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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1
Název záměru: Logistický areál Vrchlabí – etapa V1
Jedná se o záměr dle přílohy č.1, kategorie II: 10.6 Skladové nebo obchodní
komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné
plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu
pro celou stavbu, kde příslušným úřadem pro proces posuzování vlivů na životní
prostředí je Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr lze charakterizovat v cílovém stavu následující kapacitami:
Objekt

hala – zastavěná plocha
komunikace a zpevněné plochy
zelené plochy
celkem záměr
počet parkovacích míst

Zastavěná plocha ( m2)

6 744
5 315
1 715
13 774
48 pro OA, 5 pro TNA

B.I.3. Umístění záměru
kraj:
Královéhradecký
obec:
Vrchlabí
katastrální území: Vrchlabí
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Stavba je umístěna na okraji města Vrchlabí na Lánovské ulici proti sídlu společnosti
D+D Elektromont s.r.o. v prostoru bývalého průmyslového areálu ALFA MIKAN. Jedná
se o zastavěnou část obce. Dané území je dle konceptu územního plánu určeno pro
průmyslovou výstavbu. Zpracovateli oznámení nejsou k dispozici žádné další
informace o záměrech, které by kromě stávající dopravy mohly vést k možnosti
kumulace s jinými záměry. V případě realizace dalších aktivit v této průmyslové zóně
budou muset být tyto aktivity zohledněny spolu s překládaným záměrem.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Pozemek je ve vlastnictví investora, pozemek je určen v územním plánu pro výstavbu
tohoto typu staveb.Území je zatříděno jako plochy území smíšených aktivit
SA.Zástavba v daném území je z hlediska své struktury pro daný účel vhodná jak
svým obsahem, tak architektonickým výrazem a ekonomickou návratností investice.
Pozemek je mírně svažitý, pro vytvoření roviny nutné pro výstavbu logistické haly
budou provedeny opěrné zdi a násypy. Staveniště bylo využíváno jako průmyslový
areál ALFA MIKAN, na pozemku se nacházejí zpevněné plochy ze silničních
betonových panelů.
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Z hlediska urbanistického řešení je logistická hala umístěna na pozemku investora
přiléhajícího ke komunikaci I. třídy – ulice Lánovská z Vrchlabí do Trutnova.
Komunikaci na straně stavby lemuje nově vznikající cyklostezka, která je
pokračováním krkonošské cyklotrasy. Areál je dopravně napojen stávajícím sjezdem
z ulice Lánovská. Skladovací hala je osazena 3m pod úroveň stávající komunikace
Lánovská. Umístění haly vychází z praktických potřeb pro obsluhu haly a snahy o
udržení uliční fronty s jejím lehkým uvolněním k povaze zástavby. Součástí návrhu je
umístění objektu vrátnice s prostorem pro odstavení kol v prostoru u příjezdu do
areálu. V návrhu jsou také zohledněna nová parkovací stání u opěrné zdi, vymezující
výškový rozdíl mezi halou a stávající komunikací. Další parkovací stání jsou navržena
v jihozápadním rohu areálu a u příjezdu do areálu je navrženo odstavné stání pro
kamiony v kombinaci s osobními auty. Dopravní obsloužení haly je zajištěno plnou
objízdností haly. Součástí návrhu je také vytvoření místa pro přecházení v prostoru
před sídlem společnosti D+D Elektromont s.r.o.. Z navrhovaného parkoviště je místo
pro přecházení přístupné po schodišti v severozápadním rohu parcely. Hala je
navržena v jednoduchých čistých hmotách a je doplněna izolační zelení. Z hlediska
architektonického a výtvarného řešení
je hala navržena v duchu moderního
navrhování logistických hal s citlivým přístupem pro danou lokalitu. Hala se skládá
z hlavní hmoty skladovacích prostor, které jsou doplněny o vestavěné prostory zázemí
a administrativy a menší hmoty příjmu a expedice sloužící pro dopravní obsloužení
skladů (příjem a výdej skladovaných prvků). Vestavěné prostory zázemí a
administrativy se propisují na východní fasádě formou okenních otvorů, které
prořezávají barevně a materiálově rozčleněnou fasádu. Další fasády jsou doplněny
otvory technického rázu – ventilace a přívod vzduchu. Na střeše jsou navrženy
sedlové světlíky, které slouží k prosvětlení dispozice haly a k jejímu větrání. V případě
požáru budou sloužit k odvodu tepla a kouře.
Materiálové řešení objektu haly vychází z kombinace skládaných plechových plášťů
hladkých a profilovaných a to v nepravidelných barevných kombinacích odstínu šedé a
stříbrné použitých na hlavní hmotě haly v kontrastu s profilovaným pláštěm
v červeném odstínu použitém na menších hmotách příjmu, expedice, vrátnice a
zvýrazněné administrativy. Zpevněné plochy jsou navrženy z betonové zámkové
dlažby v šedém odstínu v kombinaci s cihlovým odstínem na parkovacích stáních a
komunikacích pro pěší. Opěrné zdi jsou navrženy z pohledového betonu. Přístupová
cesta z parkoviště do zázemí a administrativy je částečně kryta markýzou.
Jedná se o novostavbu jednopodlažní haly určenou pro skladování automobilových
součástek s třípodlažní vestavbou využitou jako zázemí zaměstnanců a administrativa.
Hala je provozně rozdělena na dvě části, jejichž velikost a využití je v podstatě stejné.
Posuzovaná hala je navržena jako železobetonová s obvodovým pláštěm ze
sendvičových panelů ve složení plech/minerální izolace/plech, a střešního pláště ve
složení plech/minerální izolace/folie. Konstrukční systém objektu je nehořlavý.
Dispoziční řešení vychází z požadavků na využití skladovacích hal a jejich provoz.
Areál je dopravně napojen stávajícím sjezdem na stávající komunikaci I. třídy ulice
Lánovská. Sjezdem je umožněn příjezd k areálu. U příjezdu je navržena vrátnice jako
hlavní kontrolní bod pohybu po areálu. Za vrátnicí je navrženo odstavné stání pro kola
a plastové kontejnery pro tříděný odpad. Vrátnice obsahuje nejnutnější zázemí – WC,
sprcha, umyvadlo, kuchyňka a prostor pro řízení a kontrolu. U příjezdu, který je
zároveň výjezdem je také navrženo odstavné stání pro kamiony v kombinaci
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s osobními auty. Na severní straně areálu u opěrné zdi je navržené parkoviště pro
zaměstnance a návštěvy na jihozápadní straně areálu. Dopravní obsloužení haly je
zajištěno plnou objízdností.
Hala bude sloužit pro účely skladování zboží pro automobilový průmysl. Jedná se o
skladování plastových a kovových částí, včetně prachových náplní pro automobilové
airbagy. Plasty a kovové části budou skladovány na paletách v kovových regálech
s uličkami pro obsluhu pomocí elektrických vozíků. Airbagy budou uloženy
v odděleném skladu ze železobetonu. Otevřená plocha bude směrem do pláště haly.
Airbagy budou skladovány ve speciálních kontejnerech pohlcujících případnou explozi
již v obalu a nešíří tlakovou vlnu dále na okolní výrobky. Sklad bude obsluhován
pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Kolem haly jsou umístěny kryté
nakládací plochy, do tohoto prostoru najede vozidlo, zastaví, vypne motor, uzavřou se
vrata a poté dojde z jeho naložení nebo vyložení pomocí elektrických vozíků.
Hala je dispozičně rozdělená na dva skladovací prostory se samostatným zázemím a
administrativou, které jsou zrcadlově totožné. Skladovací část A má navržený příjem
areálu v severní části haly, ze kterého je materiál rozvážen pomocí vysokozdvižných
vozíků po hale. V příjmu je navrženo vykládání ze strany kamionu a to ze stejné
výškové úrovně jako je hala v kombinaci s vykládkou na portu. Expedice části A je
navrženo na západní straně haly. U příjmu a expedice je v hale umístěn mobilní
dispečink, který kontroluje nakládku. Zázemí a administrativa je vestavěná do haly na
její východní straně. Tento vestavěný prostor má tři nadzemní podlaží. 1. nadzemní
podlaží obsahuje vstup, vstupní halu, šatnu mužů, šatnu žen, úklidovou komoru, WC
imobilní. Součástí vestavěného bloku je v přízemí nabíjárna, sklad airbagů a záložní
zdroj – dieselagregát, který je přístupný z exteriéru haly a slouží pro celou halu. V jižní
části haly B je umístěna rozvodna NN přístupná z exteriéru haly. 2. nadzemní podlaží
obsahuje administrativu – kanceláře, jednací místnost, místnost pro server, zázemí
v podobě WC a kuchyňky a denní místnosti pro zaměstnance. 3. nadzemní podlaží
obsahuje kanceláře, jednací místnost, kuchyňku a WC. Kanceláře jsou prosvětleny a
prosluněny přirozeným světlem a jsou orientovány východním směrem. Z prostor
kanceláří a jednací místnosti je umožněn výhled do prostoru skladu.
Stavební řešení
Hala bude založena na pilotách, tedy hlubinně, nosný systém je řešen jako
velkorozponový, sloupy jsou železobetonové, výška pod vazník je 10m, střešní
konstrukce je ocelová, opláštění je řešeno ze skládaných plechových panelů
s minerální tepelnou izolací, střecha je provedena pomocí trapézových plechů, tepelné
izolace a PVC folie.
Technologické řešení
Založení je provedeno pomocí vrtaných železobetonových pilot, nosné sloupy jsou
prefabrikované železobetonové, střecha je provedena z příhradových nosných a
nesených vazníků. Plášť je zateplen pomocí skládaných plechových panelů
s minerální izolací. Střecha je provedena pomocí plechů, tepelné izolace a m PVC.
V hale bude 6892 paletových míst, hala bude zásobena pomocí cca 10 nákladních
automobilů denně. Náklad bude složen pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků
do paletových míst. Poté bude řízeně distribuován pomocí malých nákladních vozidel
do 7,5 t. Tato vozidla budou opět nakládána pomocí elektrických vysokozdvižných
vozíků.
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Komunikace, parkoviště, zpevněné plochy
Napojení areálu je provedeno novým sjezdem na účelovou komunikaci směrem
k SÚS.
Areálové komunikace je možno zatřídit jako neveřejné účelové komunikace. Šířka
jednosměrných komunikací okolo haly je 5,0m, resp. 5,5 m mezi obrubami a halou,
resp. parkovacími stáními a halou. Z této objízdné komunikace jsou napojeny
jednotlivé vjezdy do haly a zásobovací rampy. Veškeré komunikace včetně vjezdů do
vrat a sjezdům k rampám jsou navrženy pro pohyb kamionu – ověřeno obalovými
křivkami dle VL2. – Křižovatky.
Parkovací stání pro osobní automobily jsou navržena jako kolmá pro vozidla skupiny
O2. Parkovací stání jsou navržena v šířkovém uspořádání 2,5 x 5,3m, kromě kolmých
parkovacích stání určených pro zdravotně postižené, ta mají rozměr 3,5 x 5,3m. Poblíž
vrátnice jsou navržena 4 stání pro kamiony a jedno parkovací stání pro vozidla
kategorie N2. Rozměr stání pro kamiony je 3,5 x 16m, stání pro N2 má rozměr 12 x
3,5m.
Celkem je v areálu navrženo 51 stání pro OA. Část parkoviště podél silnice I/14 je
určena pro potřeby zaměstnanců firmy D+D Elektromont s.r.o. Přístup na toto
parkoviště je umožněn zřízením nového místa pro přecházení na silnici I/14 a
umístěním schodiště do opěrných zdí.
Zpevněné plochy: Konstrukce vozovek a parkovacích stání budou provedeny jako
středně těžké – návrhová úroveň porušení D1, třída dopravního zatížení III, dle
katalogu vozovek, v tl. do 50 cm. Návrh konstrukce zpevněných ploch bude proveden
dle technických podmínek TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“
schválených MD ČR s účinností od 1. prosince 2004. Kryty jednotlivých ploch,
navržených v rámci areálu, byly navrženy: vozovka s krytem živičným, parkoviště se
zámkové dlažby, chodník s krytem ze zámkové dlažby.
Vozidlové komunikace a parkoviště budou ohraničeny betonovými stojatými obrubníky
chodníkovými s převýšením 12 cm, chodníky na straně zeleně záhonovými obrubníky
s převýšením 5 cm oproti zeleni. Za obrubníkem bude provedena 0,5 m „lavička“, dále
bude následovat vysvahování ke stávajícímu terénu.
Předpokládaný počet zaměstnanců: 50 osob
Provozní doba: skladové haly – 24 hodin
zásobování skladů: 07.00 – 21.00 hod
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby

2008

Dokončení stavby

2009

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Vrchlabí

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Nejbližším navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování vlivů na životní
prostředí bude v případě realizace stavby vydání územního rozhodnutí na uvedený
záměr včetně:
§
§
§

Rozhodnutí o povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb.,
v platném znění
Závazné stanovisko k dotčení VKP toku podle § 4 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb.,
v platném znění v případě zásahu do potoka
Souhlas s odnětím ze ZPF

Širší vztahy v zájmovém území jakož i situace stavby jsou uvedeny v příloze č.2
předkládaného oznámení. Širší územní vztahy jsou patrné z následujícího obrázku:

10

LOGISTICKÝ AREÁL VRCHLABÍ – ETAPA V1
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Logistický areál Vrchlabí
Etapa V1
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Logistický areál Vrchlabí
Etapa V1
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Fotodokumentace záměru:

Plocha staveniště

Plocha staveniště

Plocha staveniště

Plocha staveniště

Stávající příjezdová komunikace

Stávající příjezd do areálu

Lánovská, lokalita vpravo

Lánovská, lokalita vlevo
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Dle projektových podkladů bude stavba realizována na následujících p.p.č. a st.p.č.:
Číslo parcely
1408/1
1408/4
1408/5
1408/6
1408/7
1410/2
1410/3
1436/8
1433/2
1433/5
1433/1
st.p.č.2926
st.p.č.3459
st.p.č.2957
celkem

2

Celková výměra (m )
2948
255
236
602
3414
707
347
6057
4 598
1460
8685
439
272
13
30033

2

pro stavbu (m )
2948
255
180
602
3414
341
222
24
4598
100
366
439
272
13
13 774

druh pozemku (BPEJ - jde-li o ZPF)
2
2
ZPF (BPEJ: 83521 – 2933m , 85800 – 15m )
ostatní plocha
ostatní plocha
ZPF (BPEJ: 85800)
ostatní plocha
ZPF (BPEJ: 83521)
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
zastavěná plocha
zastavěná plocha
zastavěná plocha

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných území přírody ve
smyslu ustanovení § 14 zákona 114/1992 Sb. Ochranná pásma lesních porostů (§ 14
odstavce 2 zákona 289/1995 Sb. nejsou polohou a vlivy posuzovaného záměru
dotčena.
Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odstavce 1 zákona
114/1992 Sb.) nejsou
polohou posuzovaného záměru dotčena. Stavba je
mimo ochranné pásmo KRNAP. Záměr není situován v Chráněné oblasti přirozené
akumulace vod.
Záměr není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a
– c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit
podle § 45a zákona ve smyslu NV č. 132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích oblastí
podle § 45e tohoto zákona.
Ochranná pásma

Stavba je v sousedství záložního vodního zdroje – vrt VaK Vrchlabí. Dle projektových
podkladů se stavba nijak nedotkne jeho ochranného pásma.
Do hodnoceného území zasahují ochranná pásma silnice a inženýrských sítí.
Podrobnější specifikace bude uvedena v dokumentaci pro územní řízení. V dalším
textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí:
ü ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení
35 kV až 110 kV
110 kV až 220 kV
220 kV až 400 kV
nad 400 kV
závěsné kabelové vedení 110 kV
zařízení vlastní telekom. sítě držitele licence
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u podzemního vedení:
§
§

do 110 kV
nad 110 kV

1 m od krajního kabelu oboustranně
3 m od krajního kabelu oboustranně

u elektrických stanic
§
§
§

§
§

u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od
oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší
než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 7 m,
u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1
kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 2 m,
u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění
u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva
elektrické stanice.

ü Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
Ø u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v
zastavěném území obce - 1 m na obě strany od půdorysu,
Ø u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu
Ø u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

ü Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
Ø u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení
Ø u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu

ü Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem
274/01 Sb.
Ø ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí
nebo kanalizační stoky na každou stranu

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m

Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavěná území
a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve
vzdálenosti:
•
•
•

100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní komunikace anebo
od osy větvě jejich křižovatek
50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních
komunikací I. třídy
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace
II. třídy

B.II.2. Voda
Zásobování navrhovaného objektu pitnou vodou bude provedeno novou vodovodní
přípojkou PE DN 50, která bude napojena na stávající vodovodní řad vedený podél
západní fasády navržené haly. Vzhledem k prostorovému umístění navržené haly,
bude nutné přeložit stávající vodovodní řad vedený do areálu SÚS.
Tento vodovod
( přípojka pro SÚS ) bude přeložen podél severní fasády navržené haly.
Výstavba
Podle údajů od projektanta bude výstavba probíhat po dobu cca 12 měsíců s
průměrným počtem 100 pracovníků z různých dodavatelských firem.
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Tab.: Předpokládaná maximální spotřeba vody pro sociální účely během výstavby:
Průměrný stav pracovníků výstavby
3
Denní spotřeba vody (m )
3
Měsíční spotřeba vody (m )
Doba výstavby (měsíce)
3
Celková spotřeba vody [m ]

50
6
125
12
1 500

Na staveništi používána pouze chemická WC a spotřeba vody pro sociální účely bude
prakticky nulová. Pitná voda bude na staveniště dovážena v PET lahvích.
Spotřeba vody pro vlastní proces výstavby bude stanovena v prováděcích projektech
na základě požadavků hlavního dodavatele stavby. Z hlediska množství se však bude
jednat o nevýznamný odběr.
Provoz
Výpočet spotřeby vody pro sociální účely je odvozen z přílohy 12 vyhlášky číslo
428/2001 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a to ve výši:
-

30 m3/rok pro výrobního pracovníka
16 m3/rok pro THP

Dle projektových podkladů je uvažováno se 40 zaměstnanci ve skladech 10 THP.
Při předpokládaném budoucím nárůstu cca 50 zaměstnanců (40 dělníků + 10 THP) je
roční spotřeba vody pro sociální účely uvedena v následující tabulce:
Činnost
Dělníci
THP
CELKEM

Počet pracovníků
40
10
50

3

Roční spotřeba (m /rok)
1 200
160
2 360

Spotřeba vody na údržbu zeleně

Na údržbu zeleně se počítá dle přílohy č. 12 vyhlášky 428/01 Sb. 4 m3 na 100 m2
ročně. Při ploše zeleně v budoucím stavu cca 1 715 m2 se bude jednat o 69 m3 vody
za rok.
Spotřeba vody na údržbu komunikací

Na údržbu komunikací je možno počítat s roční spotřebou cca 100 m3 vody.
Celkové nároky na vodu jsou sumarizovány v následující tabulce:
Tab.: Celkem nároky na vodu v m3 :
sociální účely
údržba zeleně
údržba komunikací
celkem

Očekávaný stav
2360
69
100
2529

16

LOGISTICKÝ AREÁL VRCHLABÍ – ETAPA V1
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Výstavba

Pro výstavbu hodnoceného záměru se předpokládá použití běžných stavebních
surovin, materiálů a výrobků, jako je písek, štěrk, cement, vápno, beton, malta, zdící
materiály, panely, ocelové profily a konstrukce, izolační materiály, elektroinstalační a
zdravotechnické materiály a výrobky, dveře, okna, dlažby apod. Upřesnění sortimentu
a množství jednotlivých druhů bude provedeno v prováděcích projektech stavby.
Provoz
Elektrická energie

Logistický areál bude napojen z vysazené přípojky NN ze stávající rozvodny, která je
napojena na sloupovém trafu na západě lokality.
Spotřeba el. energie:
Ventilátory
Vytápěcí jednotky SAHARA
Zdroj chladu
Celkem

8.760
58.080
15.840
82.680

kWh/rok
kWh/rok
kWh/rok
kWh/rok

Zemní plyn:
Dle podkladů objednatele jsou nároky na zemní plyn pro řešenou část logistického
areálu představovány ročním nárokem na zemní plyn v objemu 233 800 m3.
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Etapa výstavby

Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které bude
způsobeno zemními pracemi, odvozem stavební suti a výkopové zeminy a dovozem
stavebních materiálů. Přesun hmot se bude provádět po stávající komunikaci. Na
úrovni předkládaného oznámení bez znalosti zhotovitele stavby a jeho POV nelze
objektivně bilancovat nároky na dopravu, každopádně vzhledem ke skutečnosti, že
rozhodující bourací práce byly již v zájmové lokalitě provedeny, nelze předpokládat
výraznější nároky na dopravu v etapě výstavby.
Etapa provozu

Dle projektových podkladů je se záměrem spojeno v denní době 20 pohybů TNA a
v průběhu 24 hodin 120 pohybů OA zaměstnanců a návštěvníků Logistického areálu
Vrchlabí.
Je uvažováno s 50% rozložením nákladní i osobní automobilové dopravy
komunikaci č.I/14.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Výstavba
Bodové zdroje: Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby nevzniknou.
Liniové zdroje: Liniové zdroje znečištění mohou být představovány provozem nákladní
techniky při zemních pracích a při návozu stavebního materiálu v etapě výstavby. Dle
předpokladů a zkušeností s výstavbou rozsahem podobných objektů lze očekávat
maximální dopravní zatížení během terénních úprav a realizace hrubé stavby kolem
25 nákladních automobilů/den. Tato etapa bude trvat cca max. 5 měsíců. Areál
zařízení staveniště bude napojen na stávající komunikační síť. Přesnější odhad
pohybů nákladních automobilů v další etapě výstavby by byl spekulativní. Odhad emisí
z liniových zdrojů v celé etapě výstavby nelze spolehlivě predikovat. Upřesnění těchto
údajů a stanovení četnosti dopravy v průběhu celé etapy výstavby bude možno
provést až v rámci zpracování prováděcích projektů stavby, kdy bude určen dodavatel
stavby a dále budou určeny druhy a množství jednotlivých materiálů a dodávek
strojního zařízení.
Plošné zdroje: Za dočasný plošný zdroj znečištění je možné považovat vlastní prostor
staveniště, který může být zdrojem sekundární prašnosti. Při požadavku dodržování
technologické kázně v etapě výstavby je však nezbytné respektovat doporučení
uvedené v příslušné části předkládaného oznámení.
Provoz
Bodové zdroje znečištění

Vytápění hal je řešeno celkem 28 nástěnnými vytápěcími soupravami Aermax AE 32
kW. Soupravy jsou sestaveny ze dvou řad výměníkových trubic. Jako zdroj tepla
kancelářských prostor jsou navrženy 4 kotle Buderus Logamax GB 112 - 29 kW.
Každý kotel je vybaven atmosferickým modulačním hořákem, elektronickým
zapalováním a spalinovým ventilátorem.
Celková spotřeba zemního plynu pro vytápěcí soupravy činí 190 095 m3/rok. Výška
zdroje 14,0 m, průměr výduchu vytápěcí soupravy 0,10 m, fond pracovní doby 4 320
hodin.
Celková spotřeba zemního plynu pro 4 kotle činí 43 705 m3/rok. Výška zdroje 10,2 m,
průměr výduchu 0,20 m, fond pracovní doby 4 320 hodin.
Tab.: Emise z energetických zdrojů – 28 x Aermax AE 32 kW
6

tuhé znečišťující látky
SO2
NOx
CO
org. Látky

3

kg/10 m
20
9,6
1920
320
64

emise (kg/rok)
3,8019
1,8249
364,9824
60,8304
12,1661

Tab.: Emise z energetických zdrojů – 4 x Buderus Logamax GB 112
6

tuhé znečišťující látky
SO2
NOx
CO
org. látky

3

kg/10 m
20
9,6
1920
320
64

emise (kg/rok)
0,8741
0,4196
83,9136
13,9856
2,7971
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Plošné zdroje znečištění

Použité emisní faktory
Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži související s dopravou bylo pracováno s emisními
faktory pro rok 2008, které jsou komentovány v následující části rozptylové studie. V souladu s
novými legislativními opatřeními proto MŽP ČR vydalo jednotné emisní faktory pro motorová
vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět vzájemně porovnatelné bilanční výpočty
emisí z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší. Proto byly emisní
faktory určeny pomocí programu MEFA v.02. Pro výpočet emisních faktorů pro motorová
vozidla je určen PC program MEFA v.02 (Mobilní Emisní FAktory, verze 2002). Tento
uživatelsky jednoduchý program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (µg/km –
g/km) pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak
kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další
zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí
motorových vozidel. Program MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké
spektrum znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak i látky rizikové
pro lidské zdraví (aromatické a polyaromatické uhlovodíky, aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní
organické sloučeniny, které představují hlavní prekurzory tvorby přízemního ozónu a
fotooxidačního smogu (alkeny). Jedná se o následující sloučeniny:
Anorganické sloučeniny
oxidy dusíku (NOx)
oxid dusičitý (NO2)
oxid siřičitý (SO2)
oxid uhelnatý (CO)
tuhé znečišťující látky (PM, PM10)

Organické sloučeniny
suma uhlovodíků (C xHy)
methan
propan
1,3-butadien
styren
benzen
toluen
formaldehyd
acetaldehyd
benzo(a)pyren

Program MEFA v. 02 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00 autorským
kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité výpočetní vztahy
vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této problematice. Při
konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a ověřených emisních dat vozidel
z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla využita databáze HBEFA -„Handbook
Emission Factors for Road Transport“, která představuje oficiální datový podklad pro výpočet
emisí z dopravy ve Spolkové republice Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále
doplněny s využitím dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků
emisních testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže
postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná se zejména o nákladní
vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou hmotností vozidla),
poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku v České republice a
středoevropském regionu. Rovněž v případě organických látek, které nejsou v emisích
standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat potřebné podklady pro vypracování
matematických závislostí modelujících výsledné hodnoty emisních faktorů v závislosti na
jízdním režimu, kategorii motorového vozidla a druhu použitého paliva. Na některé
z prezentovaných emisních faktorů pro organické sloučeniny (např. benzo(a)pyren, styren,
1,3-butadien) je proto nutné nahlížet jako na kvalifikované odhady. Matematické vztahy pro
výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla budou průběžně zpřesňovány v návaznosti na
vývoj stavu poznání v této problematice a následně bude upravován i program pro jejich
výpočet.

Ve výpočtu použité emisní faktory pro rok 2008 jsou sumarizovány v následující
tabulce:
ROK 2008
Typ vozidla
OA
LNA

Emisní
úroveň
EURO 4
EURO 4

Rychlost
(km/h):
50
50

NOx
0,1121
0,2354

Emisní faktor (g/km)
PM 10
0,0005
0,0287
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Plošné zdroje
Za plošné zdroje jsou v rámci posuzovaného záměru uvažována parkoviště
zaměstnanců a zákazníků a rampy pro expedici. Pro výpočet sumy emisí z plošného
zdroje parkoviště a rampy nákladních automobilů byl pro volnoběh použit předpoklad :
1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. V rámci záměru jsou uvažovány 2 plošné zdroje:
Plošný zdroj 1 = parkoviště podél I/14, kde je uvažováno s 80 pohyby OA za 24 hodin
Plošný zdroj 2 = areál logistického centra, kde je uvažováno se 40 pohyby OA za 24
hodin a 20 pohyby TNA v denní době (16 hodin).
Je uvažováno s 355 pracovními dny.
Na základě uvedeného předpokladu při uvažované době volnoběhu 30 sekund lze
sumarizovat následující sumu emisí při použití uvedených emisních faktorů:
Tab.: Suma emisí z plošných zdrojů
-1

Plošný zdroj 1
Plošný zdroj 2

g.s
5,273E-05
0,0002727

Plošný zdroj 1
Plošný zdroj 1

g.s
8,796E-07
1,742E-06

-1

NOx
-1
kg.den
0,004556
0,016469
benzen
-1
kg.den
0,000076
0,000113

-1

t.rok
0,0016174
0,0058465

-1

g.s
2,315E-07
1,156E-05

PM 10
-1
kg.den
0,00002
0,000669

-1

t.rok
0,0000071
0,0002375

-1

t.rok
2,698E-05
4,012E-05

Liniové zdroje znečištění

Stávající stav v roce 2008 bez záměru
Pro vyhodnocení aktuálního stavu na komunikaci I/14 v bezprostředním okolí
posuzovaného záměru bylo v rámci zjišťování akustické situace výpočtem provedeno
24 hodinové sčítání dopravy. Následující údaje o intenzitě dopravy jsou převzaty ze
zkušebního protokolu č. 44549:

20

LOGISTICKÝ AREÁL VRCHLABÍ – ETAPA V1
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Pro stávající stav tak je ve výpočtu uvažováno s následující intenzitou dopravy na I/14:
OA = O + M = 7 108
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 736
Příjezdová komunikace: jedná se o vozidla SÚS – 15 OA, 30 TNA
Tab.: Emise z liniových zdrojů – stav bez záměru
Komunikace
Úsek I/14
Vjezd do areálu
Komunikace
Úsek I/14
Vjezd do areálu

NOx
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
t/km.rok
5,15E-05 1,8540588 0,6581909
1,821E-06 0,0442815 0,0112498
Benzen
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
t/km.rok
5,285E-07 0,0190252 0,0067539
1,017E-08 0,0002535 6,637E-05

PM 10
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
1,446E-06
0,0520564
2,083E-10
0,0019845

-1

t/km.rok
0,01848
0,0004969

Příspěvek záměru
Dle projektových podkladů je se záměrem spojeno v denní době 20 pohybů TNA a
v průběhu 24 hodin 120 pohybů OA zaměstnanců a návštěvníků Logistického areálu
Vrchlabí.
Je uvažováno s 50% rozložením nákladní i osobní automobilové dopravy
komunikaci č.I/14 a s rozmístěním parkovišť v rámci logistického areálu.

na

Z hlediska příspěvků je tak uvažováno s následující intenzitou dopravy:
I/14: 60 pohybů OA ,10 pohybů TNA
Příjezdová komunikace: 40 pohybů OA ,20 pohybů TNA
Tab.: Emise z liniových zdrojů – příspěvek záměru
Komunikace
Úsek I/14
Vjezd do areálu
Komunikace
Úsek I/14
Vjezd do areálu

NOx
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
t/km.rok
7,811E-07
0,021025 0,0074639
1,309E-06
0,032938
0,011693
Benzen
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
t/km.rok
6,292E-09
0,000189
6,71E-05
8,361E-09
0,000226 8,023E-05

PM 10
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
2,829E-08
0,000689
5,547E-08
0,001338

-1

t/km.rok
0,0002446
0,000475

Výsledný stav v roce 2008 se záměrem
Pro výhledový stav je ve výpočtu uvažováno s následující intenzitou dopravy na I/14:
OA = O + M = 7 168
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 746
Na příjezdové komunikaci: : 55 pohybů OA, 50 pohybů TNA
Tab.: Emise z liniových zdrojů – stav se záměrem
Komunikace
Úsek I/14
Vjezd do areálu
Komunikace
Úsek I/14
Vjezd do areálu

NOx
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
t/km.rok
5,209E-05 1,8750838 0,6656547
3,13E-06 0,0772195 0,0199626
Benzen
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
t/km.rok
5,337E-07 0,0192142
0,006821
1,853E-08 0,0004795 0,0001308
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PM 10
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
1,465E-06
0,0527454
7,639E-10
0,0033225

-1

t/km.rok
0,0187246
0,0008335
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B.III.2. Odpadní vody
Etapa výstavby
Splaškové odpadní vody v etapě výstavby odpovídají nárokům na vodu pro sociální
účely v této etapě a lze je vybilancovat objemem cca 1 500 m3 pro celou etapu
výstavby. V rámci stavby budou používána pouze chemická WC. Upřesnění bude
provedeno v prováděcích projektech stavby.
Etapa provozu
Pro odvodnění budovy je navržena oddílná kanalizace, samostatně budou odváděny
dešťové a splaškové odpadní vody.
Provozem objektu budou vznikat tři druhy odpadních vod a to vody běžné splaškového
charakteru, vody srážkové ze střech a srážkové vody ze zpevněných ploch
(komunikací a parkovišť). Splaškové odpadní vody budou svedeny navrženou
kanalizační přípojkou PVC DN 200 do jednotné kanalizace vedené podél západní
strany objektu haly V1.
Splaškové vody
Množství odpadních vod je shodné s množstvím dodávané vody, tj. 2 530 m3.rok-1.
Znečištění splaškových vod bude vyhovovat parametrům kanalizačního řadu, vody
potenciálně kontaminované tukovými látkami budou na příslušných větvích vnitřní
splaškové kanalizace vybaveny lapači tuků.
Splaškové vody budou ze sociálních zařízení haly svedeny společně vnitřní kanalizací.
Kanalizační přípojka z PVC DN 200 bude odpadní vody svádět do stávající jednotné
kanalizace. Napojení bude realizováno pomocí nové revizní šachty DN 1000.
Jednotlivé detaily napojení a způsob vedení navržené kanalizace bude konzultován
s provozovatelem kanalizačního systému při zpracovávání projektové dokumentace
pro stavební povolení. Splaškové vody budou ze sociálního zařízení vrátnice, budou
svedeny vnitřní a následně venkovní kanalizací do splaškové kanalizační přípojky
haly.
Dešťové vody
Srážkové vody ze střechy objektu haly budou podchyceny dešťovými vtoky a budou
odvedeny podtlakovým systémem Geberit Pluvia. Srážkové vody ze střechy budou
vypouštěny do vodoteče přímo bez čištění. Srážkové vody z komunikací budou před
napojení do vodoteče předčištěny v ORL. Vzhledem ke sklonovým poměrům budou
použity dva odlučovače ropných látek. V místě napojení do vodoteče bude proveden
výustní objekt v souladu s požadavky správce vodního toku. Vypočtený odtok
srážkových vod ze střech navržené haly V1 a přidružených zpevněných ploch je 155
l.s-1. V dané lokalitě jsou dle HG posudku stávající drenážní a odvodňovací zařízení,
které bude i v průběhu stavby nutné zachovat a zajistit jejich funkci i po dokončení
navržené stavby haly V1.
Srážkové vody z objektu vrátnice budou svedeny volně na přilehlý terén, do zeleně.
Výpočet byl proveden pro srážkovou intenzitu s hodnotou 143 l.s-1.ha-1 ( směrnicový
údaj pro výpočet ). Plochy jednotlivých střech a zpevněných ploch byly převzaty ze
zaměření lokality pro halu V1 a z prostorového návrhu nové stavby.

22

LOGISTICKÝ AREÁL VRCHLABÍ – ETAPA V1
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Bilance srážkových vod – navržený stav
zpevněné plochy a přidružená parkovací
1. stání
2. střechy
3. parkoviště - zámková dlažba
4. chodník - zámková dlažba
celkem
návrhová srážka 15 min.
Objem 15 min. srážky
Roční bilance srážkových vod – navržený
stav
Roční srážkový úhrn
zpevněné plochy a přidružená parkovací
1. stání
2. střechy
3. parkoviště - zámková dlažba
4. chodník - zámková dlažba
celkem

plocha
4 960
4 605
2 420
850
12 835
12 835

m2
m2
m2
m2
m2
P=

plocha

průtok

0,7
0,9
0,7
0,7

50
59
24
9
142
143
127

1

koef.

4 960
4 605
2 420
850
12 835

m2
m2
m2
m2
m2

Bilance srážkových vod – stávající stav
1. zpevněné plochy bet. Panely
2. střechy
3. Ostatní zpevněné plochy
4. Nezpevněné plochy – tráva
celkem
návrhová srážka 15 min.
Objem 15 min. srážky

plocha
2 785
562
6 743
2 745
12 835
12 835

m2
m2
m2
m2
m2
P=

Roční bilance srážkových vod–stávající stav
Roční srážkový úhrn
1. zpevněné plochy bet. Panely
2. střechy
3. Ostatní zpevněné plochy
4. Nezpevněné plochy – tráva
celkem
Zhodnocení výpočtů

plocha
2 785
562
6 743
2 745
12 835

koef.

m
m2
m2
m2
m2

objem
820 mm

0,7
0,9
0,7
0,7

2 847
3 398
1 389
1 694
9 329

m3
m3
m3
m3
m3

koef.
0,7
0,9
0,5
0,3

průtok
28
7
48
12
95
143
86

l.s-1
l.s-1
l.s-1
l.s-1
l.s-1
l.s-1.ha-1
m3

objem
820
1 599
415
2 765
1 316
6 094

mm
m3
m3
m3
m3
m3

1

koef.
2

l.s-1
l.s-1
l.s-1
l.s-1
l.s-1
l.s-1.ha-1
m3

0,7
0,9
0,5
0,3

Stávající odtok z řešeného území před výstavbou haly je cca 95 l.s-1.
Navržený odtok z řešeného území po výstavbě haly V1 je cca 142 l.s-1.
Tento poměrně malý rozdíl 47 l.s-1, je způsoben již stávající zpevněnou plochou v
areálu, která má v současné době proveden páteřní systém odvodnění - kanalizace (
včetně vpustí a odtokového žlabu ), která tyto srážkové vody odvádí do VT
Vápenického potoka.
V případě vzneseného požadavku správce toku ZVHS Pracoviště Trutnov na retenci
dešťových vod je nutné uvažovat o akumulaci srážkových vod a o jejich řízeném
vypouštění. Při zachování stávajícího odtoku 95 l.s-1 bude nutné po dobu cca 1,5
násobku návrhové 15 min srážky akumulovat zbylé množství dešťové vody, což je po
přepočtu cca 63,5 m3. Půdorysný rozměr retenční nádrže lze orientačně stanovit na 7
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x 4 m s hloubkou od nátoku – 2,5 m.
Plánovaný odvodňovací příkop od haly V1 do VT Vápenický potok bude proveden v
délce cca 200 m. Jeho předpokládaná kapacita při průřezu ve dně 1 m a sklonu svahu
1:1 bude mít kapacitu cca 180 – 200 m3. Tato akumulační schopnost odvodňovacího
příkopu je cca 1,5 násobek celkového objemu 15 min srážky z lokality, což je
kapacitně zcela dostačující.
Vzhledem k retenční schopnosti odvodňovacího příkopu, není žádný důvod pro
výstavbu samostatné retenční nádrže pro halu V1.
Odkanalizování lokality – stávající stav
Stávající systém odkanalizování srážkových vod z řešené lokality není podrobně
zaměřen. S určitostí lze však říci, že je provedena páteřní odvodňovací kanalizace, do
které jsou napojeny uliční vpusti v lokalitě a podélný odvodňovací žlab ( částečně
zanesen ). Přesná trasa této kanalizace není tedy zaměřena, ale je pravděpodobně
vedena podél areálu SÚS a gravitačně je dovedena do stávající vodoteče
Vápenického potoka.
Technické řešení odvedení srážkových vod – navržený stav
Srážkové vody ze střechy objektu haly V1 budou podchyceny dešťovými vtoky a
budou odvedeny podtlakovým systémem Geberit Pluvia. Srážkové vody ze střechy
budou vypouštěny do plánovaného odvodňovacího příkopu a následně do vodoteče
přímo bez čištění. Srážkové vody z komunikací budou před napojení do vodoteče
předčištěny v ORL. V místě napojení do vodoteče bude provedeno zpevnění
břehových hran v souladu s požadavky správce vodního toku. Vypočtený odtok
srážkových vod ze střech navržené haly V1 a přidružených zpevněných ploch je 142
l.s-1. V dané lokalitě jsou dle HG posudku stávající drenážní a odvodňovací zařízení,
které bude i v průběhu stavby nutné zachovat a zajistit jejich funkci i po dokončení
navržené stavby haly V1. Srážkové vody z objektu vrátnice budou svedeny volně na
přilehlý terén, do zeleně.
Závěr
Z výše uvedených hydrotechnických výpočtů je zřejmé, že dojde k navýšení odtoku z
řešeného území a to o množství cca 47 l.s-1. Navýšení odtoku je způsobeno
výstavbou navržené haly V1 včetně přidružených zpevněných ploch. Množství
dešťových vod o které dojde k navýšení stávajícího odtoku, je však vzhledem k
předpokládané akumulaci odvodňovacího příkopu nulové. Samotný odvodňovací
příkop bude mít na vzdálenosti cca 200 m retenční schopnost cca 180 - 200 m3 !!!.
Proto není potřeba posuzovat kapacity stávajícího VT Vápenický potok. Retence bude
tedy prováděna v samotném odvodňovacím příkopu a to regulačním prvkem u VT
Vápenický potok. Regulační prvek ( potrubí se škrtící tratí ) bude opatřen zpětným
uzávěrem proti vzduté vodě z VT Vápenického potoka. Nastavení konkrétního
množství vypouštěné vody bude dopřesněno v dalším stupni projektové dokumentace.
Lze konstatovat, že nedojde k navýšení odtoku oproti stávajícímu stavu. Naopak při
možné akumulaci v odvodňovacím příkopu, lze odtok z lokality i částečně snížit.
Dešťové vody ze střech budou vypouštěny do blízké vodoteče (Vápenický potok) bez
předčištění. Dešťové vody z parkovišť budou také odváděny do místní vodoteče, musí
však splňovat hodnoty NEL na odtoku do 0,2 mg/litr. Tyto hodnoty budou docíleny
navrženým odlučovačem ropných látek ( dále jen ORL ). Souhlas se zaústěním
dešťové kanalizace do tohoto vodního toku je uvedena v následujících podkladech:
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B.III.3. Odpady
Etapa výstavby
Na pozemku se nacházejí silniční panely, tyto panely budou předrceny a použity do
podloží haly jako konstrukční navážka, ocel – výztuž bude vytříděna a recyklována. Na
pozemku se nachází bývalá elektrorozvodna, ta bude zbourána, cihelný materiál bude
použit do konstrukčních násypů. Kolem celého areálu je proveden plechový plot
z vlnitého plechu a ocelových tyčkách. Odstranění jednotlivých materiálů bude
probíhat
v souladu s legislativními předpisy v oblasti odpadového hospodářství
(VYHLÁŠKA ze dne 11. července 2005 o podmínkách ukládání odpadů na skládky a
jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady, 294/2005 Sb.)
Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z
vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou
známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí
smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní
dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v
průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě),
včetně jejich následného využití nebo odstranění a investor vytvoří na staveništi
potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Při
nakládání s odpady bude upřednostňováno jejich materiálové nebo jiné využití.
Předpokládaná produkce druhů odpadů v období výstavby je uvedena v tabulce:
Kód
150101
150102
150104
150105
150202
170101
170102
170103
170106
170201
170203
170302
170402
170405
170411
170503
170504
170903
170904
200301
200304

Název odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující
nebezpečné látky
Dřevo
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301
Hliník
Źelezo a ocel
Kabely neuvedené pod 170410
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Zemina a kamení neuvedené pod 170503
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů)
obsahující nebezpečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903
Směsný komunální odpad
Kal ze septiků a žump

Kategorie
O/N
O/N
O/N
O/N
N
O
O
O
N
O
O
O
O
O
O
N
O
N
O
O
O

Množství všech výše uvedených odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze ve fázi
zpracování tohoto oznámení objektivně určit. Využití, příp. odstranění odpadů
vzniklých v etapě výstavby bude zabezpečeno oprávněnou firmou (firmami).
Oznamovatel doloží ke kolaudaci stavby přehled o druzích a množstvích jednotlivých
odpadů vzniklých v etapě výstavby, včetně způsobu jejich využití či odstranění.
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Etapa provozu
V rámci provozu lze očekávat přibližně následující přehled vznikajících odpadů:
Kód
130205
130208
130501
150101
150102
150103
150104
150105
150106
150110
150202
160119
160606
200101
200102
200121
200135
200301
200303
200307

Název odpadu a místo vzniku
Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Směsné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Plasty
Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů
Papír a lepenka
Sklo
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 200121 a
200123
Směsný komunální odpad
Uliční smetky
Objemný odpad

Kategorie
N
N
N
O
O
O
O
O
O
N
N
O
N
O
O
N
N
O
O
O

Veškeré opravy a údržba vysokozdvižných vozíků, firemních vozidel a strojního
zařízení budou zajišťovány odborným servisem na základě smluvních vztahů.
Součástí smlouvy bude i podmínka, že servisní služba zajistí vyhovující způsob
nakládání s odpady, které vznikly v rámci provedení této servisní činnosti.
Nebezpečné odpady budou shromažďovány odděleně ve skladu nebezpečných
odpadů. Místnost bude mít povrchové úpravy zamezující průniku oleje. Ostatní odpad
bude tříděn a shromažďován ve vyhrazených a označených prostorách skladu.
Směsný komunální odpad bude odvážen přes kontejner nebo popelnice na základě
písemné smlouvy. Před zahájením provozu požádá provozovatel příslušný orgán o
souhlas k nakládání s odpady a předloží provozní řád pro nakládání s odpady.

B.III.4. Hluk, vibrace
(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich
omezení)

Výstavba
Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry v území.
Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu
používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací,
organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry
nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na
okamžitém stadiu výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje
používány běžně používané stavební stroje - jedná se o běžnou stavební činnost
prováděnou běžnými technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí
v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních
a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání
všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále
měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze
staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena. Z
uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště do
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okolí nemůže být příliš vysoká. Základem výpočtu může tedy z uvedených důvodů být
určitý odhad nasazení stavebních mechanismů vycházející z druhu a velikosti stavby a
odhad hustoty dopravní obsluhy vycházející z předpokládaného harmonogramu
stavby. Odhad se v tomto případě blíží maximálnímu možnému pracovnímu
a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha dnech či částech dne bude nepochybně
nižší. V tabulce jsou uvedeny i hladiny akustických výkonů stavebních mechanismů,
které vycházejí z archivních údajů.
Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4
Doprava

Typ stroje, název
vrtná souprava pro vrtání pilot (1 kus)
Rypadlo Caterpillar 428C (1 kus)
Rypadlo UDS 110A (1kus)
Nakladač UNC 151 (1 kus)
Nákladní automobily Tatra 815 (3
kusy)

Akustický výkon
LW v dB(A)
-

Hladina akustického tlaku ve
vzdálenosti 1 [m]
LpA10 = 80 dB
LpA10 = 83 dB
LpA10 = 85 dB
LpA10 = 83 dB

Doba používání
stroje
Hod/den
4
6
6
3

Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod

Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4
5
Doprava

Typ stroje, název
Autojeřáb GROVE TM 875 (1 kus)
Čerpadlo betonové směsi (1 kus)
Domíchávače betonové směsi (3
kusy)
Stavební míchačky (2 kusy)
Stavební výtah NOV 1000 (2 kusy)
Nákladní automobily Liaz s návěsem
(3 kusy)

Akustický
výkon
LW v dB(A)
-

Hladina akustického tlaku ve Doba používání
vzdálenosti 1 [m]
stroje
hod/den
LpA10 = 79 dB
7
LpA10 = 80 dB
2

92 dB(A)

-

4

-

LpA7 = 81 dB
LpA1 = 80 dB

4
6

Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod

Detailnější vyhodnocení akustické situace v etapě výstavby bude možné po výběru
zhotovitele stavby a aktualizaci POV stavby právě dle vybraného zhotovitele. V tomto
smyslu jsou také formulována doporučení pro další projektovou přípravu záměru.
Provoz
Vzduchotechnické jednotky a ventilátory budou umístěny pod stropem jednotlivých
místností, v potrubních rozvodech budou tlumiče hluku, vně budovy nebudou tedy
produkovat výrazný hluk.
Kondenzátory (venkovní klimatizační jednotky) umístěné na střeše objektu jsou
vybaveny ventilátory, které produkují hluk.
Hluk venkovních jednotek:
4 zdroje Multi-Split: LpA = 55 dB / 1 m od zdroje
(zdroje P1 až P4 ve výpisu programu HLUK+, výška zdroje 14 m, provoz v noci: ano)
1 zdroj Split: LpA = 49 dB / 1 m od zdroje
(zdroj P5 ve výpisu programu HLUK+, výška zdroje 14 m, provoz v noci: ano)
4 výduchy komínu kotelny:: LAeqT = 70 dB v 1 m od zdroje
(zdroje P6 až P9 ve výpisu programu HLUK+, výška zdroje 10,2 m, provoz v noci: ano)
28 výduchů Aermax AE: LAeqT = 55 dB v 1 m od zdroje
(zdroje P10 až P37 ve výpisu programu HLUK+, výška zdroje 14 m, provoz v noci:
ano)
4 zásobovací místa: LAeqT = 75 dB v 1 m od zdroje
( zdroje P38 až P41, výška zdroje 1,5 m, provoz maximálně po dobu 4 hodin, provoz v noci: ne
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Liniové zdroje hluku
Dle projektových podkladů je se záměrem spojeno v denní době 20 pohybů TNA a
v průběhu 24 hodin 120 pohybů OA zaměstnanců a návštěvníků Logistického areálu
Vrchlabí.
Je uvažováno s 50% rozložením nákladní i osobní automobilové dopravy
komunikaci č.I/14 a s rozmístěním parkovišť v rámci logistického areálu.

na

Z hlediska příspěvků je tak uvažováno s následující intenzitou dopravy:
I/14: 60 pohybů OA ,10 pohybů TNA
Příjezdová komunikace: 40 pohybů OA, 20 pohybů TNA
Plošné zdroje hluku
V rámci záměru jsou uvažovány 2 plošné zdroje:
Plošný zdroj 1 = parkoviště podél I/14, kde je uvažováno s 80 pohyby OA za 24 hodin
Plošný zdroj 2 = areál logistického centra, kde je uvažováno se 40 pohyby OA za 24
hodin a 20 pohyby TNA v denní době (16 hodin).
Vibrace
Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací.
Záření
Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.
Při realizaci ani v provozu není předpokládáno provozování otevřených generátorů
vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory
obsahovala, tj. zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků
elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu Nařízení vlády 480/2001 Sb. o
ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Záměr se nenachází v oblasti působení
externích zdrojů vysokých a velmi vysokých frekvencí. Není nutné realizovat opatření,
jež by vyloučila indukovaná pole překračující hodnoty stanovené uvedeným
Nařízením vlády 480/2001 Sb.
Zápach
Realizace záměru ani provoz nejsou zdrojem zápachu.
Jiné výstupy
Jiné výstupy ovlivňující významně životní prostředí nejsou známy.
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B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Možnosti vzniku havárií

Z hlediska charakteru předloženého záměru lze za případná rizika označit:
♦ požár objektu
♦ havarijní únik látek škodlivých vodám
Dopady na okolí

Požár
Detailněji problematiku možných havárií nelze řešit v rámci procesu posuzování vlivů
na životní prostředí, protože tento proces probíhá v nejranější fázi přípravy záměru, to
je v etapě před územním řízením. V etapě zpracování dokumentace o hodnocení vlivů
na životní prostředí je k dispozici pouze omezený soubor údajů o záměru a řada údajů
není k dispozici vůbec – zejména množství a objemy skladovaného zboží nebo i
charakteristika stavebních a konstrukčních materiálů, dále údaje o nárocích na
požární vodu apod. V doporučených opatřeních předkládané dokumentace je k této
problematice formulováno následující doporučení:
•

před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vypracován a předložen ke schválení
požární řád, který bude zahrnovat i problematiku likvidace následků havárií v případě požáru

Možnosti vzniku havárií vozidel na parkovišti
Vzhledem ke skutečnosti, že veškeré dešťové vody ze zpevněných ploch budou do
dešťové kanalizace vypouštěny přes odlučovač ropných látek, lze dopad takovéto
havárie označit za lokální a neprojevující se mimo areál při zajištění řádné funkčnosti
navrženého zařízení na předčištění srážkových vod.
Preventivní opatření

Preventivní opatření, která zmírní riziko vzniku havarijních situací spočívají především
ve volbě bezpečné koncepce skladu a v konstrukčním a dispozičním řešením objektu
dle platných předpisů a eventuelních dalších požadavků, v realizaci odpovídajících
samočinných systémů kontroly a řízení a v dodržování ustanovení provozní
dokumentace. Nutnou podmínkou zajištění bezpečného provozu je zpracování a
dodržování provozních předpisů. Jiná preventivní opatření vzhledem k charakteru
objektu a předpokládaným aktivitám nejsou tímto oznámením požadována.
Následná opatření

Likvidace následků havárií souvisí zejména s odstraněním a zneškodněním zbytků
hořlavých látek, produktů hoření, znečištění půdy, vody - t.j. zneškodněním
jednorázových a mimořádných odpadů. Tento aspekt bude řešen v plánu opatření pro
havarijní únik látek škodlivých vodám resp. požárním řádu. Vzhledem k lokalizaci
objektu není nezbytné požadovat realizaci dalších následných opatření. Na základě
uvedených skutečností lze doporučit respektování doporučení, která jsou formulována
v dalších kapitolách předkládaného oznámení.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Předkládaný záměr je situován do území, které je uzemním plánem určeno k aktivitě
obdobného charakteru. Z uvedených skutečností je patrné, že záměr není v přímém
kontaktu s územním systémem ekologické stability krajiny ani bezprostředně nijak
neovlivňuje žádné chráněné území nebo přírodní park.
Podle mapy regionálně fytogeografického členění
leží zájmové území ve
fytogeografickém okrese Podkrkonoší, podokrese Jilemnické Podkrkonoší. Pouze
severní část zasahuje do okresu Krkonoše, respektive podokresu Krkonoše lesní.
Zájmové území je na rozhraní dvou významných fytogeografických jednotek, a to
oblasti mezofytikum (oblast opadavých listnatých lesů mírného pásu) a oblasti
oreofytikum (oblasti extrazonálních jehličnatých lesů s psychrofilní a mezofilní horskou
květenou).
Posuzovaná lokalita není součástí žádného zvláště chráněného území dle zákona
114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. V posuzované lokalitě není žádný VKP
registrovaný orgánem ochrany přírody. Budováním výústního objektu dešťové
kanalizace dojde k zásahu do VKP ze zákona – vodního toku.
Záměr negeneruje žádné významnější vlivy odrážející se ve změnách stávajících
environmenálních charakteristik zájmového území.
Podrobněji jsou jednotlivé složky komentovány v jednotlivých částech předkládaného
oznámení.
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C.2. Charakteristika
v dotčeném území

současného

stavu

životního

prostředí

C.2.1.Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Zájmové území leží na rozhraní mezi oblastí chladnou a mírně teplou, přičemž oblast
chladnou reprezentuje zájmové území s nadmořskou výškou nad cca 500 m n.m.
Oblast mírně teplá je reprezentována zájmovým území cca mezi 470 a 500 m n.m.
Z klimatologických údajů lze uvést následující:
Ø
Ø

roční úhrn srážek – 960 mm
průměrná roční teplota : 6,60C

Větrné poměry jsou vzhledem k velké členitosti pohoří složité. Převládají jihozápadní
až severozápadní větry, časté jsou i vichřice o rychlostech přes 150 km/hod.. Větrné
proudění je v Krkonoších výrazně ovlivněno reliéfem, vznikají zde zvláštní větrné
systémy lokálního charakteru, které jsou společně s dalšími přírodními procesy
(ukládání srážek, sluneční svit, vlhkost vzduchu, laviny) podstatou existence již
zmíněných anemo-orografických systémů, zásadním způsobem ovlivňujících
dlouhodobý vývoj přírodních poměrů Krkonoš.
Sníh padá v Krkonoších prakticky po celý rok (alespoň v nejvyšších polohách), trvale
zůstává ležet průměrně 7 měsíců (zhruba od poloviny října do poloviny května).
Průměrná výška sněhové pokrývky se pohybuje mezi 150 až 200 cm.
Znečištění ovzduší
Z hlediska znečištění ovzduší není přímo ve města Vrchlabí monitorovací stanice
systému AIM. Proto pro orientační pozadí zájmového území lze vyjít z nejbližších
monitorovacích stanic, jejichž přehled je nejprve uveden z hlediska lokalizace v rámci
kraje a dále jsou uvedeny výstupy lokálně nejbližších stanic.
Imisní pozadí NO2
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Hodinové LV :
Hodinové MT :
Hodinové TE :
Roční LV :
Roční MT :
Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita

2006
Královéhradecký
Trutnov
NO2-oxid dusičitý
3
µg/m
200,0
40,0
18
40,0
8,0
Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty

Roční
hodnoty

50%
95% 50%
Max.
X1q X2q X3q X4q X
Kv
Kv Kv
98%
98%
Datum Datum VoM
Datum
C1q C2q C3q C4q XG
Kv
Kv
HKRYA
ČHMÚ
Automatizovaný 53,4
39,6
0 6,1
37,0 12,7 6,4
6,6 6,1 8,1 7,1
1110
měřicí program
KrkonošeCHLM
21.01. 21.01.
0 18,6 21.01.
15,0 70 86 84 89 6,4
40770
Rýchory
HVRCM
Manuální měřicí
94,3 43,9 14,4
10,4 18,2 15,6 18,5
ČHMÚ
program
1496
GUAJA
20.02.
57,3 66 90 92 92 13,8
Vrchlabí
38899
Max. 19 MV VoL
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ČHMÚ
Automatizovaný 73,5
57,0
1504
měřicí program
TrutnovCHLM
12.01. 03.02.
41191 Mládežnická

HTRMA

0 9,2

50,3 28,4 9,5 19,9

0 41,9 12.01.

39,2

6,5 14,5 12,4 8,28 323

88

61

82

92 10,3 1,84 30

Imisní pozadí PM10
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Denní LV :
Denní MT :
Denní TE :
Roční LV :
Roční MT :

2006
Královéhradecký
Trutnov
PM10-Suspendované částice frakce PM10
3
µg/m
50,0
0,0
35
40,0
0,0

Hodinové hodnoty

Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita
HKRY0
164037
HVRCM
38900

Typ m.p.
Metoda

95% 50%
Max. 36 MV VoL
Kv Kv
99.9% 98%
Datum
Datum Datum VoM
Kv Kv
Měření těžkých
49,0
23,0
0
kovů v PM10
GRV
09.05. 28.07.
0

ČHMÚ
1502
KrkonošeRýchory
ČHMÚ
1496
Vrchlabí

Max.

Manuální měřicí
program
GRV

117,0

45,0

30.01. 14.10.

ČHMÚ
Automatizovaný 88,1
1504
měřicí program
TrutnovRADIO
21.10.
41190 Mládežnická

HTRMA

Čtvrtletní hodnoty

Denní hodnoty

27,4 9,2

48,2

18,6

62,3 33,8 30.01. 11.03.

Roční
hodnoty

50%
X1q X2q X3q X4q X
S
N
Kv
98%
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
17,2 21,1 16,7 11,5 16,3 8,62 170
45

33

46

46 14,0 1,76 12

22 26,0 38,8 24,8 22,0 28,6 28,5 14,07 363
22 65,0

90

90

92

91 25,4 1,64

0 9,8 14,1 8,3 8,8 13,3 11,1 6,73 350
0 29,5

86

91

82

91 9,5 1,78 10

Imisní pozadí benzenu
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Roční LV :
Roční MT :

2006
Královéhradecký
Hradec Králové
BZN-benzen
3
µg/m
5,0
4,000
Hodinové hodnoty

Organizace:
KMPL Staré č. ISKO
Lokalita

HHKBA
200023

HHKSK
20985

ČHMÚ
1503
Hradec
KrálovéBrněnská
ZÚ
396
Hr.Král.Sukovy sady

Typ m.p.
Metoda

Automatizovaný
měřicí program
GCH-PID

Kombinované
měření
GCH-VOC

95%
Kv
99.9%
Datum
Kv
39,6
5,0
Max.

02.02.

33,6

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

Roční
hodnoty

50%
95% 50%
Max.
X1q X2q X3q X4q X S N
Kv
Kv Kv
98%
98%
Datum
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
Kv
1,0 33,6
4,0 1,1
3,13 128
8,2 31.08.

5,4

25

7,2

2,8

12.05.

15

34

1

37

5

61

2,89 74

4,9 3,8 1,56 45
8

7

15 3,4 1,54

6
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C.2.2. Voda
Z hydrologického hlediska lze konstatovat, že území je relativně bohaté na infiltraci
srážkové vody, avšak nemá v krystaliniku vhodnou hydrogeologickou strukturu pro
rozsáhlejší akumulaci, neboť oběh podzemní vody v horninách probíhá zpravidla
mělko v pásmu přípovrchového rozvolnění. Rozsáhlá mělká zvodeň (hospodářsky ale
prakticky nevyužitelná) je v štěrkových labských nánosech v údolní nivě pod
Vrchlabím.
V pestrém terénním reliéfu je běžným zjevem mělké zvodnění kvarterních sedimentů,
vázaných na údolí potoků uzávěrovité deprese, které jsou přirozenými vodními
sběrači.
Posuzované území se nachází z hydrologického hlediska v povodí Labe, číslo
hydrologického povodí 1-03-01-001. Labe pramení na Labské Louce v Krkonoších ve
výšce 1 384 m n.m. a státní hranice opouští u Hřenska ve výšce 115 m n.m. Celková
plocha povodí činí 144 055 km2, z toho v ČR 51 391,5 km2. Celková délka toku je 1
154 km, z toho v ČR 370,2 km. Průměrný průtok na státní hranici činí 308 m3.s-1. Řeka
již od Jaroměře nabývá rázu nížinného toku v kotlinách České tabule. Na Labi je 18
hydrologických stanic.
Dle dostupných podkladů se lokalita zájmového území nenachází v zátopovém území
Vápenického potoka. Tato skutečnost však musí být v rámci další projektové přípravy
záměru jednoznačně doložena. V tomto smyslu je taktéž formulováno jedno
z doporučení zpracovatelského týmu oznámení.
Stavba je umístěna v sousedství záložního vodního zdroje – vrtu VaK Vrchlabí. Dle
projektových podkladů se stavba nijak nedotkne jeho ochranného pásma. Pro další
projektovou přípravu je formulováno odpovídající doporučení ve vztahu k prováděným
zemním pracím v zájmovém území.
Výřez vodohospodářské mapy zájmového území je patrný z následujícího podkladu:
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C.2.3. Půda
Podmínky pro vznik půd jsou v širším zájmovém území ovlivněny půdotvornými
substráty a klimatem. Na permokarbonských horninách v mírně teplé oblasti se
vyvinuly hnědé půdy a hnědé půdy kyselé, středně těžké až těžké s příznivými
vláhovými poměry. Kvarterní fluviální nánosy v údolní nivě Labe, Bělé a Vápenického
potoka daly vznik nivním půdám, většinou středně těžkým, místy lehkým s vyšším
zastoupením skeletu. Agronomicky kvalitnější jsou půdy na rovinných případně mírně
svažitých stanovištích jižně od Vrchlabí, kde je také vázána největší výměra orné
půdy.
Záměr vyžaduje částečně zábor pozemků v kategorii ZPF, není vyžadován trvalý ani
dočasný zábor pozemků v kategorii PUPFL.
Rozsah záborů v kategorii ZPF je patrný z následující tabulky:
Číslo parcely
1408/1
1408/6
1410/2

2

Celková výměra (m )
2948
602
707

2

pro stavbu (m )
2948
602
341

druh pozemku (BPEJ - jde-li o ZPF)
2
2
ZPF (BPEJ: 83521 – 2933m , 85800 – 15m )
ZPF (BPEJ: 85800)
ZPF (BPEJ: 83521)

V rámci předkládaného záměru bude dle předaných podkladů trvale odnímáno
zemědělské výrobě 3 274 m2 v BPEJ 83521 a 617 m2 v BPEJ 85800.
Pro charakteristiku půd v prostoru zájmového území je možno vycházet ze
stanovených bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ), které jsou
charakterizovány klimatickým regionem, hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a expozicí,
skeletovitostí a hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní a klimatické podmínky
hodnoceného pozemku podle systému, stanoveného vyhláškou MZe ČR ze dne 15.
12. 1998. Obecně jsou kodifikovány takto:
a)
b)

c)
d)

klimatický region zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin; je
vyjádřen první číslicí pětimístného číselného kódu
hlavní půdní jednotka je účelovým seskupením půdních forem příbuzných vlastností, jež jsou určovány genetickým půdním
typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou
sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodňovacím opatřením; je vyjádřena druhou a třetí číslicí číselného kódu,
sklonitost a expozice ke světovým stranám vystihuje utváření povrchu zemědělského pozemku; je vyjádřena čtvrtou číslicí
číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace,
skeletovitost, jíž se rozumí podíl obsahu štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku a kamene v spodině do 60 cm, a
hloubka půdy; je vyjádřena pátou číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace.

Z přehledu trvalých záborů uvedených v příslušné kapitole oznámení je patrné, že
uvedenými BPEJ v zájmovém území jsou BPEJ 5.47.12 a 5.67.01.
Vysvětlivky k BPEJ:
1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu
8 – chladná oblast s nadmořskou výškou nad cca 500 m n.m, roční úhrn srážek – 960

mm, průměrná roční teplota : 6,60C
2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce
35 – Hnědé půdy kyselé a hnědé půdy podzolové na různých vyvřelých a

přeměněných horninách, středně těžké, slabě až středně štěrkovité, vodní poměry
příznivé, někdy s mírným převlhčením, v mírně chladném klimatickém regiónu
58 - Nivní půdy glejové na nivních uloženinách, středně těžké, vodní poměry místně
méně příznivé, při odvodnění příznivé
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4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

svažitost
0 - 3°, rovina
3 - 7°, mírný svah
3 - 7°, mírný svah
3 - 7°, mírný svah
7 -127°, střední svah
7 - 12°, střední svah
12 - 17°, výrazný svah
12 - 17°, výrazný svah
17 - 25° příkrý svah až sráz
17 - 25° příkrý svah až sráz

expozice
všesměrná
všesměrná
jih
sever
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

*)

skeletovitost
žádná
žádná až slabá
slabá
střední
střední
slabá
střední
žádná až slabá
střední až silná
žádná až silná

hloubka
hluboká
hluboká až středně hluboká
hluboká
hluboká
hluboká až středně hluboká
Mělká
Mělká
hluboká až středně hluboká
hluboká až mělká
hluboká až mělká

*) vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou skeletovitostí

Znečištění půd
Ve vztahu k původnímu využití areálu lze považovat za vhodné respektování
doporučení uvedeného v příslušné pasáži předkládaného oznámení ve vztahu
k provádění požadovaných analýz odtěžovaných zemin a stavební suti.
C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry
Z geomorfologického hlediska náleží zájmové území subprovincii Krkonošsko –
jesenické, oblasti Krkonošské. Zájmovým územím prochází hranice mezi orografickými
celky Krkonoš a Krkonošského podhůří. Krkonoše jsou reprezentovány v severní části
zájmového území podcelkem Vrchlabské vrchoviny. Krajina zde nabývá horského
rázu, velké výškové rozdíly jsou ještě zvýrazněny hluboce zaříznutým Labským
údolím. Krkonošské podhůří, které vyplňuje jižní část zájmového území, je
morfologicky poměrně klidné, bez výraznějších elevací a hluboce zaříznutých údolí
řek.
Z geologického hlediska tvoří Vrchlabsko významný předěl mezi regionálními celky.
Jižní část Vrchlabska leží v Podkrkonošském permokarbonu, tvořeném
sedimentárními horninami permské spodní červené jaloviny, do níž se lokálně ze
západu vkliňují úzká melafýrová efuzia. Centrálním Vrchlabím probíhá v Z-V směru
tzv. rudnický obzor, tvořený břidlicemi a bitumenovými slínovci a oddělující perm od
karbonu.
Zájmové území se nachází v terénu modulovaném erozně-akumulační činností Labe.
Staveniště je situováno do údolní nivy, její zastavěné a silně pozměněné části bez
charakteristických specifik platných pro údolní nivy vodotečí.
Skalní podloží je tvořeno vrchlabským souvrstvím červenohnědých prachovců a jílovců
a jílovitých břidlic. Skalní podloží se svažuje směrem k řece. Prachovce jsou
rudohnědé, zvětralé a rozpukané. Horninový masív má deskovitou odlučnost a
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značnou puklinatost. Navětralé podloží přechází v eluvium charakteru jílu a hlíny
písčité až jílu se střední plasticitou s úlomky matečné horniny. Eluvium je překryto
štěrkopískovou terasou, která je tvořena údolními sedimenty řeky Labe. Jde
především o úlomky ruly, žuly a svoru, které jsou vyplněny písčitou hlínou. Mocnost
terasy je 1,5 až 2,5 metru. Nad štěrkovou vrstvou lze zastihnout vrstvu povodňových a
deluviálních zemin charakteru převážně jílu písčitého tuhé a pevné konzistence.
V sondách byla zastižena na povrch navážka charakteru štěrkovité, stavebního rumu a
škváry tuhé, místy pevné konzistence.
Z provedených průzkumných sond vyplývá, že hladina podzemní vody byla zastižena
v hloubce 5,5 m. Hladina podzemní vody je vázána na bázi štěrkopískové terasy a
zvětralé skalní podloží. Zvýšení hladiny lze očekávat v období zvýšených srážek a
v období jarního tání.
Radonové riziko
Ovlivnění lidského organizmu radonem může pocházet ze 3 zdrojů:
•
•

•

z půdního vzduchu
z podzemní vody
ze stavebních materiálů

Jedná se o plyn, který je nepostižitelný smysly. Po přeměně na izotopy polonia,
vizmutu a olova (poločas rozpadu radonu je 3,8 dne), které mají schopnost vázat se
na prachové částice v ovzduší, mohou být vdechovány do plic, kde mohou iniciovat
karcinomy plic (téměř 30% všech onemocnění rakoviny je způsobeno radonem).
Kategorie rizika

nízké
střední
vysoké

Objemová aktivita Rn222 (kBg.m -3) v půdním vzduchu v základních půdách
propustných pro plyny a vodu
nízká
střední
vysoká
méně než 30
méně než 20
méně než 10
30 - 100
20 – 70
10 – 30
více než 100
více než 70
více než 30

Radonové riziko
Pro danou lokalitu byl zpracován radonový průzkum. Jak vyplývá z předaných
podkladů, zkoumaná plocha zástavby je z hlediska vnikání radonu z podloží do budov
pozemkem s vysokým radonovým rizikem. Po stanovení radonového indexu pozemku
je třeba řešit konstrukci objektu tak, aby riziko pronikání radonu do budovy bylo
minimální, což lze zajistit zvláštními ochrannými opatřeními stavebního objektu.

C.2.5. Fauna a flora
Biogeografické členění
Biogeograficky vymezené území spadá do Hercynské podprovincie, biogeografického
regionu Krkonošského. Bioregion má pestrou geologickou stavbu, uspořádanou
v pruzích ve směru západ – východ. Reliéf má charakter členité hornatiny. Půdy území
tvoří humuso-železité podzoly, v okrajových částech zrašelinělé. Bioregion leží
v oreofytiku. Vegetační stupeň submontání.
Flora
Lokalita se nachází na jihovýchodním okraji města Vrchlabí. Jde o ruderální plochu
jižně od Lánovské ulice. Část pozemku je v současné době oplocena.
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Geobotanická charakteristika lokality
Fytogeografické členění
Fytogeografická oblast: mezofytikum
Fytogeografický obvod: Českomoravské mezofytikum
Fytogeografický okres: Podkrkonoší, podokres Jilemnické Podkrkonoší
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998):
biková bučina (Luzulo-Fagetum)
Seznam nalezených druhů rostlin
Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující
(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek
Acer platanoides L. - javor mléč (+)
Acer pseudoplatanus L. - javor klen (+)
Aegopodium podagraria L. - bršlice kozí noha
Agrostis capillaris L. - psineček tenký
Agrostis stolonifera L. - psineček výběžkatý
Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný
Achillea ptarmica L. - řebříček bertrám
Alchemilla glabra Neygenf. - kontryhel lysý
Alchemilla micans Buser - kontryhel třpytivý
Alchemilla monticola Opiz - kontryhel pastvinný
Alchemilla subcrenata Buser - kontryhel vroubkovaný
Alchemilla vulgaris L. s.str. - kontryhel ostrolaločný
Alnus glutinosa (L.)Gaertn. - olše lepkavá (+)
Angelica sylvestris L. - děhel lesní
Arctium tomentosum Mill. - lopuch plstnatý
Arenaria serpyllifolia L. agg. - písečnice douškolistá
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl - ovsík vyvýšený
Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl
Atriplex patula L. - lebeda rozkladitá
Bellis perennis L. - sedmikrása chudobka
Calamagrostis epigeios (L.)Roth - třtina křovištní
Calystegia sepium (L.)R.Br. - opletník plotní
Capsella bursa-pastoris (L.)Med. - kokoška pastuší tobolka
Cerastium holosteoides Fries.em.Hyl. subsp.triviale (Spenner)Möschl - rožec obecný luční
Cichorium intybus L. - čekanka obecná
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní
Cirsium oleraceum (L.)Scop. - pcháč zelinný
Cirsium vulgare (Savi)Ten. - pcháč obecný
Convolvulus arvensis L. - svlačec rolní
Conyza canadensis (L.)Cronquist - turanka kanadská +
Cornus alba L. - svída bílá ++
Crepis biennis L. - škarda dvouletá
Dactylis glomerata L. - srha laločnatá (+)
Daucus carota L. - mrkev obecná
Deschampsia cespitosa (L.)P.B. - metlice trsnatá
Dipsacus fullonum L. - štětka planá (+)
Echinochloa crus-galli (L.)P.B. - ježatka kuří noha +
Echium vulgare L. - hadinec obecný
Elytrigia repens (L.)Nevsky - pýr plazivý
Epilobium angustifolium L. - vrbovka úzkolistá
Epilobium hirsutum L. - vrbovka chlupatá
Epilobium tetragonum L. - vrbovka čtyřhranná
Equisetum arvense L. - přeslička rolní
Erigeron annuus (L.)Pers.agg. - turan(hvězdník) roční
Euphorbia cyparissias L. - pryšec chvojka
Festuca gigantea (L.)Vill. - kostřava obrovská
Festuca pratensis Huds. - kostřava luční
Festuca rubra L. agg. - kostřava červená
Filipendula ulmaria (L.)Maxim. var.denudata (L.)J.Presl et C.Presl - tužebník jilmový
Galium album Mill. - svízel bílý
Galium aparine L. - svízel přítula
Geranium pratense L. - kakost luční
Geum urbanum L. - kuklík městský
Helianthus tuberosus L. agg. - slunečnice topinambur +
Heracleum sphondylium L. - bolševník obecný
Hieracium sabaudum L. - jestřábník savojský
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Humulus lupulus L. - chmel otáčivý
Hypericum maculatum Crantz - třezalka skvrnitá
Hypericum perforatum L. - třezalka tečkovaná
Hypochoeris radicata L. - prasetník kořenatý
Chenopodium album L. - merlík bílý +
Impatiens parviflora DC. - netýkavka malokvětá +
Juncus effusus L. - sítina rozkladitá
Lactuca serriola L. - locika kompasová
Lapsana communis L. - kapustka obecná
Lathyrus pratensis L. - hrachor luční
Leontodon hispidus L. subsp.glabratus (Koch)Holub - máchelka srstnatá olysalá
Leontodon hispidus L. subsp.hispidus - máchelka srstnatá pravá
Lolium perenne L. - jílek vytrvalý (+)
Lotus corniculatus L. - štírovník růžkatý (+)
Lotus uliginosus Schkuhr - štírovník bažinný
Medicago lupulina L. - tolice dětelová
Medicago sativa L. - tolice setá +
Melilotus albus Med. - komonice bílá
Melilotus officinalis (L.)Pallas - komonice lékařská
Odontites vernus (Bellardi)Dum. s.l. - zdravínek jarní
Pastinaca sativa L. - pastinák setý
Phalaris arundinacea L. - chrastice rákosovitá
Phleum pratense L. agg. - bojínek luční (+)
Physocarpus opulifolius (L.)Maxim. - tavola kalinolistá ++
Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý
Plantago major L. - jitrocel větší
Plantago uliginosa F.W.Schmidt - jitrocel chudokvětý
Poa annua L. - lipnice roční
Poa compressa L. - lipnice smáčknutá
Poa palustris L. - lipnice bahenní (+)
Poa pratensis L. - lipnice luční (+)
Polygonum arenastrum Bor. - truskavec obecný
Populus alba L. - topol bílý (linda) +
Populus nigra L. agg. - topol černý (+)
Populus tremula L. - topol osika
Potentilla anserina L. - mochna husí
Potentilla reptans L. - mochna plazivá
Puccinellia distans (L.)Parl. - zblochanec oddálený +
Reynoutria japonica Houtt. - křídlatka japonská +
Rosa canina L. - růže šípková
Rubus caesius L. agg. - ostružiník ježiník
Rubus idaeus L. - ostružiník maliník
Salix caprea L. - vrba jíva (+)
Salix fragilis L. - vrba křehká (+)
Salix purpurea L. - vrba nachová (+)
Salix viminalis L. - vrba košíkářská (+)
Sanguisorba officinalis L. - krvavec toten
Senecio jacobaea L. - starček přímětník
Senecio vulgaris L. - starček obecný
Solidago canadensis L. - celík kanadský +
Solidago gigantea Ait. - celík obrovský +
Sonchus oleraceus L. - mléč zelinný
Symphoricarpos albus (L.)Blake - pámelník bílý ++
Symphytum officinale L. - kostival lékařský
Tanacetum vulgare L. - vratič obecný
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská
Thlaspi arvense L. - penízek rolní
Trifolium hybridum L. - jetel zvrhlý +
Trifolium pratense L. - jetel luční (+)
Trifolium repens L. - jetel plazivý (+)
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - heřmánek nevonný +
Trisetum flavescens (L.)P.B. - trojštět žlutavý
Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá
Verbascum densiflorum Bertol - divizna velkokvětá (+)
Verbascum thapsus L. - divizna malokvětá
Vicia cracca L. - vikev ptačí
Vicia sepium L. - vikev plotní

Závěr
Na lokalitě bylo nalezeno 123 druhů rostlin včetně dřevin. Nebyl zjištěn žádný druh
rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí České
republiky č.395/1992 Sb. a ani ochranářsky významné druhy obsažené v Červeném
seznamu květeny ČR.
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Prvky dřevin rostoucích mimo les

Dle podkladů předaných projektantem záměru navrhované řešení nevyžaduje kácení
prvků dřevin rostoucích mimo les. Z dendrologického hlediska jsou na lokalitě pouze
nálety krátkověkých dřevin. Převažují vrby a topoly. Dle názoru zpracovatelského týmu
oznámení bude záměr minimálně v rámci dopravního napojení vyžadovat určité
kácení. V této souvislosti jsou i formulována doporučení pro další projektovou přípravu
záměru.
Fauna

Plocha území se nachází na okraji zastavěného území města Vrchlabí. Lokalita se
skládá ze dvou odlišných částí. První část ležící při silnici Vrchlabí – Lánov má luční
charakter. Je poměrně malá a v minulosti tvořila doprovod drobné bezejmenné
vodoteči. V současné době je hlavním úkolem původního toku převádět srážkové vody
nad silnicí. Z tohoto důvodu je prakticky celá zatrubněná. V místech, kde je koryto
otevřené je vidět, že je koryto zatíženo odpadními vodami. Část lokality je v současné
době zavezena a je zde vytvořena souběžná komunikace pro pěší ve směru Lánov.
Druhá část lokality je zbytkem po bývalém areálu elektroinstalačního matriálu.
V areálu je několik budov. V současnosti je areál pravděpodobně opuštěný a slouží
spíše jako sklad stavebního materiálu, nebo jako depozitum jiných materiálů.
Podstatná část areálu má zpevněný povrch.
Seznam zjištěných zoologických druhů
Plži (Gastropoda)

- Arion luzitanicus
Třída – Stonožky (Chilopoda)
- stonožka škvorová (Lithobius forficatus)
Třída - Hmyz (Insecta)
motýli – babočka admirál (Vanessa atalanta) na okraji lokality u vodního příkopu
brouci – bázlivec olšový (Alegastica alni)
škvoři – Forficula auricularia
blanokřídlí – běžné druhy
včela medonosná (Apis melifera), vosy (Vespidaemoucha domácí (Musca domestica),
bzikavka dešťová (Haematopota pluvialis).
Obojživelníci
Na lokalitě nebyli prokázáni. Na lokalitě není vhodné prostředí pro jejich rozmnožování
– chybí trvalé nebo dlouhodobé vodní plochy.
Plazi
Na lokalitě nebyli prokázáni. Jejich možnosti pro přetrvávání na lokalitě (v areálu) jsou
malé, neboť dochází k přesunování stavebního materiálu a tím je případná populace
výrazně rušena.
Ptáci
Ptáci
Červenka obecná (Erithacus rubecula)
Drozd zpěvný (Turdus philomelos)
Konipas bílý (Motacilla alba)
Kos černý (Turdus merula)
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)

Hnízdí
?
?
?
?
?
?

Potravní vazba
-

-
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Ptáci
Sojka obecná (Garullus glandarius)
Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
Straka obecná (pica pica)
Strnad obecný (Emberiza citrinella)
Sýkora koňadra (Parus major)
Sýkora modřinka (Parus coeruleus)
Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
Zvonek zelený (Carduelis chloris)

Hnízdí
?
?
?
?

Potravní vazba
?
-

Vyhláška 395

Poznámka

?

-

Vzhledem k ročnímu období je v tabulce sloupec „hnízdí“ vyplněn pouze orientačně. U
některých druhů pokud je uvedeno „-„ lze tuto skutečnost potvrdit.
Savci
Savci
Hraboš polní (Microtus arvalis)
Krtek obecný (Talpa europea)
Myšice druhy (Apodemus sp.)
Rejsek obecný (Sorex araneus)

Rozmnožuje se na lokalitě
?
?
?
?

Potravní vazba
?
?
?
?

Vyhláška 395

Poznámka

Poznámky k některým druhům: Největší zastoupení bylo prokázáno u třídy ptáků. Důvodem jej
jejich vysoká mobilita a rychlé vyhledávání zdrojů potravy. Savci byli prokázáni buď zvukovými
projevy nebo pobytovými značkami. Nebyl prováděn jejich odchyt, nebo lov.

Závěr
Předmětná lokalita leží na okraji zastavěného území města v lokalitě, která již byla
zařízena jako výrobní areál. Jedná se o území při silnici ve směru na Lánov z města
Vrchlabí. Území je pod silným industriálním tlakem. Biologicky cennou by mohla být
pouze část lokality podél hlavní silnice. Tato část území je však velmi malá a rušená a
pod silným tlakem (část je již zavezena a slouží jako chodník, z části je účelová
komunikace), a je ze zoologického hlediska bez možnosti kolonizace cennějšími
zoologickými druhy.
Zvláště chráněná území

Záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií dle § 14
zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. Záměr se nenachází v žádném zvláště
chráněném území ve smyslu ochrany památek, případně chráněném území podle
horního zákona. Vzdálenost nejbližších ZCHÚ je tak velká, že nelze předpokládat vliv
na tato území.
Území přírodních parků

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
Významné krajinné prvky

Nejsou polohou oznamovaného záměru přímo dotčeny.
Evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Ptačí oblasti
Území leží mimo Ptačí oblasti Krkonoše. Hlavními předměty ochrany uvedené ptačí
oblasti jsou následující druhy:
Druh
Chřástal polní (Crex crex)
Čáp černý (Ciconia nigra)
Datel černý (Dryocopus martius)
Lejsek malý (Ficedula parva)
Slavík modráček (Luscinia svecica svecica)
Sýc rousný (Aegolius funereus)
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)
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Významný vliv na ptačí oblast je vyloučen příslušným orgánem ochrany přírody (viz
příloha předkládaného oznámení).
Evropsky významné lokality
Území leží v těsné blízkosti hranice Evropsky významné oblasti Krkonoše. Hlavními
předměty ochrany uvedené evropsky významné oblasti jsou následující druhy a
stanoviště:
Evropská suchá vřesoviště
Alpínská a boreální vřesoviště
Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhododendron hirsutum (MugoRhododendretum hirsuti)
Subarktické vrbové křoviny
Silikátové alpínské a boreální trávníky
Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v
kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis)
Horské sečené louky
Aktivní vrchoviště
Přechodová rašeliniště a třasoviště
Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia
ladani)
Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
Jeskyně přístupné veřejnosti
Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským – Rumex
arifolius)
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
Rašelinný les
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
netopýr pobřežní
vranka obecná
hořeček český
svízel sudetský
všivec krkonošský pravý
zvonek český

Případný významný vliv na EVL je vyloučen příslušným orgánem ochrany přírody (viz
příloha předkládaného oznámení).
C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz
Územní systém ekologické stability

ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního
celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního působení
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na okolní, antropicky narušenou krajinu. Je tedy jednak předpokladem záchrany
genofondu rostlin, živočichů i celých geobiocenóz přirozeně se vyskytujících v širším
okolí sledovaného území a jednak nezbytným východiskem pro ozdravení krajinného
prostředí a uchování všech jeho užitečných funkcí.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, územní systém ekologické stability
definuje jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Vymezení a hodnocení ÚSES
patří podle tohoto zákona mezi základní povinnosti při obecné ochraně přírody.
Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a nájemců
pozemků tvořících jeho základ, jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se
podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.
Z hlediska územního plánování představují ÚSES jeden z limitů využití území (§2
stavebního zákona), který je třeba při řešení územního plánu respektovat jako jeden z
„předpokladů zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních
hodnot v území“.
Předmětný záměr není v kontaktu s prvky nadregionálního a regionálního systému
ekologické stability a nelze očekávat vliv na tato území, jak je patrné z následující
situace:

Nadregionální a regionální územní systém ekologické stability s přibližným zákresem
místa záměru. Předmětný záměr není v kontaktu s prvky nadregionálního a
regionálního systému ekologické stability a nelze očekávat vliv na tato území.
Krajinný ráz

Krajinný ráz je definován v ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny - jako zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či
oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy
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do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny
pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných
území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. S ochranou
krajinného rázu úzce souvisí i ochrana významných krajinných prvků, které jsou cit.
zákonem definovány jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část
krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní
nivy. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením, využívají
se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení
jejich ekologicko-stabilizační funkce (ust. § 3 písm. b/ a §4 odst. 2 zákona č.
114/1992 Sb.).
Pro řešení záměru je tudíž rozhodující okolností, že je navrhován právě do výrazně
urbanizovaného území, s převládajícím pozměněným rázem ve vazbě na okolní
sídelní zástavbu.
Přírodní hodnota krajinného rázu je dána kvalitativními parametry zastoupených

ekosystémů, vysokou četností jednotlivých typů ekosystémů (vysoká biologická
rozmanitost), harmonickým charakterem interakcí mezi ekosystémy a výraznými
přírodními dominantami krajiny. Zájmové území má sníženou přírodní hodnotou, která
je patrná z celkového charakteru plochy pro uvažovanou výstavbu.
Kulturní a historická dominanta krajiny je zpravidla stavební objekt, hmotově vynikající

nad terénem i okolní zástavbou a esteticky pozitivně působící svým vzhledem.
V zájmovém území se nenachází žádné hodnotné kulturní a historické dominanty
krajiny.

C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání
Charakter krajiny

Lokalita se nachází na jihovýchodním okraji města Vrchlabí. Jde o ruderální plochu
jižně od Lánovské ulice. Část pozemku je v současné době oplocena.
Charakter městské čtvrti

Stavba je situována na katastru města Vrchlabí. Město leží ve výšce 477 m nad
mořem, má přibližně 14000 obyvatel. Bylo založeno v 1. polovině 16. století. Charakter
městské čtvrti má výrazné rysy obytné, obchodní a částečně výrobního a skladového
charakteru.
Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky

Posuzovaná lokalita není součástí žádného zvláště chráněného území dle zákona č.
114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. V posuzované lokalitě není žádný VKP
registrovaný orgánem ochrany přírody. Charakter pozměněné údolní nivy byl
komentován v předcházející části oznámení. Záměr je situován vně ochranného
pásma Krkonošského národního parku.
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Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

Na uvažované lokalitě se nenachází žádné skupiny a druhy nerostných surovin,
nejsou zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v Bilanci zásob ložisek
nerostných surovin nebo mimo tuto Bilanci.
Ochranná pásma

V posuzované lokalitě nejsou situována žádná PHO vodních zdrojů I. a II. stupně.
Ochranná pásma případných inženýrských sítí budou specifikována v dokumentaci pro
územní řízení.
Architektonické a jiné historické památky

V místě uvažované výstavby se nenachází žádné architektonické ani historické
památky, výskyt archeologických nalezišť není znám. V případě zjištění výskytu
archeologických památek bude nezbytné umožnit záchranný archeologický výzkum
(zpracování dokumentace).
Jiné charakteristiky životního prostředí

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány.
Vztah k územně plánovací dokumentaci

Stavba není v rozporu s územním plánem města Vrchlabí (viz příloha předkládaného
oznámení).
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Výstavba – znečištění ovzduší
Rozsah zemních a stavebních prací lze označit za poměrně velký a proto nelze
vyloučit, že etapa výstavby může představovat částečné narušení faktorů pohody.
Případnou sekundární prašnost lze technicky eliminovat. Pro minimalizaci negativních
vlivů jsou formulována následující doporučení:
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu
zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů
prašnosti budou minimalizovány; v případě nepříznivých klimatických podmínek v období
zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch
• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu
• zemní práce provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě
nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií
zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a
ostatních potenciálních zdrojů prašnosti

Z hlediska etapy výstavby ve vztahu k nejbližším trvale obydleným objektům a při
respektování výše uvedených doporučení lze záměr považovat za realizovatelný.
Výstavba – hluk
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu v etapě výstavby bude součástí další
projektové přípravy. V době vypracování překládaného oznámení nebylo k dispozici
POV stavby, tudíž nejsou informace o předpokládaném průběhu výstavby a nasazení
stavební techniky. Je proto nezbytné se touto problematikou zabývat až po
vypracování POV stavby v rámci další projektové přípravy. V této souvislosti je
formulováno pro další projektovou přípravu následující doporučení:
• součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby bude akustická studie pro etapu
výstavby, která bude organizačními opatřeními (vyloučením souběhu nejhlučnějších
stavebních mechanismů) a technickými opatřeními (použitím méně hlučné stavební techniky)
dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby

Provoz
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
n
n
n
n

znečištění ovzduší
hluk
znečištění vody a půdy
havarijní stavy

Znečištění ovzduší

Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného oznámení, v rozptylové
studii jsou řešeny bodové, liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší související
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s provozem obchodní a průmyslové zóny. Řešeny jsou samotné příspěvky záměru
k imisní zátěži, a to z hlediska vyhodnocení změn v imisní zátěži NO2, PM10 a
benzenu. Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin byl proveden s využitím
programu SYMOS 97, verze 2006. Z výsledků výpočtu ve variantě, která vyhodnocuje
samotný příspěvek záměru je patrné, že se nejedná o příspěvky, které by mohly
významněji ovlivnit imisní zátěž v zájmovém území.
Hluk

Zpracovatel akustické studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program HLUK+, verze 7.68 profi na základě registrační karty z ledna 2000.

Posuzovaný záměr bude představovat provoz bodových, plošných a liniových zdrojů
hluku. Pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na akustickou situaci v území byla
vypracována akustická studie, vyhodnocující provoz obchodní a průmyslové zóny.
Řešené varianty

Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen
v následujících variantách:
Ø VARIANTA 1 – stav bez realizace záměru
Tato varianta vyhodnocuje ve vztahu k nejbližším objektům obytné zástavby
akustickou situaci bez realizace záměru
Ø VARIANTA 2 – samotný příspěvek záměru
Tato varianta vyhodnocuje samotný příspěvek záměru
Ø VARIANTA 3 – výsledný stav s realizací záměru
Tato varianta
záměru

vyhodnocuje výslednou akustickou situaci v případě realizace

Výpočtové body akustické studie
V rámci vyhodnocení akustické situace v území bylo řešeno v 1 výpočtové oblasti pro
celkem 4 modelově zvolené výpočtové body, které jsou dokladovány následujícím
podkladem a fotodokumentací:
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VB 1

VB 2

VB 3
VB 4

VB 5

VB 6

Fotodokumentace výpočtových bodů:

VB 1

VB 2
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VB 3

VB 4

VB 5

VB 6

Vstupní údaje pro výpočet
VARIANTA 1 – stav bez realizace záměru
Bodové zdroje
Bodové zdroje v této variantě nejsou uvažovány.
Plošné zdroje
Plošné zdroje v této variantě nejsou uvažovány.
Liniové zdroje
Stávající stav v roce 2008 bez záměru
Pro vyhodnocení aktuálního stavu na komunikaci I/14 v bezprostředním okolí
posuzovaného záměru bylo v rámci zjišťování akustické situace výpočtem provedeno
24 hodinové sčítání dopravy. Následující údaje o intenzitě dopravy jsou převzaty ze
zkušebního protokolu č. 44549:
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Pro stávající stav tak je ve výpočtu uvažováno s následující intenzitou dopravy na I/14:
OA = O + M = 7 108
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 736
Příjezdová komunikace: 15 OA, 30 TNV
VARIANTA 2 – samotný příspěvek záměru
Bodové zdroje
Kondenzátory (venkovní klimatizační jednotky) umístěné na střeše objektu jsou
vybaveny ventilátory, které produkují hluk.
Hluk venkovních jednotek:
4 zdroje Multi-Split: LpA = 55 dB / 1 m od zdroje
(zdroje P1 až P4 ve výpisu programu HLUK+, výška zdroje 14 m, provoz v noci: ano)
1 zdroj Split: LpA = 49 dB / 1 m od zdroje
(zdroj P5 ve výpisu programu HLUK+, výška zdroje 14 m, provoz v noci: ano)
4 výduchy komínu kotelny:: LAeqT = 70 dB v 1 m od zdroje
(zdroje P6 až P9 ve výpisu programu HLUK+, výška zdroje 10,2 m, provoz v noci: ano)
28 výduchů Aermax AE: LAeqT = 55 dB v 1 m od zdroje
(zdroje P10 až P37 ve výpisu programu HLUK+, výška zdroje 14 m, provoz v noci:
ano)
4 zásobovací místa: LAeqT = 75 dB v 1 m od zdroje
( zdroje P38 až P41, výška zdroje 1,5 m, provoz maximálně po dobu 4 hodin, provoz v noci: ne

Situace stacionárních zdrojů hluku je patrná z následujícího obrázku:
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P1

P2

P3

P4

P5

P6-9

P38

P39

P40

P41

P 31- 37

P 24- 30

P
P 1717-23
23

P 10- 16

Plošné zdroje hluku
V rámci záměru jsou uvažovány 2 plošné zdroje:
Plošný zdroj 1 = parkoviště podél I/14, kde je uvažováno s 80 pohyby OA za 24 hodin
Plošný zdroj 2 = areál logistického centra, kde je uvažováno se 40 pohyby OA za 24
hodin a 20 pohyby TNA v denní době (16 hodin).
Liniové zdroje hluku
Dle projektových podkladů je se záměrem spojeno v denní době 20 pohybů TNA a
v průběhu 24 hodin 120 pohybů OA zaměstnanců a návštěvníků Logistického areálu
Vrchlabí. Je uvažováno s 50% rozložením nákladní i osobní automobilové dopravy na
komunikaci č.I/14 a s rozmístěním parkovišť v rámci logistického areálu.
Z hlediska příspěvků je tak uvažováno s následující intenzitou dopravy:
I/14: 60 pohybů OA ,10 pohybů TNA
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Příjezdová komunikace: 40 pohybů OA ,20 pohybů TNA
Situace komunikací je patrná z následujícího obrázku:

Lánovská (I/14)

příjezdová komunikace

VARIANTA 3 – výsledný stav s realizací záměru
Bodové zdroje
Bodové zdroje jsou shodné jako ve variantě 2.
Plošné zdroje
Plošné zdroje jsou shodné jako ve variantě 2.
Liniové zdroje
Pro výhledový stav je ve výpočtu uvažováno s následující intenzitou dopravy na I/14:
OA = O + M = 7 168
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 746
Na příjezdové komunikaci: : 55 pohybů OA, 50 pohybů TNA
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Použitá metoda výpočtu
Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit programový produkt
HLUK+, verze 7.68 profi, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí
generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území.
Použití uvedeného výpočtového programu pro posuzování hluku ve venkovním
prostředí je akceptováno dopisem Hlavního hygienika České republiky č.j. HEM / 510 3272
- 13.2.9695 ze dne 21. února 1996.Předpokládaná nejistota vlastního
predikčního modelu podle autora metodiky RNDr. Liberka je Um = 1,4 až 1,6 dB.
Hygienické limity
Zjištěný stav akustické situace ve vnějším prostoru (ať už na základě měření, výpočtů,
či na základě obojího) se posuzuje podle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Výtah z Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Sb.
§ 11
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních
prostorech staveb

(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve venkovním
prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad 25 g
ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou
akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících
nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na
pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách, a pro hluk z leteckého provozu
se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu
(LAeq,8h).
(2) Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími při střelbě z lehkých
zbraní, explozí výbušnin s hmotností pod 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při vzájemném
nárazu tuhých těles, se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T podle odstavce 1.
(3) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku C LCeq,T a
současně i průměrnou hladinou expozice zvuku C LCE jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví pro
8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější hodinu
(LCeq,1h).
(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T
se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle
přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk
tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se další korekce -5 dB.
(5) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C vysokoenergetického impulsního hluku se
stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní
hladina akustického tlaku C LCeq,T se vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
(6) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z leteckého provozu se vztahuje na
charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A
LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná
50 dB.
(7) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se
stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T stanovenému
podle odstavce 4 přičte korekce přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk ze stavební činnosti pro
dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k
tomuto nařízení.
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Důsledky pro řešení studie - etapa provozu
Z dikce Nařízení vlády vyplývají následující limity nejvýše přípustných hodnot hladiny
akustického tlaku A ve venkovním prostoru ve vzdálenosti 2 m před fasádou obytných a
ostatních chráněných objektů a v prostoru, který je využíván k rekreaci, sportu, léčení,
zájmové a jiné činnosti. K výpočtovým bodům č.1 až 5 tak lze uplatnit korekci pod bodem 3)
Přílohy č.6. (tedy 60 dB pro denní dobu, 50dB pro noční dobu), pro výpočtový bod č. 6 lze
uplatnit korekci pod bodem 2) Přílohy č.6. (tedy 55 dB pro denní dobu, 45 dB pro noční dobu)
přičemž pro všechny zdroje hluku z logistického areálu musí být plněn základní hygienický
limit
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Zjištění počáteční akustické situace měřením
Pro zjištění počáteční akustické situace podél komunikace Lánovská bylo provedeno
měření dopravního hluku. Účelem měření bylo zjistit ekvivalentní hladiny akustického
tlaku A z dopravy ve 2 chráněných venkovních prostorech obytných domů
orientovaných do Lánovské ulice. Jedná se o chráněné prostory v blízkosti vjezdu do
areálu SÚS. Zkušební protokol č. 44549 je doložen v příloze předkládaného
oznámení. Výsledky měření jsou patrné z následujícího přehledu:
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Pozn.: č.p. 723 odpovídá výpočtovému bodu č.1, č.p.1476 odpovídá výpočtovému
bodu č.4
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Výsledky výpočtu pro etapu provozu
V následujícím přehledu jsou prezentovány výsledky výpočtu pro stávající a výhledový
stav:
VARIANTA 1 – stav bez realizace záměru – den

HLUK+ verze 7.68 profiX
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2007\VRCHLABI_LOGISTIKA\HLUK+\V0D.ZAD Vytištěno:
8:03
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 598.7; 564.8 | 67.7 |
| 67.7 |
| 68.6 |
| 1 |
6.0 | 598.7; 564.8 | 67.7 |
| 67.7 |
|
|
| 2 |
3.0 | 606.3; 559.7 | 63.5 |
| 63.5 |
|
|
| 3 |
3.0 | 637.2; 607.5 | 66.2 |
| 66.2 |
|
|
| 3 |
6.0 | 637.2; 607.5 | 66.1 |
| 66.1 |
|
|
| 4 |
3.0 | 690.4; 639.8 | 64.1 |
| 64.1 |
| 63.9 |
| 4 |
6.0 | 690.4; 639.8 | 63.8 |
| 63.8 |
|
|
| 5 |
3.0 | 733.1; 662.9 | 63.4 |
| 63.4 |
|
|
| 5 |
6.0 | 733.1; 662.9 | 62.8 |
| 62.8 |
|
|
| 6 |
3.0 | 766.3; 591.3 | 57.9 |
| 57.9 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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VARIANTA 1 – stav bez realizace záměru – noc

HLUK+ verze 7.68 profiX
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2007\VRCHLABI_LOGISTIKA\HLUK+\V0N.ZAD Vytištěno:
8:02
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 598.7; 564.8 | 59.1 |
| 59.1 |
| 59.9 |
| 1 |
6.0 | 598.7; 564.8 | 59.1 |
| 59.1 |
|
|
| 2 |
3.0 | 606.3; 559.7 | 54.9 |
| 54.9 |
|
|
| 3 |
3.0 | 637.2; 607.5 | 57.7 |
| 57.7 |
|
|
| 3 |
6.0 | 637.2; 607.5 | 57.6 |
| 57.6 |
|
|
| 4 |
3.0 | 690.4; 639.8 | 55.5 |
| 55.5 |
| 55.2 |
| 4 |
6.0 | 690.4; 639.8 | 55.2 |
| 55.2 |
|
|
| 5 |
3.0 | 733.1; 662.9 | 54.7 |
| 54.7 |
|
|
| 5 |
6.0 | 733.1; 662.9 | 54.1 |
| 54.1 |
|
|
| 6 |
3.0 | 766.3; 591.3 | 49.3 |
| 49.3 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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VARIANTA 2 – samotný příspěvek záměru – den

HLUK+ verze 7.68 profiX
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\Home\Bajer\2007\Vrchlabi_logistika\Hluk+\V1D.ZAD Vytištěno:
9:15
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 598.7; 564.8 | 45.8 | 32.5 | 46.0 |
|
|
| 1 |
6.0 | 598.7; 564.8 | 45.7 | 33.6 | 46.0 |
|
|
| 2 |
3.0 | 606.3; 559.7 | 43.8 | 39.2 | 45.1 |
|
|
| 3 |
3.0 | 637.2; 607.5 | 46.7 | 34.3 | 47.0 |
|
|
| 3 |
6.0 | 637.2; 607.5 | 46.5 | 33.8 | 46.8 |
|
|
| 4 |
3.0 | 690.4; 639.8 | 47.2 | 31.3 | 47.3 |
|
|
| 4 |
6.0 | 690.4; 639.8 | 47.1 | 33.4 | 47.3 |
|
|
| 5 |
3.0 | 733.1; 662.9 | 45.6 | 32.3 | 45.8 |
|
|
| 5 |
6.0 | 733.1; 662.9 | 45.5 | 33.9 | 45.8 |
|
|
| 6 |
3.0 | 766.3; 591.3 | 49.4 | 35.2 | 49.6 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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VARIANTA 2 – samotný příspěvek záměru – noc

HLUK+ verze 7.68 profiX
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2007\VRCHLABI_LOGISTIKA\HLUK+\V1N.ZAD Vytištěno:
9:20
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 598.7; 564.8 | 37.0 | 30.5 | 37.9 |
|
|
| 1 |
6.0 | 598.7; 564.8 | 36.7 | 31.8 | 37.9 |
|
|
| 2 |
3.0 | 606.3; 559.7 | 40.2 | 35.7 | 41.5 |
|
|
| 3 |
3.0 | 637.2; 607.5 | 41.4 | 32.9 | 42.0 |
|
|
| 3 |
6.0 | 637.2; 607.5 | 41.4 | 32.4 | 41.9 |
|
|
| 4 |
3.0 | 690.4; 639.8 | 37.2 | 31.0 | 38.1 |
|
|
| 4 |
6.0 | 690.4; 639.8 | 37.1 | 32.7 | 38.5 |
|
|
| 5 |
3.0 | 733.1; 662.9 | 33.7 | 32.2 | 36.0 |
|
|
| 5 |
6.0 | 733.1; 662.9 | 33.6 | 33.4 | 36.5 |
|
|
| 6 |
3.0 | 766.3; 591.3 | 32.3 | 35.1 | 36.9 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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VARIANTA 3 – výsledný stav s realizací záměru – den

HLUK+ verze 7.68 profiX
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2007\VRCHLABI_LOGISTIKA\HLUK+\V2D.ZAD Vytištěno:
9:07
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 598.7; 564.8 | 67.8 | 32.5 | 67.8 |
|
|
| 1 |
6.0 | 598.7; 564.8 | 67.8 | 33.6 | 67.8 |
|
|
| 2 |
3.0 | 606.3; 559.7 | 63.5 | 39.2 | 63.5 |
|
|
| 3 |
3.0 | 637.2; 607.5 | 66.9 | 34.3 | 66.9 |
|
|
| 3 |
6.0 | 637.2; 607.5 | 66.8 | 33.8 | 66.8 |
|
|
| 4 |
3.0 | 690.4; 639.8 | 64.5 | 31.3 | 64.5 |
|
|
| 4 |
6.0 | 690.4; 639.8 | 64.2 | 33.4 | 64.2 |
|
|
| 5 |
3.0 | 733.1; 662.9 | 63.6 | 32.3 | 63.6 |
|
|
| 5 |
6.0 | 733.1; 662.9 | 63.1 | 33.9 | 63.1 |
|
|
| 6 |
3.0 | 766.3; 591.3 | 58.3 | 35.2 | 58.3 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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VARIANTA 3 – výsledný stav s realizací záměru - noc

HLUK+ verze 7.68 profiX
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2007\VRCHLABI_LOGISTIKA\HLUK+\V2N.ZAD Vytištěno:
9:03
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 598.7; 564.8 | 59.3 | 30.5 | 59.4 |
|
|
| 1 |
6.0 | 598.7; 564.8 | 59.3 | 31.8 | 59.4 |
|
|
| 2 |
3.0 | 606.3; 559.7 | 55.1 | 35.7 | 55.2 |
|
|
| 3 |
3.0 | 637.2; 607.5 | 58.4 | 32.9 | 58.4 |
|
|
| 3 |
6.0 | 637.2; 607.5 | 58.3 | 32.4 | 58.3 |
|
|
| 4 |
3.0 | 690.4; 639.8 | 55.9 | 31.0 | 55.9 |
|
|
| 4 |
6.0 | 690.4; 639.8 | 55.6 | 32.7 | 55.7 |
|
|
| 5 |
3.0 | 733.1; 662.9 | 55.0 | 32.2 | 55.0 |
|
|
| 5 |
6.0 | 733.1; 662.9 | 54.4 | 33.4 | 54.5 |
|
|
| 6 |
3.0 | 766.3; 591.3 | 49.8 | 35.1 | 49.9 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Výsledky výpočtů

Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen v již
uvedených variantách
a vycházel ze vstupních podkladů, které byly zadány
objednatelem a upraveny pro využití výpočtovým programem HLUK+, verze 7.68.
Řešeny byly následující varianty:
Ø VARIANTA 1 – stav bez realizace záměru
Tato varianta vyhodnocuje ve vztahu k nejbližším objektům obytné zástavby
akustickou situaci bez realizace záměru
Ø VARIANTA 2 – samotný příspěvek záměru
Tato varianta vyhodnocuje samotný příspěvek záměru
Ø VARIANTA 3 – výsledný stav s realizací záměru
Tato varianta
záměru

vyhodnocuje výslednou akustickou situaci v případě realizace

V následujícím přehledu je provedeno porovnání stávajících a výhledových hodnot
akustického tlaku ve zvolených výpočtových bodech v etapě provozu:
Tab.: Porovnání řešených variant - den – LAeq (dB)
D – doprava, P – průmysl, C – celkem
v.bod
1
1
2
3
3
4
4
5
5
6

V1

Výška (m)
3.0
6.0
3.0
3.0
6.0
3.0
6.0
3.0
6.0
6.0

D
67.7
67.7
63.5
66.2
66.1
64.1
63.8
63.4
62.8
57.9

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

V2
C
67.7
67.7
63.5
66.2
66.1
64.1
63.8
63.4
62.8
57.9

D
45.8
45.7
43.8
46.7
46.5
47.2
47.1
45.6
45.5
49.4

P
32.5
33.6
39.2
34.3
33.8
31.3
33.4
32.3
33.9
35.2

V3
C
46.0
46.0
45.1
47.0
46.8
47.3
47.3
45.8
45.8
49.6

D
67.8
67.8
63.5
66.9
66.8
64.5
64.2
63.6
63.1
58.3

P
32.5
33.6
39.2
34.3
33.8
31.3
33.4
32.3
33.9
35.2

Rozdíl
C
67.8
67.8
63.5
66.9
66.8
64.5
64.2
63.6
63.1
58.3

V3 – V0

C
59.4
59.4
55.2
58.4
58.3
55.9
55.7
55.0
54.5
49.9

V3 – V0

limit - den
60
60
60
60
60
60
60
60
60
55

Tab.: Porovnání řešených variant - noc – LAeq (dB)
D – doprava, P – průmysl, C – celkem
v.bod
1
1
2
3
3
4
4
5
5
6

V1

Výška (m)
3.0
6.0
3.0
3.0
6.0
3.0
6.0
3.0
6.0
6.0

D
59.1
59.1
54.9
57.7
57.6
55.5
55.2
54.7
54.1
49.3

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

V2
C
59.1
59.1
54.9
57.7
57.6
55.5
55.2
54.7
54.1
49.3

V3 –
V0
37.0
36.7
40.2
41.4
41.4
37.2
37.1
33.7
33.6
32.3

P
30.5
31.8
35.7
32.9
32.4
31.0
32.7
32.2
33.4
35.1

V3
C
37.9
37.9
41.5
42.0
41.9
38.1
38.5
36.0
36.5
36.9

D
59.3
59.3
55.1
58.4
58.3
55.9
55.6
55.0
54.4
49.8

P
30.5
31.8
35.7
32.9
32.4
31.0
32.7
32.2
33.4
35.1

Rozdíl
limit - noc
50
50
50
50
50
50
50
50
50
45

Závěr:
Na základě vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na akustickou situaci
v zájmovém území lze z provedených výpočtů prezentovat následující závěry:
§ zdroje hluku související s provozem logistického areálu nepřekračují základní limitní hladiny
hluku pro denní respektive noční dobu (50 dB respektive 40 dB)
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§ již pro stávající stav z hlediska existující dopravy je patrné, že u obytných objektů
situovaných podél komunikace jsou překračovány hygienické limity pro denní i noční dobu;
není překročen limit při uplatnění korekce na starou hlukovou zátěž
§ z hlediska situace zohledňující výsledný stav s Logistickým areálem se navýšení hlukové
zátěže podél hlavní komunikace pohybuje v denní době v rozpětí 0,1 až 0,7 dB, v noční
době v rozpětí 0,3 až 0,7 dB, což je změna terénním měřením nezaznamenatelná

Celkově je možné konstatovat, že realizace posuzovaného záměru nijak prokazatelně
nezmění akustickou situaci v zájmovém území s tím, že u většiny výpočtových bodů
podél hlavní komunikace již ve stávajícím stavu nelze vyloučit překračování limitní
hladiny akustického tlaku v denní i noční době.
V doporučeních předkládaného oznámení
opatření:

jsou

proto formulována následující

• v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků,
které mohou být zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované
parametry stacionárních zdrojů hluku; o případném požadavku na zpracování hlukové studie
s ohledem na očekávané hlukové parametry stacionárních zdrojů hluku rozhodne orgán
ochrany veřejného zdraví
• v období vhodných klimatických podmínek realizovat po zahájení provozu měření hluku u
nejbližších objektů obytné zástavby, výběr měřicích míst konzultovat s orgánem ochrany
veřejného zdraví

Znečištění vody a půdy

Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půd lze záměr
označit za nulový, protože vlastní záměr nepředstavuje riziko kontaminace půd.
Kontaminace půd v etapě výstavby je ošetřena doporučeními prezentovanými v
příslušných kapitolách předkládaného oznámení. Ovlivnění zdravotního stavu
prostřednictvím znečištění vod není ve vztahu k hodnocenému záměru aktuální a tento
vliv lze označit za nulový.
Havarijní stavy

Vznik havarijních situací nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální možnost
vzniku havárií výrazně eliminovat. Tato problematika je komentována v příslušné části
předkládaného oznámení.
Hodnocení vlivů na obyvatelstvo –zdravotní rizika

V souvislosti s výstavbou a provozem uvažovaného záměru můžeme za potenciální
zdroj zdravotních rizik pro obyvatele v okolí považovat hluk a znečišťující látky
emitované do ovzduší. Vzhledem k vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru
na imisní a akustickou situaci a vzhledem k rozsahu oznámení dle přílohy č. 3 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění není v rámci tohoto záměru
nezbytné provádět vyhodnocení zdravotních rizik souvisejících se záměrem, protože
posuzovaný záměr nevnáší do území takové impakty, které by z hlediska zdravotních
rizik výrazněji měnily stávající situaci v zájmovém území.
Sociální a ekonomické důsledky

Uvažovaný záměr nemá vliv na sociální a ekonomické aspekty.
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Počet obyvatel ovlivněných záměrem

Vzhledem k situování areálu lze vyloučit negativní ovlivnění obyvatelstva u nejbližších
trvale obytných objektů z provozu stacionárních zdrojů hluku při respektování
akustických parametrů vzduchotechniky zadané projektantem záměru. Lze
konstatovat, že porovnáním stávajícího funkčního využívání území a výhledového
stavu se situace v zájmovém území nijak významněji nezmění.
Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby

Případné jiné negativní účinky uvažovaného záměru z hlediska hodnocení vlivů na
životní prostředí kromě oznámením hodnocených vlivů nejsou očekávány. Jedná se
tudíž zejména o aspekt vlivů hluku v etapě výstavby. K této problematice je v příslušné
pasáži oznámení formulováno odpovídající doporučení.

D.I.2. Vlivy na ovzduší
Výstavba

Vlastní stavební práce mohou být zdrojem prašnosti, a to především sekundární. Pro
etapu výstavby jsou proto formulována odpovídající doporučení pro další projektovou
přípravu v kapitole vlivů na obyvatelstvo.
Provoz

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu bylo provedeno porovnání imisní
zátěže u nejbližších objektů obytné zástavby pro stávající a výhledový stav, přičemž
toto porovnání imisní situace bylo provedeno pro NO2, PM10 a benzen jako
charakteristické látky související s dopravou a se spalováním zemního plynu.
Vyhodnocení imisní zátěže
Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program SYMOS 97, verze 2006 na základě registrační karty z měsíce února 2003:
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Zpracovatel rozptylové studie je držitelem Osvědčení o autorizaci ke zpracování
rozptylových studií č.j. 2370/740/03 udělené Ministerstvem životního prostředí ČR.
Řešené varianty a výpočtové body
V rámci vypracované rozptylové studie jsou řešeny následující varianty:
Ø VARIANTA 1 – stav bez realizace záměru
Tato varianta vyhodnocuje ve vztahu k nejbližším objektům obytné zástavby imisní
situaci bez realizace záměru
Ø VARIANTA 2 – samotný příspěvek záměru
Tato varianta vyhodnocuje samotný příspěvek záměru
Ø VARIANTA 3 – výsledný stav s realizací záměru
Tato varianta vyhodnocuje výslednou imisní situaci v případě realizace záměru
Výpočet byl proveden ve výpočtové síti o kroku 10 m pro 1681 výpočtových bodů.
Dále byl výpočet rozšířen o 4 výpočtové body mimo síť, zahrnující nejbližší objekty
obytné zástavby ve vztahu k navrhovanému záměru (2001 a 2004).
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VB 2001

VB 2002

VB 2003

VB 2004

Vstupní podklady pro výpočet
Použité emisní faktory
Výpočet byl proveden s využitím emisních faktorů, které
předcházejících částech předkládaného oznámení.

byly prezentovány v

VARIANTA 1 – stav bez realizace záměru
Bodové zdroje
Bodové zdroje znečišťování ovzduší nejsou v této variantě uvažovány.
Plošné zdroje
Plošné zdroje znečišťování ovzduší nejsou v této variantě uvažovány.
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Liniové zdroje
Pro vyhodnocení aktuálního stavu na komunikaci I/14 v bezprostředním okolí
posuzovaného záměru bylo v rámci zjišťování akustické situace výpočtem provedeno
24 hodinové sčítání dopravy. Následující údaje o intenzitě dopravy jsou převzaty ze
zkušebního protokolu č. 44549:

Pro stávající stav tak je ve výpočtu uvažováno s následující intenzitou dopravy na I/14:
OA = O + M = 7 108
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 736
Příjezdová komunikace: jedná se o vozidla SÚS – 15 OA, 30 TNA
Tab.: Emise z liniových zdrojů – stav bez záměru
Komunikace
Úsek I/14
Vjezd do areálu
Komunikace
Úsek I/14
Vjezd do areálu

NOx
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
t/km.rok
5,15E-05 1,8540588 0,6581909
1,821E-06 0,0442815 0,0112498
Benzen
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
t/km.rok
5,285E-07 0,0190252 0,0067539
1,017E-08 0,0002535 6,637E-05

PM 10
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
1,446E-06
0,0520564
2,083E-10
0,0019845

-1

t/km.rok
0,01848
0,0004969

VARIANTA 2 – samotný příspěvek záměru
Bodové zdroje
Vytápění hal je řešeno celkem 28 nástěnnými vytápěcími soupravami Aermax AE 32
kW. Soupravy jsou sestaveny ze dvou řad výměníkových trubic. Jako zdroj tepla
kancelářských prostor jsou navrženy 4 kotle Buderus Logamax GB 112 - 29 kW.
Každý kotel je vybaven atmosferickým modulačním hořákem, elektronickým
zapalováním a spalinovým ventilátorem.
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Celková spotřeba zemního plynu pro vytápěcí soupravy činí 190 095 m3/rok. Výška
zdroje 14,0 m, průměr výduchu vytápěcí soupravy 0,10 m, fond pracovní doby 4 320
hodin.
Celková spotřeba zemního plynu pro 4 kotle činí 43 705 m3/rok. Výška zdroje 10,2 m,
průměr výduchu 0,20 m, fond pracovní doby 4 320 hodin.
Tab.: Emise z energetických zdrojů – 28 x Aermax AE 32 kW
6

3

kg/10 m
20
1920

tuhé znečišťující látky
NOx

emise (kg/rok)
3,8019
364,9824

Tab.: Emise z energetických zdrojů – 4 x Buderus Logamax GB 112
6

3

kg/10 m
20
1920

tuhé znečišťující látky
NOx

emise (kg/rok)
0,8741
83,9136

Plošné zdroje
Za plošné zdroje jsou v rámci posuzovaného záměru uvažována parkoviště
zaměstnanců a zákazníků a rampy pro expedici. Pro výpočet sumy emisí z plošného
zdroje parkoviště a rampy nákladních automobilů byl pro volnoběh použit předpoklad :
1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. V rámci záměru jsou uvažovány 2 plošné zdroje:
Plošný zdroj 1 = parkoviště podél I/14, kde je uvažováno s 80 pohyby OA za 24 hodin
Plošný zdroj 2 = areál logistického centra, kde je uvažováno se 40 pohyby OA za 24
hodin a 20 pohyby TNA v denní době (16 hodin).
Je uvažováno s 355 pracovními dny.
Na základě uvedeného předpokladu při uvažované době volnoběhu 30 sekund lze
sumarizovat následující sumu emisí při použití uvedených emisních faktorů:
Tab.: Suma emisí z plošných zdrojů
-1

Plošný zdroj 1
Plošný zdroj 2

g.s
5,273E-05
0,0002727

Plošný zdroj 1
Plošný zdroj 1

g.s
8,796E-07
1,742E-06

-1

NOx
-1
kg.den
0,004556
0,016469
benzen
-1
kg.den
0,000076
0,000113

-1

t.rok
0,0016174
0,0058465

-1

g.s
2,315E-07
1,156E-05

PM 10
-1
kg.den
0,00002
0,000669

-1

t.rok
0,0000071
0,0002375

-1

t.rok
2,698E-05
4,012E-05

Liniové zdroje
Dle projektových podkladů je se záměrem spojeno v denní době 20 pohybů TNA a
v průběhu 24 hodin 120 pohybů OA zaměstnanců a návštěvníků Logistického areálu
Vrchlabí.
Je uvažováno s 50% rozložením nákladní i osobní automobilové dopravy
komunikaci č.I/14 a s rozmístěním parkovišť v rámci logistického areálu.
Z hlediska příspěvků je tak uvažováno s následující intenzitou dopravy:
I/14: 60 pohybů OA ,10 pohybů TNA
Příjezdová komunikace: 40 pohybů OA ,20 pohybů TNA
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Tab.: Emise z liniových zdrojů – příspěvek záměru
Komunikace
Úsek I/14
Vjezd do areálu
Komunikace
Úsek I/14
Vjezd do areálu

NOx
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
t/km.rok
7,811E-07
0,021025 0,0074639
1,309E-06
0,032938
0,011693
Benzen
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
t/km.rok
6,292E-09
0,000189
6,71E-05
8,361E-09
0,000226 8,023E-05

PM 10
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
2,829E-08
0,000689
5,547E-08
0,001338

-1

t/km.rok
0,0002446
0,000475

VARIANTA 3 – výsledný stav s realizací záměru
Bodové zdroje
Bodové zdroje znečišťování ovzduší sou shodné jako ve variantě 2.
Plošné zdroje
Plošné zdroje znečišťování ovzduší sou shodné jako ve variantě 2..
Liniové zdroje
Pro výhledový stav je ve výpočtu uvažováno s následující intenzitou dopravy na I/14:
OA = O + M = 7 168
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 746
Na příjezdové komunikaci: : 55 pohybů OA, 50 pohybů TNA
Tab.: Emise z liniových zdrojů – stav se záměrem
Komunikace
Úsek I/14
Vjezd do areálu
Komunikace
Úsek I/14
Vjezd do areálu

NOx
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
t/km.rok
5,209E-05 1,8750838 0,6656547
3,13E-06 0,0772195 0,0199626
Benzen
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
t/km.rok
5,337E-07 0,0192142
0,006821
1,853E-08 0,0004795 0,0001308
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PM 10
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
1,465E-06
0,0527454
7,639E-10
0,0033225

-1

t/km.rok
0,0187246
0,0008335
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Imisní limity
Všechny uvedené přípustné úrovně znečištění ovzduší pro plynné znečišťující látky se
vztahují na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a normální
tlak 101,325 kPa. U všech přípustných úrovní znečištění ovzduší se jedná o
aritmetické průměry. Imisní limity vycházejí z Přílohy č.1 k NV č. 597/2006 Sb.
Část A
Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí, přípustné četnosti jejich překročení a
meze tolerance
1. Imisní limity vybraných znečišťujících látek a přípustné četnosti jejich
překročení
Přípustná četnost
překročení za kalendářní
rok
-3
PM10
24 hodin
50 µg.m
35
-3
PM10
1 kalendářní rok
40 µg.m
Poznámka: 1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých
průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr se přiřadí
ke dni ve kterém končí, tj. první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého
dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin
Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní limit

2. Imisní limity oxidu dusičitého a benzenu a přípustné četnosti jejich překročení
(dle § 4 odst. 2 nař. vl. 597/2006 Sb. musí být těchto limitů dosaženo nejpozději do 31.
12. 2009)
Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní limit

Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Benzen

1 hodina
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

200µg.m
-3
40µg.m
-3
5 µg.m

Přípustná četnost
překročení za kalendářní
rok
18
-

-3

3. Meze tolerance imisních limitů oxidu dusičitého a benzenu
Znečišťující látka
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Benzen

Doba průměrování
1 hodina
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

2006
-3
40 µg.m
-3
8 µg.m
-3
4 µg.m

2007
-3
30 µg.m
-3
6 µg.m
-3
3 µg.m

2008
-3
20 µg.m
-3
4 µg.m
-3
2 µg.m

2009
-3
10 µg.m
-3
2 µg.m
-3
1 µg.m

Část B
Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující látka
Doba průměrování
Imisní limit
-3
Oxid siřičitý
kalendářní rok a zimní období (1. října - 31. března)
20 µg.m
1)
-3
Oxidy dusíku
1 kalendářní rok
30 µg.m
Poznámka: 1) Součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřený v jednotkách hmotnostní
koncentrace oxidu dusičitého
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Metodika výpočtu
Použitá větrná růžice
Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3
rychlosti větru zpracovaný ČHMÚ (originál růžice je dostupný u zpracovatele
oznámení). Základní parametry této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a
v grafu generované programem SYMOS97’ verze 2006:

Vrchlabí
STABILITNÍ RŮŽICE

RYCHLOSTNÍ RŮŽICE
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Metodika výpočtu rozptylové studie
V roce 1998 doporučilo MŽP ČR metodiku SYMOS'97 k použití pro výpočty znečištění
ovzduší ze stacionárních zdrojů. Popis metodiky byl vydán v dubnu 1998 ve věstníku
MŽP, částka 3. Vstupní údaje i forma výsledků výpočtu v metodice SYMOS'97 byly
přizpůsobené tehdy platné legislativě, aby byly na minimum omezené problémy
s používáním metodiky v praxi a aby výsledky byly přímo srovnatelné s platnými
imisními limity a přípustnými koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší.
V souvislosti se vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního prostředí
přizpůsobuje platným evropským předpisům a proto v ní vznikají změny, na které musí
reagovat i metodika výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i nadále k výsledkům
snadno použitelným v běžné praxi. Tuto možnost poskytuje upravená metodika
SYMOS 97, verze 2003.
Hlavní změny metodiky zahrnuté v programu jsou:
-

stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako hodinových průměrných
hodnot koncentrací
stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako denních průměrných
hodnot (PM10 a SO2) nebo 8-hodinových průměrných hodnot koncentrací
hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx)
nový výpočet frakce spadu prachu - PM10

SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro modelování znečištění ze stacionárních
zdrojů.
Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS umožňuje :
ü výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami z bodových (typ zdroje 1), plošných (typ
zdroje 2) a liniových zdrojů (typ zdroje 3)
ü výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů (teoreticky neomezeného)
ü stanovit charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodů (až 30000 referenčních
bodů) a připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků
výpočtů
ü brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní
vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského

Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů
pro hodnocení kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění
ovzduší ve vzdálenosti nad 100 km od zdrojů a uvnitř městské zástavby pod úrovní
střech budov. Základních rovnic modelu rovněž nelze použít pro výpočet znečištění
pod inverzní vrstvou ve složitém terénu a při bezvětří.
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru terénu
mezi zdrojem a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot
výškopisu v požadované oblasti o libovolné velikosti buňky. Do výpočtu může být
zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech - v řadě případů je nutno počítat
znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své
maximální výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a lze
tedy počítat koncentrace i ve velmi malé vzdálenosti od zdroje.
Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové vlečky mohou
vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte. Korekce efektivní výšky na vliv
terénu – v případě pokud mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený, tak se
předpokládá, že kouřová vlečka vystupuje podél svahů vzhůru.
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Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou
z atmosféry odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální
procesy se dále dělí na mokrou a suchou depozici, podle způsobu, jakým jsou příměsi
odstraňovány. Suchá depozice je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském
povrchu, mokrá depozice je vychytávání těchto látek padajícími srážkami a vymývání
oblačné vrstvy. Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je
možno stanovit pro řadu látek. Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a
výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce na depozici a transformaci podle
daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé znečisťující látky lze
rozdělit do těchto tří kategorií:
Kategorie
I
II
III

Průměrná doba setrvání v atmosféře
20 h
6 dní
2 roky

Následuje rozdělení základních znečišťujících látek dle kategorií:
Znečišťující látka
oxid siřičitý
oxidy dusíku
oxid dusný
amoniak
sirovodík
oxid uhelnatý
oxid uhličitý
metan
vyšší uhlovodíky
chlorovodík
sirouhlík
formaldehyd
peroxid vodíku
dimetyl sulfid

Kategorie
II
II
III
II
I
III
III
III
III
I
II
II
I
I

V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na
horách – v atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých
zdrojů nemůže dostat. Model obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu
horní hranice inverze, které jsou odvozeny z aerologických měření teplotního zvrstvení
ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici Praha-Libuš.
Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití
maximálního výkonu.
Výpočet koncentrací z plošných zdrojů – postupuje se tak, že plošný zdroj se rozdělí
na dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se volí
v závislosti na vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu. Pokud plošný zdroj nebo
jeho element tvoří část obce se zástavbou a lokálními topeništi tak se za efektivní
výšku dosazuje střední výška budov v daném elementu zvýšená o 10 m.
Výpočet koncentrací z liniových zdrojů – liniovými zdroji se rozumí zejména silnice
s automobilovým provozem. Stejně jako u plošných zdrojů koncentraci od liniového
zdroje vypočítáme tak, že liniový zdroj rozdělíme na dostatečný počet délkových
elementů.
K výpočtu průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou
růžici, tj. stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při
všech třídách stability a třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní
četnosti v procentech pro 8 základních směrů větru a četnosti bezvětří ve všech
třídách stability. Při vytváření podrobné větrné růžice se lineárně interpoluje mezi
těmito hodnotami. Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená
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hodnota), ale i po 0.5°, 3°, 5° a nebo je možné zvolit krok výpočtu vlastní, přičemž jeho
hodnota musí být v rozsahu 0,5° – 45° a musí dělit číslo 45 beze zbytku. Klimatické
vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku . Pozornost je třeba věnovat
tomu, zda jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní
pro dané místo výpočtu. Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně
komplikovaná, závisí nejen na topografii terénu a vzdálenosti stanice od místa
výpočtu, ale i na typu klimatických oblastí a je zcela v kompetenci ČHMÚ.
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle
rychlosti větru a teplotní stability atmosféry. Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti:
Třída větru
slabý vítr
střední vítr
silný vítr

Třída rychlosti větru
1.7 m/s
5.0 m/s
11.0 m/s

Pozn.: Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m
nad zemí.

Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující v atmosféře teplotní
zvrstvení. Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší:
Třída stability
I.
II.

Název
superstabilní
stabilní

III.

izotermní

IV.
V.

normální
konvektivní

Popis třídy stability
silné inverze,velmi špatné podmínky rozptylu
běžné inverze,špatné podmínky rozptylu
Slabé inverze,izotermie nebo malý kladný teplotní gradient
často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky
indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek
labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek

Ne všechny rychlosti větru se vyskytují za všech tříd stability atmosféry. V praxi
dochází k výskytu 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která
je vstupem pro výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru
větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých rozptylových podmínek a kromě
toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.
rozptylová podmínka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

třída stability
I
II
II
III
III
III
IV
IV
IV
V
V

rychlost větru
1,7
1,7
5
1,7
5
11
1,7
5
11
1,7
5

Program je určen také pro výpočet koncentrací pevných znečisťujících látek. Do
výpočtu je v tomto případě zahrnuta pádová rychlost prašných částic, vstupními údaji
se zadává rozložení velikosti prašných částic (velikost částice a její četnost).
Znečištění ovzduší oxidy dusíku se podle dosavadní praxe hodnotilo pomocí sumy
oxidů dusíku označené jako NOx. Pro tuto sumu byl stanovený imisní limit a zároveň
jako NOx byly (a dodnes jsou) udávané nejen emise oxidů dusíku, ale i emisní faktory
z průmyslu, energetiky i z dopravy. Suma NOx je přitom tvořena zejména dvěmi
složkami, a to NO a NO2. Nová legislativa ponechává imisní limit pro NOx ve vztahu
k ochraně ekosystémů, ale zavádí nově imisní limit pro NO2 ve vztahu k ochraně
zdraví lidí, zřejmě proto, že pro člověka je NO2 mnohem toxičtější než NO. Problém
spočívá v tom, že ze zdrojů oxidů dusíku (zejména při spalovacích procesech) je
společně s horkými spalinami emitován převážně NO, který teprve pod vlivem
slunečního záření a ozónu oxiduje na NO2, přičemž rychlost této reakce značně závisí

87

LOGISTICKÝ AREÁL VRCHLABÍ – ETAPA V1
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

na okolních podmínkách v atmosféře. Protože předpokládáme, že vstupem do výpočtu
zůstanou emise NOx, je nutné upravit výpočet tak, aby jednak poskytoval hodnoty
koncentrací NO2 a jednak zahrnoval rychlost konverze NO na NO2 v závislosti na
rozptylových podmínkách. Podle dostupných informací obsahují průměrné emise NOx
pouze 10 % NO2 a celých 90 % NO. Pro popis konverze NO na NO2 je v metodice
proveden podrobný popis. Pro představu, jak bude vypadat podíl c/c0, tj. jakou část
z původní koncentrace NOx bude tvořit NO2 v závislosti na třídě stability ovzduší a
vzdálenosti od zdroje, byly vypočtené hodnoty c/c0 uspořádané do tabulky. Pro
rychlost větru byla použita nejnižší hodnota z třídních rychlostí podle metodiky SYMOS
a to 1,7 m/s.
podíl koncentrací NO2 / NOx
vzdálenost 1 km
0,149
0,156
0,174
0,214
0,351

třída stability
I
II
III
IV
V

vzdálenost 10 km
0,488
0,532
0,618
0,769
0,966

vzdálenost 100 km
0,997
0,999
1,000
1,000
1,000

Z tabulky je zřejmé, že na velkých vzdálenostech se všechen NO transformuje na NO2,
ale ve vzdálenosti 1 km budou koncentrace NO2 dosahovat pouze hodnot 15 - 35 %
původně vypočtených koncentrací NOx. Při vyšších rychlostech větru bude tento podíl
ještě nižší.
Výsledky výpočtu rozptylové studie
Výsledky výpočtů modelových koncentrací pomocí programu SYMOS97‘ verze 2003
jsou sumarizovány v tabulkách a mapových zobrazeních jednotlivých polutantů a
charakteristik, a to jak pro body ve zvolené výpočtové síti, tak následně i pro body
mimo tuto výpočtovou síť.
Obsah tabulek pro jednotlivé počítané polutanty jsou následující:
první řádek:
číslo výpočtového bodu
druhý řádek:
vypočtená charakteristika polutantu dle následující tabulky
Polutant
NO2

Hodnocená charakteristika
Aritmetický průměr /1 rok
Aritmetický průměr / 1 h
Aritmetický průměr /1 rok
Aritmetický průměr / 24 h
Aritmetický průměr /1 rok

PM10
benzen

Veškeré příspěvky k imisní zátěži sledovaných škodlivin jsou v následujících tabulkách
uvedeny v µg.m-3.
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Příspěvky k imisní zátěži ve Variantě 1
Tab.: Příspěvky k imisní zátěži NO2 - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
Body výpočtové sítě 1 - 1681 (krok 25 m síť 1000 x 1000 metrů)
minimum
0,003453

maximum
0,067227

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2004
minimum
0,033765

maximum
0,042037

bod
2001
2002
2003
2004

hodnota
0,042037
0,041105
0,041553
0,033765
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Tab.: Příspěvky k imisní zátěži NO2 - Aritmetický průměr 1 hod [µg.m-3]
Body výpočtové sítě 1 - 1681 (krok 25 m síť 1000 x 1000 metrů)
minimum
0,147109

maximum
2,911279

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2004
minimum
0,758780

maximum
1,297417

bod
2001
2002
2003
2004

hodnota
1,078215
1,297417
1,162178
0,758780

91

LOGISTICKÝ AREÁL VRCHLABÍ – ETAPA V1
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

92

LOGISTICKÝ AREÁL VRCHLABÍ – ETAPA V1
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Tab.: Příspěvky k imisní zátěži PM10 - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
Body výpočtové sítě 1 - 1681 (krok 25 m síť 1000 x 1000 metrů)
minimum
0,000768

maximum
0,018074

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2004
minimum
0,008531

maximum
0,011162

bod
2001
2002
2003
2004

hodnota
0,011162
0,010811
0,010834
0,008531
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Tab.: Příspěvky k imisní zátěži PM10 - Aritmetický průměr 24 hod [µg.m-3]
Body výpočtové sítě 1 - 1681 (krok 25 m síť 1000 x 1000 metrů)
minimum
0,031073

maximum
0,760301

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2004
minimum
0,194830

maximum
0,323245

bod
2001
2002
2003
2004

hodnota
0,270366
0,323245
0,289476
0,194830
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Tab.: Příspěvky k imisní zátěži benzenu - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
Body výpočtové sítě 1 - 1681 (krok 25 m síť 1000 x 1000 metrů)
minimum
0,000284

maximum
0,006652

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2004
minimum
0,003186

maximum
0,004106

bod
2001
2002
2003
2004

hodnota
0,004106
0,003995
0,004023
0,003186
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Příspěvky k imisní zátěži ve Variantě 2
Tab.: Příspěvky k imisní zátěži NO2 - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
Body výpočtové sítě 1 - 1681 (krok 25 m síť 1000 x 1000 metrů)
minimum
0,000537

maximum
0,010251

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2004
minimum
0,002846

maximum
0,007947

bod
2001
2002
2003
2004

hodnota
0,002846
0,006129
0,007947
0,004574
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Tab.: Příspěvky k imisní zátěži NO2 - Aritmetický průměr 1 hod [µg.m-3]
Body výpočtové sítě 1 - 1681 (krok 25 m síť 1000 x 1000 metrů)
minimum
0,011978

maximum
1,786689

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2004
minimum
0,248368

maximum
0,684259

bod
2001
2002
2003
2004

hodnota
0,248368
0,684259
0,670518
0,460119
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Tab.: Příspěvky k imisní zátěži PM10 - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
Body výpočtové sítě 1 - 1681 (krok 25 m síť 1000 x 1000 metrů)
minimum
0,000085

maximum
0,001150

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2004
minimum
0,000456

maximum
0,001006

bod
2001
2002
2003
2004

hodnota
0,000456
0,000789
0,001006
0,000753
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Tab.: Příspěvky k imisní zátěži PM10 - Aritmetický průměr 24 hod [µg.m-3]
Body výpočtové sítě 1 - 1681 (krok 25 m síť 1000 x 1000 metrů)
minimum
0,004614

maximum
0,173096

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2004
minimum
0,024960

maximum
0,072373

bod
2001
2002
2003
2004

hodnota
0,024960
0,069500
0,072373
0,047421
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Tab.: Příspěvky k imisní zátěži benzenu - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
Body výpočtové sítě 1 - 1681 (krok 25 m síť 1000 x 1000 metrů)
minimum
0,000004

maximum
0,000116

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2004
minimum
0,000053

maximum
0,000076

bod
2001
2002
2003
2004

hodnota
0,000053
0,000054
0,000063
0,000076
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Příspěvky k imisní zátěži ve Variantě 3
Tab.: Příspěvky k imisní zátěži NO2 - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
Body výpočtové sítě 1 - 1681 (krok 25 m síť 1000 x 1000 metrů)
minimum
0,004440

maximum
0,071266

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2004
minimum
0,038339

maximum
0,049500

bod
2001
2002
2003
2004

hodnota
0,044883
0,047234
0,049500
0,038339
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Tab.: Příspěvky k imisní zátěži NO2 - Aritmetický průměr 1 hod [µg.m-3]
Body výpočtové sítě 1 - 1681 (krok 25 m síť 1000 x 1000 metrů)
minimum
0,360505

maximum
3,145950

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2004
minimum
1,218900

maximum
1,981677

bod
2001
2002
2003
2004

hodnota
1,326583
1,981677
1,832696
1,218900
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Tab.: Příspěvky k imisní zátěži PM10 - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
Body výpočtové sítě 1 - 1681 (krok 25 m síť 1000 x 1000 metrů)
minimum
0,000853

maximum
0,018706

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2004
minimum
0,009284

maximum
0,011840

bod
2001
2002
2003
2004

hodnota
0,011618
0,011600
0,011840
0,009284
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Tab.: Příspěvky k imisní zátěži PM10 - Aritmetický průměr 24 hod [µg.m-3]
Body výpočtové sítě 1 - 1681 (krok 25 m síť 1000 x 1000 metrů)
minimum
0,059145

maximum
0,783738

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2004
minimum
0,242251

maximum
0,392746

bod
2001
2002
2003
2004

hodnota
0,295326
0,392746
0,361849
0,242251
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Tab.: Příspěvky k imisní zátěži benzenu - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
Body výpočtové sítě 1 - 1681 (krok 25 m síť 1000 x 1000 metrů)
minimum
0,000287

maximum
0,006734

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2004
minimum
0,003262

maximum
0,004159

bod
2001
2002
2003
2004

hodnota
0,004159
0,004050
0,004085
0,003262
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Závěr:
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu bylo provedeno porovnání imisní
zátěže u nejbližších objektů obytné zástavby pro stávající a výhledový stav, přičemž
toto porovnání imisní situace bylo provedeno pro NO2, PM10 a benzen jako
charakteristické látky související s dopravou a se spalováním zemního plynu. V rámci
vypracované rozptylové studie jsou řešeny následující varianty:
Ø VARIANTA 1 – stav bez realizace záměru
Tato varianta vyhodnocuje ve vztahu k nejbližším objektům obytné zástavby imisní
situaci bez realizace záměru
Ø VARIANTA 2 – samotný příspěvek záměru
Tato varianta vyhodnocuje samotný příspěvek záměru
Ø VARIANTA 3 – výsledný stav s realizací záměru
Tato varianta vyhodnocuje výslednou imisní situaci v případě realizace záměru
Výpočet byl proveden ve výpočtové síti o kroku 10 m pro 1681 výpočtových bodů.
Dále byl výpočet rozšířen o 3 výpočtové body mimo síť, zahrnující nejbližší objekty
obytné zástavby ve vztahu k navrhovanému záměru (2001 a 2004).
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro modelování
znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou
v oblasti ochrany ovzduší. V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky
výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a
nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek v jednotlivých
řešených variantách (µg.m-3 ):
Varianta

Varianta 0

Varianta 1

Varianta 2

škodlivina
NO2
NO2
PM10
PM10
Benzen
NO2
NO2
PM10
PM10
Benzen
NO2
NO2
PM10
PM10
Benzen

Výpočtová síť
min
max
0,003453
0,067227
0,147109
2,911279
0,000768
0,018074
0,031073
0,760301
0,000284
0,006652
0,000537
0,010251
0,011978
1,786689
0,000085
0,001150
0,004614
0,173096
0,000004
0,000116
0,004440
0,071266
0,360505
3,145950
0,000853
0,018706
0,059145
0,783738
0,000287
0,006734

Charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr24 hod
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr24 hod
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr24 hod
Aritmetický průměr 1 rok

Body mimo síť
min
max
0,033765
0,042037
0,758780
1,297417
0,008531
0,011162
0,194830
0,323245
0,003186
0,004106
0,002846
0,007947
0,248368
0,684259
0,000456
0,001006
0,024960
0,072373
0,000053
0,000076
0,038339
0,049500
1,218900
1,981677
0,009284
0,011840
0,242251
0,392746
0,003262
0,004159

Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický
průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu
k hodinovému aritmetickému průměru.
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM
nesignalizuje překračování ročního imisního limitu v zájmovém území.
Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti jsou dosahovány
příspěvky k imisní zátěží ve variantě 1 maximálně do 0,067 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť maximálně do 0,042 µg.m-3.
Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti jsou dosahovány
příspěvky k imisní zátěží ve variantě 2 maximálně do 0,010 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť maximálně do 0,0079 µg.m-3.
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Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti jsou dosahovány
příspěvky k imisní zátěží ve variantě 3 maximálně do 0,071 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť maximálně do 0,050 µg.m-3.
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti jsou
dosahovány příspěvky k imisní zátěží ve variantě 1 maximálně do 2,92 µg.m-3, u bodů
mimo výpočtovou síť maximálně do 1,30 µg.m-3.
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti jsou
dosahovány příspěvky k imisní zátěží ve variantě 2 maximálně do 1,79 µg.m-3, u bodů
mimo výpočtovou síť maximálně do 0,69 µg.m-3.
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti jsou
dosahovány příspěvky k imisní zátěží ve variantě 3 maximálně do 3,15 µg.m-3, u bodů
mimo výpočtovou síť maximálně do 1,99 µg.m-3.
Uvedené příspěvky specifikované ve variantě 2 (příspěvky záměru) lze obecně označit
za malé a málo významné, které by neměly ovlivnit imisní limity i při zohlednění pozadí
v zájmovém území.
Vyhodnocení příspěvků suspendovaných částic PM10 k imisní zátěži zájmového území

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ročního
aritmetického průměru hodnota 40 µg.m-3, pro 24 hodinový aritmetický průměr potom
50 µg.m-3 (s možností překročení této koncentrace 35 krát za kalendářní rok) .
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM
nesignalizuje překračování ročního ani 24 hodinové imisního limitu pro frakci PM10.
Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti jsou dosahovány
příspěvky k imisní zátěží ve variantě 1 maximálně do 0,0180 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť maximálně do 0,0112 µg.m-3.
Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti jsou dosahovány
příspěvky k imisní zátěží ve variantě 2 maximálně do 0,0011 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť maximálně do 0,0010 µg.m-3.
Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti jsou dosahovány
příspěvky k imisní zátěží ve variantě 3 maximálně do 0,0187 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť maximálně do 0,0118 µg.m-3.
Ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti jsou
dosahovány příspěvky k imisní zátěží ve variantě 1 maximálně do 0,760 µg.m-3, u
bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 0,323 µg.m-3.
Ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti jsou
dosahovány příspěvky k imisní zátěží ve variantě 2 maximálně do 0,173 µg.m-3, u
bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 0,072 µg.m-3.
Ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti jsou
dosahovány příspěvky k imisní zátěží ve variantě 3 maximálně do 0,784 µg.m-3, u
bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 0,393 µg.m-3.
Uvedené příspěvky k imisní zátěži PM10 lze označit za zanedbatelné.
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Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěži zájmového území

Stávající platnou legislativou je stanovena hodnota ročního aritmetického průměru 5
µg.m-3. Z hlediska pozadí v zájmovém území nelze předpokládat překračování
imisního limitu pro tuto škodlivinu.
Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti jsou dosahovány
příspěvky k imisní zátěží ve variantě 1 maximálně do 0,007 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť maximálně do 0,0041 µg.m-3.
Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti jsou dosahovány
příspěvky k imisní zátěží ve variantě 2 maximálně do 0,0001 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť maximálně do 0,00008 µg.m-3.
Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti jsou dosahovány
příspěvky k imisní zátěží ve variantě 3 maximálně do 0,007 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť maximálně do 0,0042 µg.m-3.
Ve vztahu k uvedeným příspěvkům lze vyslovit závěr, že posuzovaný záměr nebude
přinášet podstatnou změnu v imisní zátěži této škodliviny a nedojde k překračování
imisního limitu pro benzen.
Na základě provedeného vyhodnocení vlivu záměru na kvalitu ovzduší zájmového
území lze vyslovit závěr, že z hlediska velikosti vlivu lze příspěvky k imisní zátěži
označit za malé, z hlediska významnosti vlivu jako málo významné.
D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na charakter odvodnění oblasti a na vodní toky

Výpočet byl proveden pro srážkovou intenzitu s hodnotou 143 l.s-1.ha-1 ( směrnicový
údaj pro výpočet ). Plochy jednotlivých střech a zpevněných ploch byly převzaty ze
zaměření lokality pro halu V1 a z prostorového návrhu nové stavby.
Bilance srážkových vod – navržený stav
zpevněné plochy a přidružená parkovací
1. stání
2. střechy
3. parkoviště - zámková dlažba
4. chodník - zámková dlažba
celkem
návrhová srážka 15 min.
Objem 15 min. srážky
Roční bilance srážkových vod – navržený
stav
Roční srážkový úhrn
zpevněné plochy a přidružená parkovací
1. stání
2. střechy
3. parkoviště - zámková dlažba
4. chodník - zámková dlažba
celkem
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plocha
4 960
4 605
2 420
850
12 835
12 835

m2
m2
m2
m2
m2
P=

plocha

4 960
4 605
2 420
850
12 835

koef.

průtok

0,7
0,9
0,7
0,7

50
59
24
9
142
143
127

1

koef.
m2
m2
m2
m2
m2

0,7
0,9
0,7
0,7

l.s-1
l.s-1
l.s-1
l.s-1
l.s-1
l.s-1.ha-1
m3

objem
820 mm
2 847
3 398
1 389
1 694
9 329

m3
m3
m3
m3
m3
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Bilance srážkových vod – stávající stav
1. zpevněné plochy bet. panely
2. střechy
3. ostatní zpevněné plochy
4. nezpevněné plochy – tráva
celkem
návrhová srážka 15 min.
Objem 15 min. srážky

plocha
2 785
562
6 743
2 745
12 835
12 835

Roční bilance srážkových vod–stávající stav
Roční srážkový úhrn
1. zpevněné plochy bet. Panely
2. střechy
3. ostatní zpevněné plochy
4. nezpevněné plochy – tráva
celkem

plocha
2 785
562
6 743
2 745
12 835

m2
m2
m2
m2
m2
P=

koef.
0,7
0,9
0,5
0,3
1

koef.
m2
m2
m2
m2
m2

0,7
0,9
0,5
0,3

průtok
28
7
48
12
95
143
86

l.s-1
l.s-1
l.s-1
l.s-1
l.s-1
l.s-1.ha-1
m3

objem
820
1 599
415
2 765
1 316
6 094

mm
m3
m3
m3
m3
m3

Zhodnocení výpočtů
Stávající odtok z řešeného území před výstavbou haly je cca 95 l.s-1.
Navržený odtok z řešeného území po výstavbě haly V1 je cca 142 l.s-1.
Tento poměrně malý rozdíl 47 l.s-1, je způsoben již stávající zpevněnou plochou v
areálu, která má v současné době proveden páteřní systém odvodnění - kanalizace (
včetně vpustí a odtokového žlabu ), která tyto srážkové vody odvádí do VT
Vápenického potoka.
V případě vzneseného požadavku správce toku ZVHS Pracoviště Trutnov na retenci
dešťových vod je nutné uvažovat o akumulaci srážkových vod a o jejich řízeném
vypouštění. Při zachování stávajícího odtoku 95 l.s-1 bude nutné po dobu cca 1,5
násobku návrhové 15 min srážky akumulovat zbylé množství dešťové vody, což je po
přepočtu cca 63,5 m3. Půdorysný rozměr retenční nádrže lze orientačně stanovit na 7
x 4 m s hloubkou od nátoku – 2,5 m.
Plánovaný odvodňovací příkop od haly V1 do VT Vápenický potok bude proveden v
délce cca 200 m. Jeho předpokládaná kapacita při průřezu ve dně 1 m a sklonu svahu
1:1 bude mít kapacitu cca 180 – 200 m3. Tato akumulační schopnost odvodňovacího
příkopu je cca 1,5 násobek celkového objemu 15 min srážky z lokality, což je
kapacitně zcela dostačující.
Vzhledem k retenční schopnosti odvodňovacího příkopu, není žádný důvod pro
výstavbu samostatné retenční nádrže pro halu V1.
Odkanalizování lokality – stávající stav
Stávající systém odkanalizování srážkových vod z řešené lokality není podrobně
zaměřen. S určitostí lze však říci, že je provedena páteřní odvodňovací kanalizace, do
které jsou napojeny uliční vpusti v lokalitě a podélný odvodňovací žlab ( částečně
zanesen ). Přesná trasa této kanalizace není tedy zaměřena, ale je pravděpodobně
vedena podél areálu SÚS a gravitačně je dovedena do stávající vodoteče
Vápenického potoka.
Technické řešení odvedení srážkových vod – navržený stav
Srážkové vody ze střechy objektu haly V1 budou podchyceny dešťovými vtoky a
budou odvedeny podtlakovým systémem Geberit Pluvia. Srážkové vody ze střechy
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budou vypouštěny do plánovaného odvodňovacího příkopu a následně do vodoteče
přímo bez čištění. Srážkové vody z komunikací budou před napojení do vodoteče
předčištěny v ORL. V místě napojení do vodoteče bude provedeno zpevnění
břehových hran v souladu s požadavky správce vodního toku. Vypočtený odtok
srážkových vod ze střech navržené haly V1 a přidružených zpevněných ploch je 142
l.s-1. V dané lokalitě jsou dle HG posudku stávající drenážní a odvodňovací zařízení,
které bude i v průběhu stavby nutné zachovat a zajistit jejich funkci i po dokončení
navržené stavby haly V1. Srážkové vody z objektu vrátnice budou svedeny volně na
přilehlý terén, do zeleně.
Závěr
Z výše uvedených hydrotechnických výpočtů je zřejmé, že dojde k navýšení odtoku z
řešeného území a to o množství cca 47 l.s-1. Navýšení odtoku je způsobeno
výstavbou navržené haly V1 včetně přidružených zpevněných ploch. Množství
dešťových vod o které dojde k navýšení stávajícího odtoku, je však vzhledem k
předpokládané akumulaci odvodňovacího příkopu nulové. Samotný odvodňovací
příkop bude mít na vzdálenosti cca 200 m retenční schopnost cca 180 - 200 m3 !!!.
Proto není potřeba posuzovat kapacity stávajícího VT Vápenický potok. Retence bude
tedy prováděna v samotném odvodňovacím příkopu a to regulačním prvkem u VT
Vápenický potok. Regulační prvek ( potrubí se škrtící tratí ) bude opatřen zpětným
uzávěrem proti vzduté vodě z VT Vápenického potoka. Nastavení konkrétního
množství vypouštěné vody bude dopřesněno v dalším stupni projektové dokumentace.
Lze konstatovat, že nedojde k navýšení odtoku oproti stávajícímu stavu. Naopak při
možné akumulaci v odvodňovacím příkopu, lze odtok z lokality i částečně snížit.
Pro další projektovou přípravu je proto formulováno následující doporučení:
•

v rámci další projektové přípravy doložit podrobnější bilance stávajících a nově vznikajících
zpevněných a zastavěných ploch; ve vztahu k nárůstu zpevněných a zastavěných ploch
oproti stávajícímu stavu bude pro vznikající nový objem přívalových srážek vybudována
retence odpovídajícího objemu s řízeným vypouštěním do vodoteče tak, aby v žádném
případě nedošlo k ovlivnění odtokových poměrů ve Vápenickém potoce

Vzhledem k navrhované retenci lze vyslovit závěr, že po vybudování nových
zpevněných a zastavěných ploch nedojde k ovlivnění odtokových poměrů v zájmovém
území. Vybudováním areálu dojde ke vzniku nových zpevněných ploch, čímž dojde k
částečný změnám v odtokových poměrech v zájmovém území. Tato změna by však
neměla mít významnější vliv na hydrogeologické charakteristiky v zájmovém území.
Na uvedených pozemcích se nachází stavba odvodnění systematickou trubní drenáží
V případě, že dojde k narušení drenážních svodů, musí být provedeno odborné
napojení, aby byla zachována funkčnost celkového recipientu odvodněné plochy.
V této souvislosti je formulováno následující doporučení:
•

v rámci další projektové přípravy a stavby musí být realizována taková technická opatření na
systematické trubní drenáži, které zachovají funkčnost celkového recipientu odvodněné
plochy

Jak již bylo uvedeno v úvodu předkládaného oznámení, stavba je situována v souladu
s územním plánem, avšak v sousedství záložního vodního zdroje – vrt VaK Vrchlabí.
Dle projektových podkladů se stavba nijak nedotkne jeho ochranné pásmo.
Zpracovatelský tým oznámení však doporučuje pro další projektovou přípravu
respektování následujícího doporučení:
•

v rámci další projektové přípravy doložit hydrogeologický posudek, který vyloučí možnost
ovlivnění záložního vodního zdroje – vrtu VAK Vrchlabí
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V době vypracování předkládaného oznámení nebyl doložen podklad o situování
stavby ve vztahu ke kótě Q100. Dle předběžných podkladů by zájmové území mělo
být situováno nad Q100. Pro další projektovou přípravu záměru je formulováno
následující doporučení:
•

v rámci další projektové přípravy dokladovat situování záměru Logistického areálu Vrchlabí
– Etapy V1 nad Q100 ve vztahu k Vápenickému potoku

Vlivy na jakost povrchových vod

Etapa výstavby
Potenciální riziko kontaminace z hlediska vlastního hodnoceného záměru může nastat
v etapě výstavby. Pro eliminaci tohoto rizika jsou v doporučeních této dokumentace
v etapě výstavby navržena následující opatření:
•

pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek
škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě
havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu

•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů
ropných látek

•

v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty
vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště

Etapa provozu
Splaškové vody
Splaškové vody budou napojeny na městskou kanalizaci. V rámci předloženého
záměru nebudou produkovány vody s obsahem tukových látek. Vypouštěné odpadní
splaškové vody budou splňovat požadované limity dané kanalizačním řadem.
Množství odpadních vod z budoucího provozu lze označit za malé a nevýznamné.
Srážkové vody
Dešťové vody ze střech budou vypouštěny do blízké vodoteče (Vápenický potok) bez
předčištění. Dešťové vody z parkovišť budou také odváděny do místní vodoteče, musí
však splňovat hodnoty NEL na odtoku do 0,2 mg/litr. Tyto hodnoty budou docíleny
navrženým odlučovačem ropných látek ( dále jen ORL ). Souhlas se zaústěním
dešťové kanalizace do tohoto vodního toku je uveden v úvodní části předkládaného
oznámení.
Čisté srážkové vody ze zastavěných ploch budou přes retenci odváděny přímo do
dešťové kanalizace.
Z hlediska minimalizace rizika ovlivnění jakosti povrchových a podzemních vod v rámci
provozu lze formulovat předkládanou dokumentací následující doporučení:
•

vody ze zpevněných ploch potenciálně kontaminovaných ropnými produkty budou opatřeny
odlučovačem ropných látek; odlučovač ropných látek bude vybaven obtokem pro případ
přívalových vod

•

před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení Plán opatření
pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám

•

provozní řád bude zahrnovat požadavek na pravidelnou kontrolu zařízení na čištění ropných
látek ze srážkových vod na zpevněných plochách;
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•

zabezpečení úklidu sněhu z obslužných komunikací a parkovacích ploch zajistit především
mechanickým způsobem; minimalizovat použití likvidačního chemického posypu

•

veškeré odpadní vody vypouštěné do kanalizačního řadu musí splňovat limity jakosti
vypouštěných odpadních vod stanovené kanalizačním řádem městské kanalizace

Z hlediska navržené koncepce likvidace odpadních vod a navrženého řešení ochrany
vod lze konstatovat, že posuzovaný záměr nebude představovat ovlivnění kvality
povrchových a podzemních vod v etapě výstavby i provozu při respektování
doporučení uvedených touto dokumentací. Z hlediska velikosti vlivu lze označit tento
vliv za malý, z hlediska významnosti za nevýznamný až málo významný.
Obecná ochrana povrchových a podzemních vod

Provoz posuzovaného záměru nepředstavuje významnější nebezpečí pro kvalitu
povrchových a podzemních vod. Pohyb nákladních automobilů je pouze po
zpevněných komunikacích. Pokud by došlo k havarijnímu úniku pohonných hmot z
těchto vozidel, lze tuto havárii řešit vhodným způsobem přímo na zpevněné ploše.
Z hlediska minimalizace negativních vlivů provozu na vodu je překládaným
oznámením doporučeno následující opatření:
•

provozovatel předloží ke kolaudaci stavby schválený „Plán opatření pro případ havárie a
zhoršení jakosti vod“

Při respektování výše uvedených opatření lze konstatovat, že provoz nebude
představovat významnější riziko ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod.

D.I.4. Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy
Trvalý zábor ZPF

V rámci předkládaného záměru bude dle předaných podkladů trvale odnímáno
zemědělské výrobě:
Rozsah záborů v kategorii ZPF je patrný z následující tabulky:
Číslo parcely
1408/1
1408/6
1410/2

2

2

Celková výměra (m )
2948

pro stavbu (m )
2948

602
707

602
341

druh pozemku (BPEJ - jde-li o ZPF)
2
ZPF (BPEJ: 83521 – 2933m ,
2
BPEJ: 85800 – 15m )
ZPF (BPEJ: 85800)
ZPF (BPEJ: 83521)

Třída ochrany
I.
II.
II.
I.

V rámci předkládaného záměru bude dle předaných podkladů trvale odnímáno
zemědělské výrobě 3 274 m2 v BPEJ 83521 v třídě ochrany I. v a 617 m2 v BPEJ
85800 v třídě ochrany II.
Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo
provedeno v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne
1.10.1996 čj. 00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k 1.1.1997. Tento Metodický pokyn v
článku III Odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 zákona) stanovuje:
1)
2)

Při posuzování žádosti o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přihlíží orgán ochrany ZPF k zásadám
jeho ochrany podle § 4 zákona a k tomu, zda požadované odnětí je na ploše určené schválenou
dokumentací.
Pokud se zemědělská půda požadovaná k odnětí nalézá mimo plochu uvedenou v odstavci 1,
orgán ochrany ZPF postupuje podle článku II a souhlas § 9 odstavec 6 zákona vydá zejména:
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a) pro stavbu veřejně prospěšnou (kromě staveb liniových),
b) v zájmu ochrany základních složek životního prostředí,
c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostředně navazujícím na plochy určené k
nezemědělskému využití schválenou dokumentací nebo navazující na stávající zástavbu a to do velikosti
maximálně 1 200 m2,
d) na plochách bezprostředně navazujících na stávající zástavbu v těch sídlech, kde není uvažováno s pořízením
dokumentace,
e) tam, kde byl již udělen souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zákona.

V článku IV tohoto Metodického pokynu jsou stanoveny třídy ochrany zemědělského
půdního fondu, které jsou pro účely ochrany ZPF uvedeny v příloze, nazvané třídy
ochrany zemědělské půdy. Tato příloha stanovuje:
1. Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických
regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou
ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
2. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických
regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde
o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen
podmíněně zastavitelné.
3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro
eventuální výstavbu.
4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen
„BPEJ“), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých,
velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou
jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat
efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou
vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

Dle uvedených BPEJ se jedná o zábor zemědělské půdy v třídách ochrany I. (3 274
m2) a ve třídě ochrany II. (617 m2), tedy ve skupinách půd bonitně nejcennějších a
s nadprůměrnou produkční schopností. Tato skutečnost musela být známa při tvorbě
územního plánu města Vrchlabí.
Na základě uvedené skutečnosti je možné vliv na způsob a rozsah využívání půdy
hodnotit z hlediska velikosti vlivu za vliv malý, z hlediska významnosti vlivu jako vliv
významný ve vztahu k třídě ochrany ZPF.
Pro případ realizace záměru jsou v oznámení ve vztahu k této problematice
prezentována následující doporučení:
• v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí
zemědělské půdy podle bonit a kultur
• zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, nakládání
se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF

Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude
provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i
použité stavební materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří
investor potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně
vyhovujícího způsobu využití nebo odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby
odpovídá hlavní dodavatel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do
smlouvy o provedení prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby
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nelze objektivně určit. Z hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby
byly v dalších stupních projektové dokumentace respektovány následující podmínky:
•

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek závadných vodám ze všech
předpokládaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodářství

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

smluvně zajistit odstranění nebo využití odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této
činnosti

•

ke kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu
výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití

Vzhledem k charakteru původního využití areálu je k této problematice formulováno
následující doporučení:
•

v rámci stavby bude veden o výkopové zemině a stavební suti deník jehož součástí budou
doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených vyhláškou
č. 294/2005; o způsobu využití výkopové zeminy a stavební suti bude rozhodnuto až na
základě provedených rozborů zemin v prostoru staveniště s odkazem na uvedenou vyhlášku

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Realizace záměru není spojena se změnou místní topografie a nemá vliv na stabilitu a
erozi půdy. Navrhovaný objekt se svými parametry významněji neodlišuje od
charakteru již existujících objektů v zájmovém území.
Vlivy na chráněné části přírody

V území ovlivněném posuzovanou stavbou se nenachází žádné zvláště chráněné
území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění.
D.I.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.
D.I.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Vlastní stavba je situována do stávajícího téměř nezastavěného prostoru. Z této
obecné charakteristiky pak může vycházet hodnocení vlivů na biotu.
Vlivy na prvky dřevin rostoucích mimo les

Tento vliv dle projektových podkladů nastává pouze částečně vykácením náletových
porostů podél upravované příjezdové komunikace. Dále bude součástí stavby výústní
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objekt dešťové kanalizace do Vápenického potoka. Z hlediska konečného řešení je
vhodné, aby byla respektována následující doporučení:
•

v rámci další projektové přípravy po konečném zaměření všech objektů a komunikací
logistického areálu doložit upřesněný rozsah kácení náletových dřevin

•

veškeré případné zásahy do zeleně podél toku při budování výústního objektu dešťové
kanalizace musí být konzultovány a povolovány správcem toku a orgánem ochrany přírody

•

veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu řešit zásadně
v období vegetačního klidu

•

v dalším stupni projektové dokumentace zajistit ochranu každého stromu ve smyslu ČSN
DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při
stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů)

• v rámci další přípravy vypracovat komplexní projekt sadových úprav, vycházející zejména
z následujících zásad:
ü
ü
ü

realizovat sadové úpravy podél okrajů parkovišť, a to především komplexní zahuštěnou výsadbu
stromů a keřů
pro výsadbu použít zapěstované jedince stromů a keřů
zahrnovat plán údržby zeleně

Vlivy na floru

Realizací posuzovaného záměru dojde k trvalé změně habitatu prostředí tím, že
současný bylinotravní pokryv a agrocenózy na plochách rostlého terénu bude skryt a
bude realizována výstavba areálu. Záměr je realizován zčásti zemědělské půdě zčásti
na plochách v kategorii ostatní a zastavěná a jsou tak dotčeny pouze plochy, které se
nenacházejí v přírodě blízkém stavu.
V kontextu dotčení druhové skladby rostlin v porovnání s okolními plochami lze
konstatovat, že nejsou dotčeny prostory známých výskytů zvláště chráněných druhů
rostlin. Záměr tak zasahuje pouze prostory výskytu populací stanoviště běžných druhů
rostlin, které jsou zcela hojné na řadě analogických ploch v okolí, lokalita sama
nepředstavuje prostor výskytu reprezentativních či unikátních fytocenóz, resp. lokalitu
přirozené původní vegetace.
Případné dotčení populací uvedených druhů rostlin je nevýznamné s ohledem a
zastoupení těchto druhů na analogických biotopech v okolí, takže popsané vlivy je
možno v daném kontextu pokládat za mírně nepříznivé,
trvalé, z hlediska
významnosti za nevýznamné.
S výjimkou důsledné rekultivace pozemků, dotčených stavebními pracemi, ve vztahu
k prevenci další ruderalizaci území v rámci rekultivace, vlivy na floru nevyžadují žádná
další specifická opatření.
Vlivy na faunu

Předmětná lokalita leží na okraji zastavěného území města v lokalitě, která již byla
zařízena jako výrobní areál. Jedná se o území při silnici ve směru na Lánov z města
Vrchlabí. Území je pod silným industriálním tlakem. Biologicky cennou by mohla být
pouze část lokality podél hlavní silnice. Tato část území je však velmi malá a rušená a
pod silným tlakem (část je již zavezena a slouží jako chodník, z části je účelová
komunikace), a je ze zoologického hlediska bez možnosti kolonizace cennějšími
zoologickými druhy.
Na lokalitě nebyl zjištěn žádný z druhů chráněných zákonem 117/92 Sb., resp. žádný
druh uvedený ve vyhlášce 395/92 Sb.
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Na základě provedeného biologického průzkumu lze konstatovat, že zájmové území
nepředstavuje výrazně hodnotnou zoologickou lokalitu, s ohledem na antropogenní
ovlivnění stávajícím i bývalým využitím okolí, zejména pak v kontextu stávajícího
využití vlastního zájmového území. Z hlediska vlivů na populace živočichů (včetně
zvláště chráněných druhů) lze konstatovat následující:
Ø Vlivy na populace epigeického hmyzu a drobných hlodavců v zájmovém území,
poněvadž dojde k mírné redukci jejich areálů výskytu, je možno odhadovat jako
vlivy mírně nepříznivé, s ohledem na rozsah areálu méně významné.
Ø Rovněž dojde ke zmenšení prostoru pro skupiny a populace fytofágního hmyzu,
vázaného na stanoviště s vyšší primární produkcí ruderálních lad - z hlediska
velikosti a významnosti vlivů analogie.
Přímá opatření k záchraně dotčených částí populací prakticky nejsou možná. Zmírnění
uvedených vlivů je možno ošetřit následujícími doporučeními:
•

skrývky realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu ovlivnění reprodukčního
období na zemi hnízdících druhů ptáků a snížení vlivů na populace epigeického hmyzu

Vlivy na ekosystémy
Významným biologickým vlivem však může být další ruderalizace území po výstavbě
z důvodu, že plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány.
Otevřené plochy jsou totiž vystavovány i s ohledem na charakter území nástupu
ruderálních rostlin a jednoletých plevelů, které mohou znamenat i ovlivnění druhové
skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí.
Na základě výše uvedeného rozboru je proto doporučeno uplatnit následující
podmínky:
•

důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních úprav všechny plochy zasažené
úpravami z důvodu prevence další ruderalizace území; narušené plochy je třeba rekultivovat
výsadbou autochtonních druhů dřevin a oset vhodnou travní směsí; zabránit uchycení a
šíření nepůvodních expanzivních druhů na těchto plochách

Vlivy na prvky ÚSES

Z hodnocení části předloženého Oznámení, týkající se územního systému ekologické
stability krajiny vyplývá, že záměr vlastní výstavby se přímo nedotýká žádného
stávajícího ani navrhovaného skladebného prvku ÚSES ani žádného kosterního prvku
ekologické stability krajiny zájmového území.
Vlivy na významné krajinné prvky

Žádný z významných krajinných prvků "ze zákona" (§ 3 písm, b/ zák. č. 114/1992 Sb.)
není přímo v prostoru stavby dotčen.
Jak je patrné z popisné části oznámení, vliv nastává realizací výústního objektu
srážkové kanalizace do vodního toku, který je VKP „ze zákona“. V této souvislosti je
formulováno následující doporučení:
• v rámci další projektové přípravy zahájit jednání s příslušným orgánem ochrany přírody ve
vztahu k požadavkům a podmínkám orgánu ochrany přírody k zásahu do vodního toku
výústním objektem dešťové kanalizace
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D.I.7. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Investorem navrhovaná aktivní varianta záměru neznamená výraznou změnu
stávajících estetických parametrů vlastního zájmového území.
Pro posouzení vlivu stavby navrhovaného záměru na krajinný ráz a estetické
parametry území je podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících
faktorů krajinného rázu území. Hodnocení je možno provést v syntéze několika
pohledů:
1. Vznik nové charakteristiky území:
V místě výstavby dojde ke vzniku nové charakteristiky území, poněvadž se jedná o
realizaci stavby v doposud nezastavěném území. V daném kontextu je možno vliv
pokládat za středně významný.
2.Narušení stávajícího poměru krajinných složek:
V daném kontextu změny krajinných složek nejde o posílení nepříznivých složek
krajiny. Lze konstatovat, že již dnes převládají významné negativní charakteristiky:
liniové dopravní trasy, drobné průmyslové a skladové objekty apod. Záměr lze označit
málo významný.
3. Narušení vizuálních vjemů:
Realizace neznamená s ohledem na místo výstavby výraznější narušení vizuálních
vjemů. Lze proto tento vliv označit za malý a nevýznamný.
4. Dálkové pohledy
S ohledem na charakter stavby a její umístění je možno konstatovat, že v dálkových
pohledech se vliv záměru významněji neprojeví. V kontextu měřítka ve vazbě na
okolní objekty lze navrhované řešení pokládat za úměrné, poněvadž není v rozporu
s okolními objekty.

D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad
na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty
nemateriální povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické osídlení území
vyloučit ojedinělé archeologické nálezy.
Určitým nebezpečím však je ruderalizace území po výstavbě v důsledku nedostatečné
rekultivace, tato otázka je řešena v kapitole vlivů na ekosystémy.
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D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Posuzovaný záměr je v daném území předkládaným oznámením posouzen ze všech
podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se
jedná o aktivitu navrhovanou v zóně určené pro obdobné záměry. Z této skutečnosti
se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru na životní
prostředí. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly D.I. předloženého
oznámení je patrné, že nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a významnosti lze
očekávat zejména v oblasti vlivů na obyvatelstvo. Uvedené vlivy jsou zejména
z hlediska imisní a akustické situace vyhodnoceny rozptylovou a hlukovou studií.
Z hlediska akustické situace v území je patrné, že navržené řešení nepředstavuje
vzhledem k navrženému stavebnímu řešení a založení stavby výraznější změnu
akustické situace u objektů nejbližší obytné zástavby.
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou podrobněji
komentované v příslušných pasážích oznámení, lze záměr označit z hlediska velikosti
vlivů za malý až nulový, z hlediska významnosti vlivů za málo významný až
nevýznamný (s výjimkou vlivu na prvky dřevin rostoucí mimo les, kde je tento vliv
částečně kompenzovaný navrhovaným projektem sadových úprav).

D.III. Údaje o možných
přesahujících státní hranice

významných

nepříznivých

Přeshraniční vlivy ve spojitosti s předkládaným záměrem nenastávají.

131

vlivech

LOGISTICKÝ AREÁL VRCHLABÍ – ETAPA V1
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Pro minimalizaci vlivů posuzovaného záměru na jednotlivé složky životního prostředí
jsou předkládaným oznámením navržena následující doporučení:
•

součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby bude akustická studie pro etapu
výstavby, která bude organizačními opatřeními (vyloučením souběhu nejhlučnějších
stavebních mechanismů) a technickými opatřeními (použitím méně hlučné stavební techniky)
dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby

•

v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků,
které mohou být zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované
parametry stacionárních zdrojů hluku; o případném požadavku na zpracování hlukové studie
s ohledem na očekávané hlukové parametry stacionárních zdrojů hluku rozhodne orgán
ochrany veřejného zdraví

•

v rámci další projektové přípravy doložit podrobnější bilance stávajících a nově vznikajících
zpevněných a zastavěných ploch; ve vztahu k nárůstu zpevněných a zastavěných ploch
oproti stávajícímu stavu bude pro vznikající nový objem přívalových srážek vybudována
retence odpovídajícího objemu s řízeným vypouštěním do vodoteče tak, aby v žádném
případě nedošlo k ovlivnění odtokových poměrů ve Vápenickém potoce

•

v rámci další projektové přípravy doložit hydrogeologický posudek, který vyloučí možnost
ovlivnění záložního vodního zdroje – vrtu VAK Vrchlabí

•

v rámci další projektové přípravy dokladovat situování záměru Logistického areálu Vrchlabí
– Etapy V1 nad Q100 ve vztahu k Vápenickému potoku

•

v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí
zemědělské půdy podle bonit a kultur

•

v rámci další projektové přípravy a stavby musí být realizována taková technická opatření na
systematické trubní drenáži, které zachovají funkčnost celkového recipientu odvodněné
plochy

•

v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty
vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště

•

vody ze zpevněných ploch potenciálně kontaminovaných ropnými produkty budou opatřeny
odlučovačem ropných látek; odlučovač ropných látek bude vybaven obtokem pro případ
přívalových vod

•

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek závadných vodám ze všech
předpokládaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodářství

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

v rámci další projektové přípravy po konečném zaměření všech objektů a komunikací
logistického areálu doložit upřesněný rozsah kácení náletových dřevin

•

veškeré případné zásahy do zeleně podél toku při budování výústního objektu dešťové
kanalizace musí být konzultovány a povolovány správcem toku a orgánem ochrany přírody

•

v dalším stupni projektové dokumentace zajistit ochranu každého stromu ve smyslu ČSN
DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při
stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů)

•

v rámci další přípravy vypracovat komplexní projekt sadových úprav, vycházející zejména
z následujících zásad:
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ü

•

ü
ü

realizovat sadové úpravy podél okrajů parkovišť, a to především komplexní zahuštěnou výsadbu stromů a
keřů
pro výsadbu použít zapěstované jedince stromů a keřů
zahrnovat plán údržby zeleně

v rámci další projektové přípravy zahájit jednání s příslušným orgánem ochrany přírody ve
vztahu k požadavkům a podmínkám orgánu ochrany přírody k zásahu do vodního toku
výústním objektem dešťové kanalizace

•

zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, nakládání
se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF

•

pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek
škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě
havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu

•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů
ropných látek

•

veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu řešit zásadně
v období vegetačního klidu

•

skrývky realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu ovlivnění reprodukčního
období na zemi hnízdících druhů ptáků a snížení vlivů na populace epigeického hmyzu

•

v rámci stavby bude veden o výkopové zemině a stavební suti deník jehož součástí budou
doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených
vyhláškou č. 294/2005; o způsobu využití výkopové zeminy a stavební suti bude rozhodnuto
až na základě provedených rozborů zemin v prostoru staveniště s odkazem na uvedenou
vyhlášku

•

dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především
v průběhu zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních
zdrojů prašnosti budou minimalizovány; v případě nepříznivých klimatických podmínek
v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch

•

celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

•

zemní práce provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě
nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií
zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a
ostatních potenciálních zdrojů prašnosti

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

smluvně zajistit odstranění nebo využití odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této
činnosti

•

důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních úprav všechny plochy zasažené
úpravami z důvodu prevence další ruderalizace území; narušené plochy je třeba rekultivovat
výsadbou autochtonních druhů dřevin a oset vhodnou travní směsí; zabránit uchycení a
šíření nepůvodních expanzivních druhů na těchto plochách

•

provozovatel předloží ke kolaudaci stavby schválený „Plán opatření pro případ havárie a
zhoršení jakosti vod“

•

ke kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu
výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití
v období vhodných klimatických podmínek realizovat po zahájení provozu měření hluku u
nejbližších objektů obytné zástavby, výběr měřicích míst konzultovat s orgánem ochrany
veřejného zdraví

•
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•

provozní řád bude zahrnovat požadavek na pravidelnou kontrolu zařízení na čištění ropných
látek ze srážkových vod na zpevněných plochách;

•

zabezpečení úklidu sněhu z obslužných komunikací a parkovacích ploch zajistit především
mechanickým způsobem; minimalizovat použití likvidačního chemického posypu

•

veškeré odpadní vody vypouštěné do kanalizačního řadu musí splňovat limity jakosti
vypouštěných odpadních vod stanovené kanalizačním řádem městské kanalizace

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady:
§
§
§

literární údaje (viz seznam literatury)
terénní průzkumy
osobní jednání

Problematika hluku ze stacionárních zdrojů byla zpracována dle Podkladů pro
navrhování a posuzování průmyslových výrob - stavební akustika, problematika hluku
z mobilních zdrojů byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku
z dopravy - VÚVA Praha s pomocí programu HLUK+, verze 7.68. Hodnocení vlivu
imisí z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění bylo provedeno podle
metodiky SYMOS 97, verze 2006.
Seznam použité literatury a podkladů
1) Logistický areál Vrchlabí , Tech architects s.r.o., dokumentace pro územní řízení, 2007
2) Procházka F. (2001, edit.): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce
2000). - Příroda, Praha, 18:1-166.
3) Neuhäuslová Z. a kol.. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - Academia,
Praha.
4) Bukáček R., Matějka J. (1999): Hodnocení krajinného rázu. – In: Vorel I. & Sklenička P. [eds.],
Sborník přednášek a diskusních příspěvků z kolokvia konaného dne 17. a 18. února 1999 na fakultě
architektury v Praze, Vydavatelství ČVUT, Praha: 159-187.
5) Míchal I. (1999) : Metodika hodnocení krajinného rázu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR –
problémy a výsledky. – Ochrana Přírody, Praha, 54: 188-189.
6) Vorel I. (1999): Hodnocení krajinného rázu – vývoj názoru a osnova postupu. – In: Vorel I. &
Sklenička P. [eds.], Sborník přednášek a diskusních příspěvků z kolokvia konaného dne 17. a 18.
února 1999 na fakultě architektury v Praze, Vydavatelství ČVUT, Praha: 103-110.
7) Bubník J.: Modely pro výpočet znečištění ovzduší z provozu automobilové dopravy používané v
ČHMÚ a praktické příklady výpočtu imisní zátěže, Sb. předn.: "Metody stanovení emisní a imisní
zátěže z mobilních zdrojů znečištění ovzduší, FINISH s.r.o., Pardubice, 1995
8) Liberko M., Polášek J.: HLUK +, verze 6.01, ENVICONSULT, JpSoft, Praha, 1999
9) Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha
10) Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, Praha
11) Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der Tschechoslowakei. - Studia Geographica,Brno,16:174
12) Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991
13) Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.] (2002): Klíč ke
květeně České republiky. - Academia, Praha
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D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování oznámení (dokumentace)
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě
současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou
prognózou, ale pouze maximální možnou syntézou na základě stávajících znalostí.
Podle toho je k nim třeba také přistupovat.
Za nezbytné je však požadovat realizování doporučení, která vzešla ze zpracování
oznámení, zejména pro etapu přípravy, jejichž respektováním lze negativní vlivy na
životní prostředí minimalizovat.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předložený záměr je navržen jednovariantně. To znamená, že je posouzena velikost
a významnost vlivů té aktivity, která je oznamovatelem uvažována a jíž je podřizováno
projektové řešení záměru. Z hlediska imisní a akustické situace je porovnán stávající a
výhledový stav.

F. ZÁVĚR
V rámci předkládaného oznámení byl záměr výstavby a provozu Logistického areálu
Vrchlabí – etapa V1
posouzen ze všech podstatných hledisek. Vypracované
oznámení tak předkládá základní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí pro další proces posuzování vlivů na životní
prostředí.
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G. VŠEOBECNĚ
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Předmětem předkládaného oznámení je záměr „Logistický areál Vrchlabí – etapa V1“.
Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry vyžadující
zjišťovací řízení), bod 10.6 - Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o
celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu
kde státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonává orgán kraje, v tomto
případě Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Situace záměru je patrná z následujícího obrázku:

Záměr lze charakterizovat v cílovém stavu následující kapacitami:
Objekt

hala – zastavěná plocha
komunikace a zpevněné plochy
zelené plochy
celkem záměr
počet parkovacích míst

2

Zastavěná plocha ( m )

6 744
5 315
1 715
13 774
48 pro OA, 5 pro TNA

Stavba je umístěna na okraji města Vrchlabí na Lánovské ulici proti sídlu společnosti D+D
Elektromont s.r.o. v prostoru bývalého průmyslového areálu ALFA MIKAN. Jedná se o
zastavěnou část obce. Dané území je dle konceptu územního plánu určeno pro průmyslovou
výstavbu. Zpracovateli oznámení nejsou k dispozici žádné další informace o záměrech, které
by kromě stávající dopravy mohly vést k možnosti kumulace s jinými záměry. V případě
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realizace dalších aktivit v této průmyslové zóně budou muset být tyto aktivity zohledněny spolu
s překládaným záměrem.
Pozemek je ve vlastnictví investora, pozemek je určen v územním plánu pro výstavbu tohoto
typu staveb. Území je zatříděno jako plochy území smíšených aktivit SA.Zástavba v daném
území je z hlediska své struktury pro daný účel vhodná jak svým obsahem, tak
architektonickým výrazem a ekonomickou návratností investice. Pozemek je mírně svažitý, pro
vytvoření roviny nutné pro výstavbu logistické haly budou provedeny opěrné zdi a násypy.
Staveniště bylo využíváno jako průmyslový areál ALFA MIKAN, na pozemku se nacházejí
zpevněné plochy ze silničních betonových panelů.
Z hlediska urbanistického řešení je logistická hala umístěna na pozemku investora
přiléhajícího ke komunikaci I. třídy – ulice Lánovská z Vrchlabí do Trutnova. Komunikaci na
straně stavby lemuje nově vznikající cyklostezka, která je pokračováním krkonošské
cyklotrasy. Areál je dopravně napojen stávajícím sjezdem z ulice Lánovská. Skladovací hala je
osazena 3m pod úroveň stávající komunikace Lánovská. Umístění haly vychází z praktických
potřeb pro obsluhu haly a snahy o udržení uliční fronty s jejím lehkým uvolněním k povaze
zástavby. Součástí návrhu je umístění objektu vrátnice s prostorem pro odstavení kol
v prostoru u příjezdu do areálu. V návrhu jsou také zohledněna nová parkovací stání u opěrné
zdi, vymezující výškový rozdíl mezi halou a stávající komunikací. Další parkovací stání jsou
navržena v jihozápadním rohu areálu a u příjezdu do areálu je navrženo odstavné stání pro
kamiony v kombinaci s osobními auty. Dopravní obsloužení haly je zajištěno plnou objízdností
haly. Součástí návrhu je také vytvoření místa pro přecházení v prostoru před sídlem
společnosti D+D Elektromont s.r.o. Z navrhovaného parkoviště je místo pro přecházení
přístupné po schodišti v severozápadním rohu parcely. Hala je navržena v jednoduchých
čistých hmotách a je doplněna izolační zelení. Z hlediska architektonického a výtvarného
řešení je hala navržena v duchu moderního navrhování logistických hal s citlivým přístupem
pro danou lokalitu. Hala se skládá z hlavní hmoty skladovacích prostor, které jsou doplněny o
vestavěné prostory zázemí a administrativy a menší hmoty příjmu a expedice sloužící pro
dopravní obsloužení skladů (příjem a výdej skladovaných prvků). Vestavěné prostory zázemí a
administrativy se propisují na východní fasádě formou okenních otvorů, které prořezávají
barevně a materiálově rozčleněnou fasádu. Další fasády jsou doplněny otvory technického
rázu – ventilace a přívod vzduchu. Na střeše jsou navrženy sedlové světlíky, které slouží
k prosvětlení dispozice haly a k jejímu větrání. V případě požáru budou sloužit k odvodu tepla
a kouře.
Materiálové řešení objektu haly vychází z kombinace skládaných plechových plášťů hladkých
a profilovaných a to v nepravidelných barevných kombinacích odstínu šedé a stříbrné
použitých na hlavní hmotě haly v kontrastu s profilovaným pláštěm v červeném odstínu
použitém na menších hmotách příjmu, expedice, vrátnice a zvýrazněné administrativy.
Zpevněné plochy jsou navrženy z betonové zámkové dlažby v šedém odstínu v kombinaci
s cihlovým odstínem na parkovacích stáních a komunikacích pro pěší. Opěrné zdi jsou
navrženy z pohledového betonu. Přístupová cesta z parkoviště do zázemí a administrativy je
částečně kryta markýzou.
Jedná se o novostavbu jednopodlažní haly určenou pro skladování automobilových součástek
s třípodlažní vestavbou využitou jako zázemí zaměstnanců a administrativa.
Hala je provozně rozdělena na dvě části, jejichž velikost a využití je v podstatě stejné.
Posuzovaná hala je navržena jako železobetonová s obvodovým pláštěm ze sendvičových
panelů ve složení plech/minerální izolace/plech, a střešního pláště ve složení plech/minerální
izolace/folie. Konstrukční systém objektu je nehořlavý.
Dispoziční řešení vychází z požadavků na využití skladovacích hal a jejich provoz. Areál je
dopravně napojen stávajícím sjezdem na stávající komunikaci I. třídy ulice Lánovská. Sjezdem
je umožněn příjezd k areálu. U příjezdu je navržena vrátnice jako hlavní kontrolní bod pohybu
po areálu. Za vrátnicí je navrženo odstavné stání pro kola a plastové kontejnery pro tříděný
odpad. Vrátnice obsahuje nejnutnější zázemí – WC, sprcha, umyvadlo, kuchyňka a prostor pro
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řízení a kontrolu. U příjezdu, který je zároveň výjezdem je také navrženo odstavné stání pro
kamiony v kombinaci s osobními auty. Na severní straně areálu u opěrné zdi je navržené
parkoviště pro zaměstnance a návštěvy na jihozápadní straně areálu. Dopravní obsloužení
haly je zajištěno plnou objízdností.
Hala bude sloužit pro účely skladování zboží pro automobilový průmysl. Jedná se o skladování
plastových a kovových částí, včetně prachových náplní pro automobilové airbagy. Plasty a
kovové části budou skladovány na paletách v kovových regálech s uličkami pro obsluhu
pomocí elektrických vozíků. Airbagy budou uloženy v odděleném skladu ze železobetonu.
Otevřená plocha bude směrem do pláště haly. Airbagy budou skladovány ve speciálních
kontejnerech pohlcujících případnou explozi již v obalu a nešíří tlakovou vlnu dále na okolní
výrobky. Sklad bude obsluhován pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Kolem haly
jsou umístěny kryté nakládací plochy, do tohoto prostoru najede vozidlo, zastaví, vypne motor,
uzavřou se vrata a poté dojde z jeho naložení nebo vyložení pomocí elektrických vozíků.
Hala je dispozičně rozdělená na dva skladovací prostory se samostatným zázemím a
administrativou, které jsou zrcadlově totožné. Skladovací část A má navržený příjem areálu
v severní části haly, ze kterého je materiál rozvážen pomocí vysokozdvižných vozíků po hale.
V příjmu je navrženo vykládání ze strany kamionu a to ze stejné výškové úrovně jako je hala
v kombinaci s vykládkou na portu. Expedice části A je navrženo na západní straně haly. U
příjmu a expedice je v hale umístěn mobilní dispečink, který kontroluje nakládku. Zázemí a
administrativa je vestavěná do haly na její východní straně. Tento vestavěný prostor má tři
nadzemní podlaží. 1. nadzemní podlaží obsahuje vstup, vstupní halu, šatnu mužů, šatnu žen,
úklidovou komoru, WC imobilní. Součástí vestavěného bloku je v přízemí nabíjárna, sklad
airbagů a záložní zdroj – dieselagregát, který je přístupný z exteriéru haly a slouží pro celou
halu. V jižní části haly B je umístěna rozvodna NN přístupná z exteriéru haly. 2. nadzemní
podlaží obsahuje administrativu – kanceláře, jednací místnost, místnost pro server, zázemí
v podobě WC a kuchyňky a denní místnosti pro zaměstnance. 3. nadzemní podlaží obsahuje
kanceláře, jednací místnost, kuchyňku a WC. Kanceláře jsou prosvětleny a prosluněny
přirozeným světlem a jsou orientovány východním směrem. Z prostor kanceláří a jednací
místnosti je umožněn výhled do prostoru skladu.
Hala bude založena na pilotách, tedy hlubinně, nosný systém je řešen jako velkorozponový,
sloupy jsou železobetonové, výška pod vazník je 10m, střešní konstrukce je ocelová, opláštění
je řešeno ze skládaných plechových panelů s minerální tepelnou izolací, střecha je provedena
pomocí trapézových plechů, tepelné izolace a PVC folie.
Komunikace, parkoviště, zpevněné plochy
Napojení areálu je provedeno novým sjezdem na účelovou komunikaci směrem k SÚS.
Areálové komunikace
je možno zatřídit jako neveřejné účelové komunikace. Šířka
jednosměrných komunikací okolo haly je 5,0m, resp. 5,5 m mezi obrubami a halou, resp.
parkovacími stáními a halou. Z této objízdné komunikace jsou napojeny jednotlivé vjezdy do
haly a zásobovací rampy. Veškeré komunikace včetně vjezdů do vrat a sjezdům k rampám
jsou navrženy pro pohyb kamionu – ověřeno obalovými křivkami dle VL2. – Křižovatky.
Parkovací stání pro osobní automobily jsou navržena jako kolmá pro vozidla skupiny O2.
Parkovací stání jsou navržena v šířkovém uspořádání 2,5 x 5,3m, kromě kolmých parkovacích
stání určených pro zdravotně postižené, ta mají rozměr 3,5 x 5,3m. Poblíž vrátnice jsou
navržena 4 stání pro kamiony a jedno parkovací stání pro vozidla kategorie N2. Rozměr stání
pro kamiony je 3,5 x 16m, stání pro N2 má rozměr 12 x 3,5m.
Celkem je v areálu navrženo 51 stání pro OA. Část parkoviště podél silnice I/14 je určena pro
potřeby zaměstnanců firmy D+D Elektromont s.r.o. Přístup na toto parkoviště je umožněn
zřízením nového místa pro přecházení na silnici I/14 a umístěním schodiště do opěrných zdí.
Zpevněné plochy: Konstrukce vozovek a parkovacích stání budou provedeny jako středně
těžké – návrhová úroveň porušení D1, třída dopravního zatížení III, dle katalogu vozovek, v tl.
do 50 cm. Návrh konstrukce zpevněných ploch bude proveden dle technických podmínek TP
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170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“ schválených MD ČR s účinností od 1.
prosince 2004. Současně se ruší a nahrazují v celém rozsahu TP 77, TP 78 a TP 122. Kryty
jednotlivých ploch, navržených v rámci areálu, byly v tomto stupni PD předběžně navrženy –
vozovka s krytem živičným, parkoviště se zámkové dlažby, chodník s krytem ze zámkové
dlažby. V prostoru místa pro přecházení bude chodník opatřen bezbariérovou úpravou
s varovnými pásy pro nevidomé.
Vozidlové komunikace a parkoviště budou ohraničeny betonovými stojatými obrubníky
chodníkovými s převýšením 12 cm, chodníky na straně zeleně záhonovými obrubníky
s převýšením 5 cm oproti zeleni. Za obrubníkem bude provedena 0,5 m „lavička“, dále bude
následovat vysvahování ke stávajícímu terénu.
Předpokládaný počet zaměstnanců: 50 osob
Provozní doba: skladové haly – 24 hodin
zásobování skladů: 07.00 – 21.00 hod
Lze očekávat, že etapa výstavby může představovat částečné narušení faktorů pohody.
Případnou sekundární prašnost lze technicky eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivů
jsou v předkládaném oznámení formulována odpovídající doporučení.
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu v etapě výstavby bude součástí další projektové
přípravy. V době vypracování překládaného oznámení nebylo k dispozici POV stavby, tudíž
nejsou informace o předpokládaném průběhu výstavby a nasazení stavební techniky. Je proto
nezbytné se touto problematikou zabývat až po vypracování POV stavby v rámci další
projektové přípravy.
Vzhledem k charakteru záměru představuje posuzovaný záměr nové bodové, plošné a
lineární zdroje znečišťování ovzduší. Je vyhodnocen jak příspěvek předkládaného záměru, tak
výsledný nový příspěvek k imisní zátěži. Výsledné příspěvky k imisní zátěži související se
spalováním zemního plynu a s emisemi z dopravy lze u nejbližších objektů obytné zástavby
označit za malé a málo významné.
Posuzovaný záměr bude představovat provoz nových stacionárních, liniových a plošných
zdrojů hluku. Pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na akustickou situaci v území byla
vypracována akustická studie, porovnávající akustickou situaci bez a s realizací záměru.
Výsledky výpočtů jsou uvedeny v příslušné pasáži předkládaného oznámení a z výsledků
výpočtů vyplývá, že realizace záměru nebude znamenat prokazatelné změny v akustické
situaci v zájmovém území.
Vznik havarijních situací nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální možnost vzniku
havárií výrazně eliminovat. Tato problematika je komentována v příslušné části předkládaného
oznámení.
Ve vztahu k vlivům na odtokové poměry v zájmovém území byl výpočet proveden pro
srážkovou intenzitu s hodnotou 143 l.s-1.ha-1 ( směrnicový údaj pro výpočet ). Plochy
jednotlivých střech a zpevněných ploch byly převzaty ze zaměření lokality pro halu V1 a z
prostorového návrhu nové stavby. Stávající odtok z řešeného území před výstavbou haly je
cca 95 l.s-1. Navržený odtok z řešeného území po výstavbě haly V1 je cca 142 l.s-1. Tento
poměrně malý rozdíl 47 l.s-1, je způsoben již stávající zpevněnou plochou v areálu, která má v
současné době proveden páteřní systém odvodnění - kanalizace ( včetně vpustí a odtokového
žlabu ), která tyto srážkové vody odvádí do VT Vápenického potoka. V případě vzneseného
požadavku správce toku ZVHS Pracoviště Trutnov na retenci dešťových vod je nutné uvažovat
o akumulaci srážkových vod a o jejich řízeném vypouštění. Při zachování stávajícího odtoku
95 l.s-1 bude nutné po dobu cca 1,5 násobku návrhové 15 min srážky akumulovat zbylé
množství dešťové vody, což je po přepočtu cca 63,5 m3. Půdorysný rozměr retenční nádrže
lze orientačně stanovit na 7 x 4 m s hloubkou od nátoku – 2,5 m.
Plánovaný odvodňovací příkop od haly V1 do VT Vápenický potok bude proveden v délce cca
200 m. Jeho předpokládaná kapacita při průřezu ve dně 1 m a sklonu svahu 1:1 bude mít
kapacitu cca 180 – 200 m3. Tato akumulační schopnost odvodňovacího příkopu je cca 1,5
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násobek celkového objemu 15 min srážky z lokality, což je kapacitně zcela dostačující.
Vzhledem k retenční schopnosti odvodňovacího příkopu, není žádný důvod pro výstavbu
samostatné retenční nádrže pro halu V1.
V rámci předkládaného záměru bude dle předaných podkladů trvale odnímáno zemědělské
výrobě 3 274 m2 v BPEJ 83521 v třídě ochrany I. v a 617 m2 v BPEJ. Na základě uvedené
skutečnosti je možné vliv na způsob a rozsah využívání půdy hodnotit z hlediska velikosti vlivu
za vliv malý, z hlediska významnosti vlivu jako vliv významný ve vztahu k třídě ochrany ZPF.
Realizace záměru není spojena se změnou místní topografie a nemá vliv na stabilitu a erozi
půdy. Navrhovaný objekt se svými parametry významněji neodlišuje od charakteru již
existujících objektů v zájmovém území.
Vliv na kácení prvků dřevin rostoucích mimo les dle projektových podkladů nastává pouze
částečně vykácením náletových porostů podél upravované příjezdové komunikace. Dále bude
součástí stavby výústní objekt dešťové kanalizace do Vápenického potoka. Z hlediska
konečného řešení je vhodné, aby byla respektována doporučení uvedená v příslušné pasáži
předkládaného oznámení.
Realizací posuzovaného záměru dojde k trvalé změně habitatu prostředí tím, že současný
bylinotravní pokryv a agrocenózy na plochách rostlého terénu bude skryt a bude realizována
výstavba areálu. Záměr je realizován zčásti zemědělské půdě zčásti na plochách v kategorii
ostatní a zastavěná a jsou tak dotčeny pouze plochy, které se nenacházejí v přírodě blízkém
stavu.
V kontextu dotčení druhové skladby rostlin v porovnání s okolními plochami lze konstatovat, že
nejsou dotčeny prostory známých výskytů zvláště chráněných druhů rostlin. Záměr tak
zasahuje pouze prostory výskytu populací stanoviště běžných druhů rostlin, které jsou zcela
hojné na řadě analogických ploch v okolí, lokalita sama nepředstavuje prostor výskytu
reprezentativních či unikátních fytocenóz, resp. lokalitu přirozené původní vegetace.
Případné dotčení populací uvedených druhů rostlin je nevýznamné s ohledem a zastoupení
těchto druhů na analogických biotopech v okolí, takže popsané vlivy je možno v daném
kontextu pokládat za mírně nepříznivé, trvalé, z hlediska významnosti za nevýznamné.
S výjimkou důsledné rekultivace pozemků, dotčených stavebními pracemi, ve vztahu
k prevenci další ruderalizaci území v rámci rekultivace, vlivy na floru nevyžadují žádná další
specifická opatření.
Na základě provedeného biologického průzkumu lze konstatovat, že zájmové území
nepředstavuje výrazně hodnotnou zoologickou lokalitu, s ohledem na antropogenní ovlivnění
stávajícím i bývalým využitím okolí, zejména pak v kontextu stávajícího využití vlastního
zájmového území.
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad na
kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální
povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické osídlení území vyloučit ojedinělé
archeologické nálezy.
Určitým nebezpečím však je ruderalizace území po výstavbě v důsledku nedostatečné
rekultivace, tato otázka je řešena v kapitole vlivů na ekosystémy.
Vlivy na ostatní složky životního prostředí lze označit za malé a málo významné.
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