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Úvod 

Oznámení záměru (dále jen oznámení) 

Širokosortimentní prodejna, ulice Pražská, Nová Paka 

je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
zákona č. 216/2007 Sb., a slouží jako základní podklad pro zjišťovací řízení podle § 7 tohoto zákona. 
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona. 

Předmětem záměru je novostavba širokosortimentní prodejny na ulici Pražská v Nové Pace.  

Záměr je podlimitní, zařazen dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. následovně: 

kategorie II, bod 10.6. Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové 
výměře  nad 3000m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání 
v součtu pro celkovou stavbu.  

Dle §4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno d) a podléhá posuzování podle zákona, pokud 
se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle §7. Příslušným úřadem je Krajský úřad Královehradeckého 
kraje. 

Oznamovatelem záměru je firma Fuertes Development,s.r.o. 

Zpracování oznámení proběhlo v září 2007. Oznámení je zhotoveno firmou INVESTprojekt NNC, s.r.o. na 
základě objednávky firmy Fuertes Development,s.r.o. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté 
oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení během vlastního 
zpracování a údaje získané během vlastních průzkumů lokality. 

Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru, jeho možných vlivech na životní prostředí 
a rizicích vyplývajících z jeho provozu. 
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ČÁST A 
ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A.1. Obchodní firma 

Fuertes Development,s.r.o. 

A.2. IČ 

268 93 223 

A.3. Sídlo 
Tleskačova 1660 
66434 Kuřim 

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele 

Ing.Roman Baur 

Fuertes Development,s.r.o. 
Tleskačova 1660 
66434 Kuřim 
 
tel: 541 243 530 
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ČÁST B 
ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1  

Širokosortimentní  prodejna, ulice Pražská, Nová Paka 

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, 
je následující: 

podlimitní záměr 

kategorie: II 

bod:     10.6 
název: Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové 

výměře  nad 3000m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 
100 parkovacích stání v součtu pro celkovou stavbu. 

sloupec: B 

Dle §4 uvedeného zákona patří záměr pod odstavec (1) písmeno d) a podléhá posuzování podle zákona, 
pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle §7. Příslušným úřadem je Krajský úřad 
Královehradeckého kraje. 

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Základní údaje: 

plocha pozemku pro výstavbu:     6 476 m2, z toho: 

zastavěná plocha:     1660 m2 
komunikace a zpevněné plochy:   3450 m2 
plocha zeleně:        990 m2 
ostatní plocha         376 m2 

počet parkovacích míst          99 

B.I.3. Umístění záměru 

Záměr je umístěn následovně: 

kraj:   Královehradecký 
obec:  Nová Paka 
katastrální území: Nová Paka 

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Nová Paka jsou pro účely zpracování tohoto oznámení 
nazývány tzv. dotčeným územím. 

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku: 
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Obr.: Umístění záměru  

 

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Charakterem záměru je novostavba širokosortimentní  prodejna, ulice Pražská, Nová Paka. 

Oznamovaný záměr představuje naplnění funkčního využití území, předpokládaného územním plánem. 
Záměr nevyžaduje realizaci dalších aktivit, které by mohly vést ke kumulaci vlivů. Využívá lokálně 
dostupných sítí technické infrastruktury i budovaného dopravního napojení.  

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 

Lokalita byla díky své poloze ve městě, spádovosti obyvatel, velmi dobrému dopravnímu napojení a 
souladu s územním plánem obce Nová Paka investorem vybrána pro realizaci obchodního centra. 
Staveniště se nachází v katastru města Nová Paka podél ul. Pražská. 

Na základě dostupných informací se na parcelách určených pro prodejny a parkoviště nachází z veřejných 
sítí, vodovod , kanalizace, kabely Telefonci O2 a kabely NN.  

Objekt je umístěn v zastavěném areálu bývalého ZPA. Po demolici současných objektů vznikne rovinný 
pozemek. Nový objekt a parkovací plochy budou umístěny k kolmo k ul. Pražská čímž dojde k 
zpřehlednění a uvolnění prostoru kolem této ulice. 

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 

Širokosortimentní prodejna je navržen jako jednopodlažní budova s plochou střechou. V čelní části je před 
objekt vysunuta markýza. Budova prodejny je z východní strany z velké části prosklená. V centru je 
dominantní vstup do prodejny s automatickými dveřmi. Plochy, které nejsou prosklené jsou obloženy 
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panely z lakovaných plechů. Barevná kombinace objektu zachovává ráz firemních staveb a je kombinací 
červené a stříbrné barvy. 

Zásobování je situováno na západní straně objektu. V prostoru zásobování je umístěn také velkoobjemový 
lis na papír a kontejnery na odpad. Nakládací prostor je nad vchody překrytý markýzami. 

Celkový  koncept areálu dotváří upravené okolí, kterému u vjezdu na parkoviště dominuje označení 
obchodního střediska.  

Dispoziční uspořádání objektu vychází ze základní filozofie sloučit samoobslužný a pultový prodej. 
Samoobsluha i obslužný úsek tvoří kompaktní celek. Navrhujeme bezbariérový vstup do prodejny  z čelní 
strany obchodní jednotky. Na  parkovišti projekt počítá s min 5%  parkovacích míst pro tyto  zákazníky.  
Nákupní vozíky budou umístěny v blízkosti vstupu. Zásobování je řešeno přes zastřešenou rampu.  
Řešení vnitřního prostoru vychází především  z provozu obchodní jednotky.  Místnosti jsou navrženy tak,  
aby účelně splňovaly všechny  předepsané požadavky a minimalizovaly provozní náklady investora při 
zachování vyššího standardu prodeje. 

Prodejna bude sloužit jako prodejna potravin s omezeným sortimentem smíšeného zboží.  Veškeré zboží 
je dováženo balené v přepravních obalech z centrálního velkoskladu či od subdodavatelů. Před prodejem 
je část zboží navážena na prodejní plochu a část skladována v prostorách k tomu určeným. Návrh 
dispozice prodejny je řešen tak, aby byly minimalizovány kolizní místa „ čistých“ a „špinavých“ cest zboží. 
Veškerý odpadní obalový materiál bude uskladněn na rampě  a v pravidelných intervalech odvážen do 
velkoskladu. 

Pro zaměstnance prodejny jsou k dispozici kapacitně dostačující sociální zázemí. Záchody i šatny jsou 
navrženy odděleně  jak pro ženy tak i pro muže. 

Na samoobslužnou část navazuje obslužný úsek. V úseku se neuvažuje s bouráním masa. Maso se bude 
dodávat již předem zpracované na části, které se na provozovně rozporcují na jednotlivé menší části.  
Přípravna masa a uzenin jsou od sebe odděleny. Přípravna masa bude klimatizována na +5,00 C. V příjmu 
zboží je umístěna přenosná chladnička, která slouží jako sklad  reklamovaného zboží. 

Sortiment 

Širokosortimentní prodejna je určena pro maloobchodní prodej potravin a doplňkový sortiment smíšeného 
zboží. Prodejna nabízí kompletní sortiment potravinářského zboží včetně vlastní nabídky pečiva, 
obsluhovaný úsek s lahůdkami a přípravou masa. 

Pracovní síly 

Počet zaměstnanců je celkem 12. Počítá se s dvousměnným provozem. Předpokládaná otvírací doba je 
pondělí – sobota 7 – 22 hod. 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Předpokládaný termín zahájení výstavby:   6/2008 

Předpokládaný termín ukončení výstavby, 
uvedení do provozu:                  4/2009 

 

 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky: 
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kraj: Královehradecký   Kraj Královehradecký 
Wonkova 1142 
500 02 Hradec Králové 
tel.: 495 817 111 
fax: 495 817 336 

obec: Nová Paka    Město Nová Paka 
Dukelské náměstí 39 
509 01 Nová Paka 

      tel.: 493 760 111 
fax: 493 760 120 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které 
budou tato rozhodnutí vydávat 

Územní rozhodnutí      Stavební úřad 

Dukelské náměstí 39 
 509 01 Nová Paka 
       

Stavební povolení      Stavební úřad 

Dukelské náměstí 39 
 509 01 Nová Paka 
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH 

B.II.1. Půda 

Zábor půdy: plocha pozemku pro výstavbu:  6 475 m2, z toho: 

  zastavěná plocha:   1 660 m2 
  komunikace a zpevněné plochy: 3 450 m2 
  plocha zeleně:       990 m2 

ostatní plochy       376 m2 
ZPF (orná půda):          0 m2 

  PUPFL (lesní půda):          0 m2 

 výstavba (dočasný zábor):  není vyžadován 

pozemky: 1954/1,1954/6, 1954/10-1954/14, 1954/20, 
1954/30,1954/31,1961/1,1961/17,1961/20, 
4095  k.ú.: Nová Paka 

B.II.2. Voda 

Pitná voda: denní potřeba vody průměrná:  0,92 m3/den  (12 zaměstnanců)  
       0,72 m3/den  (12 zaměstnanců) 
       0,2 m3/den  (úklid)   

 Max. denní potřeba vody   1,15 m3/den 

 roční potřeba:    287 m3/rok 
       (uvažuje se s provozem 312 dnů v roce) 

 zdroj:     stávající vodovodní řad 

 výstavba:     spotřeba vody nespecifikována (běžná) 

 požární voda:    zdroj 2,5  l/s 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Elektrická energie: maximální soudobý příkon:  250 kW 
 zdroj:     rozvodná síť (v území k dispozici) 
 výstavba:     odběr nespecifikován (běžný) 

Zemní plyn: předpokládaná roční spotřeba:  cca 38 000 m3/rok 
 maximální hodinová spotřeba:  cca 20 m3/h 
 zdroj:     rozvodná síť (v území k dispozici) 
 výstavba:     bez odběru 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Dopravní nároky záměru nepřekročí následující hodnoty: 

Osobní doprava: 

Celkový počet parkovacích míst:    99 (z toho 5 pro handicapované) 

Celkový obrat:       cca 5 vozidel na parkovací místo a den 
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Celková intenzita osobní dopravy:    do 485 přijíždějících vozidel/den 
      do 485 odjíždějících vozidel/den 

Nákladní doprava: 

Celková intenzita těžké nákladní dopravy:   cca 2 přijíždějících vozidel/den 
      cca 2 odjíždějících vozidel/den 

Celková intenzita lehké nákladní dopravy:   cca 2 přijíždějících vozidel/den 
      cca 2 odjíždějících vozidel/den 

 
Dopravní trasy:         silnice I/16 východ – 50% 
       silnice I/16 východ – 50% 

Výstavba: intenzita dopravy:   variabilní (cca desítky vozidel za den) 
 druh vozidel:    převážně těžká nákladní 

Dopravní a technická infrastruktura: v rámci stavby bude provedena úprava 
stávající křižovatky, budou realizovány 
pruhy pro levá odbočení, vybudováno 
dopravní napojení záměru a přípojky, 
případně přeložky inženýrských sítí 

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 

B.III.1. Ovzduší 

Kotelna pro vytápění objektu zemním plynem 

Zdrojem tepla bude kotelna osazená kotli na spalování zemního plynu o celkovém výkonu 180 kW s 
odvodem spalin přes střechu. Odvod spalin je umístěn 6,8 m nad úrovní terénu. Předpokládané množství 
emisí z tohoto zdroje je uvedeno v následující tabulce:1 

tuhé látky 
kg/rok 

SO2 
kg/rok 

NOx 
kg/rok 

CO 
kg/rok 

org. látky 
kg/rok 

0,8 0,4 73,0 12,2 4,9 

Jedná se o nevelká množství škodlivin, nebude použito žádné zařízení pro snižování emisí. Určitým 
opatřením je i díky ekonomickým důvodům snaha o optimalizaci vytápění a tedy i nižší spotřebu plynu a 
instalace kotle o vysoké účinnosti spalování. 

Automobilová doprava vyvolaná záměrem 

Osobní a nákladní doprava vyvolaná provozem prodejny bude produkovat následující množství emisí2: 
tuhé látky 
kg/km.den 

SO2 
kg/km.den 

NOx 
kg/km.den 

CO 
kg/km.den 

org. látky 
kg/km.den 

0,003 0,006 0,439 0,735 0,134 

Také v tomto případě se jedná o poměrně nízké množství emitovaných škodlivin. 

Provoz parkoviště 

Parkoviště osobních vozidel bude působit jako plošný zdroj a bude produkovat následující množství emisí3: 

 
tuhé látky SO2 NOx CO org. látky 

                                                      
1 Pro výpočet byly použity emisní faktory uvedené v nařízení vlády číslo 352/2002 Sb. 
2 Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR. 
3 Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR. 
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g/den g/den g/den g/den g/den 
0,1 1,2 77,1 144,2 25,7 

B.III.2. Odpadní voda 

Splaškové vody: průměrný denní odtok:   0,92 m3/den 
 roční odtok:    287 m3/rok 

 Uvedené množství splaškových odpadních vod pro období provozu předpokládá, že 
objem splaškových vod bude přibližně odpovídat odebrané vodě pitné. Složení bude 
standardní a bude odpovídat požadavkům platného kanalizačního řádu.  

 Splaškové vody z objektu budou svedeny prostřednictvím kanalizační přípojky na 
areálový rozvod splaškové kanalizace.  

Dešťové vody: celkem:     59,1 l/s, z toho: 
 střecha:     21 l/s (1660m2) 
 zpevněné plochy, komunikace:  35 l/s (3450 m2) 
 zeleň     3,1 l/s (plocha 990 m2) 

Dešťové vody z ploch s možností znečištění ropnými látkami budou odváděny přes 
odlučovač ropných látek (dostatečné kapacity a účinnosti) a dále prostřednictvím 
dešťové přípojky na areálový rozvod dešťové kanalizace. Dešťová voda na 
zatravněných plochách bude vsakována. 

Výstavba:           nespecifikováno (množství zanedbatelné). 

B.III.3. Odpady 

Provoz:  S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech. Odpad bude dle tohoto zákona tříděn, shromažďován a likvidován 
dle jednotlivých druhů a kategorií, stanovených vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., 
kterou byl vydán Katalog odpadů. Vytříděný odpadový materiál bude odvážen k 
likvidaci či recyklaci smluvními oprávněnými firmami v intervalech dle potřeby. 

Tab: Předpokládané množství produkovaných odpadů v období provozu: 

kód 
odpadu název odpadu kategorie 

odpadu 
množství 

(t/rok) 
13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 0,05 
13 05 02* Kaly z odlučovačů olejů N 0,2 
13 08 02* Jiné emulze  N 0,3 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 20 
15 01 02 Plastové obaly O 15 
15 01 03 Dřevěné obaly O 15 
15 01 04 Kovové obaly (pásky) O 1,5 
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami znečištěné 
N 0,3 

15 02 02* Čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

O/N 0,1 

15 02 03 Čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 
15 02 02  

O 0,4 

20 01 01 Papír a lepenka (sběrový papír) O 12 
20 01 21* Zářivky N 0,15 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 2 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 80 
20 03 03 Uliční smetky N 5 

Výstavba:  Část odpadu je možno zpětně využít při stavebních pracích, ostatní budou 
odváženy a likvidovány mimo staveniště. Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto 
odpadem dle platných předpisů.  
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S ohledem na charakter stávajících staveb, je nutné předpokládat významný rozsah demolic. Přesná 
kubatura hrubých terénních úprav a výkopů bude zpracována až na úrovni řešení projektové dokumentace 
pro stavební povolení. 

Vzhledem k lokalitě stavby lze předpokládat kontaminaci skrývkových zemin cizorodými polutanty (ropné 
látky, těžké kovy ap.), název druhu odpadu - Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky, katalogové 
číslo 17 05 03*, kategorie nebezpečný odpad. Množství odpadu bude stanoveno až na úrovni řešení 
projektové dokumentace pro stavební povolení. 

Většina odpadů bude řazena do kategorie ostatní odpady - O. 

Tab: Předpokládané množství produkovaných odpadů v období výstavby:  

kód 
odpadu 

druh odpadu kategorie 
odpadu 

množství 
(t/rok) 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 0 0,2 
17 01 01 Beton 0 2 
17 01 02 Cihly 0 0,5 

17  02 01 Dřevo 0 2 
17 02 02 Sklo 0 0,1 
17 02 03 Plast 0 2 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 0 2 
17 04 05 Odpadní železo, ocel 0 2 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 0 0,25 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 0 10 
17 06 04 Jiné izolační materiály, neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 0 2 
20 03 01 Směsný komunální odpad  0 2 

B.III.4. Ostatní 
Hluk: akustický výkon technologických 

zdrojů hluku (VZT, chlazení):   do LA,w = 80 dB 
 umístění zdrojů:    fasáda a obestavěná terasa na objektu 
 doprava:  

maximální hladiny hluku z provozu na 
parkovišti a účelových komunikacích: LAeq,T < 50 dB u nejbližší obytné zástavby 

(v denní době – v noci nebude v provozu) 
 výstavba:     do 80 dB/5 m 

Vibrace:       nebudou produkovány ve významné míře 
Záření: ionizující záření:    zdroje nebudou používány 
 elektromagnetické záření:  významné zdroje nebudou používány 
       (pouze běžná komunikační zařízení) 

Další fyzikální nebo biologické faktory:    nebudou používány 

B.III.5. Rizika vzniku havárií 
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních 
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky.  
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ČÁST C 
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK 
DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Dotčené území se nachází v zastavěné části města Nová Paka, ve stávajícím areálu ZPA,a.s. Nejedná se 
o území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky znamená: 
• V dotčeném území (na ploše zamýšlené výstavby) se nenachází prvky územního systému ekologické 

stability, a to ani na lokální ani na regionální úrovni.  
• V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí 

žádného zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné 
oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 
národní přírodní památky nebo přírodní památky. 

• Dotčené území není součástí přírodního parku. 
• Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000. 
• Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného významného krajinného prvku.  

Dle sdělení MŽP č. 4, uveřejněném ve věstníku MŽP částka 3 z března 2007, patří území Nové Paky mezi 
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.  

Na území posuzovaného záměru se nevyskytují povrchové vody, území neleží v záplavovém území 
a neleží v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje a rovněž není součástí  chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod (CHOPAV). Území neleží ve zranitelné oblasti dle NV č. 103/2003 Sb.1 

Na dotčeném území se nenacházejí kulturní ani historické památky podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek 
České republiky. 

V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost 
navrhovaného záměru. 

                                                      
1 Nařízení vlády č. 103/2003 Sb, o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových 
hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění nařízení vlády č.219/2007 Sb. 
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C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví 

Záměr je umisťován do jihozápadní části města Nová Paka. Nejbližší trvale obytnou zástavbou jsou 
rodinné domky a bytové domy podél ulice Pražská a Achátova, nacházející se východně od plánovaného 
místa záměru cca do 50 m od budoucí prodejny a parkoviště.  

Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány. 

C.II.2. Ovzduší a klima 

Kvalita ovzduší 

Dle sdělení MŽP č. 4, uveřejněném ve věstníku MŽP částka 3 z března 2007, patří území Nové Paky mezi 
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Důvodem zařazení je skutečnost, že na 0,3 % území dochází k 
překročení imisního limitu pro maximální denní (24 hodinovou) zátěž prachem (PM10). 

V hodnoceném území ani v jeho okolí se neprovádí soustavné sledování kvality ovzduší, proto pro 
vyhodnocení stávající imisní zátěže využíváme údaje z nejbližší stanice imisního monitoringu ČHMÚ č. 
1496 Vrchlabí (cca 16 km vzdálené) a stanice ČHMÚ č. 539 Velichovky (cca 28 km vzdálené): 

 
 Vrchlabí Velichovky 

 NO2 PM10 NO2 PM10 
průměrná roční koncentrace (µg.m-3) 18,5 28,5 11,6 41,2 
hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m-3) 40 40 40 40 
maximální naměřená denní koncentrace (µg.m-3) 94,3 117,0 94,0 238,0 
datum naměření maxima v daném roce 20.2. 30.1. 8.7. 31.1. 
hodnota denního imisního limity  IHd (µg.m-3) - 50 - 50 
maximální naměřená denní koncentrace (µg.m-3) - - - - 
datum naměření maxima v daném roce - - - - 
hodnota hodinového imisního limity  IHh (µg.m-3) 200 - 200 - 

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v okolí citovaných 
stanic dosahuje úrovně do cca 46% imisního limitu (LV=40rµg.m-3), maximální 24hodinová koncentrace 
pak cca 47% limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV1h=200µg.m-3). 

Průměrné roční koncentrace PM10 v okolí citovaných stanic dosahuje na stanici Vrchlabí úrovně do cca 
71% imisního limitu (LV=40rµg.m-3)na stanici Velichovky dosahuje nadlimitní úrovně, maximální 
24hodinová koncentrace hodnotu limitu (LV24h=50µg.m-3) překračuje na obou stanicích. 

Klima 

Z klimatického hlediska zasahuje hodnocené území do mírně teplé klimatické oblasti - MT2, kterou je 
možno stručně charakterizovat následně: 

MT 2 – krátké léto, mírné až mírně chladné, mírně vlhké, přechodné období krátké, s mírným jarem a 
mírným podzimem. Zima je normálně dlouhá s mírnými teplotami, suchá s normálním trváním 
sněhové pokrývky. 
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Číslo oblasti MT 2 
Počet letních dnů 20 až 30 
Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více 140 až 160 
Počet mrazových dnů 110 až 130 
Počet ledových dnů 40 až 50 
Průměrná teplota v lednu -3 až -4 
Průměrná teplota v červenci 16 až 17 
Průměrná teplota v dubnu 6 až 7 
Průměrná teplota v říjnu 6 až 7 
Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více 120-130 
Srážkový úhrn ve vegetačním období 450-500 
Srážkový úhrn v zimním období 250-300 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 až 120 
Počet dnů zamračených 150 až 160 
Počet dnů jasných 40 až 50 

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky 

Dotčené území je lokalizováno v jižní oblasti města Nová Paka při podél silnice první třídy I/16 Pražská. 
Nejbližší obytná zástavba se nachází severním, resp. severovýchodním směrem ve vzdálenosti od cca 50 
m (od plánovaného parkoviště).  

Stávající hluková situace v prostoru záměru je dána zejména hlukem z poměrně frekventované pozemní 
automobilové dopravy na komunikaci I/16 a již v současnosti u nejbližší obytné zástavby překračovány 
stanovené hygienické limity pro hluk z dopravního provozu. Významné průmyslové zdroje hluku se v 
současné době v lokalitě neuplatňují. 

Další závažné (negativní či pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, 
nebyly zjištěny. 

C.II.4. Povrchová a podzemní voda 

Povrchová voda 

Členění z vodopisného hlediska: 
• hlavní povodí řeky 1-00-00 Labe, 
• dílčí povodí 1-05-01 Jizera pod Kamenicí, 
• drobné povodí 1-05-01-036 Rokytka. 

Rokytka pramení ve Vrchovině ve výšce 495 m n.m., ústí zleva do Olešky ve Staré Pace v nadmořské 
výšce 405 m. Plocha jejího povodí je 21,4 km2, délka toku 7,1 km a průměrný průtok u ústí je 0,18 m3.s-1. 
Vodní tok Rokytka je významným vodním tokem1 od ústí po pramen. Jejím správcem je Povodí Labe, s.p. 

Rokytka i ostatní toky protékající městem jsou zakryté (Brdský potok, Pivovarský potok). 

Vlastní území výstavby je suché, neprotéká jím žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na 
něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad a rovněž zde není žádné ochranné pásmo vodního 
zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů a neleží v záplavovém 

                                                      
1 Ve smyslu vyhlášky ministerstva zemědělství č.470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a 
způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků,  ve znění vyhlášky č.333/2003 Sb, a vyhlášky 
č.267/2005 Sb. 
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území. Posuzované území není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a podle 
Nařízení vlády č. 103/2003 Sb.1 neleží Nová Paka ve zranitelné oblasti. 

Podzemní voda 

Dle Olmer, Kessel a kol. náleží zájmové území do rajónu 515 "Podkrkonošská pánev", která je vymezená 
ze souboru hydrogeologických rajónů 51 "Permokarbon limnických pánví". Podkrkonošská pánev je 
samostatná hydrogeologická struktura. Mocnost pánevní výplně je denudací snížena na necelých 1000 m.  

Oblast je charakteristická litologickou pestrostí. V různých vrstvách se vytváří řada izolovaných zvodní. 
Celkově převládá puklinová propustnost nad průlinovou. Propustnost hornin je zvýšená do hloubky 30 - 
150 m pod terén.  

Zóna přípovrchového rozpojení puklin spolu se zvětralinovým pláštěm tvoří pásmo intenzivního oběhu 
podzemních vod s lokálním charakterem. K infiltraci dochází téměř v celé ploše rozšíření 
permokarbonských hornin, k drenáži dochází v úrovni místních erozních bází. U Nové Paky odtékají 
podzemní vody z permokarbonu.  

V současné době nejsou k dispozici podrobnější údaje o stavu hladiny podzemní vody v místě záměru. 
Hladina podzemní vody zde již v minulosti pravděpodobně byla ovlivněna antropogenními zásahy - v místě 
výstavby je stávající objekt, lokalita se nachází v zastavěné oblasti.  

V místě výstavby záměru nejsou evidována žádná pásma hygienické ochrany vod. Oblast nepatří mezi 
CHOPAV - chráněnou oblast přirozené akumulace podzemních vod. 

C.II.5. Půda 

Dle katastru nemovitostí jsou parcely dotčené výstavbou (1961/1, 1961/17, 1961/20) řazeny do druhu 
pozemku ostatní plocha. Využití parcel 1954/10, 1954/31 je dle katastru nemovitostí manipulační plocha. 
Využití parcel (1954/11, 1954/12, 1954/13, 1954/1, 1954/6, 1954/14, 1954/20, 1954/30) je zastavěná 
plocha a nádvoří, parcela 4095 je silnice. 

Žádná z dotčených parcel není řazena do zemědělskému půdnímu fondu (ZPF), ani není součástí 
pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). 

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Geomorfologie 

Zájmové území leží (Czulek 1972) v okrsku Novopacká vrchovina, náležícího k podcelku Podkrkonošská 
pahorkatina (celek Krkonošské podhůří). Novopacká vrchovina má ráz ploché vrchoviny.  

Geologické poměry  

Z regionálního zařazení leží oblast záměru v sudetském (lugickém) regionu, jednotce Podkrkonošská 
pánev.  

Oblast je ovlivněna antropogenní činností - v místě záměru je stávající objekt, určený k demolici. Ve 
svrchních vrstvách se budou nacházet navážky, zbytky starých konstrukcí. Dle geologické mapy, lze v 
dalších vrstvách horninového prostředí nalézt nezpevněné, kamenité až hlinitokamenité sedimenty, 
kvartérního stáří. Tyto vrstvy však již mohly být odtěženy v rámci předchozích terénních úprav.  

Předkvartérní pokryv budou tvořit zpevněné sedimenty, které mohou reprezentovat hrubozrnné až 
střednězrnné arkózy a arkózové pískovce s polohami slepenců. Podřadně se mohou vyskytovat polohy 
červenohnědých aleuropelitů. Horninový podklad je paleozoického stáří  - období svrchní karbon a perm. 
Směrem k povrchu terénu se bude jednat o horninový podklad v různé fázi zvětrávání. V místě povrchu 
může jít až o elivium charakteru zeminy.  

                                                      
1 Nařízení vlády č. 103/2003 Sb, o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových 
hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění nařízení vlády č.219/2007 Sb. 
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Prostor stavby nezasahuje do chráněných ložiskových území ani ložisek nerostných surovin. V oblast 
nejsou evidována poddolovaná území či sesuvné oblasti. 

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy 

Biogeografická charakteristika území 

V rámci biogeografického členění ČR (Culek, 1996) náleží zájmová lokalita do Podkrkonošského  
bioregionu. 

Z hlediska regionálně - fytogeografického (Skalický in Hejný et Slavík,1988) se zkoumaná oblast nachází v 
fytogeografickém obvodu Českomoravské mezofytikum, fytogeografickém okrese Podkrkonoší. 

Fauna a flora 

V zájmovém území se nevyskytuje žádný přirozený vegetační porost. Záměr bude realizován na v 
současnosti zastavěném pozemku. Zeleň dotčeného území tvoří ruderální a travnaté porosty a dřeviny ve 
východním okraji pozemku. V dřevinném patře jsou zastoupeny následující druhy dřevin smrk (Picea sp.), 
bříza bělokorá (Betula pendula), tuje a bez černý (Sambucus nigra). 

Stejně jako flóra je také fauna v okolí dotčeného území výrazně antropogenně ovlivněna. Při přeletu byl 
pouze pozorován kos černý (Turdus merula), jiřička obecná (Delichon urbica), strnad zahradní (Emberiza 
hortulana), a stehlík obecný (Carduelis carduelis). Lze také předpokládat výskyt drobných hlodavců 
(hraboš, myšice), popřípadě vzhledem k blízkosti lidských sídel také synantropních druhů (myš, potkan). 
Přítomnost větších druhů obratlovců se vzhledem k lokalizaci záměru nepředpokládá. 

Zvláště chráněná území  

V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí žádného 
zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti, v 
dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní 
památky nebo přírodní památky. 

Významné krajinné prvky 

V zákoně (zák. č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) je významný krajinný prvek (VKP) definován 
jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny. Přispívá k udržení stability krajiny. 
Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. 
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 uvedeného zákona  orgán ochrany přírody jako 
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní porosty, naleziště 
nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. 

V dotčeném území se nenachází žádný registrovaný VKP ani VKP vyplývající ze zákona. 

Územní systém ekologické stability 

Ze zákona (zák. č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, §3, odst. a) je územní systém ekologické 
stability definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém 
ekologické stability. 

V dotčeném území (na ploše zamýšlené výstavby) se nenachází prvky územního systému ekologické 
stability. 

Lokality soustavy Natura 2000 

Natura 2000 je soustava chráněných území, v nichž se vyskytují ohrožené druhy rostlin a živočichů a 
cenné biotopy. K jejímu vyhlášení se ČR zavázala v souvislosti se vstupem do Evropské unie na základě 
směrnic 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 

Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000. 
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C.II.8. Krajina 

Krajinný ráz vychází především z trvalých ekosystémových režimů krajiny daných základními ekologickými 
a přírodními podmínkami krajiny. V rámci antropogenních činností je krajinný ráz dotvářen do určitého 
souboru typických přírodních a člověkem vytvářených prvků, které jsou lidmi vnímány jako 
charakteristické, identifikující určitý prostor. 

Posuzovaný záměr je umístěn v intravilánu města Nová Paka. Krajina v místě uvažovaného záměru je již 
ovlivněna starší antropogenní činností a realizace záměru charakter krajiny významně nepoznamená. 

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky 

Hmotný majetek 

Budoucí staveniště je situováno v intravilánu města na pozemku zastavěném souborem objektů, které 
budou předmětem demolice. 

Architektonické a historické památky 

Pod východní částí náměstí, při soutoku dnes zakrytých potoků Brdského a Rokytky, vznikl patrně základ 
města o jehož existenci víme od roku 1357. Na farní kostel sv. Mikuláše byl dosazen tehdy první duchovní 
a od té doby se hovoří o městě Paka Mladá. 

Na základě informací odboru školství a kultury Městského úřadu v Nové Pace, nám bylo sděleno, že 
dotčené území neleží v památkově chráněném území a nenacházejí se zde nemovité kulturní památky, 
podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v 
Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Na pozemku se rovněž nenachází drobná 
solitérní architektura (kříže, boží muka, smírčí kameny atd.). 

Archeologická naleziště 

Při zásazích do terénu nelze (vzhledem k jejich latenci) předem vyloučit narušení nebo odkrytí 
archeologických nálezů. 

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura 

Záměr se nachází v prostoru navazujícím na silnici první třídy I/16 Pražskou. 

Hlavními dopravními osami území jsou silnice první třídy I /16.  

Pro parkování osobních vozidel zákazníků bude v prostoru před objektem prodejny vybudováno parkoviště 
o kapacitě 99 parkovacích stání. 

Komunikační systém dotčeného území je vyhovující, zajišťující přímou vazbu záměru na vyšší 
komunikační síť. Stavebně technický stav komunikací je rovněž vyhovující, stejně tak i jejich směrové a 
výškové uspořádání. 

Pozaďové zatížení komunikací v dotčeném území dle sčítání dopravy v roce 2005 (převzato z ŘSD ČR) je 
uvedeno v následující tabulce: 

Tab.: Výsledky sčítání dopravy na lokální komunikační síti (ŘSD 2005) 

silnice sčítací úsek těžká osobní motocykly suma 
I/16 Pražská 5-1201 2477 7875 43 10395 
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Obr.: Grafické znázornění výsledků sčítání dopravy na lokální komunikační síti (ŘSD 2005) 

 
 

V území jsou dostupné veškeré nezbytné inženýrské sítě, na které bude možno oznamovaný záměr 
napojit. 

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí 

Pro dotčené území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny. 
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ČÁST D 
ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

D.I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI, 
SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví 

Tato kapitola popisuje možné negativní ovlivnění zdravotního stavu dotčených obyvatel města Nová Paka,  
žijících v nejbližším okolí plánované výstavby nové prodejny. 

Zdravotní vlivy a rizika 

Zdraví obyvatel žijících v bezprostřední blízkosti budoucí prodejny by mohlo být obecně ovlivněno těmito 
negativními faktory: 

• Provozní vlivy fyzikální – hluk, vibrace, elektromagnetické záření a pole 

• Provozní vlivy biologické – pronikání původců nemocí, rozmnožování hmyzu, hlodavců apod. 

• Provozní faktory chemické – škodliviny pronikající do okolního ovzduší, vody a půdy 

• Vlivy navazující dopravy (hluk, znečišťování ovzduší aj.) 

Provozní vlivy fyzikální - hluk, vibrace, elektromagnetické záření a pole 

Hluk jako fyzikální faktor působí na organizmus jako celek. Odpověď organizmu na expozici hluku je 
nespecifická. Akutní účinek a účinek chronické expozice vysokým hladinám hluku se projevuje sluchovou 
ztrátou. Účinky nižších expozičních úrovní uplatňují svůj vliv především na fyziologii organizmu a na jeho 
psychický stav. 

Charakter hluku, především jeho složení, zabarvení a časový průběh, jsou také významným faktorem, 
který může ovlivnit zdravotní účinky hlučnosti. 

Samostatnou oblastí působení hluku je oblast subchronická, která se neprojevuje měřitelným efektem 
biochemickým či fyziologickým, ale pouze v úrovni psychické. Při této úrovni působení hlukové expozice 
hraje velmi významnou roli psychická pohoda exponované osoby, její odolnost vůči stresu, hodnotová 
orientace a osobní vztah vůči zdroji nebo provozovateli hluku. Z toho vyplývá významný podíl subjektivity 
při hodnocení míry obtěžování. 

Při provozu širokosortimentní prodejny nebudou přesahovány hygienické limity pro hluk ani z pohybu 
vozidel po parkovišti ani ze stacionárních hlukových zařízení. Vzhledem k tomu, že některé z těchto zdrojů 
nebudou v provozu v noční době, je tak modelován nejnepříznivější stav, který může provozem 
popisovaných objektů nastat, reálná hlučnost těchto zařízení tak bude v noční době ještě nižší. Samotný 
provoz širokosortimentní prodejny tedy nebude působit žádné fyzikální (hlukové) vlivy, které by potenciálně 
mohly přispívat k možnému zhoršování zdravotního stavu zasažených obyvatel. 

V průběhu provádění stavebních prací bude okolí stavby zatíženo hlukovými emisemi zemních a 
stavebních strojů a mechanismů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. Vzhledem k tomu, že 
jejich poloha ani časový harmonogram nasazení nelze přesně kvantifikovat, můžeme jen obecně říci, že 
výraznější hlukové zatížení bude na počátku výstavby a to v době provádění zemních prací. Můžeme tedy 
předpokládat, že dojde k rušení a obtěžování hlukem okolo žijících obyvatel zejména při zahájení 
výstavby. Nicméně vzhledem k omezené době, kdy bude výstavba probíhat, nedojde k možnému 
poškozování či zhoršování zdravotního stavu dotčených obyvatel. 
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Šíření vibrací, elektromagnetického záření (ionizujícího, vysokofrekvenčního) nebo elektromagnetického 
pole v tomto případě není uvažováno. 

Provozní vlivy biologické - pronikání původců nemocí, rozmnožování hmyzu, hlodavců apod. 

Biologické vlivy můžeme vyloučit, neboť zde nebude nakládáno s biologickým materiálem. 

Provozní faktory chemické, vlivy navazující dopravy po chemické stránce 

Uvažovaným potenciálním škodlivým faktorem je také působení chemických polutantů vznikajících z 
vytápění objektu a z dodatečné dopravní zátěže související s provozem a obsluhou širokosortimentní 
prodejny. Významné postavení zde zaujímají oxidy dusíku. Ze všech oxidů dusíku jsou 
nejcharakterističtějšími znečišťujícími látkami oxid dusný NO a oxid dusičitý NO2, jež jsou zpravidla 
označovány jako NOx. Ve vztahu ke zdraví je pak nejrizikovější oxid dusičitý (NO2). 

Akutní působení NO2 

Maximální přírůstek hodinové koncentrace NO2 způsobený provozem navrhovaného záměru dle přiložené 
rozptylové studie bude 1,5 µg.m-3. 

Maximální pozaďová denní koncentrace NO2 změřená na nejbližší stanici imisního monitoringu ČHMÚ č. 
1496 Vrchlabí (cca 16 km vzdálené) dosahuje hodnoty 94,3 µg.m-3 a  na stanici ČHMÚ č. 539 Velichovky 
(cca 28 km vzdálené) dosahuje hodnoty 94,0 µg.m-3. 

Jestliže tedy v rámci konzervativního přístupu sečteme maximální přírůstkovou koncentraci NO2 s 
maximální pozaďovou hodnotou této škodliviny dojde k naplnění přípustného limitu (200 µg.m-3) z 47%. 
Takže můžeme akutní zdravotní riziko z expozice oxidu dusičitému označit jako minimální. 
Předpokládáme, že obyvatelé žijící v blízkém okolí záměru budou vystaveni koncentracím nižším než jsou 
koncentrace maximální. 

Pozn.: Pro akutní expozici NO2 do koncentrace 300 µg.m-3 nebyly při epidemiologických studiích WHO 
(Světová zdravotnická organizace) pozorovány žádné změny zdravotního stavu pokusných osob. Česká 
legislativa uvádí imisní limit pro hodinovou koncentraci 200 µg.m-3. Americká EPA (Agentura ochrany 
životního prostředí) uvádí akutní RBC (koncentrace látky, která je ještě bezpečná pro expozici člověka) 
470 µg.m-3. 

Chronické působení NO2 

Maximální příspěvek k průměrné roční koncentraci NO2 z provozu záměru dle rozptylové studie bude pro 
nejbližší okolí areálu 0,3 µg.m-3. 

Průměrná roční pozaďová koncentrace NO2 změřená na nejbližší stanici imisního monitoringu ČHMÚ č. 
1496 Vrchlabí (cca 16 km vzdálené) dosahuje hodnoty 18,5 µg.m-3 a  na stanici ČHMÚ č. 539 Velichovky 
(cca 28 km vzdálené) dosahuje hodnoty 11,6 µg.m-3. 

Sečteme-li maximální příspěvek k průměrné roční koncentraci NO2 s průměrnou roční pozaďovou 
koncentrací NO2 dojde k naplnění přípustného limitu (40 µg.m-3) maximálně ze 47%. Chronické zdravotní 
riziko z expozice oxidu dusičitému bude tedy málo významné. 

Pozn.: WHO stanovila jako bezpečný limit pro dlouhodobou expozici NO2 30 µg.m-3. Česká legislativa 
stanovila průměrný roční limit 40 µg.m-3. 

Vlivy navazující dopravy po fyzikální stránce – hluk 

Doprava na příslušném úseku silnice I/16 je již v současnosti zdrojem nadlimitních hladin hluku v denní 
době u nejbližšího obytného objektu. Realizací širokosortimentní prodejny se hluková situace v území 
významně nezmění, dojde pouze k akusticky nevýznamnému nárůstu hladin hluku u nejbližší obytné 
zástavby. Vliv dopravního hluku na nejblíže žijící obyvatele nebude vyšší, než již v současnosti je, stejně 
tak provozem prodejny nedojde již k dalšímu zhoršování jejich zdravotního stavu. 

Sociální a ekonomické důsledky 

Po stránce sociální není očekáváno významné negativní působení.  

Kladnými sociálně ekonomickými vlivy bude vytvoření pracovních příležitostí v dané lokalitě a rozšíření 
nabídky prodejních ploch pro obyvatelstvo obecně. 
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Počet dotčených obyvatel 

Provozem záměru budou zasaženi obyvatelé rodinných domků a bytových domů podél ulice Pražská a 
Achátova, nacházející se asi 50 m východně od plánované stavby prodejny a parkoviště.  

Počet trvale žijících obyvatel domů v okolí místa záměru je několik set lidí. 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

Stávající imisní zátěž zájmového území bude v důsledku stavby ovlivněna především emisemi z dopravy 
stavebních materiálů a zeminy a provozem stavebních strojů. Hlavními emitovanými škodlivinami bude 
prach a oxidy dusíku. Emise škodlivin však bude krátkodobá, omezená pouze na úvodní období výstavby 
a její vliv tedy bude nízký. 

Vliv provozu na stávající imisní situaci bude ovlivněn především provozem automobilové dopravy vázané 
na záměr a částečně také zdrojem tepla spalujícím zemní plyn.  

Pro vyhodnocení nárůstu imisní zátěže oxidu dusičitého v důsledku provozu areálu byl zpracován výpočet 
dle metodiky SYMOS 97, verze 2003, který zahrnuje i provoz tohoto záměru. Výsledky tohoto výpočtu jsou 
graficky znázorněny na následujících obrázcích: 

Obr.: Rozložení imisních příspěvků NO2 vyvolané provozem záměru 

příspěvek maximální hodinové koncentrace [µg.m-3] příspěvek průměrné roční koncentrace [µg.m-3] 

Předpokládaný nárůst krátkodobého maximálního zatížení tedy bude v nejbližším okolí záměru dosahovat 
u oxidu dusičitého do 1,5 µg.m-3, tedy cca 0,8 % imisního limitu (LV1h=200 µg.m-3) u průměrných ročních 
koncentrací pak do 0,3 µg.m-3 tedy méně než 1 % imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). 

Příspěvek provozu hodnoceného záměru tedy nezpůsobí významnější změnu stávajícího stavu stávajícího 
imisního zatížení hodnoceného území. 

Emise prašných částic z provozu záměru (viz kap. B.II.1) je velmi nízká, proto můžeme i bez výpočtového 
vyhodnocení imisní zátěže konstatovat, že posuzovaný záměr nevyvolá navýšení koncentrací PM10 v 
hodnoceném území. 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky 

Pro posouzení hluku z provozu širokosortimentní prodejny byla vypracována hluková studie (viz příloha 2). 
Byl modelován jednak vliv nárůstu dopravního provozu na hlukovou situaci v místě záměru a jednak vliv 
hluku z provozovny, tj. z provozu přilehlých venkovních parkovišť a stacionárních technologických zdrojů 
hluku umístěných na objektu prodejny.  
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Zvýšený dopravní provoz na přilehlých komunikacích je již v současnosti zdrojem nadlimitních hladin hluku 
u nejbližších hlukově chráněných venkovních prostor (až 71,2 dB)1. Navýšení intenzit dopravy v důsledku 
realizace záměru se na hlukové situaci u nejvíce dotčených obytných domů projeví maximálním přírustkem 
0,1 dB, přičemž hluk z dopravy vyvolané samotným záměrem (bez vlivu pozaďové dopravy) splňuje 
stanovené hygienické limity (max. 51,2 dB). 

Z výsledků hlukové studie dále vyplývá, že hluk z provozu prodejny (tj. z provozu stacionárních zdrojů 
hluku, parkovišť a účelových komunikací) prokazatelně splňuje stanovené hygienické limity (tj. 50/40 dB) u 
nejbližších hlukově chráněných venkovních prostor pro denní dobu (max. 45,2 dB). 

Hluk v období výstavby je řešitelný, vzhledem k blízkosti obytné zástavby je však nutno omezit práce na 
denní dobu s vyloučením brzkých ranních a pozdních večerních hodin. 

Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo 
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny. 

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu 

Vlivy na odvodnění území 

Plocha pozemku záměru má celkovou výměru 6 476 m2. V současné době tvoří plochu pozemku 
rozbořené objekty a zpevněné plochy. Malou část tvoří neudržované zatravněné pásy. Realizací záměru 
dojde k podstatnému navýšení plochy zeleně (990 m2) a tím ke zvýšení přirozeného vsakování srážkových 
vod do terénu.  

Vliv na jakost povrchových vod 

Splaškové vody z areálu v množství cca 287 m3 za rok budou svedeny prostřednictvím kanalizační 
přípojky na areálový rozvod splaškové kanalizace. V areálu nebudou produkovány průmyslové odpadní 
vody. Hodnoty znečištění a množství vypouštěných odpadních vod budou odpovídat smluvním 
požadavkům vyplývajícím z limitů kanalizačního řádu města. 

Dešťové vody z ploch s možností znečištění ropnými látkami budou odváděny přes odlučovač ropných 
látek (dostatečné kapacity a účinnosti) do jednotné kanalizace. V zimním období lze předpokládat 
znečištění látkami z chemické údržby zpevněných ploch (solení). Smíšením čistých vod ze střech a 
čištěných vod z parkoviště bude koncentrace zbytkového znečištění dále naředěna. 

Z posouzení výše uvedeného nemůže dojít k ovlivnění kvality povrchových vod. 

Vlivy na podzemní vodu 

K ovlivnění hydrogeologických charakteristik může dojít při stavbách podobného rozsahu zejména v 
souvislosti se zásahem do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody, 
dále omezením dotace srážkovými vodami, či jejím odčerpáváním. 

V současné fázi není známa přesná pozice hladiny podzemní vody s ohledem na úroveň základové spáry. 
Vzhledem k předchozímu využití území pro zástavbu se neočekává, že hydrogeologické poměry budou 
pozměněny nad rámec předchozího ovlivnění. V případě zasažení základovými konstrukcemi kolektoru 
podzemní vody budou základové konstrukce volně obtékatelné a neměly by působit jako významná 
překážka ve směru proudění podzemní vody. V rámci stavby se neočekává čerpání podzemních vod či 
dotace povrchových vod do vod podzemních.  

Vliv záměru na hydrogeologické poměry v posuzované oblasti a jeho širším okolí lze souhrnně hodnotit 
jako nevýznamný. 

                                                      
1 Uvažován limit v souladu s přílohou č. 3 NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro hluk 
z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem 
z dopravy na ostatních pozemních komunikacích, tj. 60 dB. 
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D.I.5. Vlivy na půdu 

Obecně jsou vlivy na půdy dány záborem plochy půd řazené do zemědělského půdního fondu (ZPF), nebo 
k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa (PUPFL), případně ovlivněním její kvality. Žádná z parcel na 
místě záměru není řazena k zemědělskému půdnímu fondu ani k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa 
(PUPFL). Negativní vliv na půdu je zde vyloučen. 

Z hlediska znečištění půd se při dodržení standardních stavebních postupů při výstavbě objektu 
nepředpokládá negativní vliv. 

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Záměr nepočítá s hlubším zásahem do horninového prostředí - nebudou budovány suterénní prostory. 
Budova bude založena plošně. Kabelové rozvody budou zakládány do normových hloubek.  

Poškození a ztrátu geologických či paleontologických památek nelze vzhledem k jejich absenci v lokalitě 
předpokládat. Přírodní zdroje nebudou výstavbou a ni provozem prodejního areálu narušeny.  

Pokud by při provádění radonového průzkumu byly zjištěny vyšší hodnoty radonového rizika, je potřeba 
chránit stavbu proti pronikání radonu z podloží do stavby. 

Před výstavbou nového objektu (při odstranění konstrukcí stávajícího objektu) musí být zjištěno, zda 
horninové prostředí pod základy není kontaminováno možnými výluhy z původního provozu. V případě 
zjištění kontaminace horninového prostředí musí být území před výstavbou nového objektu sanováno. 

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Zásahem do biotické složky životního prostředí vyvolaným realizací záměru bude odstranění travního 
porostu a vzrostlých dřevin dotčeného území. Přesný rozsah kácení bude stanoven v dalším stupni 
projektové dokumentace. Kácení zeleně bude provedeno v období vegetačního klidu, na základě povolení 
příslušného orgánu ochrany přírody. 

V době realizace stavby a při jejím vlastním provozu bude okolní fauna a flóra ovlivňována zvýšenými 
imisemi a hlukem. Koncentrace imisí však nebudou dosahovat kritických hodnot, jež by mohly vést k 
poškození rostlin a živočichů v okolí stavby.  

Realizací záměru nedojde k zásahu do prvků územního systému ekologické stability a nebude dotčeno 
žádné zvláště chráněné území ani lokality soustavy Natura 2000. 

D.I.8. Vlivy na krajinu 

Krajina v místě uvažovaného záměru je již ovlivněna starší antropogenní činností. Výstavba záměru v 
prostoru průmyslového areálu charakter krajiny významně nezmění. 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Realizací záměru dojde k výraznému zlepšení prostředí v daném prostoru, kde budou odstraněny stávající 
nefunkční a částečně rozbořené objekty. Architektonické památky nebudou z důvodu jejich absence v 
lokalitě ovlivněny. 

Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru není jednoznačně 
vyloučena. V případě, kdy budou skrývkou, výkopem nebo jiným zásahem do terénu, narušeny 
archeologické struktury, bude nutno, ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči ve znění pozdějších předpisů,  zajistit záchranný archeologický výzkum. 
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D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu 

Vlivy na dopravu jsou dány zejména vznikem nové dopravní atraktivity v území, kterou bude 
širokosortimentní prodejna představovat. To bude mít za následek zvýšení intenzit dopravy na 
komunikacích dotčeného území. Toto zvýšení je kvantifikováno následovně: 

Celková intenzita osobní dopravy:   do 485 přijíždějících vozidel/den 
     do 485 odjíždějících vozidel/den 

Nákladní doprava: 

Celková intenzita těžké nákladní dopravy:  cca 2 přijíždějících vozidel/den 
     cca 2 odjíždějících vozidel/den 

Celková intenzita lehké nákladní dopravy:  cca 2 přijíždějících vozidel/den 
     cca 2 odjíždějících vozidel/den 

Z porovnání intenzit s pozaďovými hodnotami zatížení komunikací (viz část C, kapitola 10. Dopravní a jiná 
infrastruktura) vyplývá, že se bude jednat o max. 10% navýšení, a to pouze v příslušných úsecích 
komunikací, kde bude provedeno dopravní napojení záměru. V širší komunikační síti dojde k rozptýlení 
vyvolané dopravy a navýšení intenzit se zde již významně neprojeví. 

Pro potřeby záměru bude provedena úprava stávající křižovatky a vybudovány pruhy pro levá odbočení.  

Negativní vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány. Bude provedeno napojení záměru na příslušné 
inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, NN) a realizovány přeložky stávajících sítí (nadzemní VN, 
podzemní VN, O2,TKR). 

D.I.11. Jiné ekologické vlivy 

Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané. 

D.II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI 

Rozsah přímých negativních vlivů je prakticky omezen rozsahem záměru resp. areálu, do kterého je záměr 
umisťován. Vzhledem k malému imisnímu působení (ovzduší, hluk) záměru a vyvolané dopravy nebude 
realizací záměru docházet k zvyšování zdravotních rizik, ani k narušování faktorů pohody obyvatelstva. 

D.III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH 
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE 

Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny. 

D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 

Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem a 
předpisů. Nad tento rámec budou uplatněna následující opatření: 
• Srážkové vody z komunikací a parkovacích ploch nevypouštět do kanalizace bez předčištění v ORL, 

který bude zaručovat dostatečnou kvalitu a účinnost. 
• Areál vybavit prostředky k zachycení a odstranění havarijních úniků vodám nebezpečných látek. V 

případě havárie zabránit úniku, příp. zajistit likvidaci ropných látek a zamezit jejich vniknutí do 
kanalizace. 
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• Provozovateli areálu doporučujeme minimalizovat používaní solí při zimní údržbě parkoviště a 
dopravních napojení vzhledem k nižšímu znečištění odvádění srážkových vod a tím i jednoduššímu 
dodržování požadavků provozovatele kanalizace. 

• Pro ozelenění budou navrženy druhy odpovídající místním klimatickým poměrům. Bude zajištěna 
řádná péče o veškerou zeleň v areálu včetně provedení případných dosadeb za uhynulé jedince. 

• V období výstavby je vhodné vzhledem k blízkosti obytné zástavby omezit práce produkující nadměrný 
hluk pouze na denní období s vyloučením brzkých ranních a pozdních večerních hodin (tedy na období 
mezi 7.00 až 19.00). 

• V průběhu výstavby je třeba maximálním způsobem snižovat prašnost důsledným kropením plochy 
staveniště v suchých dnech, udržovat v čistotě výjezdy na veřejné komunikace a vyjíždějící vozidla a 
omezit volné skládky prašných materiálů. 

• V průběhu provozu udržovat parkoviště v čistotě, zejména po zimním období zajistit odstranění 
posypových hmot (vnesených vozidly i z vlastní aplikace) z plochy parkoviště i obslužných komunikací. 

 

 

D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, 
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ 

V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by 
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejného zdraví. 
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné. 
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ČÁST E 
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Záměr je řešen v jedné variantě, dané dostupným pozemkem.  
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ČÁST F 
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

F.I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE 

Prostorové řešení a situace záměru jsou umístěny v grafické příloze tohoto oznámení. 

Obr.: Umístění záměru: 

 

F.II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE 

Nejsou známy. 
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ČÁST G 
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry 
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější 
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení. 

Předmětem záměru je novostavba širokosortimentní prodejny na ulici Pražská v Nové Pace. Oznamovaný 
záměr představuje naplnění funkčního využití území, předpokládaného územním plánem. Záměr 
nevyžaduje realizaci dalších aktivit, které by mohly vést ke kumulaci vlivů. Využívá lokálně dostupných sítí 
technické infrastruktury i budovaného dopravního napojení.   

Objekt je umístěn v zastavěném areálu bývalého ZPA. Po demolici současných objektů vznikne rovinný 
pozemek. Nový objekt a parkovací plochy budou umístěny k kolmo k ul. Pražská čímž dojde k 
zpřehlednění a uvolnění prostoru kolem této ulice. 

Umístění záměru je zřejmé z následujícího obrázku: 

 
Širokosortimentní prodejna je navržen jako jednopodlažní budova s plochou střechou. V čelní části je před 
objekt vysunuta markýza. Budova prodejny je z východní strany z velké části prosklená. V centru je 
dominantní vstup do prodejny s automatickými dveřmi. Plochy, které nejsou prosklené jsou obloženy 
panely z lakovaných plechů.  Barevná kombinace objektu zachovává ráz firemních staveb a je kombinací 
červené a stříbrné barvy. 

Širokosortimentní prodejna je určena pro maloobchodní prodej potravin a doplňkový sortiment smíšeného 
zboží. Prodejna nabízí kompletní sortiment potravinářského zboží včetně vlastní nabídky pečiva, 
obsluhovaný úsek s lahůdkami a přípravou masa. 

Počítá se s dvousměnným provozem,  s celkovým počtem zaměstnanců 12. Předpokládaná otvírací doba 
je pondělí – sobota 7 – 22 hod. 
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Nároky záměru na infrastrukturní zdroje (voda, plyn, elektrická energie apod.) nejsou ničím výjimečné, 
bude využito stávajících rozvodných sítí, které jsou v území k dispozici. 

Výstupy do životního prostředí jsou omezeny na emise do ovzduší (dané provozem kotelny, 
vzduchotechnikou a souvisejícím dopravním provozem), vypouštění splaškových a srážkových odpadních 
vod a emise hluku (dané provozem technologie a souvisejícím dopravním provozem). Zpracované 
hodnocení prokázalo, že nedochází k přeslimitnímu ovlivnění životního prostředí v okolním území. 

Další ekologické vlivy jsou celkově málo významné. Produkce odpadů se nevymyká běžné produkci. 
Záměr je umisťován do prostoru, který nepodléhá z hlediska ochrany přírody a krajiny zvláštnímu režimu. 
V dotčeném území se nenachází žádné chráněné území, nejsou zde vyhlášeny žádné přírodní rezervace 
nebo přírodní památky, nenachází se zde prvky územního systému ekologické stability ani lokality Natura 
2000. 

Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra, 
ekosystémy, krajina případně jiné) jsou tedy možné vlivy záměru přijatelně nízké. 
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ČÁST H 
PŘÍLOHY 

Přílohy:  
dokumenty:       situace záměru 
                          fotodokumentace 
                          vyjádření příslušného stavebního úřadu 

stanovisko orgánu ochrany přírody 
autorizace zpracovatele oznámení 

 
Samostatná příloha č. 1:             rozptylová studie 
                    příloha č. 2:             hluková studie 
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Situace záměru: 
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Obr.: Místo výstavby 

 

 

Obr.: Místo výstavby 
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Vyjádření příslušného stavebního úřadu: 
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Stanovisko orgánu ochrany přírody : 
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Autorizace zpracovatele oznámení : 
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