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ÚVOD
V tomto oznámení jsou hodnoceny vlivy p edkládaného zám ru na životní prost edí.
Oznámení bylo zpracováno podle p ílohy . 3 zákona . 100/2001 Sb., ve zn ní pozd jších
p edpis a dle metodického pokynu MŽP.
Vzhledem k charakteru plánovaného zám ru (kapacita ubytovacích míst až 300) byl zám r
za azen dle p ílohy . 1 tohoto zákona do kategorie II., bodu 10.12 – Stálé kempy a místa na
karavany s celkovou kapacitou nad 50 ubytovaných.
Jelikož sou ástí zám ru je vybudování parkovišt s p edpokládanou kapacitou nad 100
parkovacích míst v sou tu pro celkovou stavbu, je možné p edkládaný zám r za adit
do kategorie II., bod 10.6.
V obou p ípadech za azení oznámení podléhá zjiš ovacímu ízení s krajskou p sobností.
Zadavatel – dobrovolný svazek obcí „Svazek obcí 1866“ zastoupený Mgr. Liborem Mojžíšem
pov il ke zpracování oznámení spole nost Empla s.r.o. Hradec Králové.
Zám rem investora je realizovat provoz autokempu v blízkosti b ehu p ehradní nádrže
Rozkoš u obce Še e . Vybavení kempu bude odpovídat moderním evropským za ízením
tohoto typu nabízející r zné možnosti ubytování a široký sortiment dalších doprovodných
služeb.
Zám r je v souladu s územním plánem obce.
Technické ešení p edkládaného zám ru bylo erpáno ze Studie Návrhu stavby – autokemp
Še e (Atelier Tsunami s.r.o., Náchod 2004).
Hlavními podklady pro hodnocení stávajícího stavu životního prost edí byly:
- biologické posouzení íjen 2005 (RNDr. V ra Samková Ph.D., RNDr. Ji í Veselý),
dopln ní biologického hodnocení zá í 2007 (Mgr. Jan Losík)
- konzultace na M Ú Nové M sto nad Metují – odbor životního prost edí
- ÚP SÚ Provodov – Šonov 1998 (Ing. arch. E. Králík), v etn jeho zm ny . 1
(Ing. arch. R. Chládek 2003) a . 2 (2005)
- Hluková studie (Empla s.r.o., arch . 10/06), v etn m ení stávající hlukové situace
(v ervnu 2006)
- Rozptylová studie (Empla s.r.o., arch. . 352/07)
- terénní obch zka spoluzpracovateli oznámení
- internetové stránky
Jedním z cíl navrhovaného zám ru je p izp sobení jeho výstavby a provozu požadavk m
ochrany životního prost edí dle platných legislativních p edpis .

Empla spol. s r.o.

5

Autokemp a parkovišt Še e

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A. 1. Obchodní firma: „SVAZEK OBCÍ 1866“
A. 2. I : 698 60 947
A. 3. Sídlo: Studnice 1, 549 48 Studnice
A. 4. Oprávn ný zástupce oznamovatele:
Mgr. Libor Mojžíš, p edseda svazku,
bytem Žernov 111, 552 03, tel: 603 163 561
Pavel Hylský, místop edseda svazku,
bytem Šonov 190, 549 08 Provodov-Šonov, tel: 777 343 217

B. ÚDAJE O ZÁM RU
B. I. Základní údaje
B. I. 1. Název zám ru a jeho za azení podle p ílohy . 1
Autokemp a parkovišt Še e
Plánovaný zám r je za azen do kategorie II., bod 10.12 – Stálé kempy a místa na karavany
s celkovou kapacitou nad 50 ubytovaných. Oznámení podléhá zjiš ovacímu ízení s krajskou
p sobností.
Poznámka:
Sou ástí zám ru je také vybudování na rekrea ní areál nezávislého parkovišt
s p edpokládanou kapacitou cca 100 parkovacích míst, p i emž celkový sou et parkovacích
stání celého zám ru bude dosahovat nad 100 parkovacích stání. Zám r tedy m že být
za azen také do kategorie II., bod. 10.6.

B. I. 2. Kapacita (rozsah) zám ru
P edm tem zám ru je vybudovat autokemp s maximální ubytovací kapacitou pro
300 návšt vník rozprostírající se na ploše cca 1,76 ha v k.ú. Še e .

cca

Vybavení kempu, který budou tvo it jednak stálé stavební objekty (24 chatek – celková
ubytovací kapacita 96 osob), hlavní provozní objekt (recepce, minimarket, ošet ovna,
p j ovna sportovního ná adí, provozní zázemí kempu), objekt s hygienickými za ízeními
(WC, umývárny, prádelna) a s kuchy kou, p íst ešek pro skladování odpadu a sezónn
využívané zelené plochy (plochy pro autokaravany, volné plochy pro stany – celková
maximální ubytovací kapacita cca 204 osob.
V návaznosti na posuzovaný zám r bude vybudováno ve ejné parkovišt
v sousedství areálu kempu pro cca 100 automobil .

B. I. 3. Umíst ní zám ru
Kraj :

Královéhradecký

Bývalý okres:

Náchod

Obec:

Provodov – Šonov

Pov ená obec:

Nové M sto nad Metují

Katastrální území: Še e

Empla spol. s r.o.
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Navrhovaný autokemp bude situován u východního b ehu p ehradní nádrže Rozkoš, cca
300 m západn od obce Še e , cca 2 km jihovýchodním sm rem od eské Skalice
(vzdušnou arou).
Pozemky p. . 157/2, 78/2 ur ené pro umíst ní autokempu leží jihozápadní ásti k.ú Še e .
Navrhované p ilehlé ve ejné parkovišt bude situováno severovýchodním sm rem od
hranice areálu kempu na pozemku p. . 13/2 k.ú Še e .
Situace zám ru je z ejmá z následujícího obrázku . 1. P ehledné znázorn ní umíst ní obou
zám r z hlediska širších vztah a v katastrální map je sou ástí p ílohy . 1 oznámení.
Obr. . 1: Umíst ní zám ru

ROZKOŠ

zám r

autokemp
parkovišt

B. I. 4. Charakter zám ru a možnost kumulace jeho vliv s jinými zám ry
(realizovanými, p ipravovanými, uvažovanými)
Plochy ur ené pro posuzovaný zám r jsou v souladu s ÚP SÚ Provodov – Šonov (z roku
1998, v etn jeho zm n z roku 2003 a 2005), které jsou vymezeny pro sport a rekreaci
(lokalita ozna ená v ÚP jako . 8) a plocha pro parkování osobních aut (ozna ená v ÚP jako
. 9). Dle ÚP SÚ Provodov – Šonov se v okolí zám ru nep edpokládá realizace jiných
zám r , tudíž lze vylou it kumulaci zám ru s jinými zám ry.
Vyjád ení p íslušného stavebního ú adu k zám ru týkajícího se souladu s územním plánem
je sou ástí p ílohy oznámení . 3.
Zám r bude p edstavovat zvýšení dopravní frekventovanosti na komunikacích v okolí Še e e
(skládající se z osobních automobil ) a zvýšením rekrea ního využití území.
Poznámka:
V rozptylové a hlukové studii a z nich vycházející studii zdravotních rizik byl pro
výsledného imisního stavu uvažován nejhorší možný stav, který m že realizací
nastat (nejv tší automobilové využití lokality a s ní související emisní zatížení, tj.
v odborných studiích pro zám r uvažována p vodn plánovaná kapacita parkovišt
parkovacích míst oproti nyní navrhovaným 100 parkovacím míst m.
Empla spol. s r.o.
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B. I. 5. Zd vodn ní pot eby zám ru a jeho umíst ní, v etn p ehledu
zvažovaných variant a hlavních d vod pro jejich výb r, resp. odmítnutí
Hlavním d vodem realizace zám ru je využití jedné z nejvýznamn jších rekrea ních oblastí
Královehradeckého kraje, kterou je vodní nádrž Rozkoš. Vhodné umíst ní této vodní nádrže
v podh í Orlických hor, v blízkosti mezinárodní silni ní trasy z Hradce Králové do Polska,
má dobré p edpoklady pro rozvoj turistického ruchu. Podpora cestovního ruchu v dané
lokalit ekonomicky posílí okolní obce.
Navrhovaný autokemp bude nabízet standard odpovídající moderním evropským za ízením
tohoto typu. Základním p edpokladem je širší nabídka možností ubytování - chaty, karavany,
stany a široký sortiment dalších služeb.
Provoz kempu nabídne sezónní pracovní p íležitost pro cca 6 - 8 zam stnanc
pravd podobn z ady místních obyvatel.
Z hlediska technického ešení zám ru,
variantním ešení.

–

i jeho umíst ní, zadavatel neuvažuje o žádném

V dob zpracování oznámení, kdy nebyl p edložen projekt k územnímu ízení, byla známa
urbanistická skladba areálu kempu, architektonická p edstava ešení jednotlivých staveb a
napojení na inženýrské sít .
V sou asné dob není znám povrch parkovací plochy, p edpokládáno je v co nejv tší mí e
zachovat p irozený vzhled plochy. Navrženy jsou bu betonové zatrav ovací dlaždice nebo
celoplošný zpevn ný povrch (betonové dlaždice nebo asfaltový povrch).
Z hlediska rozsahu možných vliv na životní prost edí a obyvatelstvo jsou v oznámení
hodnoceny stávající stav (nulová varianta) a monovariantní zám r p edkládaný
oznamovatelem (aktivní varianta). V textu jsou zmín ny dva návrhy týkající se svodu
deš ových vod z plochy parkovišt jsou v oznámení popsány a následn vyhodnoceny
v kapitole B.I.6 a E.
Popis stávajícího stavu životního prost edí, tj. nulové varianty, je uveden v kapitole C
oznámení. P edkládaný zám r je popisován v kapitole B oznámení a hodnocení vliv
zám ru na životní prost edí je provedeno v kapitole D oznámení.

B. I. 6. Popis technického a technologického ešení zám ru
Autokemp
Jedná se o vybudování autokempu na východním b ehu p ehradní nádrže Rozkoš
s maximální kapacitou cca 300 návšt vník (hlavní sezóna) / 30 návšt vník (vedlejší
sezóna) a nezávislé parkovišt pro 100 osobních automobil sloužící pro pot eby
návšt vník p ehrady. K ubytování v kempu budou k dispozici chaty, karavany a místa pro
stany. Sou ástí vybavenosti autokempu bude recepce, minimarket, 24 míst stání pro osobní
automobily u chatek, cca 35 parkovacích míst pro karavany, ob erstvení s možností
posezení, úschovna kol s p j ovnou sportovního ná adí, hygienické za ízení, prádelna,
h išt pro d ti, h išt na plážový volejbal, stoly pro stolní tenis, místo pro grilování a zázemí
pro provoz autokempu.
P ístup do kempu bude zajišt n p es bránu u komunikace z obce Še e . Osa kempu bude
tvo ena komunikací sm ovanou po spádnici svahu od vstupní brány. Osa bude zakon ena
v jižní ásti místem k setkávání a relaxaci – ob erstvení s výhledem na vodu, malé sportovní
plochy. Po vrstevnicích jsou navrženy ve vazb na osu kempu komunikace obsluhující chaty
a parcely pro karavany. Celý areál bude oplocen.
Empla spol. s r.o.
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Urbanistický koncept p edpokládá rozd lení ploch podle typu ubytování. Chaty jsou navrženy
podél celé jižní hranice areálu kempu. Plochy ve vazb na hlavní osu jsou ur eny pro
karavany a zbývající plochy, p edevším ve východní ásti pozemku jsou ur eny pro stany.
Na hranici mezi karavany a stany bude umíst n objekt se sprchami, toaletami a mycími
žlaby.
U brány je navržen hlavní provozní objekt složen z recepce, minimarketu, p j ovny
sportovního ná adí, ošet ovny, toalet a dalšího provozního zázemí kempu (sklady špinavého
prádla, sklad zahradního ná adí, atd.). Sou ástí vybavení recepce bude telefon a internet pro
ubytované. Vjezd do areálu kempu bude v vybaven závorami. V minimarketu bude v
nonstop režimu nabízeno drobné zboží - základní potraviny, nápoje, denní tisk a další
pot eby.
Na hlavní provozní objekt navazuje objekt zahrnující hygienická za ízení (WC, umývárny),
žlaby na mytí nádobí a prádelnu (automatické pra ky se suši kou mincovní systém). Mezi
t mito objekty bude umíst n p íst ešek pro skladování odpadu.
Znázorn ní ešení areálu autokempu Še e je sou ástí p ílohy oznámení . 4.
Materiálové a konstruk ní ešení stavebních objekt (chatky, provozní zázemí kempu) je
navrženo jednotné. Konstruk ní systém objekt je uvažován jako kombinace zd ného
systému s d ev nými konstrukcemi dopln nými ocelovými konstruk ními prvky. Zp sob
založení bude na základových pasech i patkách. Ve vazb na p írodní prost edí budou
materiály užity ve svém p irozeném vzhledu. Na obložení st n bude využito d evo, které
bude také sou ástí nosného systému. Dopl ujícími pohledovými materiály budou neomítané
betonové tvárnice, pozinkovaná ocel a titanzinkový plech.
Ozelen ní areálu
Pro výsadbu zelen budou použity p írodní nikoliv šlecht né druhy nejlépe z místních zdroj ,
v žádném p ípad zahradnické kultivary. Výsadba bude provedena v nepravidelných
skupinkách a podél oplocení kempu.
Ve ejné parkovišt
Parkovišt pro 100 automobil (plocha cca 0,425 ha) sloužící také pro provoz kempu bude
umíst no severn od autokempu, nad p íjezdovou komunikací vedoucí ze Še e e. Provoz
parkovišt bude nezávislý na provozu kempu. Parkovišt bude zelení roz len no na menší
plochy, zele bude dále osázena kolem celé plochy parkovišt , ímž bude zapojeno do
krajiny.
Technické zabezpe ení svodu deš ových vod z této parkovací plochy nebylo specifikováno.
P edpokládá se s ízeným odtokem srážkových vod p es reten ní prvek.
Etapizace výstavby zám ru
Výstavba a zahájení provozu zám ru jsou uvažovány etapov :
V první etap je uvažováno s parkovišt m a s kempem zahrnujícím ást hlavního provozního
objektu (bez hygienického za ízení), ty i chaty pro prodlouženou sezónu, v etn k nim
p ilehlých parkovacích míst, dále malý objekt uprost ed kempu s toaletami a sprchami
s p íslušným ešením likvidace splaškových vod.
V druhé etap bude dopln n hlavní objekt hygienickým za ízením a prádelnou. Provede se
zasí ování parcel pro karavany s vyúst ním napojovacích bod a bude dopln na zbývající
vybavenost kempu a vy ešena likvidace splaškových odpadních vod.

Empla spol. s r.o.
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Podle možností investora je samoz ejm
celého projektu.

možné zvolit i jiné

len ní postupné realizace

Napojení inženýrských sítí:
Elektrická energie
Bude provedena p ípojka el. energie. P edpokládaný uvažovaný p íkon areálu je 95 kW.
Vodovod
Areál kempu bude zásoben z ve ejného vodovodu novou vodovodní p ípojkou. P ípojka
bude vedena podél p ístupové komunikace. Po trase bude z ízena vodom rná šachta s
možností odvodn ní p ípojky pro zimní období.
Oh ev TUV pro spole né sociální zázemí bude zajišt n elektricky nebo s p ípadným
p edeh evem solární energií.
Požární vodovod
Na p ípojce vodovodu bude vysazen nový venkovní hydrant, p ípadn bude z ízeno odb rné
místo p ímo z nádrže Rozkoš.
Kanalizace
Dle zadavatele oznámení bude pro odvod splaškových vod instalována jímka odpadních vod
na vyvážení. Bude se pravd podobn jednat o podzemní akumula ní jímku o objemu cca
40-50 m3. Obsah jímky bude vyvážen k likvidaci na p íslušnou
OV, která bude
specifikována v dalším stupni projednávání zám ru. Zp sob odkanalizování areálu bude
ešen v dalším stupni projektové dokumentace zám ru.
Deš ové vody z areálu kempu budou p irozen vsakovány do podloží.
Deš ové vody z plochy parkovišt budou pravd podobn svedeny p es reten ní prvek. Na
zvolení vhodného sorp ního prvku bude záviset také výsledný zp sob technického ešení
zabezpe ení parkovací plochy proti p ípadnému úniku závadných látek (ropných látek
z motoru vozidel), který bude specifikován v dalším stupni projektové dokumentace.
Oznamovatel v sou asné dob uvažuje o dvou návrzích technického ešení povrchu
parkovací plochy pro svod deš ových vod z jejího povrchu (tj. zabezpe ení proti úniku
ropných látek do okolního prost edí):
Plocha parkovišt bude pravd podobn zajišt na speciální sorp ní vrstvou zachytávající
ropné látky (membránou), na které bude položena pokryvná vrstva (zemina, št rk nebo
zatrav ovací dlaždice) nebo bude zvolena ízená retence pomocí instalace systému pro
decentrální vsakování deš ových vod (systém REHAU RAUSIKKO mulda – rigol)*.
*Poznámka:
Vsakování systémem RAUSIKKO mulda-rigol se používá pro mírn zne išt nou povrchovou
vodu nap . z ploch parkoviš , která je svedena do zatravn ného koryta, odkud se vsakuje
p es vrstvu oživené mate né p dy, která zajistí dostate nou filtraci deš ových vod do rigolu
ležícího pod tímto korytem. Budou-li v deš ových vodách obsaženy škodlivé látky, budou p i
tomto prostupu p dou odbourány. Rigol vytvo ený speciálním rozvodným potrubím
RAUSIKKO, obsypaným št rkem, zabaleným filtra ním rounem RAUMAT bude plnit funkci
mezidrže. Zachycená deš ová voda se s asovým odstupem (i n kolik hodin) vsakuje
z tohoto rigolového systému velkoplošn do p dních vrstev pod ním ležících, nebo m že být
ízeným odtokem pomocí škrtících šachet odvedena ze systému do p íslušného recipientu.
Technické ešení tohoto svodu deš ových vod ze zpevn né plochy parkovišt
v p íloze oznámení . 4.
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Technické vybavení ubytovacích objekt :
- chaty – 24 objekt - budou tvo eny dv ma dvoul žkovými pokoji a budou vybaveny
koupelnou se záchodem a kuchy kou. ty i z chatek budou ur eny pro provoz v
prodloužené sezón (duben – íjen) a budou vybaveny elektrickým topením. Ke každé
chat bude p isazena terasa a u každé bude parkovací místo pro osobní automobil.
-

karavany - každé stanovišt pro karavan bude napojeno na elektrickou energii p es
napojovací bod (který bude spole ný vždy pro ty i, p ípadn dv sousední místa).
V blízkosti každého napojovacího bodu bude i p ívod vody. Využití karavan – sezónn .

-

stany – pro stanování je vymezena volná travnatá plocha. Hygienické za ízení je pro
všechny její ásti v optimální dostupové vzdálenosti. Parkování aut je p edpokládáno na
navrhovaném parkovišti.

Provozní doba autokempu:
Hlavní sezóna: kv ten až zá í (tj. 5 m síc )
po et zam stnanc : 6 - 8
pracovní doba: t ísm nná
Prodloužená (vedlejší) sezóna: íjen – duben (tj. 7 m síc ),
odhadováno 5% využití areálu
po et zam stnanc : 1
pracovní doba: t ísm nná

B. I. 7. P edpokládaný termín zahájení realizace zám ru a jeho dokon ení
Zahájení stavebních prací je odvislé od vydání stavebního povolení. Po dokon ení první
výstavbové etapy – parkovišt , ást kempu - (odhadovaná délka trvání cca 1 rok) bude moci
být zahájen komer ní provoz, tj. v roce 2009.

B. I. 8. Vý et dot ených územn samosprávných celk
1) Královéhradecký kraj
Sídlo: Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové
2) Obec Provodov – Šonov
Sídlo: Šonov u Nového M sta nad Metují 134, 549 08 Provodov - Šonov
3) Pov ená obec: Nové M sto nad Metují
Sídlo: nám stí Republiky 6, 549 01 Nové M sto nad Metují
Dot eným územím bude pouze katastrální území Še e , které je ve správ obce Provodov Šonov. Zám rem budou využívány také místní komunikace v okolí zám ru, které prochází
také sousedními katastrálními územími (Domkov, Kleny, Provodov, Šonov u Nového M sta
n.M.).

B. I. 9. Vý et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních ú ad ,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Investor bude dle stavebního zákona . 50/1976 Sb., v platném zn ní investor žádat o
vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení p íslušný stavební ú ad – M stský ú ad
Nové M sto nad Metují, odbor výstavby a regionálního rozvoje.
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Navazující rozhodnutí dle složkových legislativních p edpis :
Povolení k vyjmutí pozemk ze ZPF:
Žádost o vydání souhlasu s odn tím p dy ze ZPF pro nezem d lské ú ely (v souladu
s ustanovením §9 zákona . 334/1992 Sb., o ochran zem d lského p dního fondu, ve
zn ní pozd jších p edpis ).
P íslušným orgánem vzhledem k p edpokládanému rozsahu vyjmutí nad 1 ha (2,18 ha) je
Krajský ú ad Královehradeckého kraje.
Povolení ke kácení d evin rostoucích mimo les
V p ípad , že si zám r vyžádá kácení d evin rostoucích mimo les je dle §8 zákona
. 114/1992 Sb., v platném zn ní, nezbytné povolení orgánu ochrany p írody.
P íslušným ú adem je M stský ú ad Nové M sto nad Metují – odbor životního prost edí.

B. II. Údaje o vstupech
B. II. 1. P da
Zábor pozemk a jejich druh
Zám rem budou dot eny zem d lské pozemky v k.ú. Še e o celkové ploše 21 828 m2.
Bude se jednat o pozemky náležící do III. t ídy ochrany zem d lské p dy. Rekrea ní plocha
bude zaujímat celkem 17 585 m2. P ilehlá parkovací plocha se bude rozkládat na ploše
4 243 m2 (100 parkovacích míst).
V následující tabulce je uveden seznam dot ených pozemk , v etn jejich specifikace dle
výpisu z katastru nemovitostí a zp sobu využití pro zám r. Kopie katastrální mapy, v etn
výpisu z katastru nemovitostí je sou ástí p ílohy . 1 oznámení.
Tabulka . 1: P ehled dot ených pozemk
íslo
Vým ra
Druh pozemku
parcely
(m2)
13/2

4 243

Orná p da

157/2

2 906

Orná p da

78/2

14 679

Orná p da

Celkem

21 828

Orná p da

Zp sob ochrany
Rozsáhlé
chrán né území*,
ZPF
Rozsáhlé
chrán né území*,
ZPF
Rozsáhlé
chrán né území*,
ZPF
Rozsáhlé
chrán né území*,
ZPF

BPEJ

Využití pro
zám r

52001
52011

parkovišt

52011

autokemp

52011

autokemp

52011

zám r

Poznámka k tabulce . 1:
*Rozsáhlé chrán né území u všech pozemk znamená situování pozemk
oblasti p irozené akumulace vod (CHOPAV) Východo eská k ída.

v chrán né

Kód BPEJ 52001 i 52011 = III. t ída ochrany ZPF
- do III. t ídy ochrany jsou slou eny p dy s pr m rnou produk ní schopností a st edním
stupn m ochrany, které je možno v územním plánování využít pro eventuelní výstavbu.
Kopie výpisu z katastru nemovitostí a katastrální mapa jsou sou ástí p ílohy oznámení . 1.
Zám rem nebudou dot eny pozemky ur ené k pln ní funkce lesa (PUPFL).
Empla spol. s r.o.
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B. II. 2. Voda
Pitná voda
Pro pitný režim, stravování a hygienické pot eby návšt vník kempu a jeho zam stnanc
bude odebírána pitná voda z vodovodní p ípojky. Pitná voda bude využívána v hygienických
za ízeních kempu, v prádeln , kuchy ce a u žlab na mytí nádobí. Spot eba pitné vody bude
odvislá na po tu rekreant využívajících za ízení kempu. Nejv tší spot ebu vody lze
o ekávat v hlavní rekrea ní sezón , která trvá 5 m síc . P i maximálním obsazení kempu
(v období kv ten až zá í) lze o ekávat až cca 300 rekreant . Po zbytek roku se p edpokládá
5% obsazení kempu.
Výchozí údaje o obsazení a provozu areálu:
chaty
24*4 = 96 osob
správa areálu
3 pracovníci
volné plochy
cca 200 osob ve stanech nebo karavanech
P edpokládaná spot eba vody:
Dle p ílohy . 12 vyhlášky Ministerstva zem d lství . 428/2001 Sb. se udává ro ní pot eba
vody na jednoho obyvatele rekrea ní chaty 46 m3 (sociální zázemí s WC a koupelnou – s
možností sprchování teplou vodou). Vzhledem k tomu, že bude sociální zázemí kempu bude
dimenzováno na max. 300 osob, bude ro ní spot eba pitné vody (p i úvaze plného obsazení
kempu po dobu 5 m síc ) max. 5 750 m3/rok.
Užitková voda
Užitková voda nebude p i b žném provozu zám ru využívána. P ívod požární vody bude
zajišt n z ve ejného vodovodu a nebo z Rozkoše. P ípadné vnit ní hydranty budou osazeny
dle požadavku požární zprávy.
Technologická voda
Nebude využívána.

B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Stavební a konstruk ní materiál
Dodavatel stavby zajistí pot ebný materiál. Bude se jednat o b žné konstruk ní materiály
(cihly, d ev ný a ocelový materiál, beton, titanzinkový plech, atd.). Proti úniku vodám
závadných látek z ploch parkoviš bude specifikován druh zvoleného sorp ního prvku.
Elektrická energie
Elektrická energie bude využívána pro vytáp ní objekt areálu a autokaravan pomocí
elektrické akumula ní energie, pro oh ev TUV. Pro p edh ev TUV budou využívány solární
panely. P edpokládaný uvažovaný p íkon areálu je 95 kW.
Jiné zdroje energie (nap . zemní plyn) nebudou v areálu využívány.
Chemické p ípravky
B hem provozu zám ru budou používány b žné chemické p ípravky k údržb (úklidové a
dezinfek ní prost edky, nát rové hmoty, atd.).
S chemickými p ípravky a s chemickými látkami musí být manipulováno dle zákona
. 356/2003 Sb., v platném zn ní. Jejich skladování musí být zajišt no v dostate n
zabezpe eném skladu, aby nedocházelo k úniku vodám závadných látek do okolního
prost edí a k jejich neoprávn né manipulaci.
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B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Doprava vyvolaná zám rem
Pro ú ely zám ru bude upravena stávající polní cesta (p.p. . 82/2 k.ú. Še e ) o délce cca
300 m, která bude zám rem využívána jako p ístupová komunikace k autokempu a
k ve ejnému parkovišti, na které bude zm n no dopravní zna ení. Úpravy této cesty budou
spo ívat v jejím rozší ení a zpevn ní jejího povrchu vyasfaltováním.
Tato komunikace v míst , kde je situován hostinec U Hanuš , se bude napojovat na stávající
místní komunikaci v Še e i. Následné rozložení využívání této komunikace po realizaci
zám ru je odhadováno 25% vozidel sm rem na Domkov a 75% sm rem na Kleny, z ehož
se cca 25% odpojí na komunikaci vedoucí na Provodov-Šonov. Grafické znázorn ní
dopravního rozložení vyvolaného zám rem je uvedeno na následujícím obrázku.
Obr. . 2: Procentuální rozložení dopravy a ozna ení úsek p íjezdových komunikací
50 %
C

25 %
D

parkovišt

75 % B

A

100
%

autokemp
25 % E

Výše zmín né komunikace jsou zobrazeny v p íloze . 2 oznámení (fotodokumentace).
Vjezd do areálu autokempu bude situován v severní ásti kempu, v prostoru recepce.
Zpevn né parkovací plochy budou v prostoru chatek a karavan , kterých bude 59. Pojezd
vozidel v areálu autokempu - 48 pr jezd osobních vozidel k chatkám (24 stání) a
70 pr jezd vozidel k autokar m (35 stání).
Obr. . 3: Znázorn ní pojezdu vozidel v areálu kempu (po et pr jezd )

30
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8
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67

27
26
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Zásobování minimarketu uvnit areálu autokempu bude provád no p ibližn 3 krát týdn .
Provozem autokempu Še e a k n mu p ilehlého ve ejného parkovišt lze p edpokládat
nár st maximální dopravní frekventovanosti na p íjezdové komunikaci až o cca 160 osobních
vozidel za den (tj. 320 pr jezd ) v hlavní sezón (p edpoklad jednoho obratu na parkovací
místo).
Poznámka: Ve výpo tech v hlukové a v rozptylové studii byl uvažován stav s nejvyšším
možným dopravním zatížením posuzované lokality (max. 210 osobních vozidel, tj., 420
pr jezd ), který ve skute nosti nenastane (jednalo by se p ípad rozší ení ve ejného
parkovišt na 150 parkovacích míst).
Denní procentuální rozložení po tu pr jezd vozidel je uvažováno z 97 % do denní doby a
z 3 % do no ní doby.
Posuzovaný zám r situován v blízkosti mezinárodního silni ního tahu E-67 (cca 1,5 km
vzdušnou arou), který umož uje dobré silni ní spojení s okolními m sty Královéhradeckého
kraje i s Polskou republikou.
Nejbližší železni ní zastávka je ve Václavicích vzdálených cca 3 km od zám ru (železni ní
tra Týništ n. Orlicí – Trutnov).
Stávající dopravní zatížení komunikace v obci Še e
Vzhledem k t íd a významu místních pozemních komunikací nebylo editelstvím silnic
a dálnic R, správa Královehradecký kraj v roce 2000 a 2005 na t chto komunikacích
provedeno oficiální s ítání hustoty dopravy. Pro modelový výpo et byly použity hodnoty ze
s ítání hustoty dopravy provedeného zpracovatelem hlukové studie. S ítání hustoty dopravy
bylo provedeno 6.10. 2005 v denní dob po dobu 60 minut v asovém úseku cca od 1300 do
1400 hod.
Tabulka . 2: Po ty pr jezd vozidel na p íjezdových komunikacích
Rok 2005
Místní s ítání po dobu 60´

úseky B, C, E

úsek D

osobní

nákladní

celkem

osobní

nákladní

celkem

16

1

17

5

0

5

0

80

0

4

P epo tené hodnoty z místního s ítání hustoty dopravy na celou denní dobu
Denní doba 06 - 22 hod 1)

256

16

272

80

P epo tené hodnoty z místního s ítání hustoty dopravy na celou no ní dobu
No ní doba 22 - 06 hod 2)

10

1

11

4

Poznámka k tabulce . 2:
Úseky komunikací jsou znázorn ny na obr. . 2.
V úseku A je v sou asnosti zákaz vjezdu motorových vozidel tzn., že v tomto úseku není
v sou asnosti prakticky žádný provoz
1)

2)
Car16 = 16 · Car1
Car 8 = (Car16 / 0,96) · 0,04
Car1 - po et pr jezdu vozidel za 1 hod v denní dob
Car16 - po et pr jezdu vozidel v denní dob za 16 hod
Car8 - po et pr jezdu vozidel v no ní dob za 8 hod
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B. III. Údaje o výstupech
B. III. 1. Ovzduší
Etapa výstavby zám ru
Zdrojem emisí p i výstavb zám ru bude provoz stavebních mechanism
obslužná nákladní automobilová doprava na p íjezdových komunikacích.

na staveništi a

Vzhledem k neznalosti po tu a nasazení stavebních mechanism a obslužné dopravy není
možné p esn vy íslit množství emitovaných zne iš ujících látek vyvolaných provozem
mechanism a obslužné dopravy, ale vzhledem k malému rozsahu a charakteru stavby lze
p edpokládat, že budou nízké. Proto nebyla etapa výstavby v rozptylové studii uvažována.
Etapa provozu zám ru
Rozptylová studie byla uvažována pro tyto zne iš ující látky: benzo(a)pyren, benzen, NO2,
PM10.
Provozem zám ru vzniknou následující nové zdroje zne iš ování ovzduší:
Plošné zdroje emisí
Plošným zdrojem emisí bude provoz parkovišt s celkovou kapacitou max. 150 parkovacích
míst.
Parkovišt
Emisní faktory osobních automobil , autobus a karavan byly spo ítány pomocí
výpo etního programu MEFA-02, který je stanoven na ízením vlády . 597/2006 Sb.,
v platném zn ní a sd lením MŽP. Výpo et byl proveden pro rok 2010, rychlost jízdy
20 km/hod a emisní úrove Euro 3.
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. V rozptylové studii byly
uvažovány reprezentativní škodliviny benzo(a)pyren, benzen, NO2, PM10.
Tabulka . 3: Hodnoty emisního faktoru – plošné zdroje
Zne iš ující látka
Osobní automobil

Autobus

Benzo(a)pyren [µg/km]

0,0271

0,1903

Benzen [g/km]

0,0035

0,0215

NOx [g/km]

0,1806

6,8567

PM10 [g/km]

0,0005

0,3299

Výpo et hmotnostního toku:
po et pr jezd osobních vozidel/hod x ujetá vzdálenost na parkovišti v km x emisní faktor
zne iš ující látky pro osobní automobil a danou rychlost v g/km + po et pr jezd
autobus /hod x ujetá vzdálenost na parkovišti v km x emisní faktor zne iš ující látky pro
autobusy a danou rychlost v g/km.
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Tabulka . 4: Výsledné hmotnostní toky a ro ní emise na jednotlivých úsecích
Pakovišt

BaP
[g/s]

BaP
[t/rok]

Benzen
[g/s]

Benzen
[t/rok]

NOx
[g/s]

NOx
[t/rok]

PM10
[g/s]

PM10
[t/rok]

1

3,01.10

-12

3,12.10-11

0,39.10

-6

4,04.10-06

20,1.10

-6

2,08.10-04

0,06.10

-6

6,22.10-07

2

6,02.10-12

6,24.10-11

0,78.10-6

8,09.10-06

40,1.10-6

4,16.10-04

0,11.10-6

1,14.10-06

3

13,9.10

-10

1,76.10-6

1,82.10

170,5.10-6

1,77.10

4

18,4.10-12

1,91.10-10

5

1,5.10-12

1,56.10

-11

0,19.10-6

1,97.10

6

0,53.10

5,50.10

-12

0,07.10-6

7,26.10

7

0,11.10-12

8

0,45.10

9

-12

-12

1,44.10

2,34.10

-6

-05

2,43.10-05

-03

4,81.10

-6

4,99.10

-05

200,6.10

2,08.10-03

4,89.10-6

5,07.10-05

-06

10,03.10-6

1,04.10

-04

0,03.10-6

3,11.10

-07

-07

3,51.10-6

3,64.10

-05

0,009.10

9,33.10

-08

0,002.10-6

2,07.10-08

-6

-6

1,14.10-12

0,01.10

-6

1,04.10-07

0,75.10

-6

7,78.10-06

4,67.10

-12

0,06.10

-6

6,22.10

-07

3,01.10

-6

3,12.10

-05

0,008.10

4,5.10

4,67.10

-11

0,58.10-6

6,01.10

-06

30,1.10-6

3,12.10

-04

0,08.10

10

2,4.10-12

2,49.10-11

0,31.10

-6

3,21.10-06

16,1.10

-6

1,67.10-04

11

0,9.10

9,33.10

-12

0,12.10

-6

1,24.10

-06

6,02.10

-6

6,24.10

12

0,08.10-12

8,29.10-13

0,01.10-6

1,04.10-07

0,5.10-6

5,18.10-06

0,001.10-6

1,04.10-08

13

0,19.10-12

1,97.10

-12

0,02.10-6

2,07.10

-07

1,3.10-6

1,35.10

-05

0,003.10-6

3,11.10

-08

14

1,19.10

-12

1,23.10-11

0,1.10-6

1,04.10

-06

5.10-6

5,18.10

-05

1,04.10

-07

15

0,68.10-12

7,05.10-12

0,09.10-6

9,33.10-07

4,5.10-6

4,67.10-05

16

0,05.10-12

5,18.10-13

0,005.10-6

5,18.10-08

0,3.10-6

3,11.10

-12

-12

-12

-05

-06

-6

-6

0,04.10-6
0,02.10

0,01.10

-6

-6

0,01.10-6
0,0008.10-6

8,29.10

-08

8,29.10

-07

4,15.10-07
2,07.10

-07

1,04.10-07
8,29.10

Poznámka k tabulce . 4:
P íjezdové komunikace byly rozd leny na úseky, které jsou zobrazeny v p íloze
rozptylové studie.

-09

. 1

Liniové zdroje emisí
Liniovým zdrojem emisí bude automobilová doprava na silnicích vedoucích z obcí Provodov,
Šonov a Kleny do areálu autokempu.
V rozptylové studii byl použit p edpoklad, že v sezón p ijede k areálu autokempu 209
osobních aut a cca 1 autobus denn , provoz zám ru bude 24 hodin denn .
Tabulka . 5: Hodnoty emisního faktoru (výstup z výpo etního programu MEFA-02, výpo et
byl proveden pro rok 2010, rychlost jízdy 50 km/hod a emisní úrove Euro 3)
Zne iš ující látka

Osobní automobil

Autobus

Benzo(a)pyren [µg/km]

0,0427

0,3423

Benzen [g/km]

0,0028

0,0108

NOx [g/km]

0,1588

4,1007

PM10 [g/km]

0,0005

0,1440

Empla spol. s r.o.
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Výpo et hmotnostního toku pro rychlost 50 km/h pro jednotlivé úseky na p íjezdových
komunikacích:
po et pr jezd osobních vozidel/hod x emisní faktor zne iš ující látky pro osobní automobil a
danou rychlost v g/km + po et pr jezd autobus /hod x emisní faktor zne iš ující látky pro
autobusy a danou rychlost v g/km.
Tabulka . 6: Výsledné hmotnostní toky a ro ní emise na jednotlivých úsecích p íjezdových
komunikací
Úsek
BaP
komunikace
[g/s]
.

BaP
[t/rok]

Benzen
[g/s]

Benzen
[t/rok]

NO2
[g/s]

NO2
[t/rok]

PM10
[g/s]

PM10
[t/rok]

6,22.10-12

0,033.10-6

3,42.10-07

3,04.10-6

3,15.10-05

0,045.10-6

4,67.10-07

1

0,6.10-12

2

0,47.10

-12

4,87.10

-12

0,023.10

3

0,35.10

-12

3,63.10

-12

4

0,13.10-12

5

0,13.10-12

-6

2,38.10

-07

2,51.10

-6

2,60.10

-05

0,044.10

-6

4,56.10

-07

0,023.10

-6

2,38.10

-07

2,07.10

-6

2,15.10

-05

0,042.10

-6

4,35.10

-07

1,35.10-12

0,008.10-6

8,29.10-08

0,49.10-6

5,08.10-06

0,001.10-6

1,04.10-08

1,35.10-12

0,008.10-6

8,29.10-08

0,49.10-6

5,08.10-06

0,001.10-6

1,04.10-08

Poznámka k tabulce . 6:
P íjezdové komunikace byly rozd leny na p t úsek , které jsou zobrazeny v p íloze . 1
rozptylové studie (odpovídají úsek m A, B, C, D, E použitých v hlukové studii – obrázek
. 2).

B. III. 2. Odpadní vody
Deš ové odpadní vody
Deš ové vody dopadající na zelené plochy v areálu autokempu budou p irozen vsakovány
do p dy. Nebude se jednat o odpadní vody.
Deš ové odpadní vody z ve ejného parkovišt pro 100 o ploše cca 4 243 m2 a z jednotlivých
zpevn ných parkovacích ploch v areálu kempu o celkové rozloze cca 600 m2 budou
vsakovány do p dy (ze zpevn ných ploch budou svedeny p es speciální sorp ní vrstvu
zachycující ropné látky).
Poznámka: Zabezpe ení proti p ípadným úkap m ropných látek do podloží bude ešeno
v dalších stupních projektové dokumentace (k územnímu ízení, pro stavební povolení).
Výpo et p edpokládaného odtoku potencionáln zne išt ných deš ových vod ze zpevn ných
ploch zám ru:
Pro výpo et pr m rného odtoku srážkových vod se použije následujícího vztahu (p evzatého
z SN 75 6101):
Q = ψ x P x S,
kde:
ψ ...... koeficient sou initele odtoku
pro asfaltové a betonové vozovky (p i sklonu 1 - 5%) = 0,8
P .......plocha (parkovací stání, vnitroareálové komunikace)
celková nezastav ná (zpevn ná) plocha = cca 5 000 m2
S ...... ro ní úhrn srážek.............0,7 m
Pr m rné ro ní množství zne išt ných srážkových vod (Q):
Q = 5 000 x 0,8 x 0,7 = 2 800 m3
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Maximální odtok deš ových vod ze zpevn ných ploch zám ru (pro 15 minutový déš ):
Q15 = x P x i ,
kde:
ψ .... koeficient sou initele odtoku = 0,8
P .... p dorysný pr m t odvod ované plochy v ha = cca 0,5 ha
i ...... intenzita p ívalového 15-ti minutového dešt .... i = 113 l/s.ha s periodicitou p=1
Q15 =

x P x i = 0,8 x 0,5 x 113 = 45,2 l/s

Technologické odpadní vody
Nebudou vznikat. V areálu kempu nebude provozován žádný restaura ní provoz, který by byl
producentem odpadních vod.
Splaškové odpadní vody
Dle sm rnice SN 75 6101 se p edpokládá produkce splaškových odpadních vod shodná
s vypo tenou pot ebou pitné vody. P edpokládaná pr m rná maximální denní spot eba vody
tedy iní 38 m3/den. P edpokládaná maximální ro ní produkce splaškových vod
5 750 m3/rok.
Splaškové vody budou vypoušt ny do jímky odpadních vod na vyvážení. Obsah jímky bude
vyvážen k likvidaci na OV (Provodov-Šonov nebo eská Skalice). P i p edpokladu
podzemní akumula ní jímky o objemu cca 40-50 m3, bude muset být v sezón obsah jímky
vyvážen cca 1x denn .

B. III. 3. Odpady
Odpady vznikající b hem p ípravy území
Výstavbová fáze realizace zám ru bude spo ívat v drobných terénních úpravách stávajícího
terénu a v kopání základ jednotlivých staveb. Získaná skrývková zemina nebude odpadem,
ale materiálem vhodným pro další využití (nap . k následným terénním úpravám nebo
v zem d lství).
B hem stavebních inností zahrnujících výstavbu jednotlivých stavebních objekt kempu,
provedení p ípojek na inženýrské sít , zpevn ní n kterých ploch, výstavbu ve ejného
parkovišt , budou vznikat odpady typické pro stavební innost. Dle katalogu odpad
(vyhláška MŽP . 381/2001 Sb., v platném zn ní) se bude jednat zejména o odpady
kategorie „ostatní odpad“, kdy se bude jednat o odpady charakterizované katalogovými ísly
ady 17 (zbytky stavebního materiálu – beton, cihly, asfaltové sm si, d evo, sklo, plasty) a
ady 15 (r zné druhy obal – sm sné, papírové a lepenkové obaly, plastové obaly, isticí
tkaniny a ochranné od vy neuvedené pod íslem 15 02 02). V malé mí e budou vznikat také
sm sné komunální odpady kat. . 20 03 01.
Výstavbou se nevylu uje také vznik malého množství nebezpe ných odpad , kterými budou
nap . odpady ze skupiny 08 z používání nát rových hmot, dále odpady kat . 15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek nebo obaly t mito látkami zne išt né, 15 02 02 absorp ní inidla, isticí tkaniny a ochranné od vy zne išt né nebezpe nými látkami,
p ípadn zbytky asfaltu - kat. . 17 03 01, i zemina a kamení obsahující nebezpe né látky kat. . 17 05 03.
Množství odpad vznikajících ve výstavbové etap není v sou asné dob
ur it, bude záležet také na hospoda ení stavební firmy.

možné p esn

V dalším stupni projektové dokumentace budou specifikována p ibližná množství a druhy
odpad , prostory pro shromaž ování nebezpe ných odpad a jejich p edpokládaný zp sob
odstran ní.
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Dodavatel stavby, který bude p vodcem odpad ve smyslu zákona . 185/2001 Sb.,
o odpadech, v platném zn ní, bude povinen plnit povinnosti p vodce odpadu, dle ustanovení
tohoto zákona a jeho pr vodních p edpis v platném zn ní.
Veškeré odpady budou p edány oprávn ným osobám k využití nebo odstran ní v souladu
s požadavky zákona o odpadech.
Odpady vznikající b hem provozu zám ru
B hem provozu zám ru se p edpokládá vznik pouze sm sných komunálních odpad
kat. . 20 03 01 a z n ho vyt íd ných složek ur ených k dalšímu využití. Dále z údržby areálu
vzniknou zbytky barev a obal z nát rových hmot a z údržby travnatých ploch bude vznikat
biologicky rozložitelný odpad. V p ípad instalace lapolu, bude vznikat nebezpe ný odpad
kat. . 13 05 02.
V následující tabulce jsou uvedeny druhy odpad , které budou pravd podobn vznikat p i
provozu zám ru.
Tabulka . 7: Druhy odpad , které budou pravd podobn vznikat b hem provozu zám ru
Kód

Kategorie

08 01 11

N

13 0 5 02
15 01 10
20 01 01
20 01 02
20 01 21

N
N
O
O
N

20 01 35

N

20 01 39
20 01 40
20 02 01
20 03 01
20 06 07

O
O
O
O
O

Název odpadu
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpoušt dla
nebo jiné nebezpe né látky
Kaly z odlu ova oleje
Obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek
Papír a lepenka
Sklo
Zá ivky a jiný odpad obsahující rtu
Vy azené elektrické a elektronické za ízení obsahující
nebezpe né látky neuvedené pod ísly 20 01 21 a 20 01 23
Plasty
Kovy
Biologicky rozložitelný odpad
Sm sný komunální odpad
Objemný odpad

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

Odpady vzniklé v rámci provozu zám ru budou shromaž ovány ve sb rných nádobách, po
jejich napln ní s nimi bude nakládáno v souladu se zákonem . 185/2001 Sb., ve zn ní
pozd jších p edpis .
Odpady vzniklé p i p ípadném ukon ení zám ru
V p ípad nutnosti odstran ní stavebních objekt , které vzniknou realizací zám ru vznikne
p i demolici a demontáži t chto objekt stavební odpad v množství odpovídajícím použitému
materiálu pro výstavbu t chto objekt .
Legislativa k nakládání s odpady:
Vznikající odpady b hem výstavby, samotného provozu zám ru a po p ípadném ukon ení
zám ru 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.
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Odpady 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 oprávn ným osobám.
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 . 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 .
Bude vedena pr b žná evidence o odpadech a pln ny další povinnosti vyplývající ze zákona
o odpadech a provád cích p edpis . Je t eba dbát na p edcházení vzniku odpad , omezovat
jejich množství a nebezpe né vlastnosti. Jednotlivé druhy odpad musí být p edávány pouze
osobám oprávn ným k nakládání s t mito druhy odpad .
S upot ebenými zá ivkami, p ípadn s elekroza ízeními se bude nakládat v režimu zp tného
odb ru použitých výrobk (dle ustanovení §38 zákona .185/2001 Sb., v platném zn ní).
V provád cích projektech budou uvedeny jednotlivé druhy odpad vznikající b hem výstavby
i provozu zám ru, jejich p edpokládané množství a zp sob shromaž ování, t íd ní,
odstran ní i využití.

B. III. 4. Hluk a vibrace
Na posuzovaném zám ru lze vyspecifikovat tyto zdroje hluku:
- stacionární zdroje hluku (vzduchotechnika)
- dopravní hluk vyvolaný provozem dopravní obslužností autokempu a návšt vníky
ešeného autokempu v etn p ilehlého parkovišt .
Stacionární zdroje hluku
Poznámka: V hlukové studii (Empla s.r.o., arch . 10/06) byla jako další stacionární zdroj
hluku v denní i no ní dob uvažována biologická OV (v trací otvory – m ížky v OV s.
L1Aeq,T = 60 dB), která byla p vodn zvažována v areálu kempu. Tato OV nebyla
vodoprávním ú adem schválena, proto nebude v areálu instalována.
Finální vý et zdroj hluku zám ru bude specifikován v projektove dokumentaci pro územní
ízení, p ípadn pro stavební povolení.
Základní parametry stacionárních zdroj hluku p edpokládaných k umíst ní v areálu kempu
jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka . 8: Stacionární zdroje hluku umíst né na zám ru - p epo et na nejhlu n jších
denních po sob jdoucích 8 hodin a nejhlu n jší no ní hodinu
Zdroj hluku

po et
zdroj

L1Aeq,T2) d
(dB)

Sv

LWA

t

LWA´

-

51,5

480

51,5

(m2)

(m)

(dB)

(min) (dB)

DENNÍ DOBA - nejhlu n jších po sob jdoucích 8 hodin
axiální ventilátor1)

26

40,0

1,5

Pojezd vozidel v areálu autokempu (denní doba) - 48 pr jezd vozidel k chatkám (24 stání)
a 70 pr jezd vozidel k autokar m 4)
NO NÍ DOBA - nejhlu n jší 1 hodina
axiální ventilátor
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Poznámka k tabulce . 8:
1)

vzhledem k tomu, že nejsou známy konkrétní použité ventilátory, byl pro modelový výpo et použit
malý axiální ventilátor EDM 100 firmy Elektrodesign ventilátory s.r.o. s pr tokem 95 m3/hod a
s ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LpAeq = 40 dB m ené ve vzdálenosti 1,5 m od vyza ující
plochy ventilátoru

2)

ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve vzdálenosti d od zdroje hluku

4)

po et pr jezd vozidel na komunikacích uvnit areálu autokempu

initel sm rovosti Q = 2
Vysv tlivky:
hladina akustického tlaku A nam ená ve vzdálenosti d od zdroje
L1pAeq,T
vzdálenost ve které byla m ena L1pAeq od zdroje hluku
d
Sv
obsah vyza ující plochy (pláš ohrani ující zdroj hluku ve vzdálenosti d od zdroje)
LW
hladina akustického výkonu
t
doba chodu zdroje hluku v pr b hu jednoho pracovního dne
LwA´
hladina akustického výkonu A p epo tena na 8 nejhlu n jších denních hodin resp.
1 no ní hodinu

Dopravní hluk
Pro zpracování dopravního hluku zpracovatel hlukové studie použil výpo tový program „Hluk
+, Verze 7 Beta Dxf - Výpo et dopravního a pr myslového hluku ve venkovním prost edí “.
Výpo et byl v hlukové studii proveden pro denní (T=16 h) a no ní (T=8 h) dobu - modelový
rok 2010.
Pro modelový výpo et dopravního hluku, který mapuje p edpokládanou hlukovou zát ž
posuzované lokality dopravním hlukem, byly použity po ty pr jezd vozidel dodané
zadavatelem oznámení. Informace o dopravním zatížení posuzované lokality vlivem zám ru
jsou uvedeny v kapitole oznámení B. II. 4.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ V DOT ENÉM ÚZEMÍ
C.1. Vý et nejzávažn jších environmentálních charakteristik dot eného území
C. 1. 1. Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání
Lokalita, do které bylo navrženo umístit zám r, se nachází na zem d lských plochách, které
však nejsou intenzivn zem d lsky využívány. Posuzované území z v tší ásti pokrývají
nekosené louky. Na dot ené území na severozápad navazuje sekaná kulturní louka, na
severovýchod orná p da. P i pob eží vodní nádrže Rozkoš se nachází nízká zele .
Dle územního plánu obce se v blízkosti posuzované lokality nenachází rekrea ní plochy,
pouze objekty ob anského vybavení.
Jedná se o území vyzna ující se nízkou hustotou osídlení. Posuzovaná lokalita se nachází
v dostate né vzdálenosti od obytné zástavby.
Dopravní cesty, u kterých se vlivem realizace zám ru zvýší dopravní frekventovanost, jsou
vedeny p es obec Še e a okolní obce (Kleny, Domkov).
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Vodní nádrž Rozkoš je v sou asné dob využívána k rekrea ním ú el m. Vyhláškou
Ministerstva zdravotnictví . 159/2003 Sb. byla na této nádrži stanovena koupací oblast.
Východní ást vodní nádrže Rozkoš (k.ú. Domkov, Lhota u Naho an, Velká Jesenice) byla
vyhlášena p echodn chrán nou plochou do roku 2012 z d vodu ochrany hnízdních,
migrujících a zimujících pta ích populací, pro kterou platí ada omezení týkajících se
rekrea ního využívání. P echodn chrán ná plocha nezasahuje do lokality vymezené pro
provoz navrhovaného autokempu v blízkosti obce Še e .

C. 1. 2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace p írodních zdroj
V míst zám ru se nenachází žádná chrán ná ložisková území ani jiné p írodní zdroje.
P edm tná lokalita se nachází v Chrán né oblasti p irozené akumulace vod Východo eská
k ída (CHOPAV), pro kterou platí ochrana dle zákona o vodách . 254/2001 Sb., v platném
zn ní.
Žádné jiné chrán né území ani vymezené ochranné pásmo nebude dot eno, tudíž se pro
posuzovanou lokalitu nevztahují žádná zvláštní omezení. Zám r bude provozován v souladu
s platnou legislativou R.
ešení uvažovaného zám ru bude technicky zabezpe eno tak, aby jeho provozem nemohlo
dojít ke zne išt ní okolního prost edí (p d, povrchových a podzemních vod) ani k havarijním
stav m.

C. 1. 3. Schopnost p írodního prost edí snášet zát ž
C. 1. 3. 1. Zvlášt chrán ná území, území p írodních park , území historického,
kulturního nebo archeologického významu
Zvlášt chrán ná území (NP, CHKO, NPR, PR) dle zákona . 114/1992 Sb., o ochran
p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis se v míst zám ru ani v bližším okolí
nevyskytují.
Nejbližším maloplošným zvlášt chrán ným územím je cca 2 km vzdálená p írodní
rezervace Dubno (m eno vzdušnou arou) a národní p írodní památka Babi ino údolí
(cca 3,5 km vzdušnou arou).
Obr. . 4: Znázorn ní umíst ní maloplošných zvlášt chrán ných území

Zám r
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P echodn chrán ná plocha „Rozkoš“, která zasahuje do k.ú. Domkov, Lhota u Naho an,
Velká Jesenice byla dle §13 odst. 1 zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve
zn ní pozd jších p edpis , vyhlášena rozhodnutím Okresního ú adu Náchod, referát
životního prost edí, .j.: 16538/01/ŽP-No/A ze dne 23.1.2002, na dobu od 1.4.2002 do
31.3.2012 za ú elem ochrany hnízdních, migrujících a zimujících pta ích populací,
p edevším významných a zvlášt chrán ných pta ích druh , vyskytujících se jak trvale, tak i
do asn a nep edvídan a dále z d vod studijních a v deckých. V oblasti PCHP Rozkoš
bylo v letech 1973 - 2000 zastiženo nejmén 263 druh pták , z nichž minimáln u 123
druh bylo prokázáno hnízd ní. Na lokalit bylo zaznamenáno 23 druh pták kriticky
ohrožených (hnízdí nap . ch ástal vodní, ledná ek í ní, rákosník velký,...), 46 druh pták
siln ohrožených a 27 druh pták ohrožených. Na pozemky tvo ící PCHP je dle citovaného
rozhodnutí zakázán vstup, vjezd na kole, koni, motorovými a jinými vozidly, plavidly všeho
druhu, je zakázáno koupat se, plavat, tábo it a bivakovat, provozovat jakékoli vodní sporty,
provozovat rybolov, p ikrmování ryb, pasení hospodá ských zví at, volný pohyb ps a jiných
v zajetí chovaných živo ich , zakázáno chovat vodní pernatou zv , p ikrmovat zv do vody
nebo na obnaženém dn . Další innosti jsou vázány na p edchozí písemný souhlas orgánu
ochrany p írody, atd.
Hranice PCHP Rozkoš je vyty ena na všech lomových bodech, na pevnin tabulemi
s nápisem, na vodní hladin v letním období bójemi. Po dobu existence PCHP jsou
získávány podklady pro vyhlášení ZCHÚ. Mapové znázorn ní hranice této PCHP je
znázorn no na následujícím obrázku a je dále sou ástí p ílohy oznámení . 1.
Obr. . 5: Znázorn ní umíst ní p echodn chrán né plochy
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P edm tná lokalita se nachází v Chrán né oblasti p irozené akumulace vod Východo eská
k ída (CHOPAV), pro kterou platí ochrana dle zákona o vodách . 254/2001 Sb., v platném
zn ní.
Dle zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , byla v souladu s právem
Evropských spole enství v eské republice navržena soustava Natura 2000, která na území
R vymezila evropsky významné lokality a pta í oblasti, které používají smluvní ochranu
nebo jsou chrán ny jako zvlášt chrán né území. Posuzovaný zám r nezasahuje do žádné
evropsky významné soustavy (viz. stanovisko orgánu ochrany p írody – p íloha oznámení
. 3).
Z hlediska širších vztah je nejbližší evropsky významnou lokalitou p írodní rezervace Dubno
(kód lokality CZ0523268) o rozloze 81,59 ha, která se od zám ru rozprostírá ve vzdálenosti
cca 2 km (vzdušnou arou).
Druhou nejbližší evropsky významnou lokalitou je Babi ino údolí – Rýzmburk s kódem
CZ0520028. Hlavním p edm tem ochrany jsou následující stanovišt .
7220 Petrifikující prameny s tvorbou p novce
8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svah
9180 Lesy svazu Tilio-acerion
Sledovaná lokalita svými parametry neodpovídá uvedeným stanovištím, ani se zde nevyskytl
žádný z hlavních druh uvedených jako hlavní d vod ochrany nejbližší Evropsky významné
lokality.
Nejbližší pta í oblastí soustavy Natura 2000 je pta í oblast Broumovsko (cca 14 km
vzdušnou arou od zám ru). Hlavním d vodem ochrany v pta í oblasti Broumovsko je výr
velký (Bubo bubo). P edm tná lokalita není vhodným stanovišt m pro hnízd ní uvedeného
druhu, hlavního p edm tu ochrany v pta í oblasti Broumovsko.
Obr. . 6: Znázorn ní soustavy Natura 2000

Zám r
V míst zám ru, ani jeho okolí není evidován žádný památný strom.
Kulturní, historické památky ani archeologická nalezišt se v míst zám ru nenacházejí.
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C. 1. 3. 2. 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.
Cílem ÚSES je izolovat od sebe ekologicky labilní ásti krajiny soustavou stabilních a
stabilizujících ekosystém .
Ekosystém je funk ní soustava živých a neživých složek životního prost edí, jež jsou
navzájem spojeny vým nou látek, tokem energie a p edáváním informací a které se
vzájemn ovliv ují a vyvíjejí v ur itém prostoru a ase.
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.
Biocentra a biokoridory jsou rozlišeny dle jejich významu a rozsahu na lokální, regionální a
nadregionální.
Dle ÚP SÚ Provodov Šonov je nejbližším prvkem lokálních ÚSES vodní nádrž Rozkoš
(LBC . 87). Druhým nejbližším prvkem je LBC . 35 „les Mnichovec“ a LBK . 60 „Za humny“
(viz. obr. . 7).
Nadregionální a regionální prvky ÚSES jsou situovány v dostate né vzdálenosti od zám ru
(viz. obr. . 8).
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Obr. . 7: Znázorn ní umíst ní lokálních systém ekologické stability

LBC - návrh
LBK – návrh
LBC
LBK
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Obr. . 8: Znázorn ní nadregionálních a regionálních ÚSES

C. 1. 3. 3. Významné krajinné prvky
Významný krajinný prvek (VKP) – 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 .
Registrované významné krajinné prvky - ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotné ásti krajiny, které utvá ejí její typický vzhled nebo p ispívají k udržení její stability.
V ešeném území se nenachází žádný registrovaný VKP. V blízkosti zám ru se rozprostírá
VKP „ze zákona“, kterým je rozsáhlá p ehradní nádrž Rozkoš.

C. 1. 3. 4. Území zat žovaná nad míru únosného zatížení (v etn
ekologických zát ží)
Na p edm tném území se nenachází žádné staré ekologické zát že.

C. 1. 3. 5. Extrémní pom ry v dot eném území
V dot eném území nejsou známy žádné extrémní pom ry.
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C.
2. Stru ná charakteristika stavu složek životního prost edí v dot eném
území, které budou pravd podobn významn ovlivn ny
C. 2. 1. Ovzduší
Meteorologická situace
Klimaticky území náleží do mírn teplé oblasti MT11, charakterizované teplým, suchým a
dlouhým létem, krátkým p echodným obdobím s mírn teplým jarem a mírn teplým
podzimem. Zima je krátká, mírná až mírn chladná, suchá až velmi suchá s krátkým trváním
sn hové pokrývky.
Tabulka . 9: Klimatické charakteristiky oblasti MT11
Charakteristiky

Klimatická oblast MT11

Po et letních dn

40 - 50

Po et dn s pr m rnou teplotou >10°C

140 - 160

Po et mrazových dn

110 - 130

Po et ledových dn

30 - 40

Pr m rná teplota v lednu v °C

-2 až –3

Pr m rná teplota v ervenci v °C

17 - 18

Pr m rná teplota v dubnu v °C

7-8

Pr m rná teplota v íjnu v °C

7-8

Pr m rný po et dn se srážkami 1 mm a více

90 - 100

Srážkový úhrn ve vegeta ním období v mm

350 - 400

Srážkový úhrn v zimním období v mm

200 - 250

Po et dn se sn hovou p ikrývkou

50 - 60

Po et dn zamra ených

120 - 150

Po et dn jasných

40 - 50

Pr m rná ro ní teplota je 7,6 oC a pr m rný ro ní úhrn srážek 650 – 750 mm.
Meteorologickou situaci pro pot ebu rozptylové studie popisuje v trná r žice, která udává
etnost sm r v tr ve výšce 10 m nad terénem pro p t t íd stability p ízemní vrstvy
atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a t i t ídy rychlosti v tru
(1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).
Pro výpo et rozptylové studie byla použita v trná r žice pro lokalitu Še e .
Odborný odhad v trné r žice zpracoval
následujícím obrázku:

HMÚ Praha. V trná r žice je zobrazena na
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Obrázek . 9: Grafické znázorn ní v trné r žice pro lokalitu Še e

Tabulka . 10: Hodnoty celkové v trné r žice lokality Še e

m.s-1
1,7
5,0
11,0

S
4,1
1,18
0,03

SV
3,05
0,73
0,02

V
7,59
2,26
0,03

JV
9,49
5,25
0,35

J
7,04
3,3
0,26

JZ
4,73
1,14
0,02

Z
6,57
3,14
0,29

SZ
6,81
2,45
0,05

CALM
30,12
0
0

sou et
79,5
19,45
1,05

sou et 5,31

3,8

9,88

15,09

10,6

5,89

10

9,31

30,12

100/100

Z této v trné r žice vyplývá, že nejv tší etnost výskytu má jihovýchodní vítr s 15,09 %
a jižní vítr s 10,6 %. etnost výskytu bezv t í je 30,12 %.
Vítr o rychlosti do 2,5 m/s se vyskytuje v 79,5 % p ípad , vítr o rychlosti od 2,5 do 7,5 m/s lze
o ekávat v 19,45 % a rychlost v tru nad 7,5 m/s se vyskytuje v 1,05 % p ípad .
I a II. t ída stability po así v p ízemní vrstv atmosféry, tzn. špatné rozptylové podmínky se
vyskytují v 38,03 % p ípad .
Kvalita ovzduší
Posuzovaná lokalita pat í mezi oblasti ze zhoršenou kvalitou ovzduší - sd lení MŽP
vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základ dat za rok 2005.

R –

Základním obecným podkladem pro hodnocení sou asného imisního zatížení uvažovanými
škodlivinami ((benzo(a)pyren, benzen, NO2, PM10,)) jsou výsledky poza ového imisního
m ení.
Nejbližší stanice m ící imisní koncentrace benzo(a)pyrenu a benzenu, jejichž hodnoty lze
vzhledem k reprezentativnosti použít se nachází v Pelh imov - Košeticích.
V Královéhradeckém kraji se monitoring oxidu dusi itého provádí v 9 m ících stanicích,
nejbližší m ící stanicí je stanice . 539 Velichovky a stanice . 1354 Slavný. Na t chto
stanicích není uvedena hodinová koncentrace. Další stanicí, kterou lze použít je stanice
. 1504 Trutnov – Mládežnická.
V Královéhradeckém kraji se monitoring PM10 provádí v 9 m ících stanicích, nejbližší m ící
stanicí je stanice . 539 Velichovky (charakterizace stanice je výše v textu). Další stanice,
kterou lze použít je stanice . 1496 Vrchlabí.
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Benzo(a)pyren
Na stanici . 1562 Pelh imov – Košetice dosahovala v roce 2006 pr m rná ro ní hodnota
koncentrace benzenu 0,2 ng/m3.
V roce 2006 nebyl ro ní limit 1,0 ng/m3 p ekro en.
Benzen
Na stanici . 1562 Pelh imov – Košetice dosahovala v roce 2006 pr m rná ro ní hodnota
koncentrace benzenu 0,51 µg/m3.
V roce 2006 nebyl stanovený ro ní imisní limit pro benzen (5 µg/m3, mez tolerance 4 µg/m3 )
p ekro en.
NO2
Na stanicich uvedených výše denní maximum NO2 v roce 2006 dosahovalo hodnot od 50,3
do 94 µg/m3 (8.7.), 95% kvantil = 25,1 až 29,3 µg/m3, 98% kvantil = 38,6 až 48,4 µg/m3.
Hodinové maximum ze stanice . 1504 bylo 41,9 µg/m3 (98% kvantil). Hodnota ro ní
pr m rné koncentrace za rok 2006 byla stanovena na uvedených 3 m ících stanicích na
11,6 až 12,3 µg/m3.
Stanovené ro ní imisní limity pro NO2 v roce 2006 nebyly na m ících stanicích . 539, .
1354 a . 1504 p ekra ovány.
Limity pro NO2 z roku 2006:
hodinový limit: 200,0 µg/m3

ro ní limit: 40,0 µg/m3

hodinová mez tolerance: 40,0 µg/m3

ro ní mez tolerance: 8,0 µg/m3

PM10
Na stanici . 539 dosahovalo denní maximum koncentrace PM10 238 µg/m3 (31.1.), 98%
kvantil = 181,0 µg/m3 a na stanici . 1496 dosahovalo denní maximum koncentrace 117
µg/m3 (30.1.), 98% kvantil = 65,0 µg/m3. Hodnota ro ní pr m rné koncentrace za rok 2006
byla stanovena na 41,2 µg/m3 a 28,5 µg/m3.
Limity pro PM10 z roku 2006:
denní limit 50,0 µg/m3 ,

ro ní limit 40,0 µg/m3

Stanovené ro ní imisní limity pro PM10 nebyly na m ící stanici . 1496 p ekro eny. Imisní
limity maximálních 24-hodinových koncentrací PM10 jsou p ekra ovány již v hodnotách
poza ového 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 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.
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Pro sou asný stav lze pro posuzovanou lokalitu odhadnout maximální hodinové imisní
koncentrace NO2 50 µg/m3.
Pro sou asný stav lze pro posuzovanou lokalitu odhadnout pr m rné ro ní imisní
koncentrace NO2 2 µg/m3.
Pro výhledový stav lze pro posuzovanou lokalitu odhadnout maximální hodinové imisní
koncentrace NO2 20 µg/m3.
Pro výhledový stav lze pro posuzovanou lokalitu odhadnout pr m rné ro ní imisní
koncentrace NO2 1 µg/m3.
Pro sou asný stav lze pro posuzovanou lokalitu odhadnout pr m rné ro ní imisní
koncentrace benzenu 0,06 µg/m3.

C. 2. 2. Voda
Hydrologické pom ry
Hydrologicky p edm tné území náleží do povodí Rozkošského potoka ( íslo hydrologického
po adí 1-01-03-056). Území je odvod ováno potokem pramenícím 1 km severn
od Vysokova a Rozkošským potokem.
V tší ást okresu Náchod je odvod ována ekou Metují, která protéká celým okresem
od severu k jihu a u Jarom e se vlévá spolu s Úpou, která odvod uje západní ást okresu,
do Labe.
Významnou sou ástí vodního hospodá ství je p ehradní nádrž Rozkoš ( .h.p. 1-01-02-056),
která byla vybudována v letech 1966 – 1972 na potoce Rozkoš, zaujímá rozlohu p es 1 000
ha, a dosahuje pr m rné hloubky 10 m. Nádrž Rozkoš slouží jako regulátor stavu vody na
st edním toku Labe (k regulaci pr toku vody v ece Úp ) a zárove je i významným
st ediskem rekreace a vodních sport . Údolní nádrž Rozkoš byla vybudována v letech 1966–
1972.
Charakteristiky nádrže Rozkoš:
Kóta hladiny – stálý prostor … 271,6 m n.m.
Kóta hladiny – zásobní prostor … 280,5 m n.m.
Kóta hladiny – celkový ovladatelný prostor … 282,6 m n.m.
Objem – stálý prostor ... 12,054 mil. m3
Objem – zásobní prostor ... 52,134 mil. m3
Objem – celkový ovladatelný prostor ... 76,154 mil. m3
Zatopená plocha – stálý prostor …423 ha
Zatopená plocha – zásobní prostor … 893 ha
Zatopená plocha – celkový ovladatelný prostor … 1 000 ha
Kvalita vod
Vodní nádrž Rokoš je rekrea n
využívána. Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví
. 159/2003 Sb. byla na této nádrži stanovena koupací oblast. Spole nost Povodí Labe s.p.,
na této nádrži a jejich p ítocích provádí pravidelné sledování kvality vody. Z výsledk t chto
sledování mimo jiné vyplývá, že nádrž je nadm rn zásobována živinami (eutrofizace).
Eutrofizace je zp sobena zvýšeným obsahem minerálních živin, p edevším slou enin fosforu
a dusíku ve vazb na teplotu vody. Pokra ující eutrofizace vede k nep íznivému rozvoji
vodního kv tu. D sledkem tohoto jevu je ohrožování rekrea ní funkce vodní nádrže Rozkoš.
Sou ástí koncepce ochrany vody v nádrži Rozkoš je d sledné odvedení všech odpadních
vod (i p ed išt ných) pod nádrž Rozkoš.
Funkce vodní nádrže Rozkoš:
- nalepšení pr tok
- ochrana p ed povodn mi
- rekreace
Empla spol. s r.o.

32

Autokemp a parkovišt Še e

C. 2. 3. P da
Druhy p d
Území okresu Náchod náleží do regionu illimerických a hn dých p d. ást okresu pokrývají
hn dozem typická a luvická na spraších a sprašových hlínách. Kolem nádrže Rozkoš se na
slínitých jílech až slínech vyvinula pararendzina typická, na polygenetických hlínách a
svahovinách opuk, potom pararendzina karnbizemní (pelosoly).
Erozní innost
Vodní a v trné erozi jsou obecn vystavovány p edevším zem d lsky obd lávané rozsáhlé
plochy na svažitém terénu. V ešeném území se nachází spíše rovinné plochy lemované
rozsáhlou vodní plochou, stromovými a ke ovými porosty nebo p erušené urbaniza ními
prvky krajiny (dopravní komunikace, zástavba).

C. 2. 4. Geofaktory území
Geologie
Geologicky se území nachází p i severovýchodním okraji eské k ídové pánve. Horninové
prost edí je tvo eno zpevn nými usazeninami permokarbonu a k ídy, které jsou p ekryty
nezpevn nými usazeninami kvartérního stá í.
Permokarbonské usazeniny tvo í n kolik set metr mocný komplex arkózových pískovc a
lupk rudohn dé barvy. Cenomanské souvrství je tvo eno vrstvami pískovc r zného
charakteru ocelkové mocnosti okolo 25 m. Na povrch cenomanské sedimenty vycházejí
v severní ásti povodí severn od Vysokova, ve svazích údolí soub žného s údolím
Vysokovského potoka.
Spodnoturonské souvrství na sedimenty cenomanského stá í transgresivn nasedá. Vývoj
souvrství je litologicky monotónní. Ve vrstevním sledu p evládají slínité prachovce až
jemnozrnné pískovce, spongility a slínité vápence o p vodní mocnosti 45 -–60 m.
St ednoturonské souvrství je nejmladším k ídovým lenem. Je zachováno pouze ve svém
nejstarším vývoji v mocnosti do 50 m. Litologicky je tvo eno monotónním komplexem
slínitých prachovc až prachovitých slínovc se zna ným podílem jílovité složky.
Kvarterní usazeniny tvo í pokryv tém celého území. Zastoupeny jsou p evážn produkty
zv trávání horninového masivu – eluviální a svahové sedimenty. Mocnosti kvarterních vrstev
se zpravidla pohybují v rozmezí 1-3 m.
Hydrogeologie
Hydrogeologicky území náleží do hydrologického rajonu 422 Podorlická k ída. Vyvinut je
dvoukolektorový systém vázaný na propustné vrstvy k ídového stá í: pr linov puklinový
kolektor cenomanský a puklinový kolektor spodnoturonský.
V ešeném území je hladina podzemních vod obou kolektor mírn napjatá s negativní
výtla nou úrovní. Piezometrická výška hladiny podzemních vod je v p ípad
spodnoturonského kolektoru p ibližn 8 – 20 m pod terénem, v p ípad cenomanského
kolektoru cca 3 - 20 m. St ednoturonské souvrství má charakter izolátoru až poloizolátoru.
Jeho t snící charakter je porušen podél tektonických poruch. Malé zvodn ní je ve
st ednoturonském komplexu vázáno na pásmo podpovrchového rozpojení horninového
masivu. Založený systém tektonických poruch ur uje p ednostní ob hové trasy podzemních
vod. V drcených pásmech tektonických poruch je propustnost horninového prost edí
o n kolik ád vyšší oproti okolnímu horninovému masivu.
Zdroje podzemních vod jsou p ednostn dopl ovány v pásmech výchoz propustných hornin
p i severovýchodním okraji povodí Rozkošského potoka. Sm r proud ní podzemních vod
hlubšího ob hu je SV-JZ, kde se tyto p írodn odvod ují do vodních tok (Rozkošský potok,
Úpa).

Empla spol. s r.o.

33

Autokemp a parkovišt Še e

C. 2. 5. Fauna a flóra, ekosystémy
Dle biogeografického len ní (M. Culek, 1995) náleží p edm tné území do Cidlinskochrudimského bioregionu 1.9. Bioregion leží z ásti v termofytiku. Území náleží do oblasti
st edoevropské teplomilné kv teny, obvodu teplomilné kv teny. Ve fló e jsou zastoupeny
subatlantské typy reprezentované druhy jako pupe ník obecný, ovsí ek obecný, b lolístka
nejmenší, z kontinentálních druh se vyskytují ost ice plsnatá i v esovištní, plamének p ímý,
tužebník obecný, len žlutý a druhy širokých niv jako nap . nadmutice bobulnatá, ost ice
pob ežní, pryšec plocholistý, atd.
Podle mapy potenciální p irozené vegetace náleží území k ernýšové dubohab in
(Melampyro nemorosi-Carpinetum) (NEUHÄUSLOVÁ & al. 1998).
Dlouholetý botanický výzkum p ehrady Rozkoš a bezprost edního okolí provádí František
Krahulec (KRAHULEC 1969, 1975, 1981, 1989, KRAHULEC & KAPLAN 1994, KRAHULEC
& al. 1980). Z botanicky významných lokalit se nejblíže nacházejí PR Dubno, VKP les
Mnichovec a louky mezi obcemi Domkov a Doubravice.
Pro posuzované území bylo v íjnu roku 2005 vypracováno biologické posouzení (RNDr. V.
Samková Ph.D., RNDr. J. Veselý) a dopln k biologického hodnocení (Mgr. Jan Losík) v zá í
2007, které jsou p ílohou oznámení . 8.
Posouzení z roku 2005 vystihuje pozdn letní a podzimní aspekt (polovina zá í a první
polovina íjna). Pozornost byla v nována savc m, pták m, plaz m a obojživelník m. Dále
byl sledován stav rostlinných spole enstev. U všech jmenovaných skupin byla zjiš ována
p edevším p ítomnost zvlášt chrán ných druh resp. druh uvedených ve vyhlášce 395/92
Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
Charakteristika vegetace na posuzované lokalit
P i botanickém pr zkumu bylo území rozd leno na 4 lokality:
1. nekosené louky na parcele 78/2
2. nekosené louky na parcele 13/2
3. remíz podél b ehu Rozkoše na parcelách 78/2, 157/2
4. b eh p ehrady Rozkoš
Posuzované území z v tší ásti pokrývají nekosené louky, v minulosti pravd podobn
p eorané. Na louce jsou zastoupeny druhy mezofilních ovsíkových luk sv. Arrhenatherion
elatioris (nap . Arrhenatherum elatior, Crepis biennis, Daucus carota, Festuca rubra,
Heracleum sphondylium, Leucanthemum sp.). Louky byly z ejm dosévané, velkou
pokryvnost má tolice vojt ška, asté jsou synantropní druhy (Artemisia vulgaris, Cirsium
arvense, Tripleurospermum inodorum ad.).
Na parcelách 157/2 a 78/2 podél p ehrady Rozkoš roste pás vzrostlejších strom , tvo ený
javory (Acer platanoides, A. pseudoplatanus), jasany (Fraxinus excelsior), topoly (Populus x
canadensis), jablon mi (Malus sp.), roztroušen se vyskytují slivon (Prunus insititia), r zné
druhy stromových (Salix alba, S. caprea) i ke ovitých vrb (Salix cinerea, S. viminalis, S.
triandra). V podrostu remízu rostou semená e jasan , ke e pta ích zob (Ligustrum
vulgare), r ží (Rosa canina) a hloh (Crataegus sp.).
Na b ehu Rozkoše se prolínají porosty chrastice (Phalaris arundinacea), rákosu (Phragmites
australis), jednotlivé stromy (Fraxinus excelsior), nebo ke e vrb. Na obnaženém dn
p ehrady rostou porosty jednoletých vlhkomilných rostlin – dvouzubc (Bidens cernua, B.
radiata, B. tripartita), prot ží bahenních (Gnaphalium uliginosum), blat nky vodní (Limosella
aquatica), rukve bažinné (Rorippa palustris), rdesen (Polygonum amphibium, P. lapathifolia).
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Na dot ené území na severozápad
orná p da.

navazuje sekaná kulturní louka, na severovýchod

Obr. . 10 a 11: Vegetace na posuzované lokalit

Vegetace v okolí plánovaného autokempu a na PCHP
V dopl ujícím biologickém hodnocení provedeném v roce 2007 bylo zam eno na biologické
druhy v širším okolí zám ru, zvlášt na p echodn chrán né ploše Rozkoš situované cca
500 m od zám ru (viz. kapitola C.1.3.1). V okolí navrženého autokempu se st ídají polní
kultury s áste n intenzifikovanými loukami a menšími lesními porosty. Na b ezích vodní
nádrže Rozkoš se vyskytují porosty ke ových vrb v mozaice s mok adní bylinnou vegetací a
fragmenty mok adních olšin. Rozptýlená zele podél cest a na sušších nevyužívaných
místech je tvo ena porosty k ovin tvo ených pta ím zobem obecným, hlohy, r ží šípkovou,
bezem erným a náletovými d evinami jako topol osika nebo jasan ztepilý.
V d ím typem vegetace na b ezích nádrže Rozkoš jsou husté porosty ke ových vrb, které se
vyskytují v místech pozvolných b eh , které bývají po ást roku zatopeny vodou (viz. obr.
. 13). Tato vegetace je z biologického pohledu nejzajímav jší a pokrývá i v tší ást b eh
na území P echodn chrán né plochy Rozkoš. Dominují vrba košíká ská, v. nachová a v.
k ehká, v porostech se však vyskytuje i vrba bílá, trojmužná a popelavá. Mok adní
vegetace v okolí vrbin a jejich interiéru je tvo ena druhy jako chrastice rákosovitá, rákos
obecný, ost ice pob ežní, ost ice ostrá, zblochan vodní kosatec žlutý, orobinec širolistý,
karbinec evropský, žabník jitrocelový, máta vodní, kyprej vrbice a vrbina obecná. Sušší partie
vrbových porost , které nebývají pravideln zatopeny mají podrost tvo ený nitrofilními druhy,
dominuje kop iva dvoudomá a svízel p ítula, dále zde hojn roste kuklík m stský a opletník
plotní. Tyto druhy nalezneme i v podrostu olšin, které jsou krom olše lepkavé i šedé tvo eny
výsadbami topolu kanadského a dalšími d evinami jako je jasan ztepilý, kalina obecná,
st emcha a bez erný. Krom uvedených bylin se v podrostu pravideln vyskytuje i krti ník
hlíznatý, pchá zelinný, bršlice kozí noha, kost ava obrovská, lipnice obecná, bodlák
kade avý, istec bahenní a netýkavka žláznatá. Vn jší okraje d evinných formací na rozhraní
s ornou p dou jsou áste n udržovány se ením, v tšinou však zar stají dominantními
druhy trav a b žných lu ních bylin (srha lalo natá, ovsík vyvýšený, psárka lu ní, kostival
léka ský, svízel si iš ový, kakost lu ní, vikev pta í, hrachor lu ní atd.).
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Obr. . 12 a 13: Vegetace na b ehu Rozkoše v blízkosti zám ru
Vzhled pob ežních porost v PCHP za vysoké hladiny v nádrži Rozkoš

Fauna
Savci byli na provedených poch zkách v íjnu 2005 prokázáni bu zvukovými projevy nebo
pobytovými zna kami. Nebyl provád n jejich odchyt, nebo lov. Na lokalit zcela chyb li
zástupci obojživelník a plaz .
Seznam nalezených rostlinných a živo išných druh
hodnocení (p íloha oznámení . 8).

v íjnu 2005 je uveden v biologickém

Na lokalit nebyly nalezeny druhy chrán né podle zákona . 114/92 Sb., respektive uvedené
ve vyhlášce . 395/92 Sb., v platném zn ní.
Spole enstvo obratlovc v okolí plánovaného autokempu
V dopl ujícím biologickém hodnocení (2007) bylo zam eno na výskyt obratlovc v blízkosti
zám ru a PCHP. Vzhledem k vhodným biotop m se na b ezích vodního díla Rozkoš
vyskytuje ada obojživelník , krom zelených skokan (Raná esculenta agg.), kte í jsou
po v tšinu roku vázáni na vodní prost edí, zde žijí i další siln ohrožené druhy: skokan
štíhlý (Raná dalmatina) a rosni ka zelená (Hýla arborea). Z ohrožených byla zjišt na
ropucha obecná (Bufo bufo); dále skokan hn dý (Raná temporaria), který však nepat í mezi
zvlášt chrán né druhy. Tyto žáby jsou v terestrické fázi životního cyklu vázány na
d evinné porosty v pob ežním pásu p ehrady a mohou pronikat i do okolní krajiny,
p edevším podél vodních tok .
Z plaz lze v širším okolí nalézt na sušších místech siln ohroženou ješt rku obecnou
(Lacerta agilis), vyskytuje se zde však jen ojedin le v porostech travinné vegetace na
okrajích k ovin podél cest. Ve vlhkých biotopech kolem nádrže Rozkoš žije ohrožená užovka
obojková (Natrix natrix). Savci jsou v zájmovém území zastoupeni b žnými druhy jako srnec
obecný, prase divoké, zajíc polní, liška obecná a další hojné druhy menších šelem a
hlodavc . Žádný ze zaznamenaných druh savc není zákonem chrán n.
Nejvýznamn jší skupinou zájmového území je spole enstvo pták . Zejména za tahu se zde
zastavuje ada b žných i vzácných druh bah ák , vrubozobých i dravc (orlovec í ní,
orel mo ský, jespáci k ivozobý a šedý, kulík píse ný, koliha malá, vlha pestrá, jespá ek
ploskozobý, dytík úhorní, ch ástal malý, vodouš štíhlý, hvízdáci euroasijští, husy a kachny,
volavka st íb itá a další). Lokalita je významná také jako zimovišt a hnízdišt mnoha druh
z nichž ada pat í k ohroženým podle naší legislativy. Pro mnohé ze zjišt ných druh má
zna ný význam p echodn chrán ná plocha jižn od plánovaného autokempu.

Empla spol. s r.o.

36

Autokemp a parkovišt Še e
Celkem bylo v oblasti vodního díla Rozkoš zjišt no 92 hnízdících druh pták , 269 druh
bylo zjišt no p i migraci. Z tohoto po tu bylo 25 kriticky ohrožených, 46 siln ohrožených a
29 ohrožených podle vyhlášky . 395/1992 Sb., v platném zn ní.
Mnoho ze zaznamenaných druh je tažných a na našem území nehnízdí, proto nejsou i p es
svou vzácnost za azeny mezi zákonem chrán né druhy. Pokud odhlédneme od po etné
hnízdní kolonie racka chechtavého na d lící hrázi, bylo na území PCHP zaznamenáno
hnízd ní asi t etiny všech pták , kte í pravideln hnízdí na b ezích p ehrady Rozkoš.
Ze zjišt ných druh se jedná o ptáky vázané jednak na porosty d evin, dále na rákosiny a
rozptýlené porosty mok adní vegetace a ke ových vrb na kontaktu s vodní hladinou.
V tšina pozorovaných zákonem chrán ných druh však na lokalit nehnízdí, ale Rozkoš pro
n p edstavuje významnou tahovou zastávku nebo zimovišt . Na druhou stranu
mnohé z chrán ných druh , které se na lokalit i rozmnožují, jsou svým hnízdním výskytem
vázány také na území PCHP. K nejcenn jším pat í nap . hnízd ní buká ka malého,
rákosníka velkého nebo ch ástala vodního.
V dopl ku biologického hodnocení jsou dále uvedeny nejvýznamn jší druhy, které se
v oblasti vodního díla Rozkoš pravideln vyskytují nebo jsou významné z hlediska ochrany
p írody.

C. 2. 6. Krajina
P írodní charakteristika
Dle popisu území v biologickém posouzení zám ru (p íloha oznámení . 8) p edm tné území
biogeograficky spadá k 1.9 Cidlinsko-chrudimskému bioregionu (CULEK 1996).
Geomorfologicky pat í území do celku Orlické tabule, podcelku Úpsko-metujské tabule,
okrsku Novom stské tabule (DEMEK 1987). Podloží tvo í druhohorní sedimenty – turonské
slínovce a jílovité vápence. Na pravém b ehu Metuje jsou rozsáhlé plošiny pleistocenních
teras, které jsou p erušené hluboce za íznutým údolím potoka Rozkoš, na n mž vznikla
stejnojmenná údolní nádrž. P ehrada Rozkoš byla dokon ena v roce 1972, je plošn
rozsáhlá - p es 1000 ha, ale m lká (maximální hloubka je 17 m). Je napájena p evážn
um lým p ivad em z Úpy.
P edm tné území a jeho okolí se nachází v nížin (Orlická tabule) a je tvo eno zejména
loukami. Lesní porosty se zde vyskytují pouze ojedin le – nejblíže se nachází les zvaný
Mnichovec. Podél b ehu p ehrady Rozkoš roste pás vzrostlejších listnatých strom , b ehy
jsou pokryty ke ovými porosty a travinami.
Jižní hranice plánovaného areálu autokempu se nachází cca 50 m od b ehu p ehradní
nádrže Rozkoš. Posuzovaná lokalita se nachází v rozmezí nadmo ských výšek 284 – 287 m
n.m., p i emž se terén mírn svažuje sm rem k vodní nádrži (jižním sm rem).
Historie obce Provodov – Šonov:
První zmínku o obci nalézáme v Kosmov kronice z roku 1068. Provodov, Še e i Dobenín
pat ily v l5.století b evnovským benediktin m (les „Mnichovec“), a proto tyto obce husité
napadli a zpustošili.
Dne 27. ervna l866 se v okolí obce odehrála jedna z nejdramati t jších bitev novov ku mezi
pruskými a rakouskými vojsky. Desítky pomník i prostých k íž dodnes p ipomínají zma ené
lidské životy.
Po slou ení obcí Provodov a Šonov v roce 1985 vznikla mezi m sty eská Skalice, Náchod
a Nové M sto nad Metují rozsáhlá obec o rozloze 2 250 ha. Od roku l999 má sv j znak
s b evnem o šesti sucích pod zlatou hlavicí biskupské berly.
Dnes je obec vyhledávána jako rekrea ní a rybá ské st edisko v blízkosti nádrže Rozkoš
s nabídkou služeb, ob erstvení, ubytování a sportovního vyžití.
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Kulturní a historické památky
V obci Še e se nachází n kolik památkov chrán ných objekt . Jedná se o Hanuš v statek
v etn brány a štítu, pískovcový k íž u statku, hasi skou zbrojnici u vodní nádrže a u ní
situovaný pískovcový k íž. Další památky jsou evidovány v Klenách.
Rekrea ní využití krajiny
Významným st ediskem rekreace a vodních sport je vodní nádrž Rozkoš, na jejímž pob eží
se nachází ada kempovacích ploch a ubytovacích za ízení.

C. 2. 7. Území hust zalidn ná
Lokalita, ve které je plánováno umístit autokemp spolu s ve ejným parkovišt m se vyzna uje
velmi nízkou hustotou osídlení. Jedná se o nevyužívané území, jehož blízké okolí slouží
spíše k rekrea ním ú el m. Nejbližší obytná zástavba je situována v obci Še e , která se
nachází ve vzdálenosti cca 300 m od zám ru. V obci Še e je evidováno 14 adres. Obec
Še e spolu s dalšími ty mi obcemi (Kleny, Provodov, Šonov u Nového M sta nad Metují a
Domkov) jsou obecními ástmi Provodova – Šonova, které jsou od zám ru vzdáleny
v okruhu 0,6 až 2 km (vzdušnou arou). Situace širších vztah je sou ástí p ílohy oznámení
. 1.
Dle údaj Ministerstva vnitra, odboru informace ve ejné správy, bylo ke dni 5.11.2007 v obci
Provodov - Šonov evidováno 1 095 obyvatel (z toho je 459 muž nad 15 let, 96 chlapc
do 15 let, 457 žen nad 15 let, 83 dívek do 15 let).

C. 2. 8. Hluková situace
Stávající hluková zát ž posuzované lokality ze všech stacionárních zdroj hluku umíst ných
v posuzované lokalit byla zmapována formou m ení. M ení bylo provedeno v denní dob .
Z m ení hluku v mimopracovním prost edí byl zpracován protokol o zkoušce F- 151/2005,
který je sou ástí p ílohy hlukové studie (p íloha oznámení . 5).
Tabulka . 11:
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T (dB) ze všech
stacionárních zdroj hluku umíst ných v posuzované lokalit
íslo m ícího místa

1

Ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T 1)

32,3

2)

3

32,3

31,9

2

Poznámka k tabulce . 11:
1)
nam ené hodnoty LAeq,T jsou reprezentativní pro 8 nejhlu n jších po sob jdoucích hodin v denní
dob a pro 1 nejhlu n jší no ní hodinu
2)
nam eno na m ícím míst . 1, kde je obdobná hluková situace jako na modelovém míst . 2
Pro no ní dobu byly uvažovány stejné hladiny akustického tlaku jako v no ní dob .
Znázorn ní m ících míst je sou ástí obr. . 15

Z tabulky . 11 je z ejmé, že nejvyšší ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T = 32,3 dB ze
všech stacionárních zdroj hluku umíst ných v posuzované lokalit byla nam ena
v modelovém bodu
. 1 tzn., že v žádném m ícím bodu, které jsou umíst ny u nejbližšího
chrán ného venkovního prostoru a chrán ného venkovního prostoru staveb a to jak
stávajícího tak plánovaného (zám r), není v sou asnosti p ekro en hygienický limit pro denní
dobu (viz. tabulka . 18).
Poznámka: Na hlukovém pozadí u stávajícího nejbližšího chrán ného venkovního prostoru
má v sou asnosti nejvýznamn jší podíl dopravní hluk vyvolaný automobilovou silni ní
dopravou na p ilehlých místních silnicích a nárazovit hluk z firmy Petr Vála - renovace
plast .
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D. Údaje o vlivech zám ru na ve ejné zdraví a na životní prost edí
D. I. Charakteristika možných vliv a odhad jejich velikosti a významnosti
D. I. 1. Vlivy na ve ejné zdraví
Tato kapitola shrnuje záv ry hodnocení vlivu zám ru z hlediska zdravotních rizik, které bylo
zpracováno držitelem osv d ení odborné zp sobilosti pro oblast posuzování vliv na ve ejné
zdraví. Hodnocení je samostatnou p ílohou oznámení (p íloha . 7)
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 – verze 2 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, ostatní faktory
Bylo zhodnoceno zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí kempu vyplývající
z inhala ní expozice škodlivinám emitovaných v souvislosti s b žným provozem zám ru.
Podkladem pro hodnocení zdravotních rizik i kvality ovzduší v dané lokalit byly výsledky
modelových výstup rozptylové studie.
Za celou skupinu látek byly vybrány jako modelové látky oxidy dusíku (resp. NO2), prašný
aerosol (resp. PM10), benzen a benzo(a)pyren a to na základ p edpokládaného
emitovaného množství a možných ú ink t chto látek na lidské zdraví.
Na základ
provedeného hodnocení lze konstatovat, že p ísp vek míry rizika
nekarcinogenního ú inku posuzovaných škodlivin (oxidu dusi itého (NO2), suspendovaných
ástic frakce PM10) vyvolaný zprovozn ním zám ru je nep íliš významný. Vlastní ro ní
imisní p ísp vek škodlivin z provozu zám ru je velmi nízký, pohybuje se u NO2 v ádu tisícin
g/m3, u PM10 v ádu desetitisícin g/m3.
Ve výpo tech rozptylové studie, ze kterých vychází toto hodnocení zdravotních rizik, nebyl
uvažován vliv sekundární prašnosti. Sekundární prašnost by mohla zejména v dob výstavby
navýšit zjišt ný imisní p ísp vek PM10 v zájmové lokalit , proto je t eba emise tuhých
zne iš ujících látek do ovzduší v maximální mí e vylou it vhodnými technickými a
organiza ními opat eními (pravidelné išt ní p íjezdových komunikací, o ista vozidel p ed
výjezdem z areálu a zajišt ní nákladu proti úsyp m, v dob nep íznivých pov trnostních
podmínek minimalizovat prašnost pravidelným, dostate ným skráp ním i mlžením plochy
staveništ a využívaných komunikací, vhodná manipulace se sypkými materiály, aj.).
S benzenem a benzo(a)pyrenem je spojeno riziko karcinogenního p sobení, proto byla
provedena charakterizace rizika t chto látek z hlediska jejích karcinogenních ú ink . U látek
s karcinogenními ú inky se obecn p edpokládá, že neexistuje prahová úrove expozice.
Každá dávka je spojena s vzestupem pravd podobnosti vzniku nádorového bujení; nulové
riziko je p i nulové expozici. Referen ní koncentrace pro tyto látky uvádí, jaká koncentrace
odpovídá dané pravd podobnosti navýšení výskyt nádor .
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Imisní p ísp vek benzenu a benzo(a)pyrenu 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 p ísp vek k inhala ní expozici vyplývá, že
zjišt né ILCR je u benzenu o 3 ády a u benzo(a)pyrenu o 4 ád pod p ijatelnou úrovní
rizika (1 x 10-6).
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 ur itému nadhodnocení reálného rizika.
Hluk
Pro zám r je zhodnoceno zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí uvažovaného
zám ru vyplývající z expozice hluku ze zdroj hluku umíst ných v areálu kempu 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 – verze 2 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 pro hodnocení zdravotních rizik i imisí hluku v dané lokalit
modelových výpo t hlukové studie.

byly výsledky

Za p edpokladu dodržení vstupních akustických parametr jednotlivých uvažovaných zdroj
hluku a spln ní dalších p edpoklad hlukové studie lze situaci v dob provozu zám ru
charakterizovat takto:
V denní i no ní dob v zájmovém území nejvýznamn jším zdrojem hluku dopravní hluk. Dle
výsledk modelových výpo t hlukové studie lze o ekávat, že b hem provozu zám ru se
v denní dob budou celkové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq pohybovat u
stávající obytné zástavby v blízkosti p íjezdové komunikace v rozsahu hodnot 50,0 – 52,1 dB
v denní dob (nár st o + 2,5 až + 3,2 dB oproti stávajícímu stavu) a 39,8 – 41,7 dB v no ní
dob (nár st o + 1,4 až + 1,8 dB oproti stávajícímu stavu).
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
v bezprost ední blízkosti p íjezdové komunikace nelze zcela vylou it negativní ovliv ování
pohody exponovaných obyvatel. Citliv jší jedinci by se mohly cítit obt žováni hlukem.
Zárove je t eba upozornit také na to, že pro hodnocení expozice byla uvažována nejhorší
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možná varianta s maximální intenzitou dopravy vyvolanou provozem zám rem, ímž dochází
k nadhodnocení reálné zát že hlukem. Vzhledem k sezónnímu využití v tšiny za ízení
zám ru by tyto vypo tené hladiny akustického tlaku byly dosahovány p edevším v letním
období tzn., že po v tšinu roku bude situace odpovídat spíše stávajícímu stavu.
P i zjišt ných hladinách akustického tlaku A v no ní dob je odhad pravd podobnosti
individuálního rizika možnosti poškození zdraví hlukem = 0 - 0,4 %.
Sociáln ekonomické a jiné vlivy
Zám rem investora je vytvo it možnost letní rekreace, což p isp je k rozvoji cestovního
ruchu v zájmové lokalit a k jejímu zatraktivn ní. Umíst ní území u vodní nádrže Rozkoš
v podh í Orlických hor, v blízkosti mezinárodní silni ní trasy z Hradce Králové do Polska,
má dobré p edpoklady pro rozvoj turistického ruchu. Dopln ní lokality rekrea ní zástavbou
a sportovn rekrea ními za ízeními je jedním z cíl ešení rozvoje obce. P edpokládá se, že
podpora cestovního ruchu ekonomicky posílí obec Še e i okolní obce (svazek obcí 1866).
Zprovozn ním areálu se vytvo í nové pracovní p íležitosti.
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 .

D. I. 2. Vlivy na zam stnance
B hem realizace obou etap výstavby zám ru bude na pracovníky do asn p sobit hluk
odpovídající akustickým parametr m používaných stacionárních zdroj hluku (elektrické
ná adí, naklada , rypadlo, je áb atd.) a hluk z dopravní techniky.
P i výstavb
zám ru budou zam stnanci pravd podobn
manipulovat s n kterými
chemickými p ípravky, se kterými musí být nakládáno dle zákona . 356/2003 Sb.,
o chemických látkách a chemických p ípravcích, ve zn ní pozd jších p edpis a dle
bezpe nostních list jednotlivých p ípravk .
B hem provozu zám ru se nep edpokládá žádné p sobení negativních vliv
zam stnance.

na

S chemickými látkami a p ípravky bude v kempu manipulováno minimáln (pouze pro ú ely
údržby za ízení).
Správci kempu a návšt vníci kempu jsou povinni dodržovat p edpisy tohoto za ízení
k zajišt ní bezpe ného provozu za ízení, požární ochrany a zdraví jiných osob.

D. I. 3. Vlivy na ovzduší a klima
Etapa výstavby zám ru
Plošným zdrojem emisí p i výstavb zám ru bude provoz stavebních mechanism
na staveništi. Liniovým zdrojem emisí bude obslužná nákladní automobilová doprava
na p íjezdových komunikacích.
Vzhledem k neznalosti po tu a nasazení stavebních mechanism a obslužné dopravy není
možné p esn vy íslit množství emitovaných zne iš ujících látek vyvolaných provozem
mechanism a obslužné dopravy, ale vzhledem k rozsahu a charakteru stavby lze
p edpokládat, že budou nízké. Proto nebyla etapa výstavby v rozptylové studii uvažována.
Množství emisí také závisí zejména na typu spalovacího motoru a na jeho technickém stavu.
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Ve výpo tech rozptylové studie nebyl uvažován vliv sekundární prašnosti. Ta by mohla
zejména v dob výstavby navýšit poza ový imisní p ísp vek PM10 v zájmové lokalit , proto
je t eba emise tuhých zne iš ujících látek do ovzduší v maximální mí e vylou it vhodnými
technickými a organiza ními opat eními:
Minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiál a ostatních potencionálních zdroj
prašnosti.
Provád t pravidelné
kropení.

išt ní p íjezdových komunikací a v p ípad

sucha provád t

Provád t pravidelnou o istu vozidel p ed výjezdem z areálu.
Zajistit náklad proti úsyp m.
Minimalizovat prašnost pravidelným a dostate ným skráp ním
staveništ v dob nep íznivých pov trnostních podmínek.

i mlžením plochy

Vhodn manipulovat se sypkými materiály.
Up ednostnit nasazení stavebních mechanism a nákladních vozidel s nízkými emisními
hodnotami zne iš ujících látek.
Etapa provozu zám ru
Hodnocení vliv na ovzduší vychází z modelových výpo t rozptylové studie (p íloha
oznámení . 6) nejvyšších a pr m rných ro ních imisních koncentrací vybraných
zne iš ujících látek ze zdroj , které vzniknou b hem provozu zám ru.
Výpo ty maximálních i pr m rných ro ních koncentrací byly provedeny podle metodiky
SYMOS´97. Nejprve byl proveden výpo et v husté geometrické síti referen ních bod a to
pro výšku 1,5 m. Parametry sít byly zvoleny tak, aby sí pokrývala obytnou zástavbu v okolí
posuzovaného zám ru.
Pro pot eby výpo tu v rozptylové studii bylo dále zvoleno 8 referen ních bod tak, aby
reprezentovaly nejbližší obytnou zástavbu a zárove vystihovaly i maximální hladinu
zne išt ní v jednotlivých obcích i jejích ástech. Výpo et byl realizován pro krátkodobé
maximální i pr m rné ro ní imisní koncentrace posuzovaných látek, zvolená výška pro
výpo et byla ve výšce st ešní ímsy vybraných objekt . Referen ní body jsou znázorn ny na
obr. . 14.
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Obr. . 14: Znázorn ní umíst ní referen ních bod , pro které byla po ítána rozptylová studie
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Hodnoty p ísp vk imisních koncentrací byly vypo teny pro všech p t t íd stability p ízemní
vrstvy atmosféry a t i t ídy rychlosti v tru, s p ísp vky po úhlových krocích 1°.
Rozptylová studie byla uvažována pro tyto zne iš ující látky: benzo(a)pyren, benzen, NO2,
PM10.
Vypo tené imisní p ísp vky koncentrací benzenu, benzo(a)pyrenu, NO2 a PM10
V následující tabulce (tabulka . 12) jsou uvedeny vypo tené hodnoty p ísp vk imisních
koncentrací benzenu, benzo(a)pyrenu, NO2 a PM10 v každém zvoleném referen ním bod .
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Tabulka
.
12:
P ísp vek
v jednotlivých referen ních bodech
Ref.
bod

imisní

koncentraci

Benzen
µg/m3

BaP
ng/m3
cr

k

cmax

cr

zne iš ujících

NO2
3
µg/m

cmax

PM10
3
µg/m

cr

cmax

cr

cd

1

0,0000076

0,000232 0,00044 0,0133

0,0040

0,125

0,000416

0,0144

2

0,0000072

0,000153 0,00043 0,0100

0,0039

0,096

0,000429

0,0140

3

0,0000030

0,000077 0,00019 0,0046

0,0015

0,043

0,000085

0,0041

4

0,0000017

0,000051 0,00011 0,0032

0,0008

0,025

0,000028

0,0021

5

0,0000025

0,000047 0,00015 0,0029

0,0011

0,027

0,000040

0,0027

6

0,0000029

0,000084 0,00018 0,0052

0,0014

0,057

0,000076

0,0072

7

0,0000041

0,000055 0,00027 0,0036

0,0026

0,037

0,000384

0,0050

8

0,0000030

0,000051 0,00020 0,0033

0,0019

0,032

0,000282

0,0049

40

200

40

50

Limit*

1

nest.

5

nest.

látek

Vysv tlivky k tabulce . 12:
cr............p ísp vek k pr m rné ro ní imisní koncentraci zne iš ující látky
cmax……maximální hodnota p ísp vk
k hodinovým imisním koncentracím zne iš ující látky
cd……..p ísp vek k maximálním 24-hodinovým imisním koncentracím zne iš ující látky
*Imisní limity v etn mezí tolerancí pro následující roky jsou uvedeny v rozptylové studii

Výsledné imisní koncentrace škodlivin v ovzduší po realizaci zám ru
K výsledným p ísp vk m imisní koncentrace zne iš ujících látek byly p ipo teny tyto hodnoty
pozadí (viz. kapitola C. 2. 1 – hodnoty z m ících stanic nebo z Programu snižování emisí
Královéhradeckého kraje):
Pr m rné ro ní imisní koncentrace benzo(a)pyrenu

0,2 ng/m3

Pr m rné ro ní imisní koncentrace benzenu

0,51 µg/m3

Pr m rné ro ní imisní koncentrace NO2

12,4 µg/m3

Maximální hodinové imisní koncentrace NO2

41,9 µg/m3

Pr m rné ro ní imisní koncentrace PM10

28,5 µg/m3

Maximální 24 – hodinové koncentrace PM10

65,0 µg/m3
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Tabulka . 13: Výsledná imisní koncentrace zne iš ujících látek
Ref.
bod

Benzen
µg/m3

BaP
ng/m3

NO2
µg/m3

PM10
µg/m3

cr

cmax

cr

cmax

cr

cmax

cr

cd

1

0,2000076

-

0,51044

-

12,404

42,025

28,50042

65,0144

2

0,2000072

-

0,51043

-

12,4039

41,996

28,50043

65,014

3

0,2000030

-

0,51019

-

12,4015

41,943

28,50009

65,0041

4

0,2000017

-

0,51011

-

12,4008

41,925

28,50003

65,0021

5

0,2000025

-

0,51015

-

12,4011

41,927

28,50004

65,0027

6

0,2000029

-

0,51018

-

12,4014

41,957

28,50008

65,0072

7

0,2000041

-

0,51027

-

12,4026

41,937

28,50038

65,005

8

0,2000030

-

0,5102

-

12,4019

41,932

28,50028

65,0049

Limit
1
nest.
5
nest.
40
200
40
Vysv tlivky k tabulce . 13:
cr............výsledná pr m rná ro ní imisní koncentrace zne iš ující látky
cmax…… výsledná maximální hodnota hodinových imisních koncentrací zne iš ující látky
cd……..výsledná maximální 24-hodinová imisní koncentrace zne iš ující látky
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Imisní limity
Imisní limity jsou stanoveny na ízením vlády
. 597/2006 Sb., o sledování
a vyhodnocování kvality ovzduší. 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.
Tabulka . 14: Imisní limity vybraných zne iš ujících látek
Zne iš ující
látka

Doba
pr m rování

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

Datum, do
n hož musí být
limit dosažen

Oxid dusi itý

1 hodina

200 µg.m-3/18

1.1. 2010

Oxid dusi itý

1 rok

40 µg.m-3

1.1. 2010

Suspendované
ástice PM10

24 hodin

50 µg.m-3/35

-

Suspendované
ástice PM10

1 rok

40 µg.m-3

-

Benzen

1 rok

5 µg.m-3

1.1. 2010

Meze tolerance vybraných zne iš ujících látek
Tabulka . 15: Meze tolerance
Zne iš ující látka

Doba pr m rování

2007

2008

2009

Oxid dusi itý

1 hodina

30 µg.m-3

20 µg.m-3

10 µg.m-3

Oxid dusi itý

1 rok

6 µg.m-3

4 µg.m-3

2 µg.m-3

Benzen

1 rok

3 µg.m-3

2 µg.m-3

1 µg.m-3
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V následující tabulce . 16 je uvedena hodnota cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren, tj.
koncentrace benzo(a)pyrenu ve vn jším ovzduší stanovená za ú elem odstran ní,
zabrán ní nebo omezení škodlivých ú ink na lidské zdraví a na životní prost edí celkov ,
kterou je t eba dosáhnout, pokud je to možné, ve stanovené dob .
Tabulka . 16: Cílové imisní limity vybraných zne iš ujících látek vyhlášené pro ochranu
zdraví lidí
Zne iš ující látka

Doba pr m rování

Cílový imisní limit1)

Benzo(a)pyren

1 rok

1 ng/m3

Poznámka:

1)

Pro celkový obsah PM10

Vyhodnocení výsledk rozptylové studie
Stávající stav
Za stávající stav byly vzaty hodnoty poza ového m ení HMÚ ze stanic v Pelh imov ,
v Trutnov a Vrchlabí a hodnoty z Programu snižování emisí Královéhradeckého kraje, které
jsou uvedeny v kapitole oznámení C. 1. 2.
P edpokládaný stav
Benzo(a)pyren
Vypo tené p ísp vky k pr m rným ro ním imisním koncentracím benzo(a)pyrenu
v referen ních bodech se pohybují v rozmezí od 0,0000017 do 0,0000076 ng/m3. Po p i tení
poza ové koncentrace 0,2 ng/m3 nep esáhne výsledná koncentrace hodnotu 0,2000076
ng/m3. Nejvyšší koncentrace se nachází v referen ním bod . 1.
Hodnota ro ního imisního limitu pro benzo(a)pyren je 1 ng/m3.
Vypo tené p ísp vky k maximálním hodinovým imisním koncentracím benzo(a)pyrenu
v referen ních bodech se pohybují v rozmezí od 0,000047 do 0,000232 ng/m3. Nejvyšší
koncentrace se nachází v referen ním bod . 1.
Hodnota hodinového imisního limitu pro benzo(a)pyren není stanovena.
Benzen
Vypo tené p ísp vky k pr m rným ro ním imisním koncentracím benzenu v referen ních
bodech se pohybují v rozmezí od 0,00011 do 0,00044 µg/m3. Po p i tení poza ové
koncentrace 0,51 µg/m3 nep esáhne výsledná koncentrace hodnotu 0,51044 µg/m3. Nejvyšší
koncentrace se nachází v referen ním bod . 1.
Hodnota ro ního imisního limitu pro benzen je 5 µg/m3.
Vypo tené p ísp vky k maximálním hodinovým imisním koncentracím benzenu
v referen ních bodech se pohybují v rozmezí od 0,0029 do 0,0133 µg/m3. Nejvyšší
koncentrace se nachází v referen ním bod . 1.
Hodnota hodinového imisního limitu pro benzen není stanovena.
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Oxid dusi itý
Vypo tené p ísp vky k pr m rným ro ním imisním koncentracím NO2 v referen ních bodech
se pohybují v rozmezí od 0,0008 do 0,004 µg/m3. Po p i tení poza ové koncentrace
12,4 µg/m3 nep esáhne výsledná koncentrace hodnotu 12,404 µg/m3. Nejvyšší koncentrace
se nachází v referen ním bod . 1.
Hodnota ro ního imisního limitu pro NO2 je 40 µg/m3.
Vypo tené p ísp vky k maximálním hodinovým imisním koncentracím NO2 v referen ních
bodech se pohybují v rozmezí od 0,025 do 0,125 µg/m3. Po p i tení poza ové koncentrace
41,9 µg/m3 nep esáhne výsledná koncentrace hodnotu 42,025 µg/m3. Nejvyšší koncentrace
se nachází v referen ním bod . 1.
Hodnota hodinového imisního limitu pro NO2 je 200 µg/m3.
PM10
Vypo tené p ísp vky k pr m rným ro ním imisním koncentracím PM10 v referen ních
bodech se pohybují v rozmezí od 0,000028 do 0,000429 µg/m3. Po p i tení poza ové
koncentrace
28,5
µg/m3
nep esáhne
výsledná
koncentrace
hodnotu
3
28,500429 µg/m . Nejvyšší koncentrace se nachází v referen ním bod . 2.
Hodnota ro ního imisního limitu pro PM10 je 40 µg/m3.
Vypo tené p ísp vky k maximálním 24-hodinovým imisním koncentracím PM10
v referen ních bodech se pohybují v rozmezí od 0,0021 do 0,0144 µg/m3. Po p i tení
poza ové koncentrace 65,0 µg/m3 nep esáhne výsledná koncentrace hodnotu 65,0144
µg/m3. Nejvyšší koncentrace se nachází v referen ním bod . 1.
Hodnota 24-hodinového imisního limitu pro PM10 je 50 µg/m3.
Záv r zpracovatele rozptylové studie
V d sledku realizace výstavby autokempu Še e a jeho uvedení do provozu nebude
docházet k p ekra ování imisních limit benzo(a)pyrenu, benzenu, oxidu dusi itého a
pr m rných ro ních imisních limit PM10. Imisní limity maximálních 24-hodinových
koncentrací PM10 jsou p ekra ovány již v hodnotách poza ového m ení. Vzhledem k tomu,
že tyto hodnoty nebyly nam eny p ímo v míst zám ru, nelze je považovat za sm rodatné.
Vzhledem k velmi nízkým vypo teným hodnotám p ísp vk
imisních koncentrací
sledovaných látek v zimní i letní sezón lze p edpokládat, že vybudováním posuzovaného
zám ru nebude imisní situace v dané lokalit tém v bec ovlivn na.

D. I. 4. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
Pro zhodnocení vlivu zám ru na hlukové pozadí bylo erpáno z hlukové studie zpracované
v ervnu 2006 (Empla spol. s.r.o., arch . 10/06). Hluková studie je sou ástí p ílohy
oznámení . 5.
P edm tem hlukové studie bylo posouzení nár stu hlukové zát že zp sobené zprovozn ním
p edm tného zám ru vzhledem k nejblíže umíst nému chrán nému venkovnímu prostoru a
chrán nému venkovnímu prostoru staveb a jeho porovnání s požadovanými hygienickými
limity, které jsou vymezeny na ízením vlády . 148/2006 Sb. „O ochran zdraví p ed
nep íznivými ú inky hluku a vibrací“ (viz. tabulka . 18).
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Výpo et stávající i p edpokládané hlukové situace byl proveden pro hluk ze stacionárních
zdroj hluku, pro dopravní hluk a pro hluk ze stacionárních zdroj hluku i z dopravy spole n
(celková situace) pro denní a no ní dobu.
Pro výpo et hlukového zatížení posuzované lokality bylo v hlukové studii použito
výpo tového programu „Hluk +, Verze 7 Beta Dxf - Výpo et dopravního a pr myslového
hluku ve venkovním prost edí “.
Poznámka: Výpo ty hlukové studie (Empla s.r.o., arch . 10/06) jsou nadhodnoceny kv li
zahrnutí p vodn zvažované areálové OV do stacionárních zdroj hluku zám ru, která dle
nových informací od zadavatele nebude v areálu instalována. V oznámení byla vstupní data
v kapitole B.III.4 aktualizována dle nových poznatk , avšak celkový výpo et hluku nebyl
v následující tabulce . 17 aktualizován a byla tím tak vytvo ena „hluková rezerva“ pro
p ípadné možné umíst ní dalšího stacionárního zdroje hluku. Finální vý et zdroj hluku
zám ru bude specifikován v projektové dokumentaci pro územní ízení, p ípadn pro
stavební povolení.
Tabulka . 17: Výpo et hluku z dopravy a stacionárních zdroj hluku
Výpo tové místo LAeq,T (dB)

DENNÍ DOBA 0600 - 2200 hod

1

2

3

SH

32,3

32,3

31,9

DH

49,5

46,6

20,5

SH plus DH

49,6

46,8

32,2

Stávající stav bez posuzovaného zám ru

Stav se zdroji hluku pouze z posuzovaného zám ru
SH*

25,0

15,4

29,8

DH

48,6

46,6

43,0

SH* plus DH

48,6

46,6

43,2

SH*

33,0

32,4

34,3

DH

52,0

49,9

43,1

SH* plus DH

52,1

50,0

43,6

Nár st oproti stávajícímu stavu

+ 2,5

+ 3,2

+ 11,4

Stávající stav plus zám r – rok 2010

Výpo tové místo LAeq,T (dB)
00

00

NO NÍ DOBA 22 - 06 hod

1

2

3

SH

32,3

32,3

31,9

DH

39,6

36,6

10,3

SH plus DH

40,3

38,0

31,9

Stávající stav bez posuzovaného zám ru

Stav se zdroji hluku pouze z posuzovaného zám ru
SH

24,4

15,0

14,5

DH

35,7

34,0

30,8

SH plus DH

36,0

34,1

30,9
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Stávající stav plus zám r – rok 2010
SH

33,0

32,4

32,0

DH

41,1

38,9

30,8

SH plus DH

41,7

39,8

34,5

Nár st oproti stávajícímu stavu

+ 1,4

+ 1,8

+ 2,6

Poznámka k tabulce . 17:
Znázorn ní umíst ní výpo tových bod – viz. obr. . 15.
SH .... stacionární zdroje hluku
DH .... hluk z dopravy
SH+DH .... stacionární zdroje hluku a doprava sou asn
* Ve stacionárních zdrojích hluku je zapo ítána p vodn zvažovaná biologická OV v areálu kempu,
kde byly jako zdroje hluku uvažovány v trací otvory – m ížky v OV... L1Aeq,T = 60 dB,
hladina akustického tlaku A na vn jší stran st ny obvodového plášt
OV ... LAeq,T = 34 dB

Tabulka . 18: Hygienické limity dle na ízení vlády . 148/2006 Sb.
Základní hladina akustického tlaku A

LAeq,T = 50 dB

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

0 dB

1)

Chrán né venkovní prostory staveb a chrán né venkovní prostory

+ 5 dB

KOREKCE NA DENNÍ DOBU
Den 0600 - 2200 hod (T= 16 hod)
00

0 dB

00

Noc 22 - 06 hod (T= 8 hod)

- 10 dB

VÝSLEDNÁ NEJVYŠŠÍ P ÍPUSTNÁ EKVIVAL. HLADINA AK. TLAKU A LAeq,T
Stacionární zdroje hluku
Chrán né venkovní prostory
Chrán né venkovní prostory staveb
Dopravní hluk

LAeq,T = 50 dB

Noc

LAeq,T = 40 dB

Den i noc

LAeq,T = 50 dB

Den

LAeq,T = 55 dB

Noc

LAeq,T = 45 dB

Den i noc

LAeq,T = 55 dB

1)

Chrán né venkovní prostory
Chrán né venkovní prostory staveb
1)

Den

korekce je stanovena pro hluk z pozemní dopravy na ve ejných komunikacích
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Obr. . 15: Výpo tové body použité v hlukové studii

MM .2
parkovišt

MM .1

MM .3
areál autokempu

Z výsledk výpo t (viz. tabulka . 17) vyplývá, že dominantním zdrojem hluku u stávajícího
chrán ného venkovního prostoru staveb a chrán ného venkovního prostoru umíst ného
v obci Še e (modelové body . 1 a 2) bude p ed i po zprovozn ní zám ru dopravní hluk ze
stávající silni ní dopravy a následn i z dopravy vyvolané zám rem. Hluk ze stacionárních
zdroj hluku bude p ed i po zprovozn ní zám ru u stávajícího chrán ného venkovního
prostoru staveb a chrán ného venkovního prostoru umíst ného v obci Še e minoritní.
Nár st ekvivalentní hladiny ak. tlaku A oproti stávajícímu stavu v rozmezí o + 1,4 dB až + 3,2
dB, který bude dominantn vyvolán nár stem automobilové dopravy na p íjezdových
komunikacích, lze ozna it za minimální. Sou asn vzhledem k dominantnímu podílu
dopravního hluku na celkové hlukové situaci lze konstatovat, že ekvivalentní hladina
akustického tlaku A ze všech zdroj hluku umíst ných v posuzované lokalit (stávající stav
plus zám r) bude v souladu s hygienickými limity.
O samotném zám ru - areálu autokempu, kde vznikne nový chrán ný venkovní prostor a
chrán ný venkovní prostor staveb (modelový bod . 3), lze konstatovat, že nebude zasažen
nadlimitní ekvivalentní hladinou akustického tlaku A ze všech zdroj hluku umíst ných
v posuzované lokalit (stávající stav plus zám r) a hluková situace bude v souladu
s hygienickými limity. Sou asn je vzhledem k tomu, že se jedná o nov vzniklý chrán ný
venkovní prostor a chrán ný venkovní prostor staveb, bezp edm tné vyhodnocovat nár st
hladiny hluku oproti stávajícímu stavu.
Poznámka:
V modelovém výpo tu byl uvažován nejhorší možný stav s maximální hustotou dopravy
vyvolanou zám rem, která by vzhledem k sezónnímu využití v tšiny za ízení zám ru m la
nastat pouze v dob letních prázdnin tzn., že nár st hladiny hluku oproti stávajícímu stavu
bude po v tšinu roku výrazn nižší. Dále byl v hlukové studii nadhodnocen po et
stacionárních zdroj hluku (byla zahrnuta p vodn plánovaná areálová OV, která nebude
realizována).
Skute nou hlukovou situaci bude možné ov it až p ímým m ením hladin akustického tlaku
A po zprovozn ní zám ru.
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P i dodržení vstupních akustických parametr použitých v modelovém výpo tu, a to v etn
dodržení maximálního po tu pr jezdu vozidel vyvolaných provozem zám ru, nejsou
u posuzovaného zám ru nutná žádná protihluková opat ení.

D. I. 5. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Nakládání se splaškovými odpadními vodami bude zajišt no dostate n
do nepropustné jímky na vyvážení).

(budou svád ny

Vzhledem k tomu, že v zájmovém území nebude nakládáno se závadnými látkami, lze
prakticky vylou it negativní dopad na povrchové a podzemní vody. V pr b hu výstavy a
samotném provozu zám ru je nutné zajistit nakládání se závadnými látkami v souladu
s ustanovením §39 zákona . 254/2001 Sb., v platném zn ní.
Ur ité riziko zne išt ní povrchových a podzemních vod vodám závadnými látkami
p edstavují náhodné úkapy provozních náplní z vozidel parkujících jednak na ve ejném
parkovišti, jednak v prostorách kempu na vymezených místech. Zpevn ný povrch
parkovacích míst stání by dle zadavatele m ly tvo it bu betonové zatrav ovaní dlaždice
nebo celoplošný zpevn ný povrch (betonové dlaždice nebo asfaltový povrch).
V p ípad , že svod deš ových odpadních vod z plochy parkovišt a dalších parkovacích stání
bude zajišt n speciálním sorp ním zabezpe ením proti úniku vodám závadných látek
z vozidel do okolního prost edí, musí se tento sorp ní prvek (membrána) vyzna ovat
dosta ující sorp ní kapacitou a vysokou životností a musí být atestován pro záchyt ropných
látek z vodního prost edí.
V p ípad realizace ízené retence pomocí instalace systému pro decentrální vsakování
deš ových vod (systém REHAU RAUSIKKO mulda – rigol) se bude jednat o složit jší
konstruk ní nároky, avšak z hlediska požadavk na životní prost edí bude p estavovat
spolehlivý bezpe nostní prvek s dlouhou životností, bez nárok na obsluhu.
Doporu it lze také svedení deš ových vod z plochy parkovišt
kapalin (lapol), pro který platí evropské normy EN 858.

p es odlu ova

lehkých

Podrobné podmínky kontroly a údržby za ízení zachycujícího ropné látky z parkovacích
ploch budou uvedeny v Provozn manipula ním ádu.
Popis nestandardního stavu úniku vodám závadných látek a následná opat ení jsou
nastín ny v kapitole D. IV oznámení.
Nezne išt né deš ové vody budou z travnatého povrchu p irozen zasakovány do p dy.
Zám r se nachází v chrán né oblasti p írodní akumulace vod Východo eská k ída, pro niž
se vztahuje ochrana dle zákona . 254/2001 Sb., o vodách, ve zn ní pozd jších p edpis
a na ízení vlády
SR . 85/1981 Sb. Pro provoz kempu dle t chto p edpis se
nep edpokládají žádná omezení, pouze p i p ípadném provád ní geologických a
hydrogeologických pr zkumných prací je nutno zajistit jejich následné vodohospodá ské
využití nebo jejich upravení, aby nedocházelo k ohrožení ob hu podzemních vod.
Vzhledem k charakteru posuzovaného zám ru lze konstatovat, že standardní provoz
zám ru, v etn p ípravy území pro zám r a stavebních inností, nebude mít negativní vliv na
kvalitu povrchových a podzemních vod v daném území. Pro havarijní situace úniku ropných
látek z vozidel využívajících tyto prostory musí být navrhnuta pat i ná opat ení, aby se
zamezilo nebezpe í kontaminace podzemních a povrchových vod v této vodohospodá sky
významné oblasti.
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D. I. 6. Vlivy na p du
Zábor pozemk
Zám rem budou dot eny pozemky v k.ú. Še e o celkové ploše 21 828 m2. Bude se jednat o
pozemky náležící do III. t ídy ochrany zem d lské p dy (tzn. vyzna ující se pr m rnou
produk ní schopností, emuž odpovídá st ední stupe ochrany ZPF). Lze konstatovat, že
zám rem budou využity pozemky zem d lsky nevyužívané, v blízkosti zastav ného území
obce, proto tento zásah do ZPF lze ozna it za málo významný.
Aby bylo zabrán no škodám na ZPF v d sledku stavebních inností a provozu zám ru, jsou
právnické a fyzické osoby tuto innost vykonávající povinny ídit se zásadami ochrany ZPF
zejména dle §4 zákona . 334/1992 Sb., v platném zn ní. P i záboru p d ZPF je nutné co
nejmén narušovat hydrologické a odtokové pom ry v území, odnímat jen nejnutn jší plochu
ZPF, po ukon ení povolení nezem d lské innosti pro p ípravu území pro rekultivaci
neprodlen provést terénní úpravy.
Dle §9 tohoto zákona je odn tí p dy ze ZPF pro nezem d lské ú ely t eba souhlasu orgánu
ochrany ZPF.
P edkládanými zám ry nebudou dot eny pozemky ur ené k pln ní funkce lesa PUPFL ani
jejich ochranná pásma (50 m od okraje lesa).
Zne išt ní p dy
Samotným provozem autokempu se nep edpokládá žádné zne išt ní p dy, jelikož b hem
provozu zám ru nebude manipulováno s vodám a p dám závadnými látkami.
Ur ité riziko zne išt ní p dy p edstavují náhodné úkapy provozních náplní z vozidel
parkujících jednak na ve ejném parkovišti, jednak v prostorách kempu. V p ípad realizace
dostate n nepropustného podkladu na parkovacích plochách je riziko proniknutí škodlivých
látek do nižších vrstev p dy minimální.
Pr nik závadných látek do p dního prost edí by teoreticky mohl být zp soben v etap
výstavby jednotlivých stavebních objekt kempu a parkovišt náhodnými úkapy pohonných
hmot ze strojní mechanizace pohybující se na nezpevn ných plochách. Nestandardní stavy
jsou ešeny v kapitole D. IV oznámení.

D. I. 7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vliv na faunu a flóru na pozemcích zám ru
Vlivy plánovaného zám ru na spole enstva rostlin a živo ich vyskytující se na ploše
zám ru byly popsány v biologickém hodnocení, které zpracovali RNDr. Samková a RNDr.
Veselý, v íjnu roku 2005 a v dopl ku biologického hodnocení z roku 2007 (Mgr. Jan Losík).
V íjnu roku 2005 byl proveden biologický pr zkum p edm tného území. Na dot eném území
bylo zjišt no 100 druh cévnatých rostlin. Žádný druh není chrán ný podle vyhlášky MŽP
. 395/1992 Sb., v platném zn ní. Šáchor hn dý (Cyperus fuscus) a blat nka vodní
(Limosella aquatica) pat í mezi ohrožené druhy podle erveného seznamu cévnatých rostlin
(Procházka 2001). Tyto dva jednoleté druhy rostly v zátoce na bahnitém b ehu p ehrady
Rozkoš.
Z hlediska vegetace pat í k lepším biotop m porosty jednoletých vlhkomilných rostlin na
b ehu p ehrady Rozkoš. Nekosené kulturní louky s v tším množstvím synantropních druh
ani pás vzrostlejších strom nep edstavují zachovalá rostlinná spole enstva.
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Vzhledem k umíst ní zám ru a vzhledem k prostorovému uspo ádání kempovacích objekt
v areálu kempu se nep edpokládá dot ení vzrostlých strom . V p ípad , že by bylo nutné
kácet n které stromy (d eviny rostoucí mimo les) nacházející se v blízkosti b ehu vodní
nádrže Rozkoš, muselo by být postupováno dle zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a
krajiny a jeho provád cích p edpis (zejména vyhl. MŽP . 395/1992 Sb.) v platném zn ní.
Ke kácení d evin rostoucích mimo les je nezbytné povolení orgánu ochrany p írody.
Zám r si nevyžádá kácení lesních porost .
Z pohledu zoologického se jedná o lokalitu s výskytem b žných druh obratlovc . V tšina
uvedených zjišt ných druh se v uvedeném území nerozmnožuje, protože se jedná z tohoto
pohledu o území pom rn malé a malou pestrostí stanoviš .
Vliv na faunu a flóru vyskytující se v okolí zám ru
Vliv zám ru na faunu a flóru v okolí zám ru a na PCHP byl vyhodnocen v dopl ku
biologického hodnocení z roku 2007. Biologický pr zkum byl proveden od kv tna do srpna
roku 2007. Krom biologického pr zkumu byl proveden také monitoring pohybu
návšt vník v oblasti nádrže Rozkoš, ve snaze odhadnout zp sob chování rekreant v okolí
kemp .
Vliv zvýšené návšt vnosti v okolí kempu a na p ístupových trasách by mohl spo ívat
v rušení n kterých obratlovc a zvýšeném narušování vegetace sešlapem. Tyto faktory
budou nejintenzivn ji p sobit v pob ežním pásmu nádrže Rozkoš, které p ímo sousedí
s plánovaným kempem. Zde lze o ekávat velký pohyb rekreant , kte í se budou snažit
dostat k vod . Toto území je již v sou asnosti využíváno k rekreaci, p edevším sportovními
rybá i a jejich rodinami, pohyb osob je nejintenzivn jší po átkem léta, kdy je hladina v jižní
ásti nádrže dosti vysoko a kvalita vody není zhoršena výskytem sinic a as. Realizace
kempu n kolikanásobn zvýší návšt vnost této ásti pob eží. Zesílí intenzita sešlapu
vegetace a také rušení živo ich , vzhledem k sou asnému režimu v území však nebudou
dot eny významn jší druhy.
Vliv na faunu a flóru vyskytující se v PCHP
Území PCHP, jejíž hranice je od místa plánovaného autokempu vzdálena asi 500 m (viz.
obr. . 5), je v sou asnosti b hem letní sezóny navšt vováno jen sporadicky. Navzdory
zákazu vstupu, je ur itému tlaku vystavena severní ást pob eží PCHP, kam se chodí lidé
koupat. Centrální ást PCHP je navšt vována pouze neukázn nými myslivci a rybá i, pro
jiné rekrea ní aktivity je toto území neatraktivní díky hustému zápoji špatn pr chodné
vegetace a velké po etnosti bodavého hmyzu. Je pravd podobné, že ani návšt vníci
autokempu nebudou vstupovat do t chto porost . Mohlo by však dojít ke zvýšení po tu
nedovolených vstup do výše popsaného severního okraje PCHP.
Riziko t chto vliv bude aktuální p edevším v letní sezón ( erven - srpen), tedy po ást
hnízdního období. V ase jarní a podzimní migrace, jakož i v zimním období nebude
návšt vnost kempu tak vysoká, aby hrozilo riziko nadm rného rušení migrujících
a zimujících pták , kte í se koncentrují jednak na volné hladin a dále na obnaženém dn
jižní ásti nádrže. Zvýšení návšt vnosti p inese riziko vyrušování pták hnízdících na d lící
hrázi vodního díla. Zde se nachází hnízdní kolonie racka chechtavého a v minulosti zde bylo
zaznamenáno i hnízd ní siln ohroženého racka ernohlavého.
Stejn jako na území PCHP, je i na d lící hráz vstup ve ejnosti zakázán, takže p i
dodržování této podmínky nebude kolonie negativn ovlivn na.
Riziko rušení ptactva pohybem rekreant na volné hladin se týká používání plavidel všeho
druhu. P echodn chrán ná plocha je vyzna ena bójemi na vodní hladin , za které je
plavidl m zakázán vjezd. Pokud bude zákaz respektován, nem lo by dojít k rušení pták
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hnízdících v pob ežních partiích PCHP. Plavidla by však mohla rušit migrující a zimující
ptáky, kte í odpo ívají na volné hladin nádrže. Významnost tohoto vlivu bude záviset na
po tu a dob používání plavidel.
Další skupiny obratlovc (plazi, obojživelníci a savci) nebudou realizací zám ru významn
ovlivn ny. V území se sice vyskytuje n kolik zvlášt chrán ných druh obojživelník a
plaz , ale tito jsou vázáni p edevším na hust zarostlé biotopy, do nichž nebude nijak
zasahováno.
Navržená preventivní a zmír ující opat ení pro realizaci zám ru
Zajistit dodržování zákazu vstupu do PCHP. Investor autokempu by m l zajistit
pravidelné kontroly (policie, stráž ochrany p írody), které by se zam ily na p ilehlou ást
PCHP a sankcionovaly neukázn né návšt vníky. Kontroly by m ly být intenzivní
p edevším v období hnízd ní (kv ten - ervenec).
Zajistit pravidelný monitoring území z hlediska dopad návšt vnosti na populace
pták . Tuto innost, by mohli provád t lenové Východo eské pobo ky eské
spole nosti ornitologické. Náklady na tyto studie by m l hradit investor autokempu.
Výstupy by byly kontrolovány pracovníky odboru životního prost edí na MÚ v Novém
M st nad Metují, který je odpov dným orgánem ochrany p írody pro území PCHP.
V p ípad zaznamenání negativních vliv souvisejících s porušováním ochranných
podmínek PCHP, by m l být investor autokempu vyzván k provedení nápravných
opat ení.
Provést vhodná osv tová opat ení, která zlepší informovanost a p ístup ve ejnosti
k ochran p írody. Na za átku d lící hráze a na okraji PCHP je možné umístit
informa ní tabule s textem vysv tlujícím významnost lokality a d ležitost dodržování
ochranných podmínek. Po konzultaci se leny Východo eské pobo ky SO zvážit
vybudování pozorovatelny, která by sloužila pro ornitologické výzkumy i ve ejnost.

D. I. 8. Vlivy na krajinu
Vliv na krajinný ráz a významné krajinné prvky
Dle zákona . 114/1992 Sb. (§12), ve zn ní pozd jších p edpis , zásahy do krajinného rázu,
zejména p i umis ování staveb, mohou být provád ny pouze s ohledem na zachování
významných krajinných prvk , zvlášt chrán ných území, kulturních dominant krajiny,
harmonického m ítka a vztah v krajin .
T mto kritériím vyhovuje posuzovaný zám r, protože jeho realizací nebudou dot eny
významné krajinné prvky.
Vliv na estetické kvality území
Veškeré stavby, které budou umíst ny v p edm tné lokalit musí být vhodn za len ny do
krajiny jak sm rovým a výškovým vedením, tak následnými sadovými úpravami, aby nebyla
snížena estetická hodnota území. Navržené architektonické ešení rekrea ních objekt je
uvedeno v p íloze oznámení . 4, p i emž m že být ješt up esn no v rámci v projektové
dokumentace vztahující se k uvažovanému zám ru.
Zám r p edpokládá s realizací ozelen ní areálu kempu, p i emž budou up ednostn ny
domácí druhy (autochtonní).
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Vliv na rekrea ní využití krajiny
Hlavním cílem posuzovaného zám ru je posílit rekrea ní využití vodní nádrže Rozkoš, která
již v sou asné dob nabízí možnosti jejího rekrea ního využití (ubytovací za ízení, vhodné
podmínky pro vodní sporty).
Navrhovaný autokemp bude nabízet standard odpovídající moderním evropským za ízením
tohoto typu.
Vodní nádrž Rozkoš je rekrea n využívána. Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví
. 168/2006 Sb. byla na této nádrži stanovena koupací oblast. Pro zachování rekrea ní
funkce vodní nádrže Rozkoš nesmí posuzovaný zám r p isp t k výraznému zhoršení kvality
povrchové vody ve vodní nádrži (nap . zvýšení eutrofizace s následkem vzniku vodního
kv tu) tak, aby byly dodrženy hygienické limity (Vyhláška Minist. zdravotnictví 464/2000 Sb.).

D. I. 9. Vlivy na chrán ná území
Plánovaný zám r neovlivní žádná zvlášt chrán ná území dle zákona . 114/1992 Sb.,
o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , i jiné významné chrán né lokality
(nap . ve smyslu zákona o vodách v platném zn ní, i památkov chrán né území, dle
zákona o památkové pé i v platném zn ní).
Sledovaná lokalita svými parametry neodpovídá biot evropsky významných stanoviš , ani
se zde nevyskytuje žádný z hlavních druh uvedených jako hlavní d vod ochrany nejbližších
Evropsky významných lokalit ani Pta ích oblastí. Výstavba areálu na p edm tné lokalit ani
jeho provoz nebude mít významný vliv na soustavu Natura 2000 (což je dokladováno
stanoviskem p íslušného orgánu ochrany p írody dle §45i zákona . 114/1992 Sb., o ochran
p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis – p íloha oznámení . 3).
Zám r nezasahuje do žádného vymezeného ochranného pásma z oblasti dopravy, vodního
a lesního hospodá ství.
K ur itému rozporu se zájmy ochrany p írody by mohlo dojít v p ípad nedisciplinovaného
chování rekreant využívajících prostory autokempu Še e , kte í by nedodržovali provozní
ád autokempu nebo nerespektovali vymezení p echodn chrán né plochy Rozkoš
nacházející se v blízkosti zám ru – viz. p íloha oznámení
. 1 (vyhlášena rozhodnutím
Okresního ú adu Náchod, referát životního prost edí, .j.: 16538/01/ŽP-No/A ze dne
23.1.2002, na dobu od 1.4.2002 do 31.3.2012). Do této PCHP je stanoven zákaz vstupu,
koupání, vjezd plavidel, atd.
Na pozemky tvo ící PCHP je dle citovaného rozhodnutí zakázán vstup, vjezd na kole, koni,
motorovými a jinými vozidly, plavidly všeho druhu, je zakázáno koupat se, plavat, tábo it a
bivakovat, provozovat jakékoli vodní sporty, provozovat rybolov, p ikrmování ryb, pasení
hospodá ských zví at, volný pohyb ps a jiných v zajetí chovaných živo ich , zakázáno
chovat vodní pernatou zv , p ikrmovat zv do vody nebo na obnaženém dn .
Provoz kempu se musí ídit platnými zákony a p edpisy, dále musí být dodržovány obecní
vyhlášky a další na ízení a rozhodnutí obce a správce vodní nádrže Rozkoš (Povodí Labe
s.p.).
Zám r se nachází v chrán né oblasti p írodní akumulace vod Východo eská k ída, pro niž
se vztahuje ochrana dle zákona . 254/2001 Sb., o vodách, ve zn ní pozd jších p edpis a
na ízení vlády SR . 85/1981 Sb.. Omezení, která jsou stanovena v tomto na ízení vlády se
nevztahují pro uvažovaný zám r.
Zám r se nenachází na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona . 20/1987 Sb.,
o státní památkové pé i, v platném zn ní. V p ípad archeologického nálezu (nap . p i
výkopových pracích) musí být u in no oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu
muzeu (Regionální Muzeum Náchod).
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D. I. 10. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Zám r bude realizován na pozemcích obce Provodov – Šonov, které budou provozovateli
autokempu pronajímány.
Jiný hmotný majetek t etích osob nebude dot en. Kulturní památky nebudou zám rem
ovlivn ny.

D. II. Rozsah vliv vzhledem k zasaženému území a populaci
P edkládaný zám r je v tomto oznámení posouzen v souladu se zákonem . 100/2001 Sb.,
o posuzování vliv na životní prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis .
Snahou investora je p izp sobit výstavbovou fázi a samotný provoz zám ru požadavk m
ochrany životního prost edí dle platných legislativních p edpis .
Vliv na obyvatelstvo
V hodnocení zdravotních rizik byl zhodnocen vliv na zdraví obyvatel v dot eném území
z hlediska zát že hlukem a zne iš ujícími škodlivinami v ovzduší.
Ve studii hodnocení vliv na ve ejné zdraví byly jako modelové látky vybrány oxidy dusíku
(resp. NO2), prašný aerosol (resp. PM10), benzen a benzo(a)pyren a to na základ
p edpokládaného emitovaného množství a možných ú ink t chto látek na lidské zdraví.
Na základ
provedeného hodnocení lze konstatovat, že p ísp vek míry rizika
nekarcinogenního ú inku posuzovaných škodlivin (oxidu dusi itého (NO2), suspendovaných
ástic frakce PM10) vyvolaný zprovozn ním zám ru je nep íliš významný.
Ve výpo tech rozptylové studie, ze kterých vychází toto hodnocení zdravotních rizik, nebyl
uvažován vliv sekundární prašnosti. Sekundární prašnost by mohla zejména v dob výstavby
navýšit zjišt ný imisní p ísp vek PM10 v zájmové lokalit , proto je t eba emise tuhých
zne iš ujících látek do ovzduší v maximální mí e vylou it vhodnými technickými a
organiza ními opat eními.
Imisní p ísp vek benzenu a benzo(a)pyrenu 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 p ísp vek k inhala ní expozici vyplývá, že
zjišt né ILCR je u benzenu o 3 ády a u benzo(a)pyrenu o 4 ád pod p ijatelnou úrovní
rizika (1 x 10-6).
V denní i no ní dob v zájmovém území nejvýznamn jším zdrojem hluku dopravní hluk. Dle
výsledk modelových výpo t hlukové studie lze o ekávat, že b hem provozu zám ru se
v denní dob budou celkové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq pohybovat u
stávající obytné zástavby v blízkosti p íjezdové komunikace v rozsahu hodnot 50,0 – 52,1 dB
v denní dob (nár st o + 2,5 až + 3,2 dB oproti stávajícímu stavu) a 39,8 – 41,7 dB v no ní
dob (nár st o + 1,4 až + 1,8 dB oproti stávajícímu stavu).
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
v bezprost ední blízkosti p íjezdové komunikace nelze zcela vylou it negativní ovliv ování
pohody exponovaných obyvatel. Citliv jší jedinci by se mohly cítit obt žováni hlukem.
Zárove je t eba upozornit také na to, že pro hodnocení expozice byla uvažována nejhorší
možná varianta s maximální intenzitou dopravy vyvolanou provozem zám rem, ímž dochází
k nadhodnocení reálné zát že hlukem. Vzhledem k sezónnímu využití v tšiny za ízení
zám ru by tyto vypo tené hladiny akustického tlaku byly dosahovány p edevším v letním
období tzn., že po v tšinu roku bude situace odpovídat spíše stávajícímu stavu.
P i maximální zjišt né hladin akustického tlaku A v no ní dob LAeq,T = 41,7 dB je odhad
pravd podobnosti individuálního rizika možnosti poškození zdraví hlukem = 0,4 %.
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Vlivy na zam stnance
B hem realizace výstavby obou zám r bude na pracovníky do asn p sobit hluk a zvýšené
emise n kterých škodlivin do ovzduší (prach) z dopravní techniky.
B hem provozu zám ru se nep edpokládá žádné p sobení negativních vliv na
zam stnance.
Vliv na ovzduší
Posuzovaná lokalita pat í mezi oblasti ze zhoršenou kvalitou ovzduší.
P edm tem rozptylové studie bylo zjišt ní vlivu zne iš ujících látek emitovaných z provozu
posuzovaného zám ru. Rozptylová studie byla po ítána pro následující škodliviny oxidy
dusíku (oxid dusi itý), tuhé zne iš ující látky, benzen, benzo(a)pyren.
V d sledku realizace výstavby autokempu Še e a jeho uvedení do provozu nebude
docházet k p ekra ování imisních limit benzo(a)pyrenu, benzenu, oxidu dusi itého a
pr m rných ro ních imisních limit PM10. Imisní limity maximálních 24-hodinových
koncentrací PM10 jsou p ekra ovány již v hodnotách poza ového m ení. Vzhledem k tomu,
že tyto hodnoty nebyly nam eny p ímo v míst zám ru, nelze je považovat za sm rodatné.
Vzhledem k velmi nízkým vypo teným hodnotám p ísp vk
imisních koncentrací
sledovaných látek v zimní i letní sezón lze p edpokládat, že vybudováním posuzovaného
zám ru nebude imisní situace v dané lokalit tém v bec ovlivn na.
Vlivy na hlukovou situaci
V hlukové studii bylo provedeno posouzení nár stu hlukové zát že zp sobené
zprovozn ním p edm tného zám ru vzhledem k nejblíže umíst nému chrán nému
venkovnímu prostoru a chrán nému venkovnímu prostoru staveb a jeho porovnání
s požadovanými hygienickými limity.
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A vyvolaná pouze zám rem by na žádném
modelovém bodu nem la p ekro it požadované hygienické limity pro chrán ný venkovní
prostor a chrán ný venkovní prostor staveb, které jsou vymezené v na ízení vlády
. 148/2006 Sb.) „O ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací“.
Po zprovozn ní zám ru lze u stávajícího chrán ného venkovního prostoru a chrán ného
venkovního prostoru staveb o ekávat celkový nár st ekvivalentní hladiny akustického tlaku
A oproti stávajícímu stavu maximáln o + 3,2 dB tzn., že zm na hlukového zatížení
posuzované lokality oproti stávajícímu stavu bude minimální. Sou asn lze konstatovat, že
samotný areál autokempu, kde vznikne nový chrán ný venkovní prostor a chrán ný
venkovní prostor staveb nebude zasažen nadlimitní ekvivalentní hladinou akustického tlaku
A ze všech zdroj hluku umíst ných v posuzované lokalit (stávající stav plus zám r)
a hluková situace v areálu autokempu bude v souladu s hygienickými limity.
Skute nou hlukovou situaci bude možné ov it až p ímým m ením hladin akustického tlaku
A po zprovozn ní zám ru.
Vliv na podzemní a povrchové vody
Standardním provozem zám ru, v etn p ípravy území pro zám r, ze stavebních inností
a realizovaného vhodného technického zabezpe ení svodu deš ových vod z parkovacích
ploch stání a z likvidace splaškových vod nebude mít negativní vliv na kvalitu povrchových
a podzemních vod v daném území.
Pro havarijní situace úniku ropných látek z vozidel využívajících parkovací místa stání
a pojezdové komunikace musí být navrhnuta pat i ná opat ení, aby se zamezilo nebezpe í
kontaminace podzemních a povrchových vod v této vodohospodá sky významné oblasti
(CHOPAV).
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Vliv na p du
Zám r nebude mít p i standardním pr b hu terénních a stavebních prací negativní vliv na
p du. Zám rem budou dot eny pozemky ZPF (se st edním stupn m ochrany ZPF) v k.ú.
Še e o celkové rozloze 2,1 828 ha.
Dle §9 tohoto zákona je pro odn tí p dy ze ZPF pro nezem d lské ú ely t eba souhlasu
orgánu ochrany ZPF.
Lesní pozemky (PUPFL) nebudou zám rem ovlivn ny.
Provozem autokempu a ve ejného parkovišt se nep edpokládá žádné zne išt ní p dy.
Vlivy na faunu, flóru a p echodn chrán nou plochu
Zám r nebude mít vliv na území NATURA 2000 (pta í oblasti, Evropsky významné lokality).
Realizací zám ru nedojde k negativnímu ovlivn ní fauny, flóry ani jiných ekosystém .
V p ípad , že si zám r si vyžádá kácení mimolesních d evin, bude nutné si opat it povolení
nekácení d evin rostoucích mimo les. Lesní porosty nebudou zám rem dot eny.
Lze p edpokládat, že realizace autokempu v blízkosti obce Še e zp sobí silný nár st
návšt vnosti pob ežních partií vodního díla Rozkoš a to p edevším v letním období. Nejvíce
bude postižena pob ežní zóna v t sném sousedství autokempu, která je již v sou asnosti
využívána k individuální rekreaci, p edevším sportovními rybá i (lokalita je již v sou asnosti
postižena vyrušováním, a to i v období hnízd ní ptactva). Zvýšení po tu návšt vník p inese
riziko rozši ování tohoto rušivého p sobení i do širšího okolí. Jeho intenzita bude záviset
na kvalit služeb poskytovaných v kempu a pé i, která bude v nována pob eží v jeho
t sné blízkosti.
Vlivy na p echodn chrán nou plochu, vyhlášenou za ú elem ochrany ptactva, která leží asi
500 m od plánovaného kempu, lze o ekávat pouze v jejích okrajových ástech, které jsou
dob e p ístupné. Na území PCHP je zakázán vstup, nelze p edjímat, nakolik budou
návšt vníci kempu tento zákaz porušovat. Podobn je tomu i v p ípad d lící hráze, na níž se
nachází hnízdišt rack .
Je z ejmé, že autokemp je navržen v dosti citlivé oblasti a p i nerespektování daných
podmínek by mohlo dojít k negativnímu ovlivn ní populací pták hnízdících v jeho okolí.
P i jeho schvalování by bylo vhodné zvážit kapacitu zám ru a to jak kempu, tak ve ejného
parkovišt . Bylo by vhodné nejprve provést monitoring zm n souvisejících s realizací první
etapy zám ru a podle jeho výsledk p ípadn upravit kapacitu druhé etapy. Každopádn je
t eba co nejvíce dbát na ukázn nost rekreant a provést opat ení k minimalizaci rušivých
vliv na ptáky. Pokud bude zám r schválen a realizován, je nezbytn nutné provád t
monitoring území a v p ípad shledání opakovaného porušování uvedených zákaz nebo
nadm rného vyrušování ptactva pohybem plavidel, bude t eba provést nápravná opat ení
(krom omezení kapacity kempu nap . technické zábrany p i vstupu na d lící hráz nebo
zákaz používání plavidel).
Vliv na krajinu
Zám rem nebude ovlivn n krajinný ráz ani významné krajinné prvky.
Výstavbou a provozem projektovaného areálu nebudou nep ízniv ovlivn ny žádné kulturní,
historické památky i archeologická nalezišt . P ípadné snížení estetické hodnoty území lze
zmírnit vhodným ozelen ním areálu kempu.
Vliv na chrán ná území
Plánovaný zám r neovlivní žádná zvlášt chrán ná území dle zákona . 114/1992 Sb.,
o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , i jiné chrán né lokality.
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Socioekonomické vlivy
Hlavním cílem posuzovaného zám ru je posílit rekrea ní využití vodní nádrže Rozkoš, která
již v sou asné dob nabízí možnosti jejího rekrea ního využití (ubytovací za ízení, vhodné
podmínky pro vodní sporty). Zám rem bude využit rekrea ní potenciál p edm tného území.
Navrhovaný autokemp bude nabízet standard odpovídající moderním evropským za ízením
tohoto typu.
Zám rem nebude dot en žádný hmotný majetek t etích osob. Pozemky, na kterých se bude
posuzovaný autokemp a ve ejné parkovišt nacházet, jsou ve vlastnictví obce, která je bude
provozovatel m kempu a parkovišt pronajímat. Zám r je v souladu s územním plánem
obce Provodov – Šonov.

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

D. IV. Opat ení
nep íznivých vliv

k prevenci,

vylou ení,

snížení,

pop ípad

kompenzaci

Provoz za ízení nep edstavuje významné riziko vzniku havárií s následnými dopady
na složky životního prost edí.
P edvídatelné druhy havárií v za ízení a nestandardních stav :
•
•

úniky látek škodlivých vodám a p dám
požár

Únik látek škodlivých vodám a p dám
V pr b hu p ípravy území, kdy bude využívána stavební mechanizace a bude zvýšeno
využívání nákladní automobilové dopravy, m že (v p ípad nedokonale t snících nádrží a
jiných ástí používané strojní mechanizace a dopravních vozidel, p ípadn dopravními
nehodami vozidel) dojít k úniku vodám i p dám nebezpe ných látek (r zné druhy olej ,
nafta, mazadla) na nezabezpe ené plochy (p edm tné pozemky, okolí dopravních cest).
To platí i pro osobní vozidla návšt vník využívajících prostory autokempu a ve ejného
parkovišt v etap provozu zám ru, v p ípad realizace nedokonale zajišt ného t sn ní
parkovacích ploch. Únik ropných látek znamená riziko p edevším díky možnému zne išt ní
podzemních a povrchových vod a p dního prost edí.
Riziko poškození nebo ohrožení životního prost edí v pr b hu provozu zám ru bude
minimální, nebo v areálu kempu nebude manipulováno se závadnými látkami a osobní
automobily budou odstavovány na vodohospodá sky dostate n zabezpe ených místech.
Opat ení:
Pro p ípad úniku vodám a p dám závadných látek do okolního prost edí musí být
provozovatel p ipraven na urychlené provedení nezbytných opat ení. V p ípad úniku
závadných látek na nezpevn nou plochu musí být p erušen únik látek a unikající kapalina
zachycena a zneškodn na specializovanou firmou, kontaminovaná zemina musí být sejmuta
a odvezena k likvidaci i dalšímu využití odborné firm .
V areálu za ízení musí být k dispozici sorp ní prost edky a ochranné pom cky, pracovní
ná iní a pevná sb rná nádoba.
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Vozidla, která budou využívána v rámci výstavby zám ru, musí být ve vyhovujícím
technickém stavu, v pr b hu výstavby 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
zpevn ných plochách k tomuto ú elu ur eným.
Osobní automobily návšt vník kempu a ve ejného parkovišt b hem provozu zám ru se
budou pohybovat pouze na zpevn ných plochách a parkovat pouze na místech k tomu
ur ených.
Vzhledem k tomu, že není možné zaru it, že vozidla využívající plochu parkovišt budou
v dobrém technickém stavu, doporu uje se technicky zabezpe it parkovací plochy vhodným
zp sobem (sorp ní membrána, decentrální vsakování filtrací p dou nebo lapol), který by
zabránil úniku vodám závadných látek a tím i potenciálnímu riziku kontaminace podzemních
a povrchových vod a to i pro p ípad p ívalových deš . Pro tento technický prvek bude
vypracován provozní ád. U osobních vozidel využívajících parkovací plochy zám ru se
p edpokládá, že budou ve vyhovujícím technickém stavu, který je dán povinností pravidelné
STK a stanovenými emisními limity pro motorová vozidla.
Požár v areálu kempu
Pro p ípad vzniku požáru v n kterém z objekt areálu kempu budou stavební objekty
vybaveny p enosnými hasicími p ístroji. P ívod požární vody bude zajišt n z ve ejného
vodovodu, p ípadn bude vn jší odb rní místo využívat vodu z Rozkoše.
Požárn bezpe nostní ešení stavby bude sou ástí projektové dokumentace k územnímu
ízení a stavebnímu povolení. Zam stnanci autokempu musí být seznámeni s požárn
bezpe nostními sm rnicemi.
P íjezdová komunikace ke kempu vjezd do areálu a vnitroareálové komunikace musí být
dostate n dimenzovány (min. ší ky 3 m) pro p ístup požárních vozidel. Odstup parkovacích
míst pro motorová vozidla, pro vozidla s p ív sy a karavany musí být dostate ný.
Opat ení pro minimalizaci
- obecná pravidla

možnosti

vzniku

havárií

a

nestandardních

stav

Zám r bude provád n tak, aby bylo minimalizováno možné narušení životního prost edí
dle platné legislativy.
Provoz kempu se bude ídit platným provozním ádem.
V provozním ádu budou obsaženy požární p edpisy a s postupy p i ešení
nestandardních a havarijních stav (odstran ní náhodného úniku závadných látek, atd.).
Strojní za ízení využívaná v etap výstavby budou udržována v dobrém technickém
stavu (minimalizace zplodin ze spalovacích motor , únik provozních kapalin, hlu nosti
apod.).
A. Doporu ení p ed p ípravou území pro stavbu a pro etapu výstavby:
Zpracovat projektovou dokumentaci stavby k územnímu ízení a ke stavebnímu povolení.
Odn tí p dy ze ZPF pro nezem d lské ú ely musí být schváleno p íslušným orgánem
ochrany ZPF (dle §9 zákona 334/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis ).
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Aby bylo zabrán no škodám na ZPF v d sledku stavebních inností zám ru jsou
právnické a fyzické osoby tuto innost vykonávající, povinny ídit se zásadami ochrany
ZPF zejména dle §4 zákona . 334/1992 Sb., o ochran zem d lského p dního fondu
v platném zn ní.
P i záboru p d ZPF je nutné co nejmén narušovat hydrologické a odtokové pom ry
v území, odnímat jen nejnutn jší plochu ZPF.
V pr b hu výstavy zám ru je nutné zajistit nakládání se závadnými látkami v souladu
s ustanovením §39 zákona . 254/2001 Sb., v platném zn ní.
B hem výstavby minimalizovat vliv sekundární prašnosti - realizovat opat ení proti prášení
a úletu sypkých hmot (kropení prašných povrch , provád t vhodnou manipulaci se
sypkým materiálem, pravidelné skráp ní plochy staveništ v suchých letních m sících,
atd.).
Pohyb vozidel soust edit pouze na zpevn né plochy pro eliminaci rizika kontaminace p dy
a povrchových a podzemních vod ropnými nebo jinými nebezpe nými látkami.
V projektové dokumentaci stavby do ešit zp sob likvidace odpadních vod (splaškových
a deš ových vod).
Provést sadové úpravy areálu kempu a v rámci budování parkovišt
dokumentace ze zachováním p vodních druh zelen .
S odpady nakládat dle zákona
p edpis .

dle projektové

. 185/2001 Sb., o odpadech, ve zn ní pozd jších

B. Opat ení pro fázi provozu
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.
Provozovatel nesmí ohrožovat jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, narušovat p írodní
prost edí, zhoršovat odtokové pom ry, poškozovat b ehy, vodní díla a za ízení, za ízení
pro chov ryb a porušovat práva a právem chrán né zájmy jiných (§6, odst. 3 zákona
. 254/2001 Sb., v platném zn ní).
V pr b hu provozu zám ru je nutné zajistit nakládání se závadnými látkami v souladu
s ustanovením §39 zákona . 254/2001 Sb. v platném zn ní.
Vypracovat provozní ád parkovišt a autokempu.
Dodržovat provozní ád parkovišt a autokempu. Organiza n zabezpe it provoz zám ru
takovým zp sobem, který zajistí bezpe nost provozu a maximáln omezí možnost vzniku
negativního ovlivn ní životního prost edí v dané lokalit a možnost narušení faktor
pohody.
Provozovat za ízení v souladu se zákonem . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví
a s ním souvisejících p edpis .
Pro realizaci zám ru bude nutné provést preventivní opat ení k minimalizaci rušivých
vliv na ptáky (zajistit dodržování zákazu vstupu do p echodn chrán né plochy,
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provád t monitoring území z hlediska vliv
ochrany p írody).

na ptactvo, osv tová opat ení v oblasti

B hem provozu kempu vhodnými technickými opat eními zajistit náhodné úkapy
nebezpe ných kapalin z vozidel návšt vník kempu a pohyb vozidel bude soust edit
pouze na zpevn né plochy (pro eliminaci rizika kontaminace p d a vod ropnými a jinými
nebezpe nými látkami).
Zajistit likvidaci splaškových odpadních vod v souladu se zákonem
v platném zn ní.

. 254/2001 Sb.

Aby bylo zabrán no škodám na okolních zem d lských pozemcích v d sledku provozu
zám ru jsou právnické a fyzické osoby tuto innost vykonávající, povinny ídit se
zásadami ochrany ZPF zejména dle §4 zákona . 334/1992 Sb., o ochran zem d lského
p dního fondu, v platném zn ní.
• Zajistit odstran ní odpad osobou odpov dnou k nakládání s odpady, dle zákona
. 185/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
C. Opat ení po p ípadném ukon ení provozu
Odstranit stavební objekty, za ízení a zpevn né plochy v souladu s platnou legislativou.
Po ukon ení povolení nezem d lské innosti zajistit rekultivaci dot eného území.
D. Celkové zhodnocení povinnosti provozovatele:
P íprava území a vlastní provoz parkovišt , kempu a souvisejících za ízení bude
podléhat kontrole p íslušnými odborníky, p ípadn specialisty z týmu zpracovatele tohoto
oznámení.

D. V. Charakteristika nedostatk ve znalostech a neur itostí, které se vyskytly
p i specifikaci vliv
Modelové prognostické výpo ty
Matematické výpo ty:
Rozptylové studie emisí ze stacionárních zdroj dle metodiky SYMOS´97 – Systém
modelování stacionárních zdroj , HMÚ Praha 1998
- Software – výpo tový model dle metodiky SYMOS´97 – Systém modelování stacionárních
zdroj , verze 2003
- Hluková studie ze stacionárních zdroj a dopravních prost edk (Empla s.r.o., arch. .
10/06)
- Výpo tový software pro vyhodnocování vliv zdroj hluku Hluk +, Verze 7 Beta Dxf
Hlavními podklady pro hodnocení stávajícího stavu životního prost edí v posuzované lokalit
byly:
-

biologické posouzení íjen 2005 (RNDr. V ra Samková Ph.D., RNDr. Ji í Veselý),
dopln ní biologického hodnocení zá í 2007 (Mgr. Jan Losík)
konzultace na M Ú Nové M sto nad Metují – odbor životního prost edí
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-

ÚP SÚ Provodov – Šonov 1998 (Ing. arch. E. Králík), v etn jeho zm ny . 1 (Ing. arch.
R. Chládek 2003) a . 2 (2005)
Hluková studie (Empla s.r.o., arch . 10/06), v etn m ení stávající hlukové situace
(v ervnu 2006)
Rozptylová studie (Empla s.r.o., arch. . 10/06 a 352/07)
terénní obch zka spoluzpracovateli oznámení
internetové stránky

Vyhodnocení terénního pr zkumu
V p edm tné lokalit nebyl proveden imisní monitoring, pro zhodnocení imisního pozadí bylo
v rozptylové studii vycházeno z dat získaných od zadavatele. Spoluzpracovateli oznámení
byla provedena terénní obch zka a m ení stávající hlukové situace v zájmovém území.
Hluková zát ž je vypo tena uznávanými prognostickými postupy na základ znalosti
dopravního zatížení a zm ení stavu hlukového pozadí.
Vyhodnocení výpo tových program a podklad
Nejistoty hodnocení zdravotních rizik vycházejí použitých dat - z hlukové a z rozptylové
studie, tj. nejistot a omezení daných výpo etním programem HLUK+, metodiky SYMOS,
nejistot experimentáln získaných (nam ených a odhadnutých) hodnot, nejistotami
odvozených vztah a závislostí atd.
Nejsou známy bližší informace o exponované populaci (citlivé skupiny populace, jejich
velikost a v ková skladba, doba trávená v obytné zón a jiné aktivity v zájmovém území,
dispozi ní ešení dom a byt ).
V dob zpracování oznámení nebyl p edložen projekt zám ru, pouze technická zpráva.
V dob zpracování oznámení nebyl specifikován zp sob ešení likvidace deš ových
odpadních vod a technického zabezpe ení pojezdových ploch pro motorová vozidla proti
úniku vodám závadných látek do okolního prost edí, které by mohly být splachovány
deš ovými vodami.
Délka trvání zám ru a p esný pr b h terénních úprav, stavebních inností, technické ešení
zám ru a samotný provoz zám ru budou up esn ny v dalším stupni projektové p ípravy.
Výpo ty hlukové studie (Empla s.r.o., arch . 10/06), ze kterých vycházelo toto oznámení
jsou nadhodnoceny kv li zahrnutí p vodn zvažované areálové OV (jedná se o stacionární
zdroj hluku v denní a no ní dob ), která nebyla vodoprávním ú adem schválena a nebude
v areálu instalována. Pro nové ešení likvidace odpadních vod v areálu kempu byla použitím
neaktuálních dat z hlukové studie vytvo ena tzv. „hluková rezerva“, pro p ípadné možné
umíst ní dalšího stacionárního zdroje hluku v areálu. Finální vý et zdroj hluku zám ru bude
specifikován v projektové dokumentaci pro územní ízení, p ípadn pro stavební povolení.
Zpracovatel oznámení p edpokládá, že p ípadné zm ny technického ešení zám ru od
stávajících dostupných informací budou regulovány v rámci povolovacího ízení
kompetentními ú ady takovým zp sobem, aby nedošlo k negativnímu ovlivn ní životního
prost edí.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT EŠENÍ ZÁM RU
Zám r je oznamovatelem p edkládán pouze v jedné variant (tzv. aktivní varianta). Proto
zpracovatel oznámení pro zhodnocení vliv zám ru na životní prost edí a zdraví obyvatel
srovnával posuzovaný zám r s nulovou variantou, která p edstavuje stávající stav
(tj. nerealizaci zám ru).
Nulová varianta
Vzhledem k tomu, že jsou p edm tné plochy v územním plánu obce vymezeny pro sport,
rekreaci a pro parkování vozidel, lze p edpokládat, že pokud nebude realizován posuzovaný
zám r, bude území využito k obdobnému rekrea nímu využití jiným investorem.
Aktivní varianta
Po provedeném komplexním posouzení možných vliv na životní prost edí a zdraví lidí lze
konstatovat, že aktivní varianta (zám r) byla shledána jako vhodný k realizaci, p i emž byla
pro její realizaci navržena n která doporu ení týkající se zejména organiza ního postupu
v etap výstavby zám ru, v ov ení vypo tených hodnot výsledného imisního pozadí
v hlukové studii a v respektování platné legislativy R.
Z hlediska posuzování vliv na životní prost edí a p edpokládané možnosti ovlivn ní
povrchových a podzemních vod byly v oznámení p edloženy dva návrhy technického
zabezpe ení plochy parkovišt v i úniku vodám závadných látek do okolního prost edí.
Návrhy zp sobu ešení jsou popsány v kapitole B. I. 6. oznámení.
Návrh 1: zabezpe ení zpevn né plochy pomocí speciální sorp ní vrstvy (membrány)
zachytávající ropné látky, propoušt jící vodu.
Vzhledem k tomu, že nebyl uveden konkrétní separa ní prvek, bude specifikován v dalším
stupni projektové dokumentace. Výb r tohoto zabezpe ovacího prvku bude záležet na
požadavcích p íslušného vodoprávního ú adu (M Ú Nové M sto nad Metují, odboru
životního prost edí a správcem vodní nádrže Rozkoš - Povodí Labe, s.p.), dále na
konstruk n - technické složitosti zvoleného ešení a na ekonomických možnostech
investora.
Zpracovatel oznámení doporu uje s položením speciální vodopropustné geotextílie schopné
sorbovat ropné látky na povrchu zejména mén využívaných parkovacích ploch (tj. v areálu
kempu) kv li delší dob životnosti tohoto prvku. Dále je možno uvažovat s položením
speciální izolace odolné proti p sobení ropných látek do t lesa parkovacích ploch (nap .
geotextílie nebo vapexové vrstvy pod zpevn ný povrch parkovacích ploch).
Návrh 2: Systém REHAU RAUSIKKO, který by byl instalován pro ízený svod deš ových vod
je v eské republice b žn a využíván s dobrými výsledky a neklade prakticky žádné nároky
na další údržbu (viz. p íloha oznámení . 4).
Pro výsledn zvolený návrh technického zabezpe ení plochy parkovišt lze konstatovat, že
zvolený zp sob technického zabezpe ení svodu deš ových vod pro parkovací plochy musí
spl ovat atest nepropustnosti pro ropné látky (maximální ú innost sorpce okolo 96-99%).
Zabezpe ení proti p ípadným úkap m ropných látek do podloží bude ešeno v dalším stupni
projektové dokumentace (k územnímu ízení, pro stavební povolení) a schváleno p íslušným
vodoprávním ú adem.

F. DOPL UJÍCÍ ÚDAJE
Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj v oznámení
Všechny mapové podklady a ostatní p ílohy jsou sou ástí p ílohy . 1 oznámení.
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65

Autokemp a parkovišt Še e

G. VŠEOBECN SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
V tomto oznámení zpracovaného dle zákona . 100/2001 Sb., v platném zn ní, ve kterém je
posuzován zám r „Autokemp a parkovišt Še e “.
Charakteristika zám ru
Jedná se o vybudování autokempu na východním b ehu p ehradní nádrže Rozkoš
s maximální kapacitou cca 300 návšt vník (hlavní sezóna) / 30 návšt vník (vedlejší
sezóna) a nezávislého parkovišt pro 100 osobních automobil situovaného vn areálu
kempu sloužícího pro pot eby návšt vník p ehrady. K ubytování v kempu budou k dispozici
chaty, karavany a místa pro stany. Sou ástí vybavenosti autokempu bude recepce,
minimarket, 24 míst stání pro osobní automobily u chatek, cca 35 parkovacích míst pro
karavany, ob erstvení s možností posezení, úschovna kol s p j ovnou sportovního ná adí,
hygienické za ízení, prádelna, h išt pro d ti, h išt na plážový volejbal, stoly pro stolní tenis,
místo pro grilování a zázemí pro provoz autokempu.
P ístup ke kempu bude umožn n po nov zrekonstruované komunikaci rozprostírající se na
pozemku p.p. . 82/2 k.ú. Še e .
Hlavní sezóna provozu autokempu bude v rozmezí m síc kv ten až zá í (tj. 5 m síc ),
prodloužená (vedlejší) sezóna s 5% využitím areálu kempu bude v íjnu až dubnu
(tj. 7 m síc ).
Umíst ní zám ru a dot ené pozemky
Navrhovaný autokemp bude situován u východního b ehu p ehradní nádrže Rozkoš, cca
300 m západn od obce Še e , cca 2 km jihovýchodním sm rem od eské Skalice
(vzdušnou arou). Zám r se tedy nachází v Královéhradeckém kraji, v okrese Náchod.
Pozemky p. . 157/2, 78/2 ur ené pro umíst ní autokempu leží jihozápadní ásti k.ú Še e
o celkové rozloze 17 585 m2.. Jedná se o zem d lské pozemky (orná p da). Navrhované
p ilehlé ve ejné parkovišt
s kapacitou 100 parkovacích míst bude situováno
severovýchodním sm rem od hranice areálu kempu na pozemku p. . 13/2 k.ú Še e
o vým e 4 243 m2, který je v sou asné dob charakterizován jako orná p da. Všechny
dot ené zem d lské pozemky se vyzna ují p dami s pr m rnou produk ní schopností.
Plochy ur ené pro posuzovaný zám r jsou v souladu s ÚP SÚ Provodov – Šonov (z roku
1998, v etn jeho zm n z roku 2003 a 2005), které jsou vymezeny pro sport a rekreaci
(lokalita ozna ená v ÚP jako . 8) a plocha pro parkování osobních aut (ozna ená v ÚP jako
. 9).
Termín zahájení zám ru
Zahájení stavebních prací bude odvislé od vydání stavebního povolení. Po dokon ení první
výstavbové etapy – parkovišt , ásti kempu - (odhadovaná délka trvání cca 1 rok) bude moci
být zahájen komer ní provoz ješt v roce 2009.
Vliv na ovzduší
Posuzovaná lokalita pat í mezi oblasti ze zhoršenou kvalitou ovzduší.
Pro zjišt ní vlivu zne iš ujících látek emitovaných z provozu posuzovaného zám ru na okolní
zástavbu byla vypracována rozptylová studie, která je p ílohou oznámení.
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Plošným zdrojem emisí bude provoz parkovišt
parkovacích míst.

s celkovou kapacitou 100 až 150

Liniovým zdrojem emisí bude automobilová doprava na silnicích vedoucích z obcí
Provodov, Šonov a Kleny do areálu autokempu navýšená vozidly host autokempinku
a uživatel p ilehlého parkovišt .
Sledovanými škodlivinami z automobilové dopravy jsou zejména oxidy dusíku, oxid uhelnatý,
uhlovodíky a pevné ástice.
Rozptylová studie byla po ítána pro následující škodliviny: oxidy dusíku (oxid dusi itý), tuhé
zne iš ující látky, benzen, benzo(a)pyren.
Vzhledem k velmi nízkým vypo teným hodnotám p ísp vk
imisních koncentrací
sledovaných látek v zimní i letní sezón lze p edpokládat, že vybudováním posuzovaného
zám ru nebude imisní situace v dané lokalit tém v bec ovlivn na.
Vliv na hlukovou situaci
Pro zjišt ní vlivu zám ru na hlukovou situaci u nejbližších obytných zástaveb byla
vypracována hluková studie, která je p ílohou oznámení.
Na uvažovaném zám ru se budou nacházet stacionární zdroje hluku (vzduchotechnika,
pojezd vozidel v areálu kempinku) a bude navýšen dopravní hluk zp sobený automobilovou
dopravou návšt vník kempu a p ilehlého parkovišt .
Po zprovozn ní zám ru lze u stávajícího chrán ného venkovního prostoru a chrán ného
venkovního prostoru staveb o ekávat minimální nár st ekvivalentní hladiny akustického
tlaku (hluku), p i emž výsledná hluková situace v areálu kempu a u nejbližších obytných
zástaveb bude v souladu s hygienickými limity danými na ízením vlády . 148/2006 Sb.
Vliv na krajinu
Zám rem nebude ovlivn n krajinný ráz ani významné krajinné prvky. Výstavbou a provozem
zám ru nebudou nep ízniv ovlivn ny žádné kulturní, historické památky i archeologická
nalezišt . P ípadné snížení estetické hodnoty území lze zmírnit vhodným ozelen ním areálu
kempu. Zám r využije rekrea ní potenciál p edm tného území.
Vliv na chrán ná území
Plánovaný zám r neovlivní žádná zvlášt chrán ná území dle zákona . 114/1992 Sb.,
o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , i jiné chrán né lokality.
Rušivé vlivy na p echodn chrán nou plochu, vyhlášenou za ú elem ochrany ptactva, která
leží p ibližn 500 m od plánovaného kempu, lze o ekávat pouze v jejích okrajových ástech,
které jsou dob e p ístupné. Na území p echodn chrán né lochy je zakázán vstup, nelze
p edjímat, nakolik budou návšt vníci kempu tento zákaz porušovat. Podobn je tomu i v
p ípad d lící hráze na níž se nachází hnízdišt rack .
Vliv na faunu a flóru
Zám r si nevyžádá kácení lesních porost . V p ípad , že by bylo nutné kácet d eviny
rostoucí mimo les, muselo by být postupováno podle zákona . 114/1992 Sb., o ochran
p írody a krajiny a jeho provád cích p edpis v platném zn ní.
Ze záv r provedeného biologického hodnocení posuzované lokality a jeho dopl ku plyne,
že realizací zám ru nedojde k výraznému negativnímu ovlivn ní fauny, flóry ani jiných
ekosystém . Ur ité negativní vlivy na populací pták hnízdících v okolí zám ru (v p echodn
chrán né ploše, na vodní hladin nádrže) p i nerespektování daných podmínek nelze
vylou it. Rušivé vlivy by byly zp sobeny nár stem návšt vnosti pob ežních partií vodního
díla Rozkoš v letních m sících, tj. také v období hnízd ní ptactva.
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Pro realizaci zám ru bude nutné provést preventivní opat ení k minimalizaci rušivých vliv
na ptáky (zajistit dodržování zákazu vstupu do p echodn chrán né plochy, provád t
monitoring území z hlediska vliv na ptactvo, osv tová opat ení v oblasti ochrany p írody).
Vliv na vodní prost edí
Standardním provozem zám ru, v etn p ípravy území pro zám r, ze stavebních inností
a realizovaného vhodného technického zabezpe ení svodu deš ových vod z parkovacích
ploch stání a z likvidace splaškových vod nebude mít negativní vliv na kvalitu povrchových a
podzemních vod v daném území.
Pro havarijní situace úniku ropných látek z vozidel využívajících tyto prostory musí být
navrhnuta pat i ná opat ení, aby se zamezilo nebezpe í kontaminace podzemních
a povrchových vod v této vodohospodá sky významné oblasti (CHOPAV).
Vliv na p du
Zám r nebude mít p i standardním pr b hu terénních a stavebních prací negativní vliv na
p du. Zám rem budou dot eny pozemky ZPF (se st edním stupn m ochrany ZPF) v k.ú.
Še e o celkové rozloze 2,1 828 ha. Pro odn tí p dy ze ZPF pro nezem d lské ú ely je
t eba opat it si souhlas orgánu ochrany ZPF.
Lesní pozemky (tzv. PUPFL) nebudou zám rem ovlivn ny.
Provozem autokempu a ve ejného parkovišt se nep edpokládá žádné zne išt ní p dy.
Odpady
S odpady vznikajícími v pr b hu realizace zám ru bude nakládáno dle zákona . 185/2001
Sb., o odpadech, ve zn ní pozd jších p edpis .
Vliv na zdraví obyvatel
Pro posouzení vlivu na ve ejné zdraví bylo vypracováno hodnocení zdravotních rizik, které je
sou ástí p ílohy oznámení. Zám r by nem l p edstavovat negativní vliv na zdraví obyvatel
v dot eném území, pouze v bezprost ední blízkosti p íjezdové komunikace nelze zcela
vylou it negativní ovliv ování pohody exponovaných obyvatel z hlediska hlukového zatížení.
Citliv jší jedinci by se mohly cítit obt žováni hlukem.
Socioekonomické faktory
Hlavním cílem posuzovaného zám ru je posílit rekrea ní využití vodní nádrže Rozkoš, která
již v sou asné dob nabízí možnosti jejího rekrea ního využití. Zám rem bude využit
rekrea ní potenciál p edm tného území. Navrhovaný autokemp bude nabízet standard
odpovídající moderním evropským za ízením tohoto typu.
Hmotný majetek
P edkládaný zám r bude umíst n na pozemcích obce, které budou provozovatel m
pronajímány. Hmotný majetek jiných osob nebude dot en.
Záv r
Po provedeném komplexním posouzení vliv na životní prost edí dle p ílohy . 3 zákona
. 100/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , které obsahuje toto oznámení je z ejmé, že
zám r nebude významným zp sobem negativn ovliv ovat žádnou ze složek životního
prost edí, tudíž z environmentálního hlediska lze za p edpokladu dodržení podmínek
uvedených v tomto oznámení zám r doporu it.
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H. P ÍLOHY
Seznam p íloh:
P íloha . 1: Mapové znázorn ní umíst ní zám ru
P íloha . 2: Fotodokumentace
P íloha . 3: Vyjád ení p íslušných ú ad k zám ru
P íloha . 4: Technické výkresy ešení jednotlivých staveb
P íloha . 5: Hluková studie
P íloha . 6: Rozptylová studie
P íloha . 7: Hodnocení zdravotních rizik
P íloha . 8: Biologické posouzení zám ru – Autocamp Še e
Dopln ní biologického hodnocení – Autokemp Še e

ZÁV R OZNÁMENÍ:

Oznámení na zám r „Autokemp a parkovišt Še e “ v rámci k.ú. Še e v Královéhradeckém
kraji bylo zpracováno podle p ílohy . 3 zákona . 100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní
prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis a podle Metodického pokynu odboru posuzování
vliv na životní prost edí MŽP.
V oznámení byly komplexn posouzeny o ekávané vlivy na složky životního prost edí
vznikající b hem výstavby a provozu zám ru a srovnány se stávajícím stavem.
S ohledem na výsledek posouzení vliv zám ru na životní prost edí a zdraví
obyvatelstva lze posuzovaný zám r realizovat za podmínek uvedených v kapitole D.
IV. tohoto oznámení.
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