696 byl postaven Anenský sloup na ochranu
p ed morovou nákazou a v roce 1732 novou radnici. Po átkem 19. století prošel rozsáhlou
p estavbou zámek, byl o jedno patro snížen, pouze v že si zachovaly p vodní velikost. V té
dob byl kolem zámku z ízen velký park anglického stylu. Roku 1882, po smrti posledního
mužského potomka, p echází majetek do rodu ernín .
M sto nikdy netrp lo p íliš válkami ani požáry. Až v roce 1897 m sto postihla velká
povode Labe, která ho velice zpustošila.
Krom již zmín ných památek, nesmíme zapomenout na Augustiniánský klášter.
Vysv cen byl až v roce 1733. Od roku 1940 slouží Krkonošskému muzeum.
Po vy erpání rudného bohatství, zvlášt m di a železa, b hem 18. století hut a
železárny na vrchlabsku postupn zanikaly. Vít znou cestu si zde razil textilní pr mysl.
P ádelny, b lidla, tkalcovny a úpravny podporovaly vzr st a vývoj m sta. Bohatství v té dob
p inesly do Vrchlabí len a bavlna. V roce 1770 byla ve Vrchlabí p echodn z ízena první
tkalcovská škola ve st ední Evrop . Snaha n meckých obyvatel odtrhnout Vrchlabí od
vznikající eskoslovenské republiky po I. sv tové válce byla p erušena p íchodem
eskoslovenské armády a Sokolem roku 1918. V zá í roku 1938 bylo však pohrani í
eskoslovenska v etn Vrchlabí podstoupeno hitlerovskému N mecku. Po osvobození
eskoslovenska p ešla správa m sta Vrchlabí zp t do eských rukou.
V dob komunistického režimu se spíše n ž na turistiku kladl d raz na pr mysl
a vznikly stavby, které poznamenaly ráz m sta (panelové domy a n které budovy ob anské
vybavenosti).
Po roce 1989 dochází k viditelným zm nám v celkovém vzhledu m sta. Díky
rychlému p echodu majetku do soukromého vlastnictví vzniká celá ada nových objekt
a stávající jsou opravovány. Nebývalým tempem se rozvíjí podnikatelská innost, rozši uje se
obchodní sí , p ibývá soukromých restaurací a dalších provozoven. M sto uzavírá partnerství
s n meckým m stem Baunatal a francouzským m stem Trouville-sur-Mer. Dnes je m sto
Vrchlabí op t centrem turistického ruchu st edních Krkonoš.
Pam tihodnosti ve Vrchlabí:
Renesan ní zámek z roku 1546,
stará radnice z roku 1591 na nám stí Míru,
nová radnice z let 1732-1737 p vodn barokní, nyní novorenesan n upravená na
nám stí T.G. Masaryka,
d kanský kostel sv. Vav ince,
mariánský morový sloup ze 17. století,
historické domky ze 17. a 18. století, v sou asnosti Krkonošské muzeum,
barokní klášter Augustianu, založen r. 1705 Maxmiliánem z Morzinu,
d m U sedmi štít ; p vodní barokní kamenný most ze 17. století se sochou sv. Jana
Nepomuckého.
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Obrázek . 10: Renesan ní zámek ve Vrchlabí

Známé osobnosti:
Josefína Kábliková (1787-1863) první žena botanická v Rakousku-Uhersku, znalkyn ,
sb ratelka a objevitelka nových druh krkonošské flóry,
Vojt ch Káblik (1783-1853) lékárník, vynikající p írodov dec, zejména mineralog a
chemik, zlepšovatel v oboru bílení a barvení látek a papíru,
Konrad Wiesner (1821-1847) talentovaný malí a m dirytec,
Karel Halí (1859-1909) vynikající koncertní mistr houslista, kapelník, u itel a
skladatel.
Areál bývalého pivovaru se nachází na území s archeologickými nálezy. V intravilánu
m sta Vrchlabí je registrována sídelní aktivita již od prav ku.
Území hust zalidn ná
ešený zám r se nachází v intravilánu m sta Vrchlabí (p ibližn ve st edu m sta) a je
ohrani en na severu ulicí Komenského, na východ ulicí Aloise Jiráska, na jihu ulicí
B. Smetany a na západ ulicí Pražská.
Nejbližší obytný d m je situován cca 50 m od posuzovaného zám ru.
Území zat žovaná nad míru únosného zatížení (v etn starých zát ží)
Dle informací pracovník m stského ú adu Vrchlabí se staré zát že v míst
plánovaného zám ru ani v jeho bezprost ední blízkosti nevyskytují. Nejbližší staré zát že jsou
zakresleny v následujícím obrázku.
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Obrázek . 11: Mapa starých ekologických zát ží v zájmovém území

V rámci p ípravným projektových prací bude na zájmových pozemcích proveden
pr zkum kontaminace zemin, který vylou í existující starou zát ž na t chto parcelách.

2.
Stru ná charakteristika stavu složek životního prost edí v dot eném
území, které budou pravd podobn významn ovlivn ny
Ovzduší
Klimatické faktory
Podle klimatické klasifikace náleží dot ená lokalita do mírn teplé oblasti MT2. Pro
tuto oblast je charakteristické krátké, mírné až mírn chladné léto, mírn vlhké p echodné
období krátké s mírným jarem a mírným podzimem, zima je normáln dlouhá, suchá,
s mírnými teplotami s normáln dlouhou sn hovou pokrývkou. Podrobn jší charakteristiky
této klimatické oblasti jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka . 21: Klimatické charakteristiky oblasti MT2
Charakteristiky

Klimatická oblast MT2

Po et letních dn

20 - 30

Po et dn s pr m rnou teplotou >10°C

140 - 160

Po et mrazových dn

110 - 130

Po et ledových dn

40 - 50

Pr m rná teplota v lednu v °C

-3 až -4

Pr m rná teplota v ervenci v °C

16 - 17

Pr m rná teplota v dubnu v °C

6-7

Pr m rná teplota v íjnu v °C

6-7
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Klimatická oblast MT2

Pr m rný po et dn se srážkami > 1 mm

120 - 130

Srážkový úhrn ve vegeta ním období v mm

450 - 500

Srážkový úhrn v zimním období v mm

250 - 300

Po et dn se sn hovou p ikrývkou

80 - 100

Po et dn zamra ených

150 - 160

Po et dn jasných

40 - 50

Pro lokalitu Vrchlabí uvádí HMÚ Praha odborný odhad v trné r žice. V trná r žice
udává etnost sm r v tr ve výšce 10 m nad terénem pro p t t íd stability p ízemní vrstvy
atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a t i t ídy rychlosti v tru
(1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).
Obrázek . 12: Grafické zobrazení v trné r žice pro lokalitu Vrchlabí

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

etnost výskytu má jihozápadní vítr

Vítr o rychlosti do 2,5 m/s se vyskytuje v 55,48 % p ípad , vítr o rychlosti od 2,5
do 7,5 m/s lze o ekávat v 37,22 % a rychlost v tru nad 7,5 m/s se vyskytuje v 7,30 % p ípad .
I. a II. t ída stability po así v p ízemní vrstv atmosféry, tzn. špatné rozptylové
podmínky se vyskytují v 26,63 % p ípad .
Charakteristika t íd stability a výskyt t íd rychlosti v tru vyplývají z následující
tabulky.
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Tabulka . 22: T ídy stability atmosféry
T ída

Rozptylové

Výskyt t íd

stability

podmínky

rychlosti v tru [m/s]

I

silná inverze, velmi špatný rozptyl

1,7

II

inverze, špatný rozptyl

1,7

5

III

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

1,7

5

11

IV

normální stav atmosféry, dobrý rozptyl

1,7

5

11

V

labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl

1,7

5

Termická stabilita ovzduší souvisí se zm nami teploty vzduchu s m nící se výškou
nad zemí. Vzr stá-li teplota s výškou, t žší studený vzduch z stává v nižších vrstvách
atmosféry a tento fakt vede k útlumu vertikálních pohyb v ovzduší a tím k nedostate nému
rozptylu zne iš ujících látek, nastává inverze (I. a II. t ída stability). Inverze se vyskytují
p evážn v zimní polovin roku, kdy se zemský povrch intenzivn ochlazuje. V d sledku
nedostate ného slune ního zá ení mohou inverze trvat i n kolik dní. V letní polovin roku se
inverze vyskytují pouze v ranních hodinách. Výskyt inverzí je dále omezen na dobu s menší
rychlostí v tru. Silný vítr vede k velké mechanické turbulenci v ovzduší, která má za následek
normální pokles teploty s výškou a rozrušení inverzí.
B žn se vyskytující rozptylové podmínky p edstavují t ídy stability III a IV, kdy
dochází bu k nulovému (III. t ída) nebo mírnému (IV. t ída) poklesu teploty s výškou.
Mohou se vyskytovat za jakékoli rychlosti v tru, p i silném v tru obvykle nastávají podmínky
IV. t íd stability.
V. t ída stability popisuje rozptylové podmínky p i silném poklesu teploty s výškou.
Za t chto situací dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosfé e, protože leh í
vzduch sm uje od zem vzh ru a t žší studený klesá k zemi, což vede k rychlému rozptylu
zne iš ujících látek. Výskyt t chto podmínek je omezen na letní p lrok a slune ná odpoledne,
kdy v d sledku p eh átého zemského povrchu se siln zah ívá i p ízemní vrstva ovzduší.
Kvalita ovzduší
Základním obecným podkladem pro hodnocení sou asného imisního zatížení
uvažovanými škodlivinami jsou výsledky poza ového imisního m ení. Imisní situace p ímo
v posuzované lokalit není trvale sledována.
Posuzovaná lokalita nepat í mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší - sd lení . 38
MŽP R uve ejn né ve v stníku MŽP.
Nejbližší m ící stanice benzenu, PM10 a NO2 se nachází v Královéhradeckém kraji.
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M ící stanice:
Oxidy dusíku (NO2)
V Královéhradeckém kraji se monitoring oxidu dusi itého provádí v 10 m ících
stanicích, nejbližší m ící stanicí je stanice . 1496 Vrchlabí, na které není uvedena hodinová
hodnota imisní koncentrace.
Vrchlabí, stanice . 1496 ( HMÚ), reprezentativnost: oblastní m ítko (4 – 50 km),
klasifikace stanice: poza ová, p edm stská, obytná, datum vzniku: 01.07.2003 - ur ení vlivu
na zdravotní stav obyvatelstva.
Krkonoše-Rýchory, stanice . 1110 ( HMÚ), reprezentativnost: oblastní m ítko (0,5
– 4 km), klasifikace stanice: poza ová, venkovská, p írodní, regionální, datum vzniku:
09.02.1994 - stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací.
Tabulka . 23: Hodinové, denní, tvrtletní a ro ní charakteristiky NO2 nam ené v roce 2005
na stanicích . 1496 a . 1110
Hodinové hodnoty
Stanice
.

Max.

19 MV

VoL

50%
Kv

Max.

Datum

Datum

VoM

98%
Kv

Datum

Jednotka

1496

µg/m3

1110

µg/m3

Denní hodnoty

74,1

95%
Kv

44,6

27.8.
45,0

30,4

0

6,5

28,6

29.11.

8.12.

0

23,0

29.11.

18,0

tvrtletní hodnoty

Ro ní hodnoty

50%
Kv

X1q

X2q

X3q

X4q

X

S

N

98%
Kv

C1q

C2q

C3q

C4q

XG

SG

dv

18,9

14,3

20,6

21,9

27,9

21,2

12,03

363

53,3

90

91

91

91

17,7

1,93

1

6,7

12,2

7,4

4,5

8,4

8,1

4,85

318

20,7

81

74

83

80

6,8

1,85

10

Limity pro rok 2005:
hodinový limit:

200,0 µg/m3

ro ní limit:

40,0 µg/m3

hodinová mez tolerance:

60,0 µg/m3

ro ní mez tolerance: 12,0 µg/m3

Suspendované ástice frakce PM10 (PM10)
V Královéhradeckém kraji se monitoring oxidu dusi itého provádí v 10 m ících
stanicích, nejbližší m ící stanicí je stanice . 1496 Vrchlabí – charakterizace stanice je výše
v textu.
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Tabulka . 24: Hodinové, denní, tvrtletní a ro ní charakteristiky PM10 nam ené v roce
2005 na stanicích . 1496
Hodinové hodnoty
Stanice
.

Jednotka

Max.

Datum

1496

Denní hodnoty

95%

50%

Kv

Kv

99,9%

98%

Kv

Kv

µg/m3

Max.

36MV

VoL

Datum

Datum

VoM

83,0

39,0

15

25.2.

28.1.

15

tvrtletní hodnoty
50%

Ro ní hodnoty

X1q

X2q

X3q

X4q

X

S

N

C1q

C2q

C3q

C4q

XG

SG

dv

23,0

28,7

26,0

20,5

23,5

24,7

12,99

362

60,0

88

91

91

92

21,1

1,84

1

Kv
98%
Kv

Limity pro rok 2005:
denní limit :

50,0 µg/m3

ro ní limit:

40,0 µg/m3

denní mez tolerance:

5,0 µg/m3

ro ní mez tolerance:

1,6 µg/m3

Benzen
V Královéhradeckém kraji se monitoring benzenu provádí pouze na m ících stanicích
. 396 a . 1503 v Hradci Králové. Vzhledem k reprezentativnosti, nelze údaje z t chto stanic
pro posuzovanou lokalitu použít. Stanice s reprezentativností stovky až desítky km jsou
umíst ny v Mikulov , Rudolticích v Horách a v Košeticích Pelh imov.
Košetice, stanice . 1138 ( HMÚ), reprezentativnost: oblastní m ítko (desítky
až stovky km), klasifikace stanice: poza ová, venkovská, zem d lská, p írodní, regionání,
datum vzniku: 01.01.1985 – stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací.
Tabulka . 25: Hodinové, denní, tvrtletní a ro ní charakteristiky benzenu nam ené v roce
2005 na stanici . 1138
Látka

Benzen

Jednotka
µg/m3

M sí ní koncentrace
1

2

3

4

0,64

0,81

0,81

0,41

5

Ro ní

6

7

8

9

10

11

12

0,11

0,11

0,15

0,21

0,41

0,65

0,57

pr m r

0,42

Limity pro rok 2005:
ro ní limit:

5,0 µg/m3

ro ní mez tolerance:

3,750 µg/m3

Vysv tlivky k tabulkám . 23 – 25:
50 % Kv

50 % kvantil

95 % Kv

95 % kvantil

98 % Kv

98 % kvantil

99,9 % Kv

99,9 % kvantil

X1q, X2q, X3q, X4q

tvrtletní aritmetický pr m r

C1q, C2q, C3q, C4q po et hodnot, ze kterých je spo ítán aritmetický pr m r za dané tvrtletí
X

ro ní aritmetický pr m r

XG

ro ní geometrický pr m r

S

sm rodatná odchylka
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SG

standardní geometrická odchylka

N

po et m ení v roce

dv

doba trvání nejdelšího souvislého výpadku

36 MV

36. nejvyšší hodnota v kalendá ním roce pro daný asový interval

VoL

po et p ekro ení limitní hodnoty LV

VoM

po et p ekro ení meze tolerance LV + MT

Xm

m sí ní aritmetický pr m r

mc

m sí ní etnost m ení

Pro posouzení úrovn zne išt ní ovzduší v p edm tné lokalit lze rovn ž použít
hodnoty uvedené v rozptylové studii zpracované v rámci Krajského programu snižování emisí
Královéhradeckého kraje (p íloha J). Rozptylová studie hodnotila stávající stav prezentovaný
rokem 2001 a výhledový stav k roku 2010.
Do výpo tu byly zahrnuty všechny zdroje typu REZZO 1, 2, 3 a 4
z Královéhradeckého kraje a zdroje ze sousedních kraj v pásmu minimáln 5 km od hranice
kraje.
V p íloze . 3 rozptylové studie (Imisní charakteristiky) jsou znázorn ny maximální
hodinové imisní koncentrace NO2 pro stávající (2001) a výhledový (2010) stav, pr m rné
ro ní imisní koncentrace NO2 pro stávající a výhledový stav a pr m rné ro ní imisní
koncentrace benzenu pro stávající stav.
Imisní koncentrace PM10 nebyly v rozptylové studii zpracované v rámci Krajského
programu snižování emisí uvažovány.
Z obrázku, kde je uvedeno pole maximálních hodinových koncentrací pro sou asný
stav, lze pro posuzovanou lokalitu odhadnout imisní koncentrace NO2 okolo 15 µg/m3.
Z obrázku, kde je uvedeno pole maximálních hodinových koncentrací pro výhledový
stav, lze pro posuzovanou lokalitu odhadnout imisní koncentrace NO2 okolo 10 µg/m3.
Ro ní imisní koncentrace NO2 pro stávající stav (rok 2001) lze odhadnout okolo
1,75 µg/m3, pro výhledový stav (rok 2010) okolo 0,8 µg/m3.
Ro ní imisní koncentrace benzenu pro stávající stav (rok 2000) lze odhadnout okolo
0,4 µg/m3, pro výhledový stav nejsou imisní koncentrace benzenu uvedeny.
Rozptylová studie je sou ástí p ílohy . 5 tohoto oznámení.
Geofaktory
Podle regionálního geomorfologického len ní eské republiky je území sou ástí:
provincie:

eská Vyso ina

soustavy:

Krkonošsko – jesenická soustava

podsoustavy:

Krkonošská podsoustava
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celku:

Krkonoše

podcelku:

Vrchlabská vrchovina

celku:

Krkonošské podh í

podcelku:

Podkrkonošská pahorkatina

okrsku:

Hostinská pahorkatina

Krkonoše
Krkonoše jsou lenitá hornatina nacházející se v severních echách o ploše cca
454 km2. Tato hornatina je složená z intenzivn zvrásn ných proterozoických a pvrvohorních
krystalických b idlic krkonošského krystalinika, které tvo í rozsáhlou klenbu do jejíhož st edu
pronikly žuly krkonošsko – jizerského plutonu. Nachází se zde etné tvary periglaciální a
glaciální modelace. Krkonoše lze také charakterizovat jako kerná hornatina se zbytky
zarovnaného povrchu a starých m lkých údolních depresí ve vrcholové ásti, na
severovýchod omezená strmým zlomovým svahem sm ru SZ – JV, zatímco jihozápadní
svahy jsou roz len ny hlubokými údolími svahových tok , z nichž n která byla
p emodelována údolními ledovci. Nejvyšším bodem je nejvyšší hora eské Republiky Sn žka
(1 602 m) ve Slezském h betu.
Vrchlabská vrchovina
Vrchlabská vrchovina se nachází v jižním okraji Krkonošského celku. Tato lenitá
vrchovina o ploše 44 km2 je složená z chloritickosericitických a grafitických fylit
krkonošského krystalinika s vložkami krystalických vápenc , porfyroid a metadiabas .
Kerná vrchovina v oblasti nižšího zdvihu p i úpatí Krkonoš je roz len ná údolími potok
p itékajících z vyššího horského reliéfu. Nejvyšším bodem v tomto podcelku je Zlatá
vyhlídka (807 m).
Podkrkonošská pahorkatina
Nachází se ve st ední a východní ásti Krkonošského podh í o ploše 753 km2. Tato
pahorkatina je tvo ená vrásov a tektonicky porušenými psamitickými a psefitickými
horninami a vulkanity podkrkonošské permokarbonské pánve. Je charakterizovaná siln
destruovaným strukturn denuda ním reliéfem plošin se sníženými zarovnanými povrchy,
suk , strukturních h bet až kuest. Okrajová území jsou siln roz len na konsekventními a
subsekventními údolími v tšinou pravoúhlé vodní sít , v povodí Jizery, Labe, Úpy a Cidliny.
Místy jsou výrazné kryogenní tvary, sesuvy a erozní rýhy. Nejvyšším bodem je vrch Baba
(673 m) v Mladobucké vrchovin .
Hostinská pahorkatina
Hostinská pahorkatina je situována ve st ední ásti Podkrkonošské pahorkatin .
lenitá pahorkatina je složená z pískovc , slepenc , prachovc , jílovc , slínovc a vápenc
permské ervené jaloviny. Zaujímá níže položený, výškov homogenní, destruk ní reliéf
mírn se sklán jící od SZ k JV, charakterizovanými širokými meziúdolními h bety s úzkými
plošinami sníženého mladot etihorního zarovnaného povrchu a st edn zahloubenými údolími
stromovité vodní sít s výraznými nivami v povodí Labe. Údolní svahy místy porušují erozní
rýhy. Nejvýznamn jší bod je vrch ihadlo (525 m) a Liš í kopec (498 m).
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Vrchlabí leží na p echodu geomorfologických celk Krkonoše a Krkonošské podh í.
Severní ást území spadá do geomorfologického podcelku Vrchlabská vrchovina. Jižní ást
tvo í Hostinská pahorkatina, sou ást Podkrkonošské pahorkatiny.
Podle Culka (1996) se ešený zám r nalézá v severozápadním okraji Podkrkonošského
bioregionu 1.37. Bioregion leží na severu východních ech, zabírá st ední a východní ást
geomorfologického celku Krkonošské podh í a má celkovou plochu 1 021 km2.
V bioregionu p evládá podkrkonošský perm, tvo ený pom rn složitým komplexem
ervených pískovc , lupk až rozpadavých b idlic a jílovc , jejichž n které horizonty jsou
mírn vápnité nebo dolomitické. Obdobný ráz mají i horniny nejspodn jšího triasu,
vystupující v úzkém pruhu na východ bioregionu. Karbonské a k ídové pískovce tvo í pás
p i jižním okraji území. V permském souvrství se výrazn uplat ují neutrální až bazické
vulkanity (melafyry), které mají složení andezit .
Reliéf v poloskalních horninách permu je v tšinou m lký, mírn zvln ný, jen místy
jsou ost ejší údolní zá ezy a vyvýšeniny, tvo ené p edevším melafyry.
Královéhradecký region se vyzna uje rozmanitým a pom rn lenitým georeliéfem,
který je výsledkem dlouhodobého geologického vývoje. Výškové rozp tí zde dosahuje
nejv tší hodnoty v rámci eské republiky, a to od 208 m n. m. na Cidlin po 1 602,3 m n. m.
na vrcholu Sn žky v Krkonoších.
Geologie a hydrogeologie
Zrovna tak jako v geomorfologii, také v geologii tvo í vrchlabsko významný p ed l
mezi regionálními celky. Jižní ást území leží v Podkrkonošském permokarbonu, zde
tvo eném sedimentárními horninami permské spodní ervené jaloviny, do níž se lokáln ze
západu vkli ují úzká melafýrová efuziva. Centrálním Vrchlabím probíhá v západním až
severním sm ru tzv. rudnický obzor, tvo ený b idlicemi a bitumenními slínovci a odd lující
perm od karbonu.
Jako nerostné suroviny se uplat ují do fylit vklín ná o kovitá ložiska dolomitu
a vápence. Jeden vyt žený lom je nap íklad na horním toku Vápenického potoka. Na východ
mimo území m sta Vrchlabí je t ženo ložisko dolomitu v Lánov .
Z hydrogeologického hlediska je severní ást území bohatá na infiltraci srážkové
vody, ale nemá v krystaliniku vhodnou hydrogeologickou strukturu pro rozsáhlejší akumulaci,
nebo ob h podzemní vody v horninách probíhá zpravidla m lko v pásmu p ipovrchového
rozvoln ní. P esto je zde n kolik významn jších zdroj vody (nap . Kn žice, Slovinec,
Dumlich v d l, Pod Strážným a Jank v háj).
Jižní ást Vrchlabí a jeho okolí, vázaná na permokarbonské sedimenty, je
hydrogeologicky pom rn složitá kv li st ídavému zrnitostnímu složení hornin (a tím
možnosti pr lomové propustnosti) a porušení sediment vkli ujícím vlivem melafyrových
efuziv. Nízký stupe exploatace vodních zdroj dosud naráží na nedostate nou
hydrogeologickou prozkoumanost.
Rozsáhlá m lká zvode (hospodá sky ale prakticky nevyužitelná) je ve št rkovitých
labských nánosech v údolní niv pod Vrchlabím.
V pestrém terénním reliéfu je b žným jevem m lké zvodn ní kvartérních sediment
na údolí potok a uzáv rovité deprese, které jsou p irozenými vodními sb ra i.
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Vrchlabí se nachází v Permokarbonu limnických pánví, v hydrogeologickém rajónu
Podkrkonošská pánev.
Obrázek . 13: Hydrogeologické rajóny území

V
V
Vrrrccchhhlllaaabbbííí

Pedologie
V podkrkonošském bioregionu naprosto p evládají kyselé typické kambizem , asto
oglejené, místy se na hlubších substrátech na plošinách vyvinuly primární pseudogleje.
Na úživn jších substrátech jsou ostrovy typických kambizemní, naproti tomu na jižním okraji
tvo eném pískovci jsou zastoupeny arenické kambizem .
P evážnou ást rozlohy Trutnovského okresu zaujímají hn dé p dy v širokém spektru
subtyp a variet. Nejv tší zastoupení z nich zde má kyselá varieta kambizem typické
na svahovinách svor , fylit a bezkarbonátových permských hornin v celé oblasti
Krkonošského podh í mezi Vrchlabím, Žaclé em, Rtyní v Podkrkonoší, Úhlejovem a
Borovnicí.
Podmínky pro vznik p d byly zhruba stejn ovlivn ny p dotvornými substráty
a klimatem. Na permokarbonských horninách v mírn teplé oblasti se vyvinuly hn dé p dy
a hn dé p dy kyselé, st edn t žké s p íznivými vláhovými pom ry.
Kvartérní fluviální nánosy v údolní niv Labe, B lá a Vápenického potoka daly vznik
nivním p dám, v tšinou st edn t žkým, místy lehkým s vyšším zastoupením skeletu.
V n kterých rozsáhlejších depresích polohách p i Vápenickém potoce vznikly p dy glejové.
Uvedený vý et p dních typ platí pro jižní ást zájmového území. Severní ást na
krystalinických horninách s podstatn vlh ích a drsn jším klimatem vytvá í podmínky pro
vznik hn dých p d kyselých a hn dých p d podzolovaných, p ípadn jejich slab oglejených
forem. P dy jsou v tšinou lehké a skeletovité. Oglejené formy p icházejí v úvahu v lokálních
terénních depresích a p i patách svah , kde dochází k peridickému zvln ní p dního profilu.
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Na prudkých svazích, zejména v hloubce za íznutém Labském údolí, je možno se
setkat se svažitými p dami s r znou št rkovitostí až kamenovitostí.
Agronomicky kvalitn jší jsou p dy na rovinných, p ípadn svažitých stanovištích
jižn od Vrchlabí, kde je také vázána nejv tší vým ra orné p dy.
V rámci realizace zám ru dojde k záboru p dy kategorie ZPF a to celkem v rozsahu
354 m2.
Areál není v blízkosti lesa, a proto nedojde k záboru p dy kategorie PUPFL.
Hydrologie
Širší území náleží k povodí Horního a St edního Labe. Celkem zaujímá plochu
14 735 km2 a leží v nadmo ské výšce 157 – 1 602 m n. m. Nejvyšším poho ím v této oblasti
povodí 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. Hlavními toky v oblasti jsou Labe a jeho p ítoky Úpa,
Metuje, Orlice, Chrudimka a Jizera.
í ní sí na území Královéhradeckého 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.
Vrchlabí, kde se ešený zám r nachází spadá do povodí Labe. Nad Vrchlabím protéká
Labe územím KRNAP (CHOPAV). Na ochranu p ed velkými vodami zde slouží Labská
nádrž. Z významn jších p ítok v zájmovém území se jedná o B lou a Vápenický potok.
M stem protéká eka Labe a je upravena regulací na po átku minulého století (kolem
roku 1910) a to cca od í ního kilometru 230,00 (v Kun icích) až po úpravnu vody
v Herlíkovicích. V dolním úseku pod m stskou zástavbou se jedná o lichob žníkovou úpravu
záhozem a dlažbou. V zastav né ásti m sta je úprava v náb ežních zdech z lomového
kamene.
Labe ( íslo hydrologického po adí 1 – 01 – 001) pramení na Labské Louce
v Krkonoších ve výšce 1 384 m n. m., naše státní území opouští u H enska v 115 m n. m. a
ústí do Severního mo e u Hamburku. Celková plocha povodí iní 144 055 km2. Celková délka
toku je 1 154 km. Samotný tok protéká Krkonošemi a Podkrkonošským podh ím p evážn
v jižním a jihovýchodním sm ru. Zpo átku má horský ráz s etnými kaskádami a vodopády.
Od Jarom e nabývá rázu nížinného toku v kotlinách eské tabule (Pardubická, áslavská,
Nymburská, M lnická, Terezínská). Po soutoku s Vltavou má spád 0,5 %. V severovýchodní
ásti povodí p ijímá Labe vodné horské p ítoky zleva Úpu, Metuji, Orlice, z eskomoravské
soustavy Chrudimku a kratší p ítoky. Nejv tším p ítokem je Vltava odvod ující do Labe jižní
polovinu ech. Dále zleva p ijímá Oh i a Bílinou, odvod ující p evážnou ást Krušnohorské
soustavy. P ítoky zprava jsou v tšinou kratší toky z eské tabule (Cidlina,Mrlina, Plou nice)
s výjimkou Jizery, která je také nejvodn jším pravým p ítokem Labe. Krušnohorskou
soustavou Labe protéká hlubokým údolím v eském st edoho í a skalnatém údolí D ínských
st n. Celý tok je vodohospodá sky významný, voda je jak pstruhová (nad nádrží Les
Království) tak i mimopstruhová.
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Labe tvo í páte ní vodote , procházející zájmovým územím od severu k jihu. Zleva
i zprava p ibírá etné p ítoky. Zleva je nejvýznamn jším p ítokem Vápenický potok ( íslo
hydrologického po adí 1 – 01 – 01 – 012 s pramenem pod Vápenicí) v nadmo ské výšce
685 m n. m. s plochou povodí 8,8 km2. Zhruba v polovin svého toku napájejí Vrchlabský
rybník (3,8 ha) a do Labe se vlévá v Kun icích.
Navrhovaný areál neleží v zátopovém ani inunda ním území. Na jeho území
neexistuje žádný vodní zdroj ani ochranné pásmo vodního zdroje.
Obrázek . 14: Hydrologická sí v zájmovém území

Biologické pom ry zájmového území
Podle Culka (1996) se ešený zám r nalézá v Podkrkonošském bioregionu 1.37.
Podkrkonošský bioregion je tvo en monotónní pahorkatinou na permu s ochuzenou
hercynskou biotou, odpovídající v p evažující mí e 4. bukovému vegeta nímu stupni.
Potenciální vegetaci tvo í bikové bu iny, na jižním okraji též acidofilní doubravy s ostrovy
kv tnatých bu in. Vyskytují se zde demontánní druhy, exklávní a reliktní prvky tém
chyb jí. Dnes p evažuje orná p da a kulturní smr iny.
Potenciální p irozenou vegetací bioregionu tvo í p evážn bikové bu iny (Luzulo Fagetum), maloplošn na bohatších p dách též kv tnaté bu iny podsvazu Fagenion. Okolí
vodních tok zaujímají luhy (Stellario – Alnetum glutinosae, Arunco sylvestris – Alnetum
glutinosae, Carici remotae - Fraxinetum), jejich b ehy lemuje vegetace svazu Phalaridion
arundinaceae. Výjime n jsou snad p ítomny i bažinné olšiny (Alnion glutinosae).
P irozenou náhradní vegetaci reprezentují vlhké louky svazu Calthion, které
p echázejí v rašelinné louky svazu Caricion fuscae. Na suchých stanovištích je p ítomna
vegetace pastvin svazu Cynosurion a Violion caninae. Lesní lemy p edstavuje vegetace svazu
Trifolion medii.
Z fytogeografického hlediska pat í území p evážn do oblasti mezofytika (obvodu
eskomoravské mezofytikum) –– Jilemnické Podkrkonoší (56b).
Flóra bioregionu je pom rn chudá, reprezentovaná p edevším st edoevropskou
mezofilní lesní flórou, v níž dominují zejména hercynské typy, asto suboceanického lad ní.
Mezní prvky mají pouze relativní charakter, exklávní prakticky chyb jí. Charakteristickým
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rysem je sestup n kterých horských druh z výše položených Krkonoš, nap . zvonku
širolistého (Campanula latifolia), e išni níku Hallerova (Cardaminopsis halleri), chrpiny
paruká ky (Jacea phrygia) a mád ince rakouského (Pleurospermum austriacum). Typickým
druhem bioregionu je bledule jarní (Leucojum vernum). Sm rem k severu vyznívají mén
náro né teplomilné prvky, nap . srpek obecný (Falcaria vulgaris), opletka k ovištní (Fallopia
dumetorum) a kost ava žlábkovitá (Festuca rupicola).
Kv tena královéhradeckého regionu je velmi bohatá a rozmanitá díky lenitosti terénu,
geologickému podloží a poloze v dosahu migrace z Karpat. Spolu s nimi p sobí r znorodé
klimatické vlivy v závislosti na nadmo ské výšce, jejíž rozp tí je nejv tší v echách.
V území Vrchlabí a jeho okolí se nachází ada cenných lokalit s p irozenými travinnými
spole enstvy. Jedná se p edevším o louky a údolí B lé, Vápenného potoka a dalších
bezejmenných p ítok .
Zastoupení fauny je typické pro hercynskou zkulturn lou krajinu. Hlavn
v zalesn ných roklích kolem ek se objevují submontánní druhy (lejsek malý, v etenovka
Cochlodina dubiosa corcontica aj.). Tekoucí vody pat í do pásma pstruhového, Labe a Úpa
p evážn do lipanového pásma. V istých tocích se lokáln vyskytuje rak kamená .
Významnými druhy je nap . ježek západní (Erinaceus europaeus), ježek východní
(Erinaceus concolor), netopýr pob ežní (Myotis dasycneme) – mimo období rozmnožování,
netopýr severní (Eptesicus nilssoni), lejsek malý (Ficedula parva), moudivlá ek lužní (Remiz
pendulinus), mlok skvrnitý (salamandra salamandra), v etenatka mnohozubá (Laciniaria
plicata), závornatka malá (Clausilia parvula), v etenovka Cochlodina dubiosa corcontica a
rak kamená (Astacus torrentium).
Krajina
Reliéf krajiny m l vždy zna ný vliv na vznik sídla a formování jeho zástavby.
Struktura a zp sob zastav ní se vždy pod izovaly konfiguraci terénu. Sídlo tak tvo ilo
v historické dob s krajinou zpravidla vždy jednotný, harmonický celek. Teprve od sklonku
minulého století za al lov k díky novým technickým prost edk m krajinu výrazn m nit,
asto i velkém m ítku.
M sto Vrchlabí je obklopeno esteticky vysoce hodnotnou krajinou s vysokým podílem
les , rozptýlené zelen a trvale travních porost . Dle koeficientu ekologické stability se jedná
o krajinu velmi výrazn stabilizovanou. Základním stabilizujícím prvkem v území jsou lesy.
Na druhou stranu z hlediska celkového stavu životního prost edí je sídelní útvar m sta a jeho
bezprost ední okolí prostorem dosti exponovaným, se zát ží ovlivn nou pr myslovou
i zem d lskou inností a v neposlední ad i dopravou.
Charakter m sta Vrchlabí se v mnohém pod ídil topografii terénu - p echod dvou
geomorfologických celk Krkonoše a Krkonošské podh í. Již v historii innost lov ka
vtiskla terénu ur ité charakteristické rysy. Vrchlabí leží ve velmi exponované dopravní
poloze, v pr b hu posledního století je vnímáno jako významná silni ní k ižovatka
s nástupem do Krkonoš.
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Obrázek . 15 a 16: Pohled na m sto Vrchlabí

Krajina je mírn zvln ná, Labe opouští sout sku a modeluje širší údolní nivu. Vrcholy
plochých pahork nep esahují nadmo skou výšku 500 m n. m.
Rozptýlená zele je v území bohat zastoupena ve form remíz , alejí, doprovodné
zelen podél vodote í apod.
Vrchlabí je situováno uprost ed n kolika vrch . Ze severovýchodní strany je to Jank v
kopec (695 m), ze západu až severozápadu vrchem T ídomí (573 m), na jihozápad Liš ím
kopcem (498 m), Zim v vrch (490 m) na jihovýchod a na východ kopcem Na Šibenici
(481 m).
ešený zám r „Vrchlabí - Bytové domy Pivovar“ se nachází v intravilánu m sta
Vrchlabí (p ibližn ve st edu m sta) a je ohrani en na severu ulicí Komenského, na východ
ulicí Aloise Jiráska, na jihu ulicí B. Smetany a na západ ulicí Pražská.
Celkový ráz krajiny v okolí posuzované lokality je dán podhorským terénem,
nadmo ská výška se pohybuje kolem 450 m n. m. Vrchlabí je nazývané bránou Krkonoš.
Nejbližší lyža ský areál je ski areál Kn žický Vrch, který se nachází západn od m sta
Vrchlabí na obchvatu sm r Špindler v Mlýn. Ski areál Kn žický Vrch je na východním svahu
Kn žického vrchu a lanovka i vleky vedou na Kn žický vrch 710 m n. m. Je zde v provozu
t íseda ková lanová dráha s kapacitou 1 500 osob, délkou 898 m a p evýšením 152,5 m,
kotvový vlek s kapacitou 1 200 osob, délkou 1 120 m a p evýšením 162 m a vlek s kapacitou
600 osob, délkou 330 m a p evýšením 33 m. Podél vlek je šest sjezdovek s celkovou délkou
6 700 m, které jsou denn upravovány sn žným vozidlem.
Poblíž Vrchlabí se nachází sportovní areál b žeckých tratí Vejsplachy o celkové délce
tratí p es 2 km, které se navzájem proplétají. Je zde stopa pro klasické lyžování a také
vynikající podmínky pro bruslení.
Na lokalit se nenalézá žádné zvlášt chrán né území, ve smyslu zákona . 114/1992
Sb., v platném zn ní. Území p írodních park , památné nebo významné stromy se v míst
zám ru ani v bližším okolí nevyskytují.
Areál bývalého pivovaru se nachází na území s archeologickými nálezy. V intravilánu
m sta Vrchlabí je registrována sídelní aktivita již od prav ku.
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Obyvatelstvo
Ve Vrchlabí evidovány ty i ásti obcí, 128 ulic, 2 309 adres. V obci je k trvalému
pobytu p ihlášeno 13 408 obyvatel, z toho je 5 709 muž nad 15 let, 903 chlapc do 15 let, 5
942 žen nad 15 let, 854 dívek do 15 let. Zám r se nachází v ásti obce Vrchlabí. V této ásti
obce je evidováno 90 ulic, 1 409 adres. Bytové domy budou situovány do ulice Komenského,
kde je dosud evidováno 14 adres.
Zdroj: Ministerstvo vnitra R, stav k 11.9.2006

Nejbližší obytný d m je vzdálen cca 50 m od posuzovaného zám ru.
Hmotný majetek
ešený zám r „Vrchlabí - Bytové domy Pivovar“ se nachází v intravilánu m sta
Vrchlabí (p ibližn ve st edu m sta) a je ohrani en na severu ulicí Komenského, na východ
ulicí Aloise Jiráska, na jihu ulicí B. Smetany a na západ ulicí Pražská.
V míst areálu ani okolí se nenachází žádné další objekty, které by byly narušeny
plánovaným zám rem.
Hluková situace
Dominantním zdrojem hluku v sou asnosti je v posuzované lokalit dopravní hluk
z automobilové dopravy na ve ejných pozemních komunikacích situovaných do posuzované
lokality. Podíl hluku ze stacionárních zdroj hluku umíst ných v posuzované lokalit na
celkové hlukové situace je zcela minimální a hluboko pod úrovní hluku z dopravy.
Na hlukovém pozadí u nejbližšího chrán ného venkovního prostoru a chrán ného
venkovního prostoru staveb má nejvýznamn jší podíl:
-

dopravní hluk vyvolaný automobilovou dopravou na silnici I/14 (trasa Trutnov - Liberec),

-

dopravní hluk vyvolaný automobilovou dopravou na p íjezdové komunikaci a parkovišti
vozidel návšt vník p ilehlé prodejny Penny Market,

-

dopravní hluk vyvolaný automobilovou dopravou na silnici vedoucí ulicí Pražská,

-

hluk z ostatních zdroj hluku je hluboko pod úrovní hluku ze silni ní dopravy

V modelovém bodu . 1 bylo provedeno m ení hluku ze silni ní dopravy (v pr b hu
m ení bylo sou asn provedeno s ítání dopravy na úseku silnice I/14 ulice Komenského).
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Tabulka . 26: Nam ená a vypo tená hodnota LAeq,T v zájmové lokalit
Umíst ní

2 m od fasády severní st ny objektu bývalého pivovaru, bod . 1, výška 3 m

Dominantní zdroj hluku

dopravní hluk na silnici I/14 (trasa Trutnov – Liberec) – ul. Komenského

Charakter hluku

prom nný

Po et pr jezd vozidel 1)

ul. Komenského

Nam ená a vypo tená hodnota LAeq,T

712 / 120
63,3 dB

Poznámka:
1)

Po ty pr jezd vozidel jsou za dobu m ení jedné hodiny. První údaj jsou všechna vozidla, druhý údaj jen
t žká nákladní vozidla.

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM RU NA VE EJNÉ
ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ
1. Charakteristika možných vliv a odhad jejich velikosti, složitosti
a významnosti (z hlediska pravd podobnosti, doby trvání, frekvence
a vratnosti)
Vliv na obyvatele
Zdravotní rizika
Tato kapitola shrnuje záv ry hodnocení vlivu zám ru z hlediska zdravotních rizik,
které bylo zpracováno držitelem osv d ení odborné zp sobilosti pro oblast posuzování vliv
na ve ejné zdraví. Hodnocení je sou ástí p ílohy . 8 tohoto oznámení.
Hodnocení zdravotních rizik (HRA – Health risk assessment) je postup, který využívá
všech dostupných údaj (dle sou asného v deckého poznání) pro ur ení faktor , které mohou
za ur itých podmínek vyvolat nežádoucí zdravotní ú inky. Dále odhaduje rozsah expozice
ur itému faktoru, kterému jsou nebo v budoucnu mohou být vystaveny jednotlivé skupiny
dot ené populace a kone n zahrnuje charakterizaci existujících i potenciálních rizik
vyplývajících z uvedených zjišt ní. Sou ástí hodnocení je také diskuse úrovn nejistot, které
jsou spjaty s tímto procesem.
Byl zhodnocen vliv na zdraví obyvatel v dot eném území z hlediska zát že hlukem
a zne iš ujícími škodlivinami v ovzduší. Hodnocení zdravotních rizik bylo provedeno dle
autoriza ního návodu AN/14/03 a AN/15/04 Státního zdravotního ústavu Praha pro
hodnocení zdravotních rizik dle zákona . 258/2000 Sb. o ochran ve ejného zdraví,
v platném zn ní.
Chemické škodliviny, prach
Bylo zhodnoceno zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí areálu vyplývající
z inhala ní expozice škodlivinám emitovaných v souvislosti s výstavbou a b žným provozem
zám ru (resp. z vyvolané obslužné dopravy). Podkladem pro hodnocení zdravotních rizik i
kvality ovzduší v dané lokalit byly výsledky modelových výstup rozptylové studie. Pro
hodnocení zdravotních rizik byly vybrány následující látky a to na základ p edpokládaného
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emitovaného množství a ú ink t chto látek: oxid dusi itý, benzen, prašný aerosol (frakce
PM10).
Škodliviny - imise jsou z venkovního ovzduší p ijímány exponovanými jedinci
(p edevším inhala n ), pronikají do lidského organismu a ást vdechovaných škodlivin se
vst ebává jako vnit ní dávka.
Pro látky s prahovými ú inky jsou stanoveny referen ní koncentrace a dávky. (U
t chto látek se uvažuje s existencí prahové úrovn expozice, pod kterou se neo ekává
významný nežádoucí ú inek (vlivem fyziologických adapta ních, detoxika ních a repara ních
mechanism organismu)). Referen ní koncentrace je hmotnostní koncentrace látky v ovzduší,
která p i expozici odpovídající hodnocenému intervalu pravd podobn nezp sobí poškození
zdraví populace, v etn citlivých podskupin (sta í a nemocní lidé, d ti apod.). U n kterých
škodlivin (prach, oxidy dusíku) nejsou stanoveny referen ní koncentrace - pro nízkou toxicitu
škodliviny nebo pro nep esn definovanovatelné p sobení na ur ité systémy. Pro hodnocení
zdravotních rizik jsou využívány publikované vztahy, které vychází z epidemiologických
studií a vyjad ují závislost mezi koncentrací a výskytem r zných zdravotních obtíží.
S benzenem je spojeno riziko karcinogenního p sobení, proto byla provedena
charakterizace rizika této látky z hlediska jejich karcinogenních ú ink . U látek
s karcinogenními ú inky se z hlediska p edb žné opatrnosti vychází z hypotézy, že neexistuje
prahová úrove expozice. Každá dávka je spojena s vzestupem pravd podobnosti vzniku
nádorového bujení; nulové riziko je p i nulové expozici. Referen ní koncentrace pro tuto
látku uvádí, jaká koncentrace odpovídá dané pravd podobnosti navýšení výskyt nádor .
Pro hodnocení expozice byly použity nejvyšší hodnoty imisního p ísp vku provozu
zám ru a byla uvažována nep etržitá expozice obyvatelstva t mto imisním koncentracím,
ímž dochází k nadhodnocení reálného rizika. K hodnocení rizika karcinogenního ú inku
benzenu byla využita jednotka karcinogenního rizika dle Sv tové zdravotnické organizace
(WHO) odvozená z epidemiologické studie u profesionáln exponovaných osob. Skute né
riziko bude pravd podobn nižší.
Ve výpo tech rozptylové studie, ze kterých vychází hodnocení zdravotních rizik,
nebyl uvažován vliv sekundární prašnosti, což by mohlo b hem výstavby navyšovat
p edpokládanou imisní zát ž v lokalit . P sobení t chto zdroj bude asov omezené. Emise
tuhých zne iš ujících látek do ovzduší p i výstavb zám ru je t eba snižovat vhodnými
technickými a organiza ními opat eními (p i demolicích použití chrán ných svislých shoz s
p istavenými zakrytovanými kontejnery, v p ípad nutnosti instalace protiprašné zábrany
(vertikální celoplošné záchytné textilie), pravidelné išt ní p íjezdových komunikací, o ista
vozidel p ed výjezdem z areálu a zajišt ní nákladu proti úsyp m, v dob nep íznivých
pov trnostních podmínek omezovat prašnost pravidelným, dostate ným skráp ním i
mlžením, minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiál a ostatních potencionálních
zdroj prašnosti a vhodná manipulace s nimi, aj.).
Shrnutí výstup
Ú elem zám ru je využít stávající hygienicky nevyhovující výrobní a skladovací
areál v obytné zón m sta a p ebudovat ho na obytný komplex. S tím souvisí snížení nákladní
obslužné dopravy v této zájmové lokalit , které se po zprovozn ní bytového domu projeví
poklesem imisních koncentrací n kterých látek (zejména prašného aerosolu a oxidu
dusi itého - NO2). Dle výpo tu (pro suspendované ástice frakce PM10 a NO2) lze po
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zprovozn ní zám ru p edpokládat mírné snížení výskytu astmatických a chronických
respira ních obtíží u d tské populace v okolí areálu (v porovnání se stávajícím stavem).
Imisní p ísp vek benzenu vyvolaný pouze provozem zám ru (resp. obslužnou dopravou) je
nízký. Z výpo tu míry pravd podobnosti zvýšení výskytu karcinom nad b žný výskyt
v populaci (tzv. ILCR) pro inhala ní expozici benzenu vyplývá, že zjišt né ILCR pouze pro
samotný nejvyšší p ísp vek benzenu bude p i výstavb o 1 ád nižší a p i provozu zám ru o 3
ády nižší než je p ijatelná úrove rizika (1.10-6).
Hluk
Pro zám r bylo zhodnoceno zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí
uvažovaného zám ru vyplývající z expozice hluku ze zdroj hluku umíst ných v areálu a
z vyvolané osobní a obslužné automobilové dopravy.
Sou asné poznatky o nep íznivých ú incích hluku na lidské zdraví a pohodu lidí
shrnuje autoriza ní návod AN 15/04 Státního zdravotního ústavu.
Nadm rný hluk provokuje v lidském organismu adu reakcí. Hluk má vliv na
psychiku; m že vyvolávat únavu, deprese, stres, pocity rozmrzelosti a nervozity, agresivitu,
neochotu. Rušení a obt žování hlukem je astou subjektivní stížností na kvalitu životního
prost edí a m že p edstavovat prvotní podn t rozvoje neurotických, psychosomatických i
psychických stres u etných nemocných. Je pravd podobné, že snižuje obecnou odolnost
v i zát ži, zasahuje do normálních regula ních pochod . Nadm rná hluková expozice
pracujících snižuje pozornost a produktivitu a kvalitu práce. Významn je také ohrožena
bezpe nost práce. D sledkem zvýšené hladiny hluku m že docházet také ke zhoršení
komunikace e i a tím ke zm nám v oblasti chování a vztah a k rušení spánku (zmenšením
jeho hloubky a zkrácením doby spánku, k astému probouzení b hem spánku). Za dostate n
prokázané nep íznivé zdravotní ú inky hluku je považováno poškození sluchového aparátu,
vliv na kardiovaskulární systém, rušení spánku a nep íznivé osvojování e i a tení u d tí.
Ze záv r WHO vyplývá, že v obydlích je kritickým ú inkem hluku rušení spánku,
obt žování a zhoršená komunikace e í. No ní ekvivalentní hladina akustického tlaku A by
z hlediska rušení spánku nem la p esáhnout LAeq 45 dB (p edpokládá se pokles hladiny hluku
o 15 dB p i p enosu venkovního hluku do místnosti z ásti otev eným oknem) a denní
ekvivalentní hladina hluku pak hodnotu LAeq 55 dB, m eno 1 m p ed fasádou.
Podkladem k hodnocení expozice byly výpo ty hlukové studie. Výstupy modelových
výpo t (celkových ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq z provozu stacionárních
zdroj a obslužné dopravy) jsou shrnuty v tabulce . 21, v hlukové studii.
Za p edpokladu dodržení vstupních akustických parametr jednotlivých uvažovaných
zdroj hluku a spln ní dalších p edpoklad hlukové studie lze situaci charakterizovat takto:
V sou asné dob se celkové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq (z provozu
stacionárních zdroj a dopravy) dle hlukové studie pohybují u obytné zástavby, resp. u
nejbližšího chrán ného venkovního prostoru staveb a chrán ného venkovního prostoru v
rozsahu hodnot 35,2 – 68,4 dB v denní dob a v rozmezí 26,4 – 59,7 dB v no ní dob .
Dle výsledk modelových výpo t lze o ekávat, že po realizaci bytových dom budou
celkové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq dosahovat hodnot v rozsahu 34,0 –
68,5 dB v denní dob a v rozmezí 31,3 – 59,7 dB v no ní dob .
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Na obytné zástavb , která je sou ástí zám ru (resp. u chrán ného venkovního prostoru
staveb) budou dosahovat dle hlukové studie celkové ekvivalentní hladiny akustického tlaku
A LAeq hodnot v rozsahu 48,9 – 60,5 dB v denní dob a v rozmezí 41,9 – 51,7 dB v no ní
dob . (Zm na celkových ekvivalentních hladin akustického tlaku po realizaci zám ru oproti
stávajícímu stavu bude v jednotlivých bodech init -1,2 až + 0,7 dB v denní dob a - 0,1
až + 4,9 dB v no ní dob .)
Ze srovnání výskytu nep íznivých ú ink na zdraví p i r zné intenzit hlukové zát že
z provozu automobilové dopravy a o ekávaných hladin akustického tlaku A vyplývá, že
hluková zát ž dosahuje za stávající situace v n kterých modelových bodech takových hladin,
u kterých byly sledovány nep íznivé ú inky na pohodu a zdraví populace. Nep íznivé
p sobení však není vyvoláno realizací zám ru, jedná se o stav zp sobený p edevším celkovou
dopravou na hlavní komunikaci.
V tomto posuzovaném p ípad je možné na základ vypo ítaného rozsahu
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq v no ní dob individuální riziko možnosti
poškození zdraví hlukem odhadnout: pro stávající stav na 0 – 6,9 % (p i LAeq 26,4 – 59,7 dB)
a po zprovozn ní zám ru také na 0 – 6,9 % (p i LAeq v rozsahu 37,0 – 59,7 dB). Rozsah
pravd podobnosti rizika poškození zdraví hlukem se realizací zám ru nezm ní v porovnání se
stávajícím stavem.
Skute nou situaci z hlediska hlukové zát že v dot ené lokalit je t eba ov it p ímým
m ením po zprovozn ní posuzovaného zám ru.
Jiné vlivy a socioekonomické faktory
Ú elem zám ru je vytvo ení obytného komplexu s bytovými jednotkami a z ízení
zázemí (restaurace, obchod ,...) v areálu bývalého pivovaru. V sou asné dob je areál
využíván jako výrobní a skladovací objekt. Lokalizace tohoto areálu v obytné zón m sta má
za následek dopravní a hygienické problémy.
Realizace bytových dom bude p ínosem z hlediska zlepšení celkového vzhledu
celého areálu, vytvo ení nových kapacit k bydlení a rozší ením služeb v této oblasti.
Výstavba zám ru bude organiza n zabezpe ena zp sobem, který bude omezovat
narušení faktor pohody - v no ních hodinách nebude výstavba realizována veškerá p eprava
stavebních materiál a stavebních odpad bude uskute ována pouze v denní dob .
Vliv 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. Rozptylová studie
byla ešena pro t i výpo tové stavy a to pro stávající stav, výstavbu a provoz zám ru.
Zdrojem emisí b hem výstavby zám ru bude provoz stavebních mechanism na
staveništi a obslužná automobilová doprava na p íjezdových komunikacích. B hem výstavby
se mohou uvol ovat emise poletavého prachu (p i provád ní zemních prací, ze skládek
sypkých materiál aj.), proto bude nutné (zejména v dob suchého a v trného po así)
provád t pravidelné išt ní vozovky na dopravní trase, aby se zamezilo ší ení prachu do okolí
a omezovat prašnost i v míst stavby (zkráp ní, instalace protiprašných zábran (vertikálních
celoplošných záchytných textilií, využívání chrán ných shoz aj.).
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Vzhledem k tomu, že výstavba zám ru bude probíhat ve více etapách, které budou mít
odlišný vliv na kvalitu ovzduší v posuzované lokalit , byl výpo et proveden pro etapu, kdy
bude zatížení lokality nejvyšší. Dle zadavatele rozptylové studie se jedná o úvodní etapu,
která bude nejvíce náro ná, jak na po et stavebních mechanism , tak na dopravní obslužnost.
P sobení t chto zdroj
objekt a výkopových prací.

je asov omezené – zejména b hem provád ní demolic

P i provozu zám ru bude zdrojem emisí bude automobilová doprava majitel
bytových jednotek. Zdrojem zne iš ování ovzduší p i provozu motorových vozidel je
nedokonalé spalování paliva – benzinu a motorové nafty. Sledovanými škodlivinami z
automobilové dopravy jsou zejména oxidy dusíku, oxid uhelnatý, uhlovodíky a pevné ástice.
Popis a základní charakteristika zdroj emisí je uveden v kapitole . B. III.1.
Pro hodnocení kvality ovzduší byly vybrány následující látky a to na základ
p edpokládaného emitovaného množství a ú ink t chto látek: oxid dusi itý, prašný aerosol
(frakce PM10), benzen.
Nejprve byly stanoveny charakteristiky zne išt ní v husté geometrické síti
referen ních bod pro výšku 1,5 metru (výška dýchací zóny lov ka). Dále byly výpo ty
imisních koncentrací (maximálních a ro ních) v 12 zvolených referen ních bodech – ve
stávající bytové zástavb (ve výšce st ešní ímsy každé budovy) v okolí areálu. Výpo ty byly
provedeny p ísp vkovým zp sobem. P esný zákres umíst ní referen ních bod je p ílohou
rozptylové studie.
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 jsou stanoveny na ízením vlády . 350/2002 Sb., v platném zn ní.
Hodnoty imisních limit jsou vyjád eny v µg.m-3 a vztahují se na standardní podmínky objem p epo tený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa.
Imisní limity vybraných zne iš ujících látek a meze tolerance jsou shrnuty
v následujících tabulkách.
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Tabulka . 27: Imisní limity
Zne iš ující látka

Doba
pr m rování

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

Datum, do n hož
musí být limit
dosažen

Oxid dusi itý

1 hodina

200 µg.m-3/18

1.1.2010

Oxid dusi itý

1 rok

40 µg.m-3

1.1.2010

Suspendované
ástice PM10

24 hodin

50 µg.m-3/35

-

Suspendované
ástice PM10

1 rok

40 µg.m-3

-

Benzen

1 rok

5 µg.m-3

1.1.2010

Tabulka . 28: Meze tolerance
Zne iš ující látka

Doba pr m rování

2006

2007

2008

2009

Oxid dusi itý

1 hodina

40 µg.m-3

30 µg.m-3

20 µg.m-3

10 µg.m-3

Oxid dusi itý

1 rok

8 µg.m-3

6 µg.m-3

4 µg.m-3

2 µg.m-3

Benzen

1 rok

4 µg.m-3

3 µg.m-3

2 µg.m-3

1 µg.m-3

Výpo et p ísp vk k imisním koncentracím v referen ních bodech:
Výstupy modelových výpo t
shrnuty v následující tabulce.

ve zvolených referen ních bodech (mimo sí ) jsou

Tabulka . 29: P ísp vek k imisní koncentraci benzenu ve výpo tových bodech mimo sí
Výpo tový
bod

Stávající stav

Výstavba zám ru

Provoz zám ru

cmax - h
[µg/m3]

cr
[µg/m3]

cmax - h
[µg/m3]

cr
[µg/m3]

cmax - h
[µg/m3]

cr
[µg/m3]

1

0,020538

0,000426

3,279806

0,059325

0,032398

0,000788

2

0,036294

0,000776

3,487853

0,065873

0,035347

0,000969

3

0,016608

0,000190

2,258466

0,019875

0,017901

0,000242

4

0,018534

0,000165

4,108715

0,015811

0,049274

0,000204

5

0,013216

0,000063

3,374689

0,004179

0,024637

0,000071

6

0,018927

0,000072

5,248584

0,013956

0,024307

0,000097

7

0,014608

0,000044

4,089991

0,007525

0,019825

0,000057

8

0,015024

0,000042

3,943075

0,009037

0,020925

0,000057

9

0,016458

0,000091

4,890031

0,028443

0,022662

0,000129

10

0,011353

0,000027

3,434383

0,006902

0,013638

0,000039

11

0,012815

0,000061

3,495055

0,011652

0,020227

0,000096
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Výpo tový
bod

Stávající stav

Výstavba zám ru

Provoz zám ru

cmax - h
[µg/m3]

cr
[µg/m3]

cmax - h
[µg/m3]

cr
[µg/m3]

cmax - h
[µg/m3]

cr
[µg/m3]

12

0,010913

0,000131

3,047150

0,019772

0,024757

0,000203

limit

nest.

5

nest.

5

nest.

5

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

Hodnoty imisních koncentrací benzenu nam ené v roce 2005 na stanici . 1138
Košetice - Pelh imov jsou uvedeny výše v textu. Pr m rná ro ní hodnota koncentrace
benzenu byla stanovena na 0,42 µg/m3.
V návrhu krajského programu snižování emisí Královéhradeckého kraje (vztaženo
k roku 2010) lze pro posuzovanou lokalitu odhadnout maximální krátkodobé koncentrace
NO2 okolo 10 µg/m3. Pr m rné ro ní koncentrace NO2 okolo 0,8 µg/m3.
Tabulka . 30: P ísp vek k imisní koncentraci NO2 ve výpo tových bodech mimo sí
Výpo tový
bod

Stávající stav

Výstavba zám ru

Provoz zám ru

cmax - h
[µg/m3]

cr
[µg/m3]

cmax - h
[µg/m3]

cr
[µg/m3]

cmax - h
[µg/m3]

cr
[µg/m3]

1

1,129577

0,021248

29,547480

0,563051

0,132555

0,003327

2

1,455670

0,035957

32,507571

0,640802

0,134406

0,003984

3

0,744272

0,010524

21,432300

0,203615

0,073612

0,001150

4

0,905753

0,008937

36,830280

0,156585

0,203546

0,000943

5

0,663784

0,003636

31,597685

0,048690

0,110793

0,000367

6

0,842561

0,003690

47,624139

0,131699

0,101006

0,000440

7

0,675753

0,002391

38,245971

0,074684

0,084973

0,000275

8

0,683762

0,002222

36,598608

0,087584

0,087188

0,000267

9

0,715661

0,004446

43,703038

0,264080

0,093183

0,000563

10

0,525536

0,001546

32,431800

0,070060

0,058150

0,000193

11

0,630638

0,003403

32,405180

0,116891

0,088492

0,000457

12

0,615925

0,007164

27,861350

0,195321

0,104598

0,000944

limit

200,0

40,0

200,0

40,0

200,0

40,0

Vysv tlivky:
cr............p ísp vek k pr m rné ro ní imisní koncentraci NO2 ve výpo tovém bod mimo sí
cmax-h…..maximální hodnota p ísp vk k hodinovým imisním koncentracím NO2 ve výpo tovém bod mimo sí
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Hodnoty imisních koncentrací NO2 nam ené v roce 2005 na stanici . 1496 Vrchlabí
jsou uvedeny výše v textu. Nejvyšší hodinová imisní koncentrace NO2 nam ena v roce 2005
nebyla k dispozici. Pr m rná ro ní hodnota koncentrace NO2 byla stanovena na 21,2 µg/m3.
V návrhu krajského programu snižování emisí Královéhradeckého kraje (vztaženo
k roku 2010) lze pro posuzovanou lokalitu odhadnout maximální krátkodobé koncentrace
NO2 okolo 10 µg/m3. Pr m rné ro ní koncentrace NO2 okolo 0,8 µg/m3.
Tabulka . 31: P ísp vek k imisní koncentraci PM10 ve výpo tových bodech mimo sí
Výpo tový
bod

Stávající stav

Výstavba zám ru

Provoz zám ru

cmax -24- hod
[µg/m3]

cr [µg/m3]

cmax -24- hod
[µg/m3]

cr [µg/m3]

cmax -24- hod
[µg/m3]

cr [µg/m3]

1

0,310460

0,006334

4,725889

0,091872

0,003062

0,000077

2

0,534315

0,011567

5,765949

0,111945

0,003170

0,000092

3

0,246121

0,002845

3,487785

0,032357

0,001651

0,000025

4

0,272278

0,002472

5,858743

0,026149

0,004680

0,000021

5

0,194045

0,000910

4,873662

0,008271

0,002429

0,000008

6

0,278934

0,001060

7,550952

0,021069

0,002271

0,000010

7

0,215547

0,000643

5,905563

0,011667

0,001858

0,000006

8

0,222071

0,000613

5,709954

0,013564

0,001921

0,000006

9

0,242902

0,001352

7,118766

0,041401

0,002113

0,000012

10

0,167524

0,000407

5,019077

0,010244

0,001257

0,000004

11

0,190242

0,000905

5,054251

0,017624

0,001924

0,000010

12

0,164539

0,001954

4,360527

0,030624

0,002348

0,000021

limit

50,0

40,0

50,0

40,0

50,0

40,0

Vysv tlivky:
cr............p ísp vek k pr m rné ro ní imisní koncentraci PM10 ve výpo tovém bod mimo sí
cmax-24 hod……maximální hodnota p ísp vk k 24-hodinovým imisním koncentracím PM10 ve výpo tovém bod
mimo sí

Hodnoty imisních koncentrací PM10 nam ené v roce 2005 na stanici . 1496 Vrchlabí
jsou uvedeny výše v textu. V roce 2005 byla nam ena nejvyšší 24-hodinová imisní
koncentrace PM10 83,0 µg/m3 (25.2.), 98% Kv = 60,0 µg/m3. Hodnota 36. nejvyšší nam ené
24-hodinové koncentrace (imisní limit p ipouští p ekro ení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok)
v roce 2005 byla 39,0 µg/m3 (28.1.). V roce 2005 byl p ekro en stanovený 24-hodinový
imisní limit 15x, hodnota 24-hodinového imisního limitu zvýšená o mez tolerance byla
p ekro ena 15x. Pr m rná ro ní hodnota koncentrace PM10 byla stanovena 24,7 µg/m3.
Výpo et p ísp vk k imisním koncentracím v geometrické síti referen ních bod :
Výpo et p ísp vk ro ních imisních koncentrací benzenu: Hodnoty nad 0,0007 µg/m3
(0,014 % ze stanoveného limitu) budou p ekro eny pouze v okolí posuzovaného zám ru.
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V obytné zástavb byly vypo teny p ísp vky k ro ním imisním koncentracím v rozmezí
0,000025 až 0,0006 µg/m3 (0,0005 – 0,012 % ze stanoveného limitu).
Poza ové pr m rné ro ní koncentrace benzenu v zájmové lokalit se pohybují okolo
0,4 µg/m3. Hodnota ro ního imisního limitu pro benzen je 5 µg/m3, pro rok 2006 platí mez
tolerance 4 µg/m3. V sou asné dob i po vybudování zám ru nedojde k p ekro ení imisního
limitu pro benzen.
Výpo et p ísp vk hodinových imisních koncentrací NO2: Hodnoty nad 0,20 µg/m3
(0,1 % ze stanoveného limitu) budou p ekro eny pouze v okolí posuzovaného zám ru.
V obytné zástavb byly vypo teny p ísp vky k hodinovým imisním koncentracím v rozmezí
0,04 až 0,16 µg/m3 (0,02 – 0,08 % ze stanoveného limitu).
Výpo et p ísp vk ro ních imisních koncentrací NO2: Hodnoty nad 0,003 µg/m3
(0,0075 % ze stanoveného limitu) budou p ekro eny pouze v okolí posuzovaného zám ru.
V obytné zástavb byly vypo teny p ísp vky k ro ním imisním koncentracím v rozmezí
0,0001 až 0,001 µg/m3 (0,00025 – 0,0025 % ze stanoveného limitu).
Poza ové maximální krátkodobé koncentrace NO2 se v zájmové lokalit pohybují
okolo 10 µg/m3. Poza ové pr m rné ro ní koncentrace NO2 se v zájmové lokalit pohybují
okolo 0,8 µg/m3. Hodnota hodinového imisního limitu pro NO2 je 200 µg/m3, pro rok 2006
platí mez tolerance 40 µg/m3. Hodnota ro ního imisního limitu pro NO2 je 40 µg/m3, pro rok
2006 platí mez tolerance 8 µg/m3. V sou asné dob i po vybudování zám ru nedojde
k p ekro ení imisního limitu pro NO2.
Výpo et p ísp vk 24-hodinových imisních koncentrací PM10: Hodnoty nad 0,004
µg/m (0,008 % ze stanoveného limitu) budou p ekro eny pouze v okolí posuzovaného
zám ru. V obytné zástavb byly vypo teny p ísp vky k 24-hodinovým imisním koncentracím
v rozmezí 0,001 až 0,003 µg/m3 (0,002 – 0,006 % ze stanoveného limitu).
3

Výpo et p ísp vk ro ních imisních koncentrací PM10: Hodnoty nad 0,00007 µg/m3
(0,000175 % ze stanoveného limitu) budou p ekro eny pouze v okolí posuzovaného zám ru.
V obytné zástavb byly vypo teny p ísp vky k ro ním imisním koncentracím v rozmezí
0,0000025 až 0,00006 µg/m3 (6,25*10-6 – 1,5*10-4 % ze stanoveného limitu).
Poza ová imisní koncentrace není v posuzované lokalit známa. Nejbližší m ící
stanicí je stanice . 1496 Vrchlabí, nam ené hodnoty jsou uvedeny výše v textu. V roce 2005
byla nam ena nejvyšší 24-hodinová imisní koncentrace PM10 83,0 µg/m3 (25.2.), 98% Kv =
60,0 µg/m3. Hodnota 36. nejvyšší nam ené 24-hodinové koncentrace (imisní limit p ipouští
p ekro ení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok) v roce 2005 byla 39,0 µg/m3. Pr m rná ro ní
hodnota koncentrace PM10 byla 24,7 µg/m3. Hodnota 24-hodinového imisního limitu pro
PM10 je 50 µg/m3. Hodnota ro ního imisního limitu pro PM10 je 40 µg/m3.
Rozptylová studie je sou ástí p ílohy . 5 tohoto oznámení.
Vliv na hlukovou situaci
Podkladem k hodnocení hlukové situace jsou modelové výpo ty hlukové studie, která
je sou ástí p ílohy . 6 tohoto oznámení. Výpo tové body byly umíst ny u nejbližšího
chrán ného venkovního prostoru a nejbližšího chrán ného venkovního prostoru staveb
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(obytné zástavby) v blízkosti zám ru. Umíst ní výpo tových bod je patrno z následující
tabulky. Vzhledem k tomu, že sou ástí zám ru je výstavba nových bytových dom , které po
zprovozn ní budou tvo it nový chrán ný venkovní prostor staveb, jsou výpo tové body
umíst ny u stávajícího i plánovaného (bytové domy) chrán ného venkovního prostoru staveb.
Tabulka . 32: Umíst ní výpo tových bod
íslo
bodu

Umíst ní

Výška
bodu [m]

Stávající chrán ný venkovní prostor a chrán ný venkovní prostor staveb
1

Budova bývalého pivovaru - 2 m od fasády severní st ny objektu

3, 6

2

Obytný d m .p. 649 (ul. Komenského) - 2 m od fasády jižní st ny ty podlažního obytného
domu

3, 6

3

Objekt mate ské školy - 2 m od fasády severovýchodního rohu jednopodlažního objektu

3

4

Nejbližší jižní hranice chrán ného venkovního prostoru

3

5

Obytný d m a objekt cykloshopu - 2 m od fasády západní st ny dvoupodlažního objektu

3

6

Objekt hotelové školy - 2 m od fasády západní st ny ty podlažního objektu

3

Plánovaný chrán ný venkovní prostor a chrán ný venkovní prostor staveb (zám r)
7

Nový bytový d m „D“ - 2 m od fasády severozápadního rohu nového bytového domu

3, 6, 10

8

Nový bytový d m „A“ - 2 m od fasády severní st ny nového bytového domu

3, 6, 10

9

Nový bytový d m „B“ - 2 m od fasády severní st ny nového bytového domu

3, 6, 10

10

Nový bytový d m „C“ - 2 m od fasády severní st ny nového bytového domu

3, 6, 10

Dominantním zdrojem hluku v sou asnosti je v posuzované lokalit dopravní hluk
z automobilové dopravy na ve ejných pozemních komunikacích situovaných do posuzované
lokality. Podíl hluku ze stacionárních zdroj hluku umíst ných v posuzované lokalit na
celkové hlukové situace je zcela minimální a hluboko pod úrovní hluku z dopravy.
Na hlukovém pozadí u nejbližšího chrán ného venkovního prostoru a chrán ného
venkovního prostoru staveb má nejvýznamn jší podíl:
- dopravní hluk vyvolaný automobilovou dopravou
- na silnici I/14 (trasa Trutnov - Liberec)
- na p íjezdové komunikaci a parkovišti vozidel návšt vník p ilehlé prodejny Penny
Market
- na silnici vedoucí ulicí Pražská
- hluk z ostatních zdroj hluku je hluboko pod úrovní hluku ze silni ní dopravy
Hladiny akustického tlaku A LAeq,T byly vypo teny ze zdroj hluku umíst ných
v areálu a jím vyvolaných zdroj hluku (obslužná doprava). Byla hodnocena výstavba i
provoz zám ru.
Výstavba zám ru
Vzhledem k tomu, že výstavba zám ru bude probíhat ve více etapách, které budou mít
odlišný vliv na hlukové zatížení posuzované lokality, byl modelový výpo et proveden pro
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etapu, kdy bude hlukové zatížení posuzované lokality nejvyšší, tzn. nejmén p íznivé. Dle
zadavatele bude nejhlu n jší úvodní etapa, tzn. etapa výstavby (zemní práce, výkopy, atd.),
která bude nejvíce náro ná jak na po et nasazení stavebních mechanizm , tak na dopravní
obslužnost.
B hem výstavby bude zdrojem hluku obslužná doprava (p edevším nákladní
automobily) a dále stacionární zdroje hluku: rypadlo, naklada e, v žový je áb, erpadlo na
betonovou sm s, mícha ky, motorová sbíje ka, je áb.
V následujících tabulkách jsou uvedeny vypo tené ekvivalentní hladiny akustického
tlaku A ze stavební innost v areálu budoucího zám ru – staveništi (viz tabulka . 33) a z
dopravy na ve ejných pozemních komunikacích b hem výstavby bytových dom (viz tabulka
. 34).
Tabulka . 33: Vypo tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ze stavební innosti
v areálu stavby zám ru - denní doba 700 - 2100 hod (T = 14 hod)
Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T (dB)
výpo tové místo
2

íslo bodu

3

4

5

6

Výška bodu

3m

6m

3m

3m

3m

3m

Stavba

54,4

54,8

58,5

58,7

56,6

54,1

Nejvyšší p ípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku pro provád ní nových
staveb a zm n dokon ených staveb je A LAeq,14h = 65 dB (v dob od 700 do 2100 hod). Na
základ modelového výpo tu lze konstatovat, že ve všech modelových bodech bude spln n
hygienický limit pro hluk ze stavební innosti.
Tabulka . 34: Vypo tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z dopravy na ve ejných
pozemních komunikacích - výpo tový rok 2009
Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T (dB)
výpo tové místo
2

íslo bodu
Výška bodu

3m
00

6m

3

4

5

6

3m

3m

3m

3m

00

Denní doba 6 - 22 hod (T = 16 hod)
Nulová varianta

68,4

68,3

64,6

35,2

63,3

64,4

Doprava vyvolaná pouze stavbou

54,2

54,2

49,7

24,5

49,2

50,4

Nulová varianta + stavba

68,6

68,5

64,7

35,6

63,5

64,6

Nár st oproti nulové variant

+ 0,4

+ 0,2

+ 0,1

+ 0,3

+ 0,2

+ 0,2

Ve všech modelových bodech bude spln n hygienický limit (LAeq,T = 60,0 dB) pro
hluk z dopravy vyvolané pouze dopravní obslužností zám ru.
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Z modelového výpo tu vyplývá, že ve všech výpo tových bodech (vyjma modelového
bodu . 4) bude v pr b hu stavby, díky stávající doprav nevyvolané dopravní obslužností
stavby, p ekro en hygienický limit pro hluk z celkové dopravy v posuzované lokalit .
Vzhledem k tomu, že dominantním zdrojem hluku v pr b hu stavby bude hluk ze silni ní
dopravy nevyvolané stavbou a v pr b hu stavby dojde k nár stu LAeq,T o max. + 0,4 dB je
nutno zajistit, aby pro hluk z celkové dopravy v pr b hu stavby byly spln ny hygienické
limity pro chrán ný vnit ní prostor staveb v denní dob .
Na základ výpo tu hluku ve vnit ním chrán ném prostoru staveb (viz tabulka . 13
v hlukové studii) lze v pr b hu stavby o ekávat maximální hodnotu LAeq,T = 36,6 dB, která
bude vyvolána celkovou dopravou v lokalit a to v etn dopravy ze stavby tzn., že v tomto
objektu bude spln n hygienický limit pro chrán ný vnit ní prostor staveb v denní dob
(nejvyšší p ípustná ekvivalentní hladina akust. tlaku A pro hluky pronikající vzduchem zven í
je pro denní dobu LAeq,T = 40 dB).
Ve výpo tovém bodu .4 bude spln n hygienický limit (LAeq,T = 60,0 dB) jak pro hluk
z celkové dopravy tak i z celkové dopravy navýšené o vozidla stavby.
Vzhledem k tomu, že maximální vypo tená ekvivalentní hladina akustického tlaku A
vyvolaná pouze vozidly stavby je v souladu s hygienickými limity a sou asn hluk z celkové
dopravy v pr b hu stavby nep ekro í v chrán ném vnit ním prostoru staveb hygienický limit,
nejsou nutná žádná protihluková opat ení.
Provoz zám ru
Realizace zám ru vyvolá vznik nových stacionárních zdroj hluku (vyústky VZT,
jednotky na vytáp ní a oh ev teplé užitkové vody) a dále vznikne nový dopravní hluk
vyvolaný vozidly zajiš ujícími dopravní obslužnost zám ru.
Výsledky modelových výpo t
tabulkách.

pro provoz zám ru jsou shrnuty v následujících

Tabulka . 35: Výpo et hluku z dopravy a stacionárních zdroj hluku v denní dob
(výpo tový rok 2009)
Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T [dB]
DENNÍ DOBA
0600 - 2200 hod

výpo tové místo

Výška
bodu

stávající CHVPS
1

2

3

4

plánovaný CHVPS
5

6

7

8

9

10

Nulová varianta – stav bez posuzovaného zám ru
stacionární zdroje hluku

dopravní hluk

minimáln 15 dB pod úrovní hluku z dopravy

3m

60,2

68,4

64,6

35,2

63,3

64,4

6m

61,5

68,3

-

-

-

-

10 m

-

-

-

-

-

-

Výpo tové body jsou na
obytné zástavb , která je
sou ástí zám ru

Stav se zdroji hluku pouze z posuzovaného zám ru
stacionární zdroje

3m

25,7
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Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T [dB]
DENNÍ DOBA
0600 - 2200 hod
hluku

dopravní hluk

stacionární zdroje
hluku + doprava

výpo tové místo

Výška
bodu

stávající CHVPS

plánovaný CHVPS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6m

27,2

29,3

-

-

-

-

30,2

34,9

35,0

34,2

10 m

-

-

-

-

-

-

30,3

34,2

34,1

33,5

3m

52,9

49,7

45,0

26,7

49,9

44,1

51,0

47,6

47,8

47,0

6m

53,1

50,1

-

-

-

-

51,3

48,5

48,8

47,9

10 m

-

-

-

-

-

-

51,1

49,0

49,2

48,2

3m

52,9

49,7

45,6

32,1

50,0

44,1

51,0

47,9

48,1

47,3

6m

53,1

50,1

-

-

-

-

51,3

48,7

49,0

48,1

10 m

-

-

-

-

-

-

51,1

49,1

49,3

48,3

Aktivní varianta - nulová varianta plus zám r
stacionární zdroje
hluku

dopravní hluk

stacionární zdroje
hluku + doprava

Zm na oproti
nulové variant

3m

25,7

29,2

36,6

30,6

31,8

24,2

30,1

35,6

36,0

35,0

6m

27,2

29,3

-

-

-

-

30,2

34,9

35,0

34,2

10 m

-

-

-

-

-

-

30,3

34,2

34,1

33,5

3m

60,9

68,5

64,3

31,3

63,5

64,5

58,7

48,7

48,8

50,0

6m

62,1

68,4

-

-

-

-

59,9

49,8

49,9

51,2

10 m

-

-

-

-

-

-

60,5

50,5

50,4

51,4

3m

60,9

68,5

64,3

34,0

63,5

64,5

58,7

48,9

49,0

50,1

6m

62,1

68,4

-

-

-

-

59,9

49,9

50,0

51,3

10 m

-

-

-

-

-

-

60,5

50,6

50,5

51,5

3m

+ 0,7

+ 0,0

- 0,1

+ 4,9

+ 0,2

+ 0,1

6m

+ 0,5

+ 0,0

-

-

-

-

10 m

-

-

-

-

-

-

Výpo tové body jsou na
obytné zástavb , která je
sou ástí zám ru

Tabulka . 36: Výpo et hluku z dopravy a stacionárních zdroj hluku v no ní dob
(výpo tový rok 2009)
Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T [dB]
NO NÍ DOBA
2200 - 0600 hod

výpo tové místo

Výška
bodu

stávající CHVPS
1

2

3

4

plánovaný CHVPS
5

6

7

8

9

10

Nulová varianta - stav bez posuzovaného zám ru
stacionární zdroje hluku
dopravní hluk

minimáln 15 dB pod úrovní hluku z dopravy

3m

51,4

59,7

55,5

26,4

54,5

55,7

6m

52,8

59,7

-

-

-

-
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Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T [dB]
NO NÍ DOBA
00

00

22 - 06 hod

výpo tové místo

Výška
bodu

10 m

stávající CHVPS

plánovaný CHVPS

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

7

8

9

10

sou ástí zám ru

Stav se zdroji hluku pouze z posuzovaného zám ru
stacionární zdroje
hluku

dopravní hluk

stacionární zdroje
hluku + doprava

3m

25,6

28,9

36,6

30,6

31,8

24,2

30,1

35,6

36,0

35,0

6m

27,2

29,0

-

-

-

-

30,2

34,9

35,0

34,2

10 m

-

-

-

-

-

-

30,3

34,2

34,1

33,5

3m

43,9

40,8

37,0

18,7

41,0

35,1

42,2

39,7

40,1

38,8

6m

44,1

41,3

-

-

-

-

42,5

40,5

41,0

39,7

10 m

-

-

-

-

-

-

42,4

40,9

41,5

40,0

3m

44,0

41,1

39,8

30,9

41,5

35,4

42,5

41,1

41,5

40,3

6m

44,2

41,5

-

-

-

-

42,7

41,6

42,0

40,8

10 m

-

-

-

-

-

-

42,7

41,7

42,2

40,9

Aktivní varianta - nulová varianta plus zám r
stacionární zdroje
hluku

dopravní hluk

stacionární zdroje
hluku + doprava

Zm na oproti
nulové variant

3m

25,6

28,9

36,6

30,6

31,8

24,2

30,1

35,6

36,0

35,0

6m

27,2

29,0

-

-

-

-

30,2

34,9

35,0

34,2

10 m

-

-

-

-

-

-

30,3

34,2

34,1

33,5

3m

52,1

59,7

55,3

22,9

54,7

55,8

49,8

40,7

40,9

41,5

6m

53,3

59,7

-

-

-

-

51,1

41,7

41,9

42,8

10 m

-

-

-

-

-

-

51,7

42,3

42,4

42,9

3m

52,1

59,7

55,4

31,3

54,7

55,8

49,8

41,9

42,1

42,4

6m

53,3

59,7

-

-

-

-

51,1

42,5

42,7

43,4

10 m

-

-

-

-

-

-

51,7

42,9

43,0

43,4

3m

+ 0,7

+ 0,1

- 0,3

- 1,2

+ 0,2

+ 0,1

6m

+ 0,6

+ 0,1

-

-

-

-

10 m

-

-

-

-

-

-

Výpo tové body jsou na
obytné zástavb , která je
sou ástí zám ru

Stacionární zdroje hluku: Ve všech modelových výpo tových bodech umíst ných jak
u stávajícího tak plánovaného chrán ného venkovního prostoru staveb budou spln ny
požadované hygienické limity pro hluk ze stacionárních zdroj hluku v denní i no ní dob .
Dopravní hluk: Ekvivalentní hladina akustického tlaku A vyvolaná pouze vozidly
zám ru bude ve všech výpo tových bodech v souladu s hygienickým limitem pro denní i
no ní dobu. Sou asn i ekvivalentní hladina akustického tlaku A v posuzovaných chrán ných
vnit ních prostorech staveb vyvolaná celkovým dopravním hlukem, bude po zprovozn ní
zám ru v souladu s hygienickými limity pro vnit ní chrán ný prostor staveb v denní i no ní
dob . P i porovnání nulové a aktivní varianty z hlediska hlukové zát že z celkové dopravy
v posuzované lokalit lze konstatovat, že zprovozn ní zám ru bude mít minimální vliv na
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zm nu hlukové situace v posuzované lokalit a nár st ekvivalentní hladiny akustického tlaku
o max. + 0,7 dB lze ozna it za minimální a subjektivn nezaznamenatelný.
Stacionární zdroje hluku a dopravní hluk: P i porovnání nulové a aktivní varianty
z hlediska hlukové zát že ze všech zdroj hluku umíst ných v posuzované lokalit lze
konstatovat, že zprovozn ní zám ru bude mít minimální vliv na zm nu hlukové situace
v posuzované lokalit a nár st ekvivalentní hladiny akustického tlaku o max. + 0,7 dB lze
ozna it za minimální a subjektivn nezaznamenatelný. (V modelovém bodu .4, lze v no ní
dob o ekávat vyšší nár st ekvivalentní hladiny akustického tlaku A než + 0,7 dB a to o + 4,9
dB, ale v tomto bod bude spolehliv spln n hygienický limit pro chrán ný venkovní prostor
staveb a no ní dobu LAeq,T = 40 dB.)
Sou asn i ekvivalentní hladina akustického tlaku A v posuzovaných chrán ných
vnit ních prostorech staveb vyvolaná všemi zdroji hluku umíst nými v posuzované lokalit ,
bude po zprovozn ní zám ru v souladu s hygienickými limity pro vnit ní chrán ný prostor
staveb v denní i no ní dob .
Na základ maximálních ekvivalentních hladin akustického tlaku A vypo tených
u plánovaného chrán ného venkovního prostoru staveb, byly stanoveny požadavky na
zvukovou izolaci obvodového plášt , požadavky na stavební nepr zvu nost R´W obvodového
plášt nového chrán ného venkovního prostoru staveb (viz kapitola . 12 hlukové studie).
Hluková studie je sou ástí p ílohy . 6 tohoto oznámení.
Vliv na 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 . Látky závadné vodám musí být ádn
zabezpe eny.
Etapa výstavby zám ru
Výstavbou nebude zasažen žádný povrchový tok. Nep edpokládá se negativní
ovlivn ní kvality povrchových a podzemních vod. P edm tná lokalita se nenachází
v CHOPAV, v ochranném pásmu vodních zdroj ani v záplavovém území, proto pro danou
lokalitu nevyplývají žádná zvláštní omezení vztahující se k ochran vod.
Riziko pro kvalitu vod v dot ené lokalit p edstavují p ípadné náhodné úkapy nebo
úniky ropných látek (nafta, benzín, hydraulické oleje apod.) z provozu zemních a nakládacích
stroj . Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na nezpevn ných plochách budou
v dokonalém technickém stavu. Nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných
úkap ropných látek. Kontrola bude provád na pravideln , vždy p ed zahájením prací
v t chto prostorech.
Zásobování zemních stroj pohonnými hmotami bude provád no výhradn
na zpevn né ploše, kde budou tyto stroje i parkovat. Tato plocha musí zabezpe ena tak, aby
v p ípad náhodného úniku závadných látek p i parkování mechanism i erpání pohonných
hmot nemohlo dojít ke kontaminaci okolních nezpevn ných ploch. P i odstavení vozidel
a stroj na nezpevn né ploše musí být tyto mechanismy podloženy záchytnými plechovými
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vanami. Nákladní automobily a pohyblivé stroje budou dopl ovat pohonné hmoty
na erpacích stanicích.
Vzhledem k tomu, že se b hem stavby p edpokládá manipulace se závadnými látkami
(§ 39 zákona . 254/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis ), bude pro etapu výstavby zám ru
vypracován havarijní plán. Potenciálním kontaminantem srážkových vod mohou být v etap
výstavby zejména látky ropného charakteru (NEL).
Nestandardní stavy jsou popsány v kapitole D. IV oznámení.
Postup v p ípad náhodného úniku ropných nebo jiných závadných látek eší kapitola
. B. III. 5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií.
V projektové dokumentaci budou podrobn specifikovány všechny prostory pro
shromaž ování nebezpe ných odpad a ostatních látek závadných vodám (v souladu
s platnou legislativou odpadového hospodá ství a ochrany vod) a bude ešena ochrana vod
p ed zne išt ním látkami závadnými vodám (zejména ropnými látkami).
Etapa provozu zám ru
Areál pivovaru je napojen na ve ejný vodovod v ulici J. A. Komenského. Pro
zásobování nových objekt vodou bude v areálu postaven nový vodovodní ad. Celkový
odb r vody se p edpokládá 30 660 m3/rok.
Pro odvedení splaškové odpadní vody a isté deš ové vody z areálu bude postavena
nová jednotná kanalizace. Stoka bude odvád t splaškové odpadní vody, deš ovou vodu ze
st ech objekt a ze zpevn ných ploch, které neslouží k parkování vozidel.
Odpadní vody z kuchyn restaurace, nacházející se v objektu Pivovaru, budou p ed
napojením na kanalizaci p ed išt ny v lapáku tuk . Vn jší deš ové svody ze st echy objektu
pivovaru budou napojeny do deš ové kanalizace, která bude vedena kolem objektu a bude
napojena na p ípojku jednotné kanalizace. Ostatní objekty mají ploché st echy, které budou
odvodn ny potrubím vnit ní kanalizace do kanaliza ní p ípojky.
Sou ástí projektu kanalizace je odvodn ní zpevn ných ploch a parkovacích stání
kolem objekt . Odpadní vody budou svedeny do deš ové kanalizace, která bude napojena na
stoku nové jednotné kanalizace. P ed zaúst ním deš ové kanalizace do stoky jednotné
kanalizace budou deš ové vody p ed išt ny v odlu ova i ropných látek.
Celkové ro ní množství splaškových odpadních vod se p edpokládá 30 660 m3/rok,
množství istých deš ových vod je stanoveno na 87,0 l/s a 36,7 l/s deš ových vod s obsahem
ropných látek.
Kanalizace uvnit objekt je navržena jako oddílná. Odvod uje všechny za izovací
p edm ty v objektu navržené a deš ové vody ze st ech. Pro odvodn ní za izovacích p edm t
kuchyn restaurace v objektu pivovaru bude z ízena samostatná tuková kanalizace, která bude
zaúst na do lapáku tuk .
Z hlediska látkového zatížení odpadních vod musí být spln ny limity dané
kanaliza ním ádem. Dle rozhodnutí p íslušného vodoprávního ú adu a dle platné legislativy
bude provád n rozbor kvality vypoušt ných odpadních vod.
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Pro provoz bytového domu lze p edpokládat, že nedojde k negativnímu ovlivn ní
povrchových a podzemních vod v dané lokalit .
Vliv na p du
Uvažovaný zám r bude umíst n do stávajícího areálu Pivovaru, který je v sou asné
dob využíván zejména jako výrobní a skladovací objekt. Celková plocha dot ených pozemk
areálu je 17 060 m2. Celková zastav ná plocha bude 5 485 m2. Zám rem nedojde k rozší ení
hranice stávajícího areálu.
Bytový d m bude umíst n na stavebních parcelách íslo 726/1, 726/2, 1206, 3424,
3425 a pozemkových parcelách íslo 467/4, 467/26, 2634, 467/36, 1989/3, 467/25. Realizací
inženýrských sítí budou dot eny pozemkové parcely íslo 1831/2, 1989/1, 467/28.
V zájmovém území areálu jsou v sou asné dob zpevn né i nezpevn né plochy. Jedná
se o pozemky antropogenn narušené. V rámci realizace zám ru dojde k záboru p dy
kategorie ZPF a to celkem v rozsahu 354 m2.
Zám rem nebude dot ena p da kategorie PUPFL.
Problematika možného zne išt ní p dy b hem realizace zám ru souvisí p edevším
s vlastní výstavbou p i používání pot ebné stavební techniky (nákladních aut, zemních
a nakládacích stroj ) a v procesu nakládání a odstran ní nevyužitých stavebních materiál
a odpad z demolice a procesu výstavby. V p ípad náhodných úkap pohonných hmot
a jiných závadných látek p i provozu mechanism bude kontaminovaná zemina ihned
odstran na z terénu, shromážd na v uzav ené nepropustné nádob
a odvezena
na zabezpe enou skládku nebezpe ných odpad . Podrobn ji je tato problematika ešena
v kapitole B. III. 5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií.
V sou asné dob nelze množství odpad vznikajících v etap demolic, zemních prací
a vlastí výstavby objektivn ur it. V kapitole B. III. 3. Kategorizace a množství odpad je
specifikována p edpokládaná struktura vznikajících odpad v rámci výstavby. 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, zneškodn ní i využití. 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
zám ru na zne išt ní p dy minimální.
V rámci výstavby musí být provedena v maximální možné mí e všechna dostupná
opat ení zabra ující erozi p dy. Odkryté plochy budou rekultivovány a osázeny co možná
nejrychleji, aby nedocházelo k erozivním projev m, prašnosti a splach m p dy.
V rámci p ípravným projektových prací bude na zájmových pozemcích proveden
pr zkum kontaminace zemin. Na základ výsledk rozbor bude ur en zp sob nakládání
s t mito zeminami.
Vliv na horninové prost edí
V posuzované lokalit bude v rámci p ípravných prací proveden stavebn -geologický
pr zkum. P edm tem pr zkumu bude posouzení stavebn -geologických a hydrogeologických
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pom r v prostoru plánované výstavby. Pr zkum ov í základové pom ry pro ú ely
projektování a výstavby plánovaného komplexu, v etn optimálního zp sobu založení
objektu.
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.
Vliv na faunu a flóru
Objekt bývalého pivovaru je situován v intravilánu m sta Vrchlabí. Zájmové území je
zcela p em n no lidskou inností. Areál je tvo ený p evážn zpevn nými plochami a objekty.
V sou asnosti je zele v areálu pivovaru tvo ena pouze náletovými d evinami v jižní ásti
areálu. (Fotodokumentace stávajícího areálu je p ílohou oznámení.)
Pro d eviny rostoucí mimo les se uplat uje ochrana dle zákona . 114/1992 Sb., o
ochran p írody a krajiny a jeho provád cích p edpis (zejména vyhláška MŽP . 395/1992
Sb.). B hem výstavby je t eba ú inn chránit d eviny nacházející se v blízkosti staveništ
p ed možným poškozením r znými technickými opat eními (oplocení, bedn ní atd.). Toto
opat ení se týká d evin, které budou na ploše areálu ponechány.
Ochranu zelen p i stavebních innostech eší SN DIN 839061. P i výstavb je nutné
chránit jak nadzemní, tak podzemní ásti d evin a zajistit odpovídající pé i o tyto d eviny.
Nejlepší ochranou p ed mechanickým poškozením na kmeni nebo v korun je oplocení celé
skupiny d evin nebo jednotlivých strom . Oplocení musí být p im en vysoké a pevn
zakotvené v p d . Plochy s rostoucími d evinami je nutné chránit také p ed zne išt ním
chemickými látkami a p ípravky (nap . pohonnými hmotami a oleji z automobil a stroj ),
p ed nep im eným zat žováním p ejížd ním nebo parkováním stavebních mechanizm ,
skladováním materiálu apod. U ko enové zóny d evin je nutné se vyvarovat p ímého i
nep ímého poškození (nap . p i hloubení výkop p etrhání ko en se vznikem otev ených ran,
zvýšení nebo snížení terénu).
N které náletové d eviny, které jsou v kolizi s navrženým umíst ním zám ru budou
vykáceny. Ke kácení d evin je nezbytné povolení orgánu ochrany p írody v platném zn ní,
není-li stanoveno jinak.
Zám r si nevyžádá kácení lesních porost .
Sou ástí projektu je i ešení ozelen ní areálu. V areálu budou realizovány travnaté
plochy a výsadba vzrostlé zelen . Uvažuje se o výsadb druh jasan ztepilý (Fraxinus
excelsior), odrostlík druhu Platanus acerifolia, dále stálezelené ke e odolné suchu jako d iš ál
bradavi natý (Berberis verruculosa), skalník Dammer v (Cotoneaster dammeri) a zimolez
kloboukatý (Lonicera pileta). Rozsah a situa ní umíst ní bude up esn no v dalším stupni
dokumentace.
Výstavbou a provozem bytového komplexu vzhledem k charakteru zájmové lokality
pravd podobn nedojde k ovlivn ní populace zvlášt chrán ných druh rostlin a živo ich
uvedených ve vyhlášce MŽP R . 395/1992 Sb., v platném zn ní.
Vliv na Evropsky významné lokality a Pta í oblasti
Nejbližší Pta í oblastí je oblast Krkonoše, tato oblast se p ekrývá i s evropsky
významnou lokalitou Krkonoše.
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Na základ sd lení Krajského ú adu Královéhradeckého kraje, odboru životního
prost edí a zem d lství, nem že mít realizace posuzovaného zám ru významný negativní vliv
na Evropsky významné lokality nebo vyhlášené Pta í oblasti.
Stanovisko orgánu ochrany p írody ve smyslu § 45i zákona . 114/1992 Sb., o ochran
p írody a krajiny ve zn ní zákona . 218/2004 Sb. je sou ástí p ílohy . 4 tohoto oznámení.
Vliv na ÚSES
Vzhledem k charakteru a umíst ní zám ru se nep edpokládá negativní vliv na prvky
ÚSES, které se v bezprost ední blízkosti zám ru nevyskytují.
ešený zám r bude situován p ibližn v polovin vzdálenosti mezi dv ma
biokoridory. Nejbližším funk ním biokoridorem je RBK B lá s po adovým íslem 103.
Regionální biokoridor . 21 (navržený), p icházející do zájmového území z jihovýchodu
z Labského údolí od Kun ic je veden kvalitními b ehovými porosty po pravém b ehu Labe.
Do tohoto prostoru o ploše cca 26 ha bylo situováno regionální biocentrum . 3 (RBC je
funk ní a vymezené). Nejbližší funk ní biocentrum je lokální biocentrum Vejsplacha
s po adovým íslem 1, nacházející se v k. ú. Horní Branná a Vrchlabí o rozloze cca 3 ha. Tyto
prvky ÚSES jsou však natolik vzdáleny od plánovaného zám ru, že je výstavba ani provoz
zám ru neovlivní.
Vliv na estetické kvality území a krajinný ráz
Lokální krajinný ráz je v daných m stských podmínkách lokality podstatn ovlivn n
lidskou inností. Uvažovaný zám r se nachází v zastav né ásti m sta Vrchlabí. V Konceptu
nového územního plánu jsou tyto plochy ozna eny jako plochy bydlení m stského a plochy
smíšené centrální. Zám r bude realizován v areálu bývalého pivovaru, který je v sou asné
dob využíván jako výrobní a skladovací objekt. Posuzovaný obchodní objekt podpo í provoz
drobných komer ních ploch v posuzované lokalit a bytový d m rozší í nabídku bydlení.
Zám rem nedojde k ovlivn ní významných krajinných prvk , kulturních dominant krajiny,
harmonického m ítka a vztah v krajin . Realizace zám ru p isp je k revitalizaci tohoto
prostoru a k oživení lokality vznikem obchodn - obytné zóny, vhodn dostupné a za len né
do sou asn zastav né krajiny.
Vzhledem k tomu, že krajina je v tomto území nyní zcela urbanizovaná a p írodní
krajinné prvky zde jsou zastoupeny minimáln , nedojde novými stavbami k narušení pom ru
krajinných složek. Sou ástí projektu je i ešení ozelen ní areálu. V areálu budou realizovány
travnaté plochy, výsadba vzrostlé zelen a stálezelených ke . Rozsah a situa ní umíst ní
bude up esn no v dalším stupni projektových prací.
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky
P edkládaný zám r bude umíst n pouze na pozemcích investora. Realizace zám ru si
vyžádá demolici stávajících objekt , které nevyhovují svou polohou, dispozicí a technickým
ešením navržené koncepci zám ru. Budou odstran ny všechny stávající objekt a p ístaveb
bývalého pivovaru krom hlavní historické budovy. Na vzniklých plochách jsou navrženy
bytové domy se službami a drobnými prodejnami v p ízemí.
Vzhledem k tomu, že areál bývalého pivovaru se nachází na území s archeologickými
nálezy, je nutné splnit následující podmínky:
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Stavebník má již v dob p ípravy stavby povinnost oznámit tento zám r
Archeologickému ústavu AV R nebo n kterému z archeologických pracoviš , která jsou
v dot eném území oprávn na k provád ní záchranných archeologických výzkum . Oprávn né
archeologické pracovišt uzav e s dot enou fyzickou nebo právnickou osobou p ed zahájením
zemních prací dohodu o podmínkách, za jakých bude záchranný archeologický pr zkum
proveden. V p ípad , že mezi stavebníkem a oprávn nou institucí nedojde k dohod , ur í
podmínky provedení záchranného archeologického pr zkumu p íslušný krajský ú ad.
Stavebník je povinen (p ímo i prost ednictvím obecního ú adu) neprodlen oznámit
jakékoliv náhodné porušení archeologických situací (nálezy zdiva, jímek, apod.), stejn jako
nálezy movité povahy (keramické zlomky, kovy, kosti apod.) zhotoviteli výzkumu. Terénní
situace i movité nálezy budou ponechány v míst bez dalších zásah až do ohledání a
provedení dokumentace odborným pracovníkem, nejmén však po dobu p ti pracovních dní
po u in ném oznámení
Odborné vyjád ení dle ustanovení § 22 a § 23 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové pé i, v platném zn ní k plánovanému zám ru je sou ástí p ílohy . 9 tohoto
oznámení.
B hem výstavby je t eba vyhodnocovat také riziko negativního ovlivn ni okolních
objekt a vznik poruch v souvislosti se stavebními vibracemi vyvolanými provozem
bouracích mechanism , zemních stroj a obslužné dopravy.

2. Rozsah vliv vzhledem k zasaženému území a populaci
Zám r bude umíst n v areálu bývalého pivovaru v intravilánu m sta Vrchlabí.
Realizace zám ru si vyžádá demolice n kterých objekt , které nevyhovují navržené koncepci
zám ru. Dojde k záboru pozemk kategorie ZPF a to v rozsahu 354 m2. Nedojde k záboru
p dy kategorie PUPFL.
P i dodržení všech navržených opat ení a respektování platných legislativních
p edpis je riziko negativního vlivu p i výstavb i provozu zám ru na zne išt ní p dy
a ovlivn ní jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod minimální.
V rámci p ípravným projektových prací bude na zájmových pozemcích proveden
pr zkum kontaminace zemin, který vylou í existující starou zát ž na t chto parcelách.
Byl zhodnocen vliv zne iš ujících látek vznikajících p i výstavb (ze spalování
pohonných hmot ve stavebních mechanismech a dopravních prost edcích zajiš ujících odvoz
vybouraného materiálu, suti a p ísun materiálu) a v d sledku provozu zám ru.
V d sledku realizace výstavby Bytového domu Pivovar a jeho uvedení do provozu
nebude docházet k p ekra ování imisních limit posuzovaných zne iš ujících látek
s výjimkou 24-hodinového imisního limitu pro PM10, který bude stejn jako v sou asné dob
za nep íznivých pov trnostních podmínek p ekra ován. 24-hodinový imisní limit byl v roce
2005 p ekro en 15x, imisní limit p ipouští p ekro ení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok.
P ísp vek posuzovaného zám ru bude však minimální. Rozsah p edpokládaných imisních
koncentrací hodnocených látek v rámci širšího území je patrný ze znázorn ní sítí uvedených
v p íloze rozptylové studie. Klima nebude zám rem ovlivn no.
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Realizace zám ru vyvolá vznik nových stacionárních zdroj hluku (vyústky VZT,
jednotky na vytáp ní a oh ev teplé užitkové vody). Zdrojem hluku bude také osobní
automobilová doprava obyvatel a návšt vník bytových dom a doprava zajiš ující dopravní
obslužnost zám ru.
Ve všech modelových bodech umíst ných u stávajícího i u plánovaného chrán ného
venkovního prostoru staveb budou spln ny platné hygienické limity pro hluk ze stacionárních
zdroj hluku pro denní i no ní dobu. Maximální vypo tená ekvivalentní hladina akustického
tlaku A vyvolaná pouze vozidly zám ru je v souladu s hygienickými limity a sou asn hluk
z celkové dopravy po zprovozn ní zám ru nep ekro í v chrán ném vnit ním prostoru staveb
hygienický limit. V grafických výstupech modelového výpo tu hlukové studie (izofonech) je
patrné hlukové zatížení v rámci posuzovaného území (viz p ílohy hlukové studie).
Z b žného provozu zám ru nevyplývají pro obyvatele a životní prost edí v okolí
areálu rizika za podmínek dodržení platných legislativních p edpis a respektování dále
navržených opat ení.
Areál p edstavuje plochu bývalého pivovaru, který je tvo en objekty a zpevn nými
plochami. Posuzovaná plocha je antropogenním územím, které je zna n p em n no lidskou
inností. Realizací zám ru nedojde k poškození biologicky významného území, ani ohrožení
chrán ných druh rostlin a živo ich .
P ed zapo etím stavby bude pot eba odstranit náletové d eviny p i jižní hranici areálu.
Zám r se nedotkne žádné chrán né ásti p írody. Nep edpokládá se negativní vliv
zám ru na prvky ÚSES ani na zm ny v biologické rozmanitosti a ve struktu e a funkci
ekosystém . Sou ástí realizace zám ru je i návrh ozelen ní areálu.
Areál bývalého pivovaru se nachází na území s archeologickými nálezy. Byly
formulovány podmínky a opat ení pro realizaci zám ru.
Areál bývalého pivovaru, který je situován v obytné zón m sta je v sou asné dob
zdrojem zne išt ní ovzduší a hlukové zát že. Plánovanou rekonstrukcí dojde k vy ešení
t chto problém a zárove i k zlepšení celkového vzhledu celého areálu. Rekonstruovaný
objekt pivovaru z stane dominantním objektem v této m stské ásti. Aplikace novodobých
obkladových materiál s povrchovou úpravou imitující d ev né obklady spolu s barevnou
výplní balkón a barevným ešením fasád vytvo í pro obyvatele p íjemné a esteticky zajímavé
prost edí. Umíst ní obchod v p ízemí bytového domu se rozší í nabídka služeb a obchod
v této lokalit a zárove dojde k rozší ení nabídky bydlení.
Z hlediska územního plánování je realizace zám ru v souladu s územním plánem
m sta Vrchlabí. Vyjád ení p íslušného stavebního ú adu je sou ástí p ílohy . 8 tohoto
oznámení.

3. Údaje o možných významných nep íznivých vlivech p esahujících státní
hranice
Navrhovaný zám r nebude mít žádné nep íznivé vlivy p esahující státní hranice R.
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4. Opat ení k prevenci,
nep íznivých vliv

vylou ení,

snížení,

pop ípad

kompenzaci

Dle provedeného komplexního posouzení zám ru z hlediska vliv na zdraví obyvatel
a na životní prost edí plynou pro dodavatele staveb a provozovatele bytového domu
a souvisejících služeb následující povinnosti i doporu ení:
A. Opat ení pro fázi p ípravy stavby a vlastní stavby
Technická opat ení pro zajišt ní bezpe nosti práce:
P i realizaci je t eba dodržovat všechny p edpisy o hygien a bezpe nosti práce pro
daný druh objektu,
p ed zapo etím prací je investor povinen dodavateli stavebních prací vyty it všechna
vedení stávajících podzemních inženýrských sítí. Veškeré zemní práce je nutno provád t
v souladu s platnými technickými normami,
p i používání místních a státních komunikacích je t eba d sledn dbát dodržování
pravidel silni ního provozu a istoty t chto komunikací,
Technická opat ení pro ochranu ovzduší:
B hem výstavby realizovat opat ení proti prášení (kropit prašné povrchy, provád t
pravidelné išt ní ploch staveništ , vozovky a v p ípad sucha kropení, zamezit ší ení
prašnosti do okolí - vhodnou manipulací se sypkými materiály, kropením, o istou vozidel
p ed výjezdem z areálu stavby, zabezpe ením náklad na automobilech proti úsyp m, aj.)
Up ednostnit nasazení stavebních mechanism
hodnotami emisí zne iš ujících látek.

a nákladních vozidel s nízkými

Technická opat ení na ochranu p ed hlukem:
Celý proces výstavby zajiš ovat organiza n tak, aby maximáln omezoval možnost
narušení faktor pohody, vylou ení výstavby v no ních hodinách a ve dnech pracovního
klidu,
Je nutné, aby obvodový pláš nového chrán ného venkovního prostoru staveb (bytové
objekty) spl oval požadavky na zvukovou izolaci obvodového plášt .
Technická opat ení pro ochranu vod:
V etap výstavby zám ru bude manipulováno s b žnými chemickými látkami
a p ípravky. Nakládání s chemickými látkami a p ípravky musí být provád no dle zákona
. 356/2003 Sb.,o chemických látkách ve zn ní pozd jších p edpis .
V p ípad úniku závadných látek na nezpevn nou plochu (p ípad etapy výkopových
prací a výstavby) bude okamžit p erušen únik látek, unikající kapalina bude zachycena
a zneškodn na, kontaminovaná zemina bude sejmuta a odvezena k likvidaci oprávn ným
osobám. Pro tyto situace musí být stavebník p ipraven na ú elné provedení kompenza ních
opat ení (vybavení sorp ními prost edky a ochrannými pom ckami a od vy, pracovním
ná iním a pevnou sb rnou nádobou).
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Strojní mechanismy a nákladní doprava, která bude p i výstavb zám ru využívána,
musí být ve vyhovujícím technickém stavu. Proto bude nezbytné zajiš ovat jejich kontrolu
zejména z hlediska možných úkap ropných látek. Kontrolu je doporu ováno provád t
pravideln p ed zahájením prací.
Pohyb nákladních vozidel a strojních za ízení bude provád n pouze po komunikacích
a zpevn ných plochách k tomuto ú elu ur ených.
Pokud bude v dob výstavby nakládáno se závadnými látkami ve významn jším
množství, musí uživatel závadných látek vypracovat plán opat ení pro p ípady havárie
(havarijní plán), který bude p edložen ke schválení vodoprávnímu ú adu.
Technická opat ení pro ochranu p dy a pozemk :
-

Udržovat dobrý stav stavební techniky, mechanismy odstavovat na zabezpe ené ploše,

Z ízení staveništ musí být umíst no na pozemcích investora. Nesmí být významn
omezen provoz na p ilehlých komunikacích,
V rámci další projektové p ípravy vytipovat vhodná místa na p ípadné mezideponie
p dy použitelné pro záv re né terénní i vegeta ní úpravy. Tyto deponie zabezpe it proti
uvol ování prachových ástic
V rámci p ípravných prací provést na zájmových pozemcích pr zkum kontaminace
zemin, který vylou í existující starou zát ž.
Opat ení v oblasti nakládání s odpady a chemickými látkami:
s odpady vznikajícími s provozem zám ru nakládat dle zákona . 185/2001 Sb. o
odpadech a jeho provád cích p edpis v platném zn ní,
s chemickými látkami a p ípravky nakládat dle zákona . 356/2003 Sb., o chemických
látkách, ve zn ní pozd jších p edpis .
Další technická zabezpe ení:
Jelikož je zám r umíst n na území s archeologickými nálezy, je nutné splnit podmínky
stanovené ve vyjád ení Krkonošského muzea ve Vrchlabí,
-

Provád t kácení d evin rostoucích mimo les v souladu s platnou legislativou,

Likvidovanou zele bude nutné kompenzovat dle § 9 zákona . 114/92 Sb., o ochran
p írody a krajiny v platném zn ní,
Ú inn chránit d eviny nacházející se v blízkosti staveništ p ed možným poškozením
r znými technickými opat eními (oplocení, bedn ní atd.). Toto opat ení se týká strom
navržených k ponechání na ploše.
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B. Opat ení pro fázi provozu zám ru
Opat ení pro ochranu ve ejného zdraví:
Provozovat za ízení v souladu se zákonem . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného
zdraví a s ním souvisejících p edpis , v platném zn ní,
Ve zkušebním provozu ov it akreditovaným m ením kvalitu osv tlení vnit ních
prostor a ov it též soulad osv tlení s projektem a s normami denního a um lého osv tlení,
Ve zkušebním provozu ov it kvalitu mikroklimatických podmínek vnit ních prostor
staveb, zejména kv li plánovanému umíst ní restaurace.
Opat ení na ochranu p ed hlukem:
P i provozu zám ru akreditovaným m ením ov it hlukovou situaci a tím i spln ní
hygienických limit v nejbližším chrán ném prostoru v souladu s na ízením vlády .
148/2006 Sb., v platném zn ní.
Opat ení pro ochranu vod a p d:
Nakládat s odpadními vodami v souladu se zákonem 254/2001 Sb., o vodách,
v platném zn ní a v souladu se zákonem . 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,
v platném zn ní,
Pro vypoušt ní odpadních vod do kanalizace p i jejich p edchozím išt ním je nutné
opat it povolení vodoprávního ú adu dle § 18 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích. Ve
zkušebním provozu je nutné provád t odb ry vzork a analýzy odpadních vod na odtoku
z lapa tuk v intervalech dle rozhodnutí p íslušného ú adu.
Opat ení pro ochranu p írody a krajiny:
Provést ozelen ní dle projektové dokumentace za spolupráce p íslušného orgánu
ochrany p írody.
Opat ení v oblasti nakládání s odpady a chemickými látkami:
S odpady vznikajícími s provozem zám ru nakládat dle zákona . 185/2001 Sb., o
odpadech a jeho provád cích p edpis v platném zn ní,
Up esnit množství a druhy odpad vznikající p i provozu, v etn navržení prostoru
pro shromaž ování odpad . Je t eba preferovat recyklaci a t íd ní odpad .
S chemickými látkami a p ípravky nakládat dle zákona . 356/2003 Sb., o chemických
látkách a chemických p ípravcích, ve zn ní pozd jších p edpis .
-

Další technická zabezpe ení:

Jedním z preventivních opat ení k zamezení vzniku požáru zp sobeného lidským
faktorem je zákaz kou ení uvnit objekt . Zam stnanci pracující ve službách budou
obeznámeni s požárn bezpe nostními sm rnicemi. Požárn bezpe nostní ešení bytového
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domu bude zapracováno v projektové dokumentaci k územnímu ízení. Protipožární ochran
bude v nována pat i ná pozornost také v rámci dalších stup projektové dokumentace.
C. Celkové zhodnocení povinnosti provozovatele
P íprava stavby a zkušební provoz zám ru budou ve všech svých fázích podléhat
povinnosti kontroly p íslušných ú ad , p ípadn specialisty z týmu zpracovatele tohoto
oznámení.

5. Charakteristika nedostatk ve znalostech a neur itostí, které se vyskytly
p i specifikaci vliv
Do výpo t rozptylové studie nebyla zahrnuta sekundární prašnost p i demolicích
objekt , zemních pracích a výstavb zám ru na obslužných komunikacích a manipula ních
plochách a uvol ování jemných prachových ástic p i manipulaci se sypkými materiály. Tato
prašnost by mohla vést ke zvýšení imisního p ísp vku PM10 v zájmové lokalit , proto byla
pro období výstavby doporu ena zmír ující opat ení.
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku nejsou a nemohou být absolutn
p esnou prognózou, jelikož jsou postaveny na základ sou asného poznání, vycházejí z
experimentáln získaných dat. Nejistoty hodnocení zdravotních rizik vycházejí z použitých
dat nejistot experimentáln získaných (nam ených a odhadnutých) hodnot, nejistotami
odvozených vztah a závislostí atd.. Použité vztahy mezi hlukovou expozicí a jejím ú inkem
nelze považovat za absolutn platné vzhledem k rozdílnému stupni vnímavosti a citlivosti
jedinc a vlivem konkrétních místních podmínek.
Zdrojem informací pro vypracování oznámení byla konzultace se zástupci projektové
kancelá e ATIP a. s. Trutnov a se zástupci samosprávných a státních orgán . Zárove byla
provedena obhlídka lokality a mapování sou asného stavu životního prost edí zájmového
území. Jako podkladové materiály pro technický popis zám ru a pro vyhodnocení vlivu
projektovaného zám ru na životní prost edí bylo erpáno z dokumentace k územnímu ízení,
a z informací poskytnutých M stským ú adem ve Vrchlabí a z dalších údaj dodaných
zadavatelem. Pro plánovanou stavbu nebylo uskute n no vlastní ú elové biologické
hodnocení lokality, jelikož se jedná o sou asn zastav né území na zpevn ných plochách
v intravilánu m sta a proto se žádné ovlivn ní zvlášt chrán ných druh rostlin a živo ich
nep edpokládá.
Vzhledem k tomu, že není znám podrobný plán organizace výstavby, bilance
materiál , surovin, vody a energií b hem výstavby, jakož i druhy a množství odpad , bude
možné detailní vyhodnocení vliv výstavby ur it až po up esn ní plánu organizace výstavby,
materiálových tok a vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.
Tyto skute nosti by však zásadn nem ly ovlivnit ešení stavby ve vztahu k životnímu
prost edí a zdraví obyvatelstva.

E.

POROVNÁNÍ VARIANT EŠENÍ ZÁM RU

Samotný zám r výstavby bytového domu není zpracován variantn , za optimální
ešení je považováno jeho situování do areálu bývalého pivovaru. Navrhovaná varianta
z hlediska lokalizace zám ru je v souladu s platným územním plánem m sta Vrchlabí.
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Byly popsány a hodnoceny následující varianty:
Nulová varianta – referen ní stav - odpovídá popisu životního prost edí v zájmové lokalit
(viz kapitola C tohoto oznámení). Znamená zachování stávajícího stavu areálu bez demolice
n kterých stávajících objekt , bez rekonstrukce chátrající historické budovy pivovaru a bez
výstavby bytového domu. V sou asné dob je areál využíván jako výrobní a skladovací
objekt. Lokalizace tohoto areálu v obytné zón m sta má za následek dopravní a hygienické
problémy.
Aktivní varianta – spo ívá v realizaci plánovaného zám ru, tedy ve výstavb bytového domu
v areálu bývalého pivovaru v centru m sta Vrchlabí.
Ú elem zám ru je využít stávající hygienicky nevyhovující výrobní a skladovací
areál v obytné zón m sta a p ebudovat ho na obytný komplex. S tím souvisí snížení nákladní
obslužné dopravy v této zájmové lokalit , které se po zprovozn ní bytového domu projeví
poklesem imisních koncentrací n kterých látek (zejména prašného aerosolu a oxidu
dusi itého - NO2).
P i výstavb obytného komplexu bude zdrojem emisí provoz nákladních vozidel
a stavebních mechanism na staveništi a na okolních komunikacích. Po zprovozn ní zám ru
bude zdrojem emisí automobilová osobní doprava obyvatel domu a návšt vník obchod ,
restaurace a fitness.
Realizace zám ru vyvolá vznik nových stacionárních zdroj hluku (vyústky VZT,
jednotky na vytáp ní a oh ev teplé užitkové vody). Dále bude zdrojem hluku dopravní hluk
vyvolaný vozidly obyvatel a vozidly zajiš ujícími dopravní obslužnost zám ru.
Realizace zám ru si vyžádá demolice n kterých objekt , které nevyhovují navržené
koncepci zám ru. Dojde k záboru pozemk kategorie ZPF a to v rozsahu 354 m2.
P ed zapo etím stavby bude pot eba odstranit náletové d eviny p i jižní hranici areálu.
Plánovanou rekonstrukcí dojde k vytvo í p íjemného a esteticky zajímavého prost edí
pro bydlení. Umíst ní obchod v p ízemí bytového domu se rozší í nabídka služeb a obchod
v této lokalit .
Celkov lze konstatovat, že u všech negativních vliv na složky životního prost edí
není p ekro eno lokální m ítko významnosti vliv .

F.

DOPL UJÍCÍ ÚDAJE
Všechny dopl ující údaje a ostatní p ílohy jsou p iloženy v záv ru oznámení.

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj v oznámení
Mapové podklady
Culek, M. a kol.: Biogeografické regiony eské republiky, m ítko 1 : 500 000,
zem m i ský a katastrální, Spole nost pro životní prost edí, Brno 1993.
Neuhäuselová, Z.; Moravec, J. a kol.: Mapa p irozené potenciální vegetace
Pr honice, 1997.
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Quitt, E: Mapa klimatických oblastí
Brno 1970.

SSR, m ítko 1 : 500 000, Geografický ústav

SAV,

Literární podklady
Culek, M.: Biogeografické len ní eské republiky. Enigma, Praha 1996.
Demek J. a kol.: Zem pisný lexikon SR - Hory a nížiny, nakladatelství SAV - Academia,
Praha 1987, I. vydání.
EMPLA (2006): Hluková studie. Vrchlabí - Bytové domy Pivovar. EMPLA, spol. s r.o.,
Hradec Králové.
EMPLA (2006): Rozptylová studie. Vrchlabí – Bytové domy Pivovar. EMPLA, spol. s r.o.,
Hradec Králové.
Generel ÚSES Vrchlabí, Ekoprojekt spol. s.r.o., 1994.
Míchal, I. a kol.: Hodnocení krajinného rázu a jeho uplat ování ve ve ejné správ , Metodické
doporu ení Agentury pro ochranu p írody a krajiny R, Praha 1999.
Míchal, I.: Ekologická stabilita. Veronica, ekologické st edisko SOP, Ministerstvo životního
prost edí eské republiky. Print, Brno.
Pelikánová, D. (2006): Hodnocení vliv zám ru na ve ejné zdraví. Vrchlabí – Bytové domy
Pivovar. EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové.
Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti
ústav SAV. Brno.

eskoslovenska. Studia Geographica 16. Geografický

Územní plán sídelního útvaru, Ing. Arch. E. Králík, 1991.
Modelové prognostické výpo ty
Software – výpo tový model dle metodiky SYMOS´97 - Systém modelování stacionárních
zdroj , verze 2003
Výpo tový program pro vyhodnocování vliv zdroj hluku Hluk +, verze 7.12 Profi
Webové stránky
www.cenia.cz
www.cuzk.cz
www.env.cz
www.heis.vuv.cz
www.hory-krkonoše.cz
www.muvrchabi.cz
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www.natura2000.cz
www.vrchabi.cz
Ústní informace
Informace a podklady od pracovník :
- M stského ú adu ve Vrchlabí
- Zam stnanc spole nosti ATIP a. s.

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 obhlídky
lokality.
Charakteristika zám ru vycházela ze zpracované projektové dokumentace
k územnímu ízení a z informací sd lených zam stnanci spole nosti Atip a. s. Trutnov.
Vliv zám ru na jednotlivé složky životního prost edí a ve ejné zdraví byl vyhodnocen
dle platných legislativních p edpis . P i vypracování hlukové studie byl použit výpo tový
software pro vyhodnocování vliv zdroj hluku „Hluk +, verze 7.12 Profi. Výpo et imisních
koncentrací byl proveden podle metody SYMOS´97 - Systém modelování stacionárních
zdroj , kterou vydal HMÚ Praha. K vlastnímu výpo tu byla použita verze výpo etního
programu 2003.
Vybrané dopl ující údaje, studie, mapové podklady a ostatní p ílohy jsou p iloženy
v záv ru oznámení.

G. VŠEOBECNÉ
SROZUMITELNÉ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

SHRNUTÍ

V textu tohoto oznámení byly komplexn posouzeny o ekávané vlivy související
s výstavbou a provozem plánovaného zám ru „Vrchlabí – Bytové domy Pivovar“ na složky
životního prost edí a zdraví obyvatel.
Zám rem investora je demolice všech stávajících objekt a p ístaveb bývalého
pivovaru v intravilánu m sta Vrchlabí mimo hlavní historické budovy. Historická budova
bude rekonstruována a na vzniklých plochách jsou navrženy 4 bytové domy (A – D) se
službami a drobnými prodejnami v p ízemí. Dopravní napojení bude zachováno
z Komenského ulice. Uvnit areálu je kruhová obslužná komunikace, ze které jsou p ístupná
venkovní i krytá parkovací stání.
Areál bývalého pivovaru v obytné ásti m sta Vrchlabí. Areál p iléhá na severní stran
k ulici Komenského, na jižní stran je omezen stávající zástavbou rodinných domk .
V sou asné dob je areál využíván jako výrobní a skladovací objekt. Lokalizace tohoto areálu
v obytné zón m sta má za následek dopravní a hygienické problémy. Hlavním cílem
realizace zám ru je plánovanou rekonstrukcí vy ešit tyto problémy a zárove zajistit zlepšení
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celkového vzhledu celého areálu. Umíst ní obchod v p ízemí bytového domu se rozší í
nabídka služeb a obchod v této lokalit a zárove dojde k rozší ení nabídky bydlení.
V novém územním plánu obce, který je v dob zpracování tohoto oznámení ve stádiu
Konceptu je navržena zm na funk ního využití území na plochy smíšené centrální. Tyto
plochy jsou dle navržených regulativ nového územního plánu ur eny pro umíst ní vyšších
koncentrací rozmanitých obslužných inností m stského až regionálního významu
promíšených minimáln z 30 % s trvalým bydlením m stského typu, zahrnující stabilizované
plochy koncentrované zástavby centrálního území m sta s vymezenou m stskou památkovou
zónou a podrobn jšími regula ními požadavky.
Z provozu zám ru nevyplývají za podmínek dodržení platných legislativních p edpis
a respektování navržených opat ení pro obyvatele a životní prost edí v okolí areálu žádná
významná rizika.
Vlivy na obyvatele, ovzduší, hlukovou situaci
Zdrojem emisí p i výstavb zám ru bude provoz stavebních mechanism na staveništi
a obslužná automobilová doprava na p íjezdových komunikacích. B hem výstavby se mohou
uvol ovat emise poletavého prachu (p i provád ní zemních prací, ze skládek sypkých
materiál aj.), proto budou realizována (zejména v dob suchého a v trného po así) pot ebná
opat ení k minimalizaci prachových ástic (pravidelné išt ní vozovky na dopravní trase, aby
se zamezilo ší ení prachu do okolí, omezování prašnosti i v míst stavby aj.). P sobení t chto
zdroj je asov omezené – zejména b hem provád ní demolic objekt a výkopových prací.
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 .
Ú elem zám ru je využít stávající hygienicky nevyhovující výrobní a skladovací
areál v obytné zón m sta a p ebudovat ho na obytný komplex. S tím souvisí snížení nákladní
obslužné nákladní dopravy a její nahrazení osobní dopravou v této zájmové lokalit , které se
po zprovozn ní bytového domu projeví poklesem imisních koncentrací n kterých látek
(zejména prašného aerosolu a oxidu dusi itého - NO2). Dle výpo tu (pro suspendované
ástice frakce PM10 a NO2) lze po zprovozn ní zám ru p edpokládat mírné snížení výskytu
astmatických a chronických respira ních obtíží u d tské populace v okolí areálu (v porovnání
se stávajícím stavem).
Realizace zám ru vyvolá vznik nových stacionárních zdroj hluku (vyústky VZT,
jednotky na vytáp ní a oh ev teplé užitkové vody). Zdrojem hluku bude také osobní
automobilová doprava obyvatel bytových dom a doprava zajiš ující dopravní obslužnost
zám ru. Ve všech modelových bodech umíst ných u stávajícího i u plánovaného chrán ného
venkovního prostoru staveb budou spln ny platné hygienické limity pro hluk ze stacionárních
zdroj hluku pro denní i no ní dobu. Maximální vypo tená ekvivalentní hladina akustického
tlaku A vyvolaná pouze vozidly zám ru je v souladu s hygienickými limity a sou asn hluk
z celkové dopravy po zprovozn ní zám ru nep ekro í v chrán ném vnit ním prostoru staveb
hygienický limit.
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P da, geofaktory
Uvažovaný zám r bude umíst n do stávajícího areálu bývalého pivovaru, který je
v sou asné dob využíván zejména jako výrobní a skladovací objekt. Celková plocha
dot ených pozemk areálu je 17 060 m2. Celková zastav ná plocha bude 5 485 m2. Zám rem
nedojde k rozší ení hranice stávajícího areálu.
V zájmovém území areálu jsou v sou asné dob zpevn né i nezpevn né plochy. Jedná
se o pozemky antropogenn narušené. V rámci realizace zám ru dojde k záboru p dy
zem d lského p dního fondu a to celkem v rozsahu 354 m2. Nedojde k záboru nových ploch
pozemk ur ených k pln ní funkce lesa.
P i dodržení všech navržených opat ení a respektování platných legislativních
p edpis je riziko negativního vlivu p i výstavb zám ru i provozu zám ru na zne išt ní p dy
a ovlivn ní jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod minimální.
Voda
Výstavbou nebude zasažen žádný povrchový tok. Nep edpokládá se negativní
ovlivn ní kvality povrchových a podzemních vod. P edm tná lokalita se nenachází
v CHOPAV, v ochranném pásmu vodních zdroj ani v záplavovém území eky Labe, proto
pro danou lokalitu nevyplývají žádná zvláštní omezení vztahující se k ochran vod.
Areál pivovaru je napojen na ve ejný vodovod v ulici J. A. Komenského. Pro
zásobování nových objekt vodou bude v areálu postaven nový vodovodní ad.
Pro odvedení splaškové odpadní vody a isté deš ové vody z areálu bude postavena
nová jednotná kanalizace. Stoka bude odvád t splaškové odpadní vody, deš ovou vodu
ze st ech objekt a ze zpevn ných ploch, které neslouží k parkování vozidel. Odpadní vody z
kuchyn restaurace, umíst né v objektu pivovaru, budou p ed napojením na kanalizaci
p ed išt ny v lapáku tuk . Odpadní vody ze zpevn ných ploch a parkovacích stání kolem
objekt budou napojeny do deš ové kanalizace, která bude napojena na stoku nové jednotné
kanalizace. P ed zaúst ním deš ové kanalizace do stoky jednotné kanalizace budou deš ové
vody p ed išt ny v odlu ova i ropných látek. Z hlediska látkového zatížení odpadních vod
musí být spln ny limity dané kanaliza ním ádem.
Pro provoz areálu bytového komplexu lze p edpokládat, že nedojde k negativnímu
ovlivn ní povrchových a podzemních vod v dané lokalit .
Zvlášt chrán ná území, území p írodních park
M sto Vrchlabí se nachází v bezprost ední blízkosti Krkonošského národního parku.
Tento národní park lemuje severní hranici m sta. Území p írodních park se v míst zám ru
nevyskytují. Realizace zám ru nebude mít vliv na zvlášt chrán ná území a území p írodních
park , které se nachází v širším území.
Flóra, fauna, ekosystémy
Objekt bývalého pivovaru je situován v intravilánu m sta Vrchlabí. Zájmové území je
zcela p em n no lidskou inností. V sou asnosti je zele v areálu pivovaru tvo ena
náletovými d evinami v jižní ásti areálu, které bude t eba pokácet. Zám r si nevyžádá kácení
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lesních porost . Sou ástí projektu bude i ešení nového ozelen ní areálu. V areálu budou
realizovány travnaté plochy a výsadba vzrostlé zelen .
Výstavbou bytového komplexu v posuzované lokalit pravd podobn
k ovlivn ní populace zvlášt chrán ných druh rostlin a živo ich .

nedojde

Vzhledem k charakteru a umíst ní zám ru se nep edpokládá negativní vliv na prvky
ÚSES ani na vyhlášené Evropsky významné lokality nebo Pta í oblasti.
Estetické kvality území a krajinný ráz
Vzhledem k tomu, že krajina je v tomto území nyní zcela urbanizovaná a p írodní
krajinné prvky zde jsou zastoupeny minimáln , nedojde novými stavbami k narušení pom ru
krajinných složek. Zám rem nedojde k ovlivn ní významných krajinných prvk , kulturních
dominant krajiny, harmonického m ítka a vztah v krajin . Realizace zám ru p isp je k
revitalizaci tohoto prostoru a k oživení lokality vznikem obchodn - obytné zóny, vhodn
dostupné a za len né do sou asn zastav né krajiny. Sou ástí projektu je i ešení ozelen ní
areálu (travnaté plochy, výsadba vzrostlé zelen a stále zelených ke ).
Struktura a funk ní využití území
Umíst ní zám ru je v souladu s územním plánem m sta Vrchlabí. Vyjád ení
p íslušného stavebního ú adu je sou ástí p ílohy . 8 tohoto oznámení.
Hmotný majetek a kulturní památky
V míst areálu ani okolí se nenachází žádné další objekty, které by byly narušeny
plánovaným zám rem. P ímé vlivy na hmotný majetek se nep edpokládají. Areál bývalého
pivovaru se nachází na území s archeologickými nálezy.

Záv r
Oznámení na zám r „Vrchlabí – Bytové domy Pivovar“ bylo zpracováno podle
p ílohy . 3 k zákonu . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí v platném zn ní
a podle metodického pokynu odboru posuzování vliv na životní prost edí MŽP.
P edkládané oznámení prokázalo, že realizace a provoz bytového domu v areálu
bývalého pivovaru nebude významn nep ízniv ovliv ovat životní prost edí ani
obyvatelstvo.
P edpokládaný zám r výstavby Bytového domu ve Vrchlabí nebude mít výrazný
negativní vliv na životní prost edí. B hem výstavby budou dodržována ustanovení vyplývající
z platné legislativy, výstavba bude probíhat v souladu se stavebním povolením.
S realizací zám ru výstavby bytového domu ve Vrchlabí dle navrženého
technického ešení lze souhlasit a to za podmínek respektování všech navržených
doporu ení a opat ení.
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H. P ÍLOHA
P íloha . 1:

Výkresová dokumentace stavby

P íloha . 2:

Fotodokumentace z obhlídky lokality

P íloha . 3:

Situace širších vztah s vyzna ením prvk ÚSES

P íloha . 4:

Stanovisko orgánu ochrany p írody ve smyslu § 45i zákona . 114/1992 Sb., o
ochran p írody a krajiny ve zn ní zákona . 218/2004 Sb.

P íloha . 5:

Rozptylová studie

P íloha . 6:

Hluková studie

P íloha . 7:

Hodnocení vlivu na ve ejné zdraví

P íloha . 8:

Vyjád ení p íslušného stavebního ú adu z hlediska územn
dokumentace

P íloha . 9:

Odborné vyjád ení dle ustanovení § 22 a § 23 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové pé i, v platném zn ní

plánovací

P íloha . 10: Výpis z katastru nemovitostí
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