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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.I. Obchodní firma
KRATZER – DUBEN, spol. s r.o.
Jasenná 51
552 22 Jasenná

A.II. IČ
60 93 11 24

A.III. Sídlo firmy
KRATZER – DUBEN, spol. s r.o.
Jasenná 51
552 22 Jasenná
Místo realizace záměru:
KRATZER – DUBEN, spol. s r.o.
Dolecká ulice
551 00 Jaroměř

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
oznamovatel:
Josef Duben, Olga Holubová, jednatelé firmy KRATZER - DUBEN
KRATZER – DUBEN, spol. s r.o.
Jasenná 51
552 22 Jasenná
telefon: 491 881 127
projektant:
ATELIER TSUNAMI s.r.o.
Ing. Jiří Urban – zodpovědný projektant
Palachova 1742
547 01 Náchod
telefon: 491 401 611
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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

Výstavba haly KRATZER – DUBEN, spol. s r.o., přesné obrábění - Jaroměř
Zařazení záměru

Dle přílohy č.1 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění se jedná o záměr v kategorii II.
(záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod 10.4. – skladování vybraných nebezpečných
chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví
škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních,
toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství
nad 1 tunu, kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100
tun. Záměr dále naplňuje dikci bodu 10.6. v kategorii II - Skladové nebo obchodní
komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné
plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro
celou stavbu jako podlimitní stavba dle bodu 10.15.
V obou případech je příslušným úřadem pro
Královéhradeckého kraje.

zjišťovací

řízení

Krajský

úřad

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr lze charakterizovat následujícími údaji:
Ø Celková zastavěná plocha - 3 042 m2
Ø Parkovací stání pro osobní automobily - 28 stání
Ø Průměrná týdenní kapacita zpracovávaných kovových surovin – 45 tun.

B.I.3. Umístění záměru
KÚ:

Jaroměř

Obec:

Jaroměř

Kraj:

Královéhradecký

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Jedná se o výstavbu nového závodu firmy KRATZER – DUBEN v katastrálním území
města Jaroměř. V rámci záměru bude realizována výrobní hala, provozně
administrativní budova, pomocné provozy, zpevněné plochy a komunikace a napojení
na inženýrské sítě. Záměr vyžaduje zábor ZPF. Pozemky určené pro plnění funkce lesa
(PUPFL) se v zájmovém území stavby nenachází.
Další nové záměry v dané lokalitě nejsou oznamovateli známy.
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Stávající výrobní a prostorové kapacity firmy KRATZER – DUBEN ve výrobním závodu
v Jasenné jsou vyčerpány a neumožňují další rozvoj firmy. Proto se vedení společnosti
rozhodlo pro výstavbu nového závodu v navrhované lokalitě, která je v ÚPD města
Jaroměř vedena jako plocha pro podnikání a výrobu.
Záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací města Jaroměř,
vyjádření odboru investic a regionálního rozvoje Městského úřadu Jaroměř je uvedeno
v příloze oznámení.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Navrhovaný záměr je umístěn v katastrálním území Jaroměř, jihozápadním směrem od
historického jádra města Jaroměře, při příjezdu od Hradce Králové, v lokalitě „Na
Cihelnách,“ a to v prostoru rozvíjející se průmyslové zóny („Pražské předměstí“). Vlastní
staveniště je v zásadě rovinaté, s jen velmi mírným spádem v severojižním směru,
dosud zemědělsky využívané jako orná půda.
Ze severní strany je stavební pozemek lemován místní komunikací – Dolecká ulice,
která je oproti pozemku stavebníka vyvýšena o cca 0,75 m. Od východu je stavební
pozemek vymezen stávající průmyslovou zástavbou včetně jejího betonového oplocení,
které s výjimkou parcely p.p.č. 2272/3 běží podél celé této hranice. Z jihu je staveniště
vymezeno parcelou p.p.č. 4223 – orná půda, ve vlastnictví Města Jaroměře. Od západu
pak se stavebním pozemkem sousedí prozatím zemědělsky využívané pozemky
soukromých vlastníků.
Areál bude napojen vjezdy na ulici Dolecká, která se napojuje na ulici Hradecká, což je
silnice I. třídy E 67.
Stavební řešení

Architektonické řešení vlastních stavebních objektů je vedeno cílenou snahou výrazově
odlišit obě základní části stavby, tedy výrobní halu a provozně administrativní budovu.
Architektonickými prostředky bude zvýrazněno jejich odlišné konstrukční i provozní
uspořádání. Architektonické řešení je ve vazbě na uplatněné urbanistické uspořádání
dále vedeno snahou navrhovanou stavbu bezproblémově začlenit do prostředí rozvíjející
se průmyslové zóny, kde je již situována stávající zástavba: výrobna společnosti
KIMBERLY–CLARK, a.s. (nejbližší a prakticky sousedící), čerpací stanice PHM
BENZINA, a.s. a provozně - výrobní areály situované východně od navrhované
výstavby. Exponovány jsou zejména pohledy z hlavní ulice Hradecké, odkrývající
převážně boční západní a zadní jižní fasádu ale i čelní pohled z ulice Dolecké, směřující
na vstupní průčelí závodu. Do uspořádání venkovních povrchů jednotlivých stavebních
objektů jsou také promítnuty požadavky požárně bezpečnostního řešení, větrání,
osvětlení a ochrany okolí proti hluku.
Výtvarné řešení stavby bezprostředně navazuje na její architektonické uspořádání a
doplňuje jej volbou materiálů a barevného ztvárnění venkovních povrchů. Barevné
řešení venkovních povrchů vychází z firemního stylu investora. Stěžejní rozsah povrchů
výrobní části bude stříbřitě šedý, akcentující průmyslový charakter stavby, naproti tomu
u administrativně provozní budovy budou povrchy stěn čistě bílé, aby byl na první
pohled odlišen rozdílný charakter obou základních částí stavby. Barva doplňků pak
vychází z loga firmy, ve kterém jsou použity dva odstíny sytě modré barvy, doplněné
jasně červenou barvou. Trafostanice, přiléhající od západu k výrobnímu objektu, bude
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mít rovněž bílou omítku s modrými doplňky, samostatně stojící sklad hořlavých látek
bude mít modré metalické opláštění. Obvodové pláště výrobního objektu (soulodí
výrobních hal) budou metalické, na vnějším líci tvořené profilovanými plechy
s vertikálním členěním, lakovanými v kombinaci stříbřitě šedé a sytě modré barvy.
Veškeré výplně otvorů a ostatní doplňky budou tmavě modré. Sokl objektu bude
proveden v přírodně šedé barvě betonu. Obvodové stěny administrativně provozní
budovy budou opatřeny tenkovrstvou hladkou silikátovou omítkou bílé barvy,
aplikovanou na kontaktní zateplovací systém. Klempířské a zámečnické doplňky budou
modré. Ve firemním štítě, nesoucím logo firmy, se uplatní ještě i červená barva.
Metalické komínové těleso bude mít vnější opláštění provedené z leštěného nerezu.
Definitivní odstíny jednotlivých venkovních povrchů budou upřesněny v následujícím
projektovém stupni.
Stavba bude doplněna vlajkovými stožáry a stojany venkovního osvětlení, umístěnými v
rámci nezpevněných areálových ploch. Součástí těchto ploch pak bude jejich ozelenění,
plánované včetně výsadby vzrostlé zeleně.
Dispoziční řešení celé navrhované stavby vychází z požadavků stavebníka, vyjádřených
v jeho zadání, s ohledem na tok materiálu v daném typu provozu, a navazuje na výše
popsané zásady umístění stavby. Hlavní částí stavby jsou vzájemně prostorově i
provozně propojené budovy – výrobní objekt a administrativně provozní budova,
připojená k výrobní hale ze severní strany, tedy od vstupu do areálu z Dolecké ulice.
Část tohoto objektu je „vsunuta“ do střední haly výrobního objektu, takže vyplňuje její
krajní modul ze severní strany. Jako vlastní výrobní prostor je navrženo trojlodí
jednopodlažních ocelových hal, orientovaných v SJ směru, vybavených podvěšenou
jeřábovou dopravou. Západní loď je vyčleněna pro zásobování a pro přípravné výrobní
operace, ve zbývajících halách je umístěno hlavní výrobní zařízení, zajišťující hlavní
výrobní proces. V krajním severním modulu východní výrobní haly je řešen patrový
vestavek, určený pro umístění pomocných a obslužných provozů, jako jsou expedice a
prostory pro technická zařízení budovy.
Odděleně od výrobních hal je řešen příruční sklad hořlavých kapalin, umístěný jako
samostatně stojící kontejner, umístěný na zpevněné ploše jižně od výrobního objektu,
se kterým jej propojuje přístřešek, vytvářející spojovací koridor mezi oběma objekty.
Dalším samostatným stavebním objektem je trafostanice, řešená společně s kabelovou
VN elektro přípojkou. Trafostanice bude dodána jako prostorový železobetonový
prefabrikát, a osazena bude u jihozápadního nároží výrobního objektu.
Součástí návrhu stavby jsou příslušné areálové komunikace a zpevněné plochy, včetně
jejich dopravního značení, odvodnění, vyčleněných parkovacích stání pro osobní
automobily, dvou sjezdů z Dolecké ulice a potřebných opěrných prvků, řešících
výraznější výškové rozdíly jednotlivých ploch, dle potřeby ještě doplněných zábradlím.
Zpevněné plochy budou kryty živičným povrchem, jejich konstrukční skladby
jednotlivých souvrství budou řešeny v závislosti na zatížení jednotlivých úseků.
Výrobní areál bude napojen na technickou infrastrukturu, přístupnou v daném území
(VN elektro, telefon, STL plynovod, kanalizace, vodovod). Na jednotlivé přípojky
navazují venkovní vnitroareálové rozvody jednotlivých médií.
Dle podkladů z projektové dokumentace pro územní řízení je stavba rozdělena do
následujících stavebních objektů:
SO 01 – Příprava území, skrývka ornice (+ archeologický průzkum)
SO 02 – Hrubé terénní úpravy (dále jen HTÚ)
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SO 03 – Provozně administrativní budova
SO 04 – Výrobní halový objekt
SO 05 – Sklad hořlavých kapalin, včetně přístřešku
SO 06 – Kanalizační přípojka + venkovní kanalizace
SO 07 – Vodovodní přípojka + venkovní vodovodní rozvody
SO 08 – Kabelová přípojka VN + trafostanice
SO 09 – STL plynovodní přípojka včetně měření + areálový STL rozvod plynu
SO 10 – Telefonní přípojka (pro areál i trafostanici)
SO 11 – Vnitroareálové venkovní osvětlení
SO 12 – Komunikace a zpevněné plochy (včetně odvodnění, opěrných prvků,
zábradlí a dopravního značení)
SO 13 – Areálové rozvody NN
SO 14 – Přeložka vzdušného vedení NN do zemního kabelu
SO 15 – Oplocení
SO 16 – Konečné terénní úpravy (dále jen KTÚ)
SO 17 – Sadové úpravy, ozelenění.
V další části je uveden stručný popis hlavních stavebních objektů.
SO 03 - Provozně administrativní budova

Provozně administrativní objekt, prostorově částečně vsazený do výrobního objektu,
v prostoru krajního modulu jeho prostřední lodě, je navržen jako dvoupodlažní budova
bez podsklepení, krytá plochou střechou. Obvodové i vnitřní nosné stěny budou zděné
z keramických bloků, v exponovaných pilířích doplněné o zdivo z pevných cihel, popř.
železobetonový monolit, dle požadavků statiky, přičemž v dimenzování bude
pamatováno na možnost nástavby 3. NP. Obvodové stěny budou opatřeny kontaktním
zateplovacím obkladem s příslušnou povrchovou úpravou. Stropní konstrukce bude
vyskládána z předpjatých betonových prefabrikovaných prvků. Založení objektu se
předpokládá hlubinné, na vrtaných pilotách, přeložených železobetonovými základovými
prahy, vloženými pod nosné stěny. Rovněž základové konstrukce budou dimenzovány
na tři nadzemní podlaží, tedy i na budoucí možnou nástavbu dalšího podlaží. Vnitřní
dělící stěny budou systémové sádrokartonové, v kombinaci s hliníkovými prosklenými
stěnami. Podlahy jsou navrženy těžké plovoucí, na terénu s tepelnou izolací, spočívající
na podkladním betonu, opatřeném hydroizolačním souvrstvím, v patře pak uložené na
vyrovnané stropní konstrukci, s vloženou minerální zvukovou izolací. Střecha budovy
bude jednoplášťová, s obráceným pořadím vrstev (inverzní skladba), s příslušnou
spádovou vrstvou, fóliovou hydroizolační vrstvou a tepelnou izolací, mechanicky
stabilizovanou násypem kameniva.
SO 04 – Výrobní halový objekt

Objekt je konstrukčně tvořen trojlodím ocelových hal s konstrukcí jednotlivých rámů
sestavenou z plnostěnných ocelových válcovaných profilů. Modulové rozměry hal jsou
17,5 + 17,5 + 15,0 m ve směru východ - západ (50,0 m) a 9 x 6 m ve směru sever - jih
(54,0 m). Rámy jsou ukotveny vetknutím do železobetonových základových konstrukcí a
zajišťují tak tuhost konstrukce hal ve směru rámů. Střešní vaznice jsou opět plnostěnné,
provedené z ocelových válcovaných profilů. Prostorové ztužení hal v jejich podélném
směru a v rovině střechy bude zajištěno pomocí příhradových sestav. Popsaná primární
nosná konstrukce hal je doplněna pomocnými konstrukcemi, určenými pro vsazení
veškerých výplní otvorů, zavěšení opláštění štítových stěn a pro vynesení vnitřních
inženýrských sítí. Sekční vrata v prostorech zásobovacího vstupu a expedice jsou
přestřešena zavěšenými markýzami, jeden kus vrat v expedičním úseku je pak doplněn
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o krycí límec nacouvaného kamionu a o vyrovnávací hydraulickou plošinu. Založení
objektu je přepokládáno hlubinné, na vrtaných pilotách, pod sloupy a mezisloupy
ocelové konstrukce opatřených železobetonovými pilotovými patkami, pod obvodovými
stěnami doplněnými o železobetonové základové prahy. Vnitřní vestavek bude mít
ocelovou nosnou konstrukci s vloženým železobetonovým stropem. Obslužná
komunikační galerie i všechna vnitřní schodiště ve výrobních halách budou mít ocelovou
nosnou konstrukci a podlahy vyskládané z ocelových podlahových roštů. Opláštění stěn
hal bude tvořeno skládaným lehkým obvodovým pláštěm. Konstrukčně jde o vodorovné
nosné plechové lamely se zatěsněním (v části rozsahu perforované z akustických
důvodů), nesoucí vrstvu minerální tepelné izolace, včetně její dodatečné vrstvy,
přerušující tepelné mosty v místech výztužných žeber nosných lamel a venkovní
opláštění ze svisle orientovaných profilovaných, povrchově upravených plechů. Do
východní a západní stěny jsou zabudovány sestavy prosvětlovacích hliníkových
prosklených stěn, které mají rovněž za úkol zajistit vizuální kontakt pracovníků s okolím.
Do horních částí těchto ploch jsou vsazena strukturální skleněné výplně, tvořící
„skleněné žaluzie“ potřebné pro větrání. Do horní části všech obvodových stěn jsou pak
vsazeny prosvětlovací pásy, sestavené buď ze systémového hliníkového prosklení,
nebo vyskládané v zasklívacím systému z profilovaného skla. Do takto prosklených
pásů jsou vsazena ventilační křídla opatřená dálkovým ovládáním. Střešní plášť bude
rovněž skládaný, nesený povrchově upraveným profilovaným plechem, uloženým na
ocelové nosné konstrukci střechy, následuje fóliová parozábrana, tepelně izolační
vrstva, aplikovaná ve formě tvrzených minerálních desek, a střešní krytina. Do hřebenů
všech tří hal jsou vloženy podélné obloukové s výplní z čtyřkomůrkového polykarbonátu,
zvenčí opatřeného antireflexní vrstvou. Rovněž do světlíků jsou vsazeny otevíravé, na
dálku ovládané ventilační díly, které budou v součinnosti se střešními odtahovými
ventilátory osazované vzduchotechnikou zajišťovat větrání vnitřního prostoru výrobních
hal. Podlaha ve výrobním objektu bude železobetonová, průmyslová, spočívající na
fóliovém hydroizolačním systému a příslušně upraveném a zhutněném podloží (tělesu
zemního násypu), její finální vrstva bude řešena epoxidovou stěrkou s křemičitým
vsypem, tvořícím nesmekavou povrchovou úpravu. V prostoru expedičního úseku bude
zřízena železobetonová nakládací rampa, včetně šachty pro osazení hydraulické
vyrovnávací plošiny.
Rozhodující většina technologického zařízení bude umístěna ve střední a východní hale
výrobního objektu, zatímco jeho západní hala je určena pro zásobování a přípravné
operace výroby. Toky materiálu a výrobků probíhají od západu (zásobovací vstup)
příčně přes halové soulodí k východu, kde je umístěno vyskladnění. Do 1. NP vestavku
ve východní výrobní hale je situován úsek expedice, ve 2. NP je vytvořen mezanin pro
umístění technických zařízení budovy (kotelna, elektrorozvodna, kompresorovna, sklad).
Další pomocné provozy, doplňující hlavní výrobní proces, jsou umístěny v již výše
popisované jižní části provozně administrativní budovy, vsunuté do krajního severního
modulu prostřední výrobní haly. Jedná se o personální hygienické zařízení, příslušné
k výrobě, kancelář výstupní kontroly (řízení jakosti), propojovací chodbu do vlastní
administrativně provozní části a kancelář (dílnu) měření v 1. NP a o dvě stanoviště
mistrů ve 2. NP, zde spolu s připojeným prostorem pro jednání. Jak kanceláře mistrů,
tak i prostory technického zařízení, vše ve 2. NP, jsou navzájem komunikačně propojeny
obslužnou galerií a s přízemím výrobního úseku jsou spojeny prostřednictvím ocelových
schodišť. Z mistroven jsou přes dvojici vyrovnávacích schodů přístupné administrativní
prostory a hygienické zázemí ve 2. NP provozního objektu.
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SO 05 - sklad hořlavých kapalin

Tento samostatný objekt je řešen osazením kompletizovaného typového ocelového
kontejneru DENIOS, typu WHG 360 K-S, určeného pro skladování hořlavých látek.
Osazení bude realizováno přímo na areálovou zpevněnou plochu, bez dalšího nároku
na základové konstrukce nebo spodní stavbu, záchytná havarijní jímka je přímo součástí
konstrukce kontejneru. Mezi kontejnerem a výrobní halou bude vztyčen přístřešek,
vytvářející přestřešený koridor. Z hlediska konstrukčního uspořádání půjde o ocelovou
konstrukci založenou do základových patek, vyplněnou polykarbonátem.
Celková zastavěná plocha skladu je 16,8 m2, obestavěný prostor je 39,5 m3.
SO 08 - Trafostanice

Trafostanice bude tvořena kompletizovaným prvkem BETONBAU, typové řady UF3060.
Uvnitř objektu je prostor pro vysokonapěťovou rozvodnu, transformátorové stání, NN
elektrorozvaděč a kabelový prostor. Konstrukčně jde o kombinaci prostorového
železobetonového prefabrikátu, tvořící dno a stěny objektu a deskového prefabrikátu
krycí (střešní) desky. Celá trafostanice se osazuje do výkopu opatřeného hutněným
štěrkopískovým ložem, bez dalších nároků na základové konstrukce. Součástí dodávky
budou prostupky pro kabely, vrata, ventilační prvky a mezipodlaha, oddělující spodní
kabelový prostor od vlastního technologického prostoru trafostanice. Stavba bude
doplněna o povrchové úpravy stěn a střechy, pod vraty transformátorové kobky bude
osazen anglický dvorek řešící osazení ventilační mříže v tomto prostoru.
V trafostanici bude osazen vzduchem chlazený transformátor bez olejové náplně.
Celková zastavěná plocha trafostanice je 18 m2, obestavěný prostor je 65,7 m3.
Bližší popis dalších SO, které řeší zejména napojení areálu na vnější infrastrukturu je
uveden v dalších kapitolách oznámení.
Technologické řešení

Ve výrobní hale bude provozována strojírenská výroba, spočívající ve strojním obrábění
železných i neželezných kovů, včetně všech přípravných, pomocných a doprovodných
provozů.
Základní výrobní operací je obrábění kovového tyčového materiálu, výkovků a odlitků na
CNC strojích a na konvenčních strojích. Všechny tyto stroje jsou ve dvoulodí výrobní
haly rozmístěny tak, aby jeden operátor obsluhoval více strojů najednou. Všechny stroje
jsou bez samostatných základů uloženy v kovových odkapávacích vanách a ukotveny
přímo do průmyslové podlahy haly. Třetí loď je určena pro naskladňování materiálu a
pro přípravné operace výroby.
Strojní vybavení výrobní haly bude sestávat z cca 30 ks CNC obráběcích strojů (výrobci
INDEX, HELLER, TAKISAWA, FEELER, aj.) a cca 15 kusů konvenčních strojů (brusky,
drážkovačka, vrtačky, frézky, aj.).
Tyčový materiál bude k zásobníkům jednotlivých strojů dopravován pomocí
vysokozdvižných vozíků a mostových jeřábů, výkovky, odlitky a přířezy se dopravují
v bednách pomocí paletovacích vozíků.
Část produkce odchází od CNC obráběcích strojů na pracoviště dokončovacích prací,
kde jsou ještě finálně upravovány (broušení, vrtání, drážkování, frézování, apod.)
Všechny dohotovené výrobky se v „Bosch“ bednách odvážejí k mycím stolům, kde se
odmašťují. Pro odmašťování se předpokládá použití ekologických saponátů bez obsahu
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organických rozpouštědel. Upotřebené saponáty budou předávány výrobci k regeneraci
(např. firma MS Náchod).
Po odmaštění se výrobky navážejí ke stanovištím kontroly měřením a výstupní kontroly.
Po provedené kontrole jsou výrobky vyskladňovány v úseku expedice.
Předpokládá se zpracovávání cca 45 t kovového tyčového materiálu, nebo jiných
kovových polotovarů ( výkovky, odlitky, přířezy) za týden.
Zásobování výrobny materiálem budou zajišťovat nákladní automobily zásobovacím
vstupem situovaným v severním štítě výrobních hal, západně od administrativně
provozní budovy. Vyskladňování a expedice budou probíhat v expedičním úseku
umístěném rovněž v severní stěně soulodí výrobních hal, východně od provozní budovy.
Zde jsou navrženy expediční rampy, vyvýšené oproti nájezdu – jeden pevný úsek, druhý
pak vybavený hydraulickým vyrovnávacím můstkem a ochranným límcem. Před rampou
je proveden snížený nájezd. Rovněž odvoz produkce budou zajišťovat nákladní
automobily.
Vnitřní dopravu budou ve výrobní hale zajišťovat mostové jeřáby o nosnosti 10 t,
instalované ve všech třech lodích, v součinnosti s plynem poháněnými vysokozdvižnými
vozíky a s ručně vedenými paletovacími vozíky.
Pro zásobování, skladování a přípravné operace výroby je určena západní část haly.
Tyčový materiál zde bude skladován v regálech, odlitky a výlisky v bednách. Dále zde
bude také vyčleněn prostor pro skladování kovového odpadu v kontejnerech.
Při severním štítě východní výrobní haly je vyčleněn již výše zmiňovaný expediční úsek,
určený pro vyskladňování produkce, s dvojici navazujících vrat a expediční rampou se
sníženým nájezdem k ní.
Do patra nad prostorem expedice jsou pak situovány prostory pro technická zařízení
budovy (kotelna, elektrorozvodna, kompresorovna, sklad).
V části provozně administrativní budovy, vsunuté do krajního severního modulu střední
výrobní haly, se nacházejí další provozy a prostory příslušné k výrobě. Jedná se o
hygienické zařízení výrobních dělníků, úsek výstupní kontroly a prostor měření v 1. NP a
kanceláře mistrů s přidruženým prostorem pro jednání + technickou serverovou místnost
ve 2.NP. Z obou podlaží je přímé komunikační propojení výrobního úseku
s administrativně provozní částí.
Olejové hospodářství je umístěno v samostatném skladu (SO 05). Ve skladu olejů jsou
sudy a ostatní přepravní obaly uloženy nastojato na roštové podlaze nad záchytnou
jímkou. Ve skladu jsou vyčleněny prostory i pro skladování odpadů zařazených
v kategorii „nebezpečný odpad“. Celková kapacita skladu je cca 7 m3, v závislosti na
počtu skladovaných druhů a velikosti skladovaných obalů. Předpokládá se uskladnění
následujících druhů v množství:
mazací oleje
řezné oleje
konzervační oleje
emulzní oleje
hydraulické oleje
saponáty

400 l
400 l
200 l
400 l
600 l
200 l

Dále bude ve skladu vyčleněn prostor pro skladování upotřebených olejů a dalších
druhů odpadů. Předpokládá se umístění cca 8 ks 200 l sudů pro následující odpady:
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odpadní mazací, hydraulické, řezné a konzervační oleje, dále emulzní směs, upotřebené
čistící prostředky, zaolejovaná tkanina aj.
Z hlediska provozní doby a počtu zaměstnanců se bude jednat o dvousměnný provoz
v pracovní dny, zaměstnávající celkem 70 osob, z toho 55 pracovníků v dělnických
profesích (45 mužů, 10 žen) a 15 pracovníků v kategorii THP (10 mužů, 5 žen).
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení výstavby

09/2007

Předpokládaný termín dokončení výstavby

03/2008

Zahájení zkušebního provozu

03/2008

Zahájení trvalého provozu

07/2008

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
město Jaroměř
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odstavec 4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Nejbližším rozhodnutím bude vydání územního rozhodnutí. Vydání tohoto rozhodnutí je
v kompetenci Stavebního úřadu MěÚ Jaroměř. Realizaci hodnoceného záměru lze
zahájit po vydání stavebního povolení, které bude vydáno rovněž Stavebním úřadem
MěÚ Jaroměř, podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon). K žádosti o
stavební povolení musí provozovatel doložit potřebné údaje a vyjádření jako např.
doklady o vlastnictví pozemků, výpis z katastru nemovitostí atd.

Širší územní vztahy a fotodokumentace zájmového území jsou patrné z následujících
podkladů:
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Fotodokumentace záměru:
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Dle výpisu z katastru nemovitostí se budoucí areál firmy KRATZER – DUBEN bude
nacházet na následujících pozemcích v k.ú. Jaroměř:
Číslo parcely
2265
2266
2267
2272/2
2275/13
2281
Celkem

2

Výměra (m )
1 546
887
1 564
1 121
2 006
739
7 863

Druh pozemku
Orná půda – ZPF
Orná půda – ZPF
Orná půda – ZPF
Orná půda – ZPF
Orná půda – ZPF
Orná půda – ZPF

Veškeré výše uvedené pozemky jsou ve vlastnictví firmy KRATZER – DUBEN spol.
s r.o.
Veškeré výše uvedené pozemky jsou z hlediska ochrany ZPF zařazeny pod BPEJ
3.11.00, tj. ve II třídě ochrany.
Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF vydal odbor životního prostředí
Městského úřadu v Jaroměři dne 19.2.2007, č.j. OŽP-2110-2/2007-Vo-S-02/07. Tímto
vyjádřením se rovněž stanovuje i rozsah a hloubka skrývky kulturních vrstev půdy (na
ploše 0,6390 ha do hloubky 25 cm, na ploše 0,1373 ha do hloubky 20 cm a na ploše
0,0100 ha do hloubky 10 cm). Celkově bude skryto 1882 m3 ornice. 50 m3 ornice bude
využito na staveništi při provádění konečných terénních úprav, 1832 m3 bude nabídnuto
zemědělskému družstvu AGRO Rožnov, které odtěženou ornici odebere a rozprostře na
zemědělsky využívaných pozemcích.
Napojení areálu na Doleckou ulici a položení přípojek inženýrských sítí si vyžádá
dotčení dalších pozemků, které jsou vedeny v kategorii ostatní plocha. Přehled těchto
pozemků, jejich vlastníci a další potřebné údaje o těchto pozemcích budou uvedeny
v dokumentaci pro územní řízení.
Realizací záměru nedochází k záboru PUPFL.
Hodnocený záměr se nachází v archeologicky významné lokalitě, kterou je prakticky
celé území města Jaroměř a přilehlé okolí. Tato skutečnost znamená, že veškeré
skrývky musí být prováděny pod archeologickým dohledem a v případě výskytu
archeologických nálezů musí být zajištěn záchranný archeologický průzkum, který bude
provádět firma s příslušným oprávněním.
Dále je uveden snímek katastrální mapy zájmového území:
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Chráněná území a ochranná pásma
Zvláště chráněná území
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.
Poloha záměru 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. Vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
k této problematice je uvedeno v příloze oznámení.
Obecně chráněné přírodní prvky

Plochy pro uvažovaný záměr se nachází mimo skladebné prvky ÚSES či významné
krajinné prvky.
Ochranná pásma

Stavba je situována ve vodohospodářsky významných pásmech, a to: v pásmu
hygienické ochrany 2. stupně, vnější, určeném pro ochranu zdrojů podzemních vod,
využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou z Východočeské křídy,
stanoveném rozhodnutím Okresního úřadu v Náchodě, referátu životního prostředí a
zemědělství pod č.j. Vod/5293/92-Z ze dne 23.2.1993 a v Chráněné oblasti přirozené
akumulace vod Východočeská křída, vyhlášeném nařízením vlády č,. 85/1981 Sb., o
chráněných oblastech přirozené akumulace vod.
Ochranná pásma inženýrských sítí

Do hodnoceného území zasahuje ochranné pásma silnice a některých inženýrských sítí.
Podrobnější specifikace bude uvedena v projektové 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 TELECOM, sítě držitele licence

7m
2m
1m
12 m
15 m
20 m
30 m
2m
1m

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,
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§
§
§
§

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.
§
§
§

u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném
území obce - 1 m na obě strany od půdorysu,
u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu
u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

ü Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
§
§

u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení
u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu

ü Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem 274/01
Sb.
ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky
na každou stranu
§
u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m,
§
u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m

ü 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
Dodávky pitné vody do nového areálu KRATZER - DUBEN budou zajištěny nově
budovanou přípojkou DN 150 z veřejné vodovodní sítě. Stávající vodovodní řad DN 160
je veden Hradeckou ulicí. Prostup přípojky pod Hradeckou ulicí je navržen protlakem.
Dále bude přípojka vedena v zemi přes městský pozemek p.č. 4223 až na hranici
areálu, kde bude zřízena podzemní železobetonová vodoměrná šachta, určená pro
umístění vodoměrné soupravy. Ze šachty bude vybudován rozvod pitné vody
k jednotlivým odběrným místům. Veškerá spotřeba vody bude používána pouze pro
sociální potřeby zaměstnanců.
Podzemní nebo povrchové zdroje vody nebudou využívány.
Výstavba

Voda bude odebírána z nové vodovodní přípojky a její množství bude záviset na počtu
pracovníků a rychlosti stavebních prací. Předpokládaná spotřeba vody na jednoho
pracovníka je odvozena z přílohy č. 12 vyhlášky číslo 428/2001 Sb. v platném znění,
kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu, ve výši 120 l/den.
Podle údajů od projektanta bude výstavba probíhat po dobu cca 7 měsíců s průměrným
počtem 20 pracovníků z různých dodavatelských firem. Předpokládaná maximální
spotřeba vody pro sociální účely během výstavby je uvedena v tabulce:
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Průměrný stav pracovníků výstavby
3
Denní spotřeba vody (m )
3
Měsíční spotřeba vody (m )
Doba výstavby (měsíce)
3
Celková spotřeba vody [m ]

20
2,4
50
7
350

Výše uvedená bilance je však podmíněna realizací vodovodní přípojky a napojením
sociálních zařízení staveniště na veřejnou kanalizaci. Pokud tato podmínka nebude
splněna, budou 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 č. 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:
Ø
Ø

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

Dle sdělení oznamovatele budou pro zaměstnance dovážena hotová jídla
v termosetech, nebo mražená hotová jídla. Z hlediska spotřeby vody je uvažována
spotřeba 10 litrů/1 jídlo.
Při předpokládaném počtu 70 zaměstnanců (55 dělníků a 15 THP) je roční spotřeba
vody pro sociální účely uvedena v následující tabulce:
Činnost
Dělníci
THP
Jídelna
CELKEM

Počet pracovníků
55
15
70

3

Roční spotřeba (m /rok)
1 650
240
175
2 065

Technologická spotřeby vody se nepředpokládá.
Požární voda je požadována v množství 14 l/s. Toto množství v daných dimenzích a
tlakových poměrech zajistí tři ks hydrantů – 1 hydrant na přípojce DN 150, 1 hydrant na
vnitřním areálovém vodovodním rozvodu DN 80, 1 stávající hydrant v areálu KIMBERLY
– CLARK, a.s., na venkovních rozvodech DN 80.

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.
Z technologického hlediska se jedná zejména o dovoz CNC a dalších kovoobráběcích
strojů, kompresoru, typového skladu olejů, vybavení trafostanice a rozvoden apod.
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Vzhledem k malému rozsahu stavebních prací a technologického zařízení neovlivňuje
absence těchto údajů závěry oznámení v části posuzování vlivů výstavby na životní
prostředí.
Provoz
Suroviny

Dle provozních zkušeností oznamovatele s technologií přesného obrábění se
předpokládá na navrhovaném strojním zařízení zpracovat cca 45 tun vstupního
kovového materiálu týdně. Jako vstupní kovový materiál bude používán zejména
ocelový a nerezový tyčový materiál, částečně i výkovky a odlitky. V omezeném množství
bude zpracováván i jiný kovový materiál (barevné kovy). Druhová skladba vstupního
kovového materiálu bude odvislá na požadavcích odbytu a bude se i průběžně měnit
v průběhu roku. Z uvedeného množství dovezených kovových surovin se bude vyrábět
cca 15 tun výrobků týdně. Zbývajících cca 30 tun bude kovový odpad. Sklad vstupního
materiálu i sklad hotových výrobků je umístěn ve vyhrazené části výrobní haly.
Pro provoz kovoobráběcích strojů je třeba dále uvažovat spotřebu mazacích,
konzervačních a hydraulických olejů, které fungují jako provozní náplně strojů a dále pak
řezné oleje a emulze, které zajišťují proces vlastního obrábění. Pro odmašťování
hotových výrobků v ekologických mycích stolech se budou používat odmašťovací
přípravky na bázi saponátů bez obsahu organických rozpouštědel.
Předpokládaná spotřeba těchto pomocných surovin je uvedena v tabulce:
Surovina
Hydraulické oleje
Řezné oleje
Mazací oleje
Emulze
Odmašťovací přípravky na bázi saponátů

Spotřeba kg/týden
40
30
60
350
120

3

Spotřeba m /rok
2
1,5
3
17,5
6

Veškeré tyto pomocné suroviny se budou skladovat v přepravních obalech (obvykle 200
litrových sudech) ve skladu olejů. Ve skladu se budou rovněž shromažďovat i
upotřebené oleje a emulze.
Energie
Elektrická energie

Areál firmy bude připojen na distribuční rozvodnou síť společnosti ČEZ, a.s. Z hlavní
linky VN 38,5 kV č. 470 bude před stávající TS č. 961 odbočeno přes svislé odpínače a
přepěťové ochrany jednoduché kabelové zemní vedení VN 38,5 kV do nově
vybudované kabelové trafostanice 38,5/0,4kV v areálu firmy KRATZER-DUBEN.
Investorem tohoto vedení je společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Kabely budou uloženy volně ve výkopu v kabelovém loži se zakrytím, při souběhu
s ostatními podzemními inženýrskými sítěmi budou dodrženy odstupové vzdálenosti podle
ČSN 73 6005, přechody přes komunikace řešeny uložením v kabelových chráničkách
PVC.
V areálu firmy bude osazena průmyslová kabelová trafostanice 38,/0,4kV v rozsahu pro
jedno stání suchého trafa 1600 kVA (osazeno zatím TR-630 kVA) s primárním
nepřímým měřením spotřeby elektrické energie, kategorie B - podnikatelský velkoodběr.
Je uvažováno s typovou kompaktní pochozí trafostanicí typové řady UF 3060 firmy
BETONBAU.
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V trafostanici je umístěn rozvaděč NN – R - TS s jištěním transformátoru proti zkratu a
přetížení. Z tohoto rozvaděče bude napájena rozvodna NN v technické části výrobní
haly.
Náhradní zdroj – dieselagregát nebude osazen, nouzové osvětlení bude provozováno z
vlastních bateriových zdrojů.
Dle podkladů z projektové dokumentace pro územní řízení bude celkový instalovaný
příkon ve výši cca 670 kW, maximální soudobý příkon bude cca 540 kW. Předpokládaný
roční odběr elektrické energie bude cca 2 000 MWh.
Zemní plyn

Zemní plyn bude přiveden středotlakou (STL) plynovodní přípojkou ze stávající veřejné
sítě provozované Východočeskou plynárenskou a.s., STL plynovod DN 200 vede přímo
po pozemku investora, podél východní stěny navrhované stavby. V místě napojení STL
přípojky DN 50 bude zřízen pilířek pro osazení středotlakého obchodního měření plynu,
ve výrobním objektu pak je navržena samostatná, zvenčí přístupná a větraná místnost,
určená pro osazení regulační soupravy STL/NTL.
Areál závodu bude vytápěn z centrální kotelny, která bude umístěna v samostatné
místnosti v technickém vestavku haly. Je navrhován kondenzační kotel HOVAL typ
ULTRAGAS 500D s instalovaným tepelným výkonem od 44 do 452 kW. Potřebný topný
výkon je rozdělen do 2 kotlových jednotek propojených společným kouřovodem.
Napájecí voda pro otopnou soustavu bude upravována kabinetovou úpravnou vody.
V kotelně budou umístěny i dva zásobníky pro ohřev TUV. Navazující teplovodní systém
vytápění bude proveden s teplotním spádem 80/60 0C a s ohledem na prostorovou
rozlehlost výrobní haly a administrativní budovy bude rozdělen do 6 větví se
samostatnými oběhovými čerpadly. Provoz kotelny bude zejména v topné sezóně, mimo
topnou sezónu bude kotelna zajišťovat pouze periodický ohřev TUV. Předpokládaná
roční spotřeba zemního plynu bude cca 50 000 m3/rok. V areálu nebudou provozovány
žádné další technologické spotřeby zemního plynu.
Tlakový vzduch

Tlakový vzduch bude dodáván potrubním rozvodem z vlastní kompresorovny umístěné
ve druhém nadzemním podlaží vestavku ve výrobní hale. Typ kompresoru a bilance
spotřeby vzduchu budou provedeny v dalších stupních projektové přípravy. Předpokládá
se kompletní dodávka typového kompresoru, včetně příslušenství.
Provoz hodnoceného záměru nevyžaduje další energie.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Areál bude napojen na stávající silniční síť, na kterou budou navazovat komunikace
uvnitř areálu a parkoviště pro osobní automobily (28 stání). Vjezd a výjezd z areálu bude
do ulice Dolecká, která se napojuje na ulici Hradecká, což je silnice I třídy E 67 Hradec
Králové – Náchod – Polsko. Realizace záměru nevyžaduje rozšíření nebo úpravy
veřejných komunikací, kromě již zmiňovaných vnitřních komunikací v areálu závodu.
Areál je dobře dostupný i ze stávající sítě MHD, meziměstských linkových autobusů a
z nádraží ČD.
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Výstavba

Ve fázi výstavby může dojít k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které
bude způsobeno odvozem cca 1800 m3 ornice a dovozem stavebních materiálů a
strojního zařízení. Přesun hmot bude probíhat po stávajících hlavních komunikacích a
nevyžaduje žádné rozšíření stávajícího komunikačního systému. Dovoz technologického
zařízení nebude představovat, z hlediska nároků na dopravní infrastrukturu,
významnější zatížení. Jednotlivé stroje a ostatní zařízení budou dodávány jako
kompletní dodávky od jednotlivých dodavatelů.
Rozsah výstavby je relativně malý a časově omezený (cca 7 měsíců). Nároky na
dopravu budou poměrně nízké a v kontextu se stávající intenzitou dopravy na silnici I
třídy E 67 prakticky nevýznamné.
Provoz:

Dle zadání oznamovatele se předpokládá dovoz kovového materiálu ve výši cca 45
tun/týden. Prakticky shodné množství bude ve formě výrobků nebo kovového odpadu ze
závodu odváženo. Při dovozu kovového materiálu budou převažovat TNA, pro odvoz
budou dle objemu zakázek využívány TNA nebo LNA. Zpětné vytěžování nákladních
vozidel není uvažováno. Dovoz ostatních pomocných surovin, odvoz ostatních odpadů
je z hlediska bilance dopravní obslužnosti nevýznamný. Veškerá doprava jak nákladní
tak i osobní bude v souladu s provozem závodu provozována pouze v pracovní dny a
v denní době (kromě příjezdů OA na ranní směnu a odjezdů OA z odpolední směny).
Na základě těchto předpokladů jsou denní, týdenní a roční pohyby nákladních a
osobních vozidel souvisejících s provozem hodnoceného záměru uvedeny v tabulce.
TNA
LNA
OA

Denní pohyby
4
8
70

Týdenní pohyby
20
40
350

Roční pohyby
1 000
2 000
17 500

B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Výstavba
Bodové zdroje znečišťování ovzduší v etapě výstavby nevzniknou. Liniové zdroje
znečišťování ovzduší mohou být představovány provozem nákladní techniky při
provádění zemních prací a při dovozu stavebního materiálu. Vzhledem k tomu, že
výstavba nebude vyžadovat významnější zemní práce, nebude se jednat o významné
zvýšení provozu na okolních komunikacích. Za dočasný plošný zdroj znečišťování
ovzduší je možné považovat vlastní prostor staveniště, který může být krátkodobým
zdrojem sekundární prašnosti. Bilance emisí z plošného zdroje je objektivně těžko
kvantifikovatelná. Doporučení pro omezení emisí z plošného zdroje jsou prezentovaná
v příslušné části předkládaného oznámení.
Provoz
Bodové zdroje
Spalovací zdroje

V areálu bude vytápění zajišťovat centrální kotelna, ve které bude osazen kotel HOVAL
typ ULTRAGAS 500D s instalovaným tepelným výkonem 44 – 452 kW na zemní plyn.
Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu bude cca 50 000 m3. Provoz kotelny bude
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zejména v topné sezóně, mimo topnou sezónu bude kotel zajišťovat pouze periodický
ohřev TUV. Spaliny budou vyvedeny komínem o průměru 300 mm a výšce 11 m do
ovzduší. Vzhledem k tomu, že se jedná o nový zdroj, pro který bude měření emisí
provedeno v rámci zkušebního provozu, jsou emise z tohoto zdroje stanoveny pomocí
doporučených emisních faktorů dle přílohy č.5 nařízení vlády č. 352/2002 Sb.
Znečišťující látka
TZL
SO2
NOx
CO
CxHy

6

Emisní faktor (kg/10 ZP)
20
9,6
1920
320
64

Hmotnostní tok (kg/rok)
1,0
0,5
96
16
3,2

Dle sdělení projektanta bude v kotli osazen plynový hořák tzv. LOW NOx, kde výrobce
garantuje hmotnostní koncentraci oxidů dusíku do 100 mg/m3. Tím poklesne hmotnostní
tok emisí oxidů dusíku minimálně na 50 % z uvedené hodnoty. Na základě
autorizovaných měření obdobných kotlů v jiných provozovnách lze reálně očekávat, že
skutečné hmotnostní koncentrace oxidů dusíku a oxidu uhelnatého budou významně
nižší, než stanovené emisní limity a tudíž i skutečné hmotnostní toky těchto
znečišťujících látek budou nižší, než jsou uvedené hodnoty v tabulce.
Autorizované měření emisí na výstupu z kotle do ovzduší bude provedeno v průběhu
zkušebního provozu.
Technologické zdroje

Kovoobráběcí stroje
Každý kovoobráběcí stroj ve výrobní hale bude napojen na centrální systém
vzduchotechniky, který zajišťuje odvod vzduchu z prostoru kovoobráběcích strojů. Tento
odsávaný vzduch je následně veden přes elektrostatický filtr a látkový filtr z fironu, kde
se zachytí aerosol a případné stržené tuhé částice. Vyčištěný vzduch je v topné sezóně
vracen zpět do výrobní haly, mimo topnou sezónu bude odváděn výduchem do ovzduší.
Účinnost filtračního zařízení bude minimálně 99,9 %. Dodavatel filtrů bude garantovat
koncentraci TZL na výstupu z filtru ve výši max. 1 mg/m3. Při předpokládané instalaci
cca 30 ks kovoobráběcích strojů a množství odsávaného vzduchu ve výši cca 1400
m3/hod od každého stroje bude dosahovat hmotnostní tok TZL max. hodnoty 42 g/hod.
Celkový maximální roční hmotnostní tok TZL bude 168 kg.
Dle Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek
provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, příloha 1, bod 2.7. je
do 31.12.2009 a i následně obrábění kovů (brusírny, obrobny) s celkovým elektrickým
příkonem vyšším než 100 kW středním zdrojem znečišťování ovzduší a emisní limit pro
TZL je stanoven ve výši 50 mg/m3 za obvyklých provozních podmínek. Jak je zřejmé
z předchozího odstavce, bude koncentrace TZL ve výstupním vzduchu minimálně 50 x
nižší, než je stanovený emisní limit.
Autorizované měření emisí TZL na výstupu vzduchotechniky do ovzduší bude
provedeno v průběhu zkušebního provozu.
Odmašťování
Veškeré odmašťování železných i neželezných kovů (polotovarů i výrobků) bude
prováděno v tzv. mycích stolech, tj. v uzavřených typových zařízeních s odvzdušněním
nebo nuceným odtahem do ovzduší. Jsou navrženy dva ponorové mycí stoly od IBS
Scherer Czech s.r.o., typ PS. Odmašťovat se bude ekologickým mycím prostředkem ELextra, který neobsahuje těkavé organické látky.
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Liniové a plošné zdroje znečišťování ovzduší

Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži související s dopravou bylo pracováno s
emisními faktory pro rok 2008. 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:
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Typ vozidla

Emisní úroveň

OA
LNA
TNA

EURO 4
EURO 4
EURO 4

Emisní faktor (g/km)
NOx
Benzen
PM 10
0,1139
0,0019
0,0005
0,2350
0,0013
0,0287
1,4191
0,0075
0,0659

Liniové zdroje jsou spojeny s dopravní obslužností závodu. Při bilancích hmotnostních
toků jednotlivých škodlivin spojených s dopravní obslužností zařízení je uvažováno
s průměrnými pohyby vozidel uvedenými v kapitole B.II.4 oznámení.
Denní pohyby
4
8
70

TNA
LNA
OA

Týdenní pohyby
20
40
350

Roční pohyby
1 000
2 000
17 500

Liniové zdroje:

Na základě uvedených emisních faktorů a dopravní obslužnosti jsou hmotnostní toky
emisí z liniových zdrojů uvedeny v následující tabulce:
-1

NOx
PM10
Benzen

g/m.s
6.471E-07
1.228E-08
2.609E-08

-1

kg/km.den
0.0155294
0.0002946
0.0006262

-1

t/km.rok
0.0049971
2.556E-05
0.0001466

Plošné zdroje:

Jako plošný zdroj jsou uvažovány plochy parkoviště pro OA a vykládky a nakládky
nákladních vozidel. Pro výpočet hmotnostních toků emisí z těchto plošných zdrojů byly
použity již výše uvedené emisní faktory a model dopravní obslužnosti a dále předpoklad
že 1 minuta volnoběžného chodu motoru = ujetí 1 km. Volnoběžný chod motoru je
uvažován v průměru 30 sekund na jeden pohyb.
Při respektování výše uvedených údajů jsou hmotnostní toky emisí znečišťujících látek
z plošných zdrojů souhrnně uvedeny v tabulce:
NOx
PM10
Benzen

g/s
0.0001348
2.557E-06
5.436E-06

kg/den
0.0077647
0.0001473
0.0003131

t/rok
0.0024985
1.278E-05
7.33E-05

B.III.2. Odpadní vody
Výstavba
Odpadní vody v etapě výstavby odpovídají nárokům na vodu v této etapě a lze je
stanovit objemem maximálně 350 m3 pro celou etapu výstavby, která je předpokládána
v délce cca 7 měsíců. Jedná se o splaškové vody, které budou odváděny do městského
kanalizačního sběrače. Nutnou podmínkou pro produkci splaškových vod v období
výstavby je realizace kanalizační přípojky a napojení objektů zařízení staveniště na tuto
kanalizační přípojku. Pokud tato přípojka nebude realizována, budou používána pouze
chemická WC a produkce splaškových vod do městského kanalizačního sběrače bude
nulová. Technologické odpadní vody v průběhu výstavby nevznikají. Srážkové vody
z areálu budou po převážnou dobu výstavby odváděny stávajícím způsobem –
zasakováním do okolního terénu.
Provoz
Splaškové vody

Produkce splaškových vod v období provozu bude odpovídat přibližně spotřebě pitné
vody pro sociální účely, tj. cca 2000 m3/rok. Splaškové vody ze sociálních zařízení
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budou odváděny jednotnou kanalizační přípojkou do veřejného kanalizačního sběrače
města Jaroměř, který je zakončen BČOV. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o
splaškové vody ze sociálních zařízení zaměstnanců závodů (WC, sprchy, kuchyňky,
jídelna), lze reálně předpokládat, že jejich znečištění bude nižší, než ukazatele
znečištění stanovené Kanalizačním řádem města Jaroměř.
Napojení kanalizační přípojky na veřejný kanalizační sběrač bude provedeno ve
stávající lomové šachtě na veřejné kanalizaci DN 400 těsně vně komunikace Hradecká.
Technologické odpadní vody

Technologické odpadní vody při provozu hodnoceného záměru nevznikají.
Srážkové vody

Neznečištěné srážkové vody ze střech objektů budou zaústěny do jednotné kanalizace
a společně se splaškovými vodami budou odváděny kanalizační přípojkou do veřejné
kanalizace. Srážkové vody ze zpevněných ploch, kterou mohou být potenciálně
kontaminovány ropnými látkami (parkoviště OA, prostory vykládky a nakládky), budou
do této kanalizace vedeny přes kanalizační vpustě opatřené sorpčním filtrem. Počty a
dispoziční rozmístění kanalizačních vpustí se sorpčními filtry budou upřesněny
v projektu pro stavební řízení.
V následujících tabulkách je proveden výpočet ročního množství vypouštěných
srážkových vod z areálu závodu, vycházející ze zadaných zastavěných, zpevněných a
zelených ploch, z průměrného ročního úhrnu srážek v hodnoceném regionu ve výši cca
600 mm za rok. Bilance přívalového deště vychází z intenzity deště 150 l/s.ha.
Tab.: Bilance ročního množství srážkových vod
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
3 042
2 630
2 191
7 863

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

3

Qr [m /rok]
1 643
1 105
132
2 880

Tab: Bilance odtokových poměrů
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
3 042
2 630
2 191
7 863

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

Q (l/s)
41,1
27,7
3,3
72,1

3

Q [m /15min]
37
25
3
65

Ochrana podzemních a povrchových vod

Veškeré látky nebezpečné vodám (oleje, emulze, čistící přípravky), včetně odpadů
kategorie „nebezpečný odpad“ budou skladovány v samostatném typovém skladu, který
je určen pro skladování látek nebezpečných vodám. Sklad je opatřen dvojitou podlahou
a tento meziprostor tak vytváří záchytnou, nepropustnou, bezodtokovou havarijní jímku.
V trafostanici bude osazen vzduchem chlazený transformátor bez olejové náplně.
Podlaha ve výrobní hale je řešena jako nepropustná, ve výrobní části bude opatřena
ochranným nátěrem, který bude odolný ropným látkám.
Veškeré komunikace a zpevněné plochy na kterých může dojít k únikům ropných látek
jsou navrženy jako nepropustné se živičným povrchem. Odvod srážkových vod z těchto
ploch je řešen přes kanalizační vpusti se sorpčním filtrem.

27

Výstavba haly KRATZER - DUBEN, spol. s r.o.,
přesné obrábění, Jaroměř
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

B.III.3. Odpady
Výstavba

Z hlediska druhové skladby odpadů a jednotlivých fází výstavby lze produkci odpadů
rozdělit do dvou částí:
odpady vznikající v průběhu zemních prací
Množství výkopové zeminy ze zakládání stavby a přípravy zpevněných ploch bude
stanoveno v projektu pro stavební řízení. Tento odpad bude uložen na mezideponii
v areálu a využit v rámci provádění hrubých terénních úprav. Rovněž tak cca 50 m3
skryté ornice bude využito v rámci konečných terénních úprav. Zbývající část ornice
bude použita dle dispozic orgánu ochrany ZPF. Vzhledem k tomu, že celý areál závodu
byl doposud zemědělsky využíván, kontaminace zeminy se nepředpokládá.
odpady vznikající v průběhu vlastní výstavby uvažovaného záměru
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.
Předpokládaná produkce jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v
následující tabulce:
Kód odpadu
150101
150102
150104
150105
150110
150202
170101
170102
170203
170402
170405
170411
170504
200301
200304

Název odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
Čistící tkanina obsahující nebezpečné látky
Beton
Cihly
Plasty
Hliník
Železo a ocel
Kabely neuvedené pod 170410
Zemina a kamení neuvedené pod 170503
Směsný komunální odpad
Odpad ze septiků a žump

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

Provoz

Při provozu záměru bude tvořit nejvýznamnější položku kovový odpad (cca 1500
tun/rok), který bude před uložením do kontejnerů zbaven zbytků olejů a emulzí. Dále to
budou jednotlivé druhy olejů, emulzí a odmašťovacích prostředků. Předpokládaný
sortiment odpadů a jejich roční produkce jsou uvedeny v tabulce:
Kód odpadu
120101
120103
120107
120109
120110
120112
120120
120121
120199
130110

název odpadu
Piliny a třísky železných kovů
Piliny a třísky neželezných kovů
Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny
Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
Syntetické řezné oleje
Upotřebené vosky a tuky
Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky
Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 120120
Odpady jinak blíže neurčené – upotřebený saponát z odmašťování
Nechlorované hydraulické minerální oleje
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Kód odpadu
130205
130502
130506
150101
150102
150104
150105
150202
160103
160107
160113
160114
160601
170401
170402
170404
170405
170407
200101
200102
200121
200301
200302
200307

název odpadu
Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
Kaly z odlučovačů oleje
Olej z odlučovačů oleje
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkanina znečištěná neb. látkami
Pneumatiky
Olejové filtry
Brzdové kapaliny
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
Olověné akumulátory
Měď, bronz, mosaz
Hliník
Zinek
Železo a ocel
Směsné kovy
Papír a lepenka
Sklo
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Směsný komunální odpad
Uliční smetky
Objemný odpad

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

Jednotlivé druhy odpadů budou shromažďovány odděleně ve vyhrazených a
označených prostorách nebo nádobách. Odpady nebezpečné vodám budou
shromažďovány ve skladu olejů. Odpady budou předávány oprávněným osobám, bude
preferováno jejich využití před odstraňováním. Bude vypracován a předložen ke
schválení provozní řád skladu nebezpečných odpadů. Vzhledem k předpokládané roční
hmotnosti produkovaných odpadů bude vypracován a předložen ke schválení Plán
odpadového hospodářství původce odpadu.
Piliny a třísky železných i neželených kovů, které budou při obrábění vznikat, budou
před uložením do kontejneru zbaveny zbytkového oleje odstředěním.
Konečný sortiment odpadů a množství jednotlivých druhů odpadů bude upřesněn
v průběhu zkušebního provozu.
B.III.4. Hluk, vibrace
(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich
omezení)

Hluk
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
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během výstavby, která je časově omezena. Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce
hluku šířícího se z budoucího staveniště do 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 Hladina akustického tlaku ve Doba používání
LW v dB
vzdálenosti 1 [m]
stroje (hod/den)
LpA10 = 80 dB
4
LpA10 = 83 dB
6
LpA10 = 85 dB
6
LpA10 = 83 dB
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
92 dB(A)

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

4

-

LpA7 = 81 dB
4
LpA1 = 80 dB
6
Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště –
7/hod

Provoz
Z hlediska vyhodnocení akustické situace v etapě provozu bylo uvažováno
s následujícími zdroji hluku, které jsou podrobněji komentovány v hlukové studii, která je
samostatnou přílohou předkládaného oznámení:
Popis technologie: strojírenská technologie, přesné obrábění, stroje umístěné v hale,
maximální hladina hluku v hale do 80 dB.
Doba provozu: 6-22 hod
Režim provozu: kontinuální, monotónní
Popis vzduchotechniky: Větrání haly přirozené. Odsávání aerosolu, 2 jednotky vyfukující
severním směrem, limituji LwA= 65 dB na ústí.
Administrativa: větrání šaten a WC, 2x sání a 2x výfuk s tlumiči limituji LwA= 65 dB na
ústí.
Doba provozu: 6-22 hod
Režim provozu: kontinuální, monotónní
Popis kotelny: 1 komín cca 11m limituji LwA= 65 dB na ústí.
Větrání kotelny severním směrem, sání a výfuk s tlumiči limituji LwA= 65 dB na ústí.
Doba provozu: 0-24 hod
Režim provozu: kontinuální, monotónní
Popis větrání kompresorovny. 2 vzduchem chlazené šroubové kompresory uvnitř
místnosti.
2x sání a 2x výfuk s tlumiči limituji LwA= 65 dB na ústí severním směrem.
Doba provozu: 6-22 hod
Režim provozu: kontinuální, monotónní
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Popis technologie klimatizace: 2x SPLIT 1x pro SERVER a 1x pro místnost měření, na
střeše administrativy severním směrem limituji LwA= 75 dB .
Doba provozu 0-24 hod server i místnost měření.
Režim provozu: kontinuální, monotónní
Popis související vnitrozávodové dopravy:
12 průjezdů nákladních vozů v době od 6-22 hod.
70 průjezdů osobních vozidel v době od 6-22 hod.
Režim provozu: proměnný
Záření
Provoz záměru 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
Vzhledem k charakteru výroby se nepředpokládá vznik zápachu v takovém rozsahu, aby
docházelo k překračování limitních hodnot.
Jiné výstupy
Dle podkladů z projektové dokumentace pro územní řízení se zájmové území nachází
v kategorii nízkého radonového rizika.
Jiné výstupy ovlivňující významně životní prostředí nejsou známy.

B.III.5. Doplňující údaje
Z hlediska předkládané kapitoly není nezbytné uvádět žádné další doplňující informace.
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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.
Fytogeograficky patří zájmové území do obvodu české teplomilné květeny – Českého
termofytika, fytogeografického okresu Východní Polabí, podokresu Jaroměřské Polabí.
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.
Stavba je situována ve vodohospodářsky významných pásmech, a to: v pásmu
hygienické ochrany 2. stupně, vnější, určeném pro ochranu zdrojů podzemních vod,
využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou z Východočeské křídy,
stanoveném rozhodnutím Okresního úřadu v Náchodě, referátu životního prostředí a
zemědělství pod č.j. Vod/5293/92-Z ze dne 23.2.1993 a v Chráněné oblasti přirozené
akumulace vod Východočeská křída, vyhlášeném nařízením vlády č.85/1981Sb., o
chráněných oblastech přirozené akumulace vod.
V kontextu šíře ekologické valence (případně míry tolerance ekosystémů vůči změnám)
je možno pro širší zájmové území dovodit, že se v něm prakticky nevyskytují stanoviště
se specifickými nároky (například zbytky rašelinišť nebo rašelinných luk). Jinak nejsou
zastoupena žádná stanoviště stenoekního charakteru s úzkým intervalem míry tolerance
ke změnám, např. kyselá stanoviště písčin, případně vysychavá lada na výchozech
bazičtějšího podloží (amfibolity).
Z hlediska stávající únosnosti prostředí se nejedná o významně nadlimitně ovlivněnou
lokalitu hlukem.

32

Výstavba haly KRATZER - DUBEN, spol. s r.o.,
přesné obrábění, Jaroměř
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném
území
C.2.1.Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Město Jaroměř a jeho poměrně široké okolí leží podle Quitt,E. (1971) v mírně teplé
klimatické oblasti (MT), v její klimatické jednotce MT 11. Protože hranice klimatických
jednotek nelze v žádném případě pokládat za stabilní, nýbrž za dynamicky proměnlivý
jev v krajině, musíme připustit, že se v zájmové oblasti čas od času více či méně projeví
vliv klimatické jednotky MT 9, vzácněji pak MT 7 ze severu nebo naopak od jihu vliv
klimatické jednotky T 2, teplé klimatické oblasti (T). V období 1961 – 2000 byly podle
ČHMÚ naměřeny jak hodnoty velmi nízké (např. v roce 1980 jen 7,3 °C), tak hodnoty
relativně vysoké (např. v roce 2000 10,4 °C). Průměrné roční teploty vzduchu se
v zájmovém území pohybují kolem 8 °C, ale tato charakteristika je značně proměnlivá
v závislosti na zvoleném pozorovacím období. Obecně lze s velkou pravděpodobností
konstatovat, že starší pozorovací období vykazují nižší průměrné roční teploty vzduchu,
než období novější (tato poznámka ostatně platí většinou i pro průměrné měsíční teploty
vzduchu). Např. pro Hradec Králové je udáván roční teplotní „normál“ za období 1961 –
1990 ve výši 8,5 °C, ale průměrná roční teplota za období 1901 – 1950 je pouze 7,8 °C
(při změně pozorovacího stanoviště), a pro lokalitu Jaroměř byl na základě průměrných
měsíčních a ročních teplot vzduchu jednotlivých roků vypočten dlouhodobý průměr za
období 1961 – 2000 ve výši 8,7 °C, zatímco publikovaný údaj pro stanici Jaroměř za
období 1901 – 1950 má hodnotu pouze 7,6 °C. Nejchladnějším měsícem roku je leden
s průměrnou měsíční teplotou –3,0 °C. Nejteplejším měsícem roku je červenec
s průměrnou měsíční teplotou k 18 °C. Roční chod denních teplot vzduchu je ale obecně
v našich zeměpisných šířkách velmi nerovnoměrný, a to dokonce i v dlouhodobém
průměru. Je možno v něm vypozorovat výraznější ochlazení v první polovině února, v
první polovině dubna a od první poloviny května ("ledoví muži") do konce června
(evropský letní monzun) a výraznější oteplení v polovině října a ve druhé polovině
prosince (vánoční oteplení).
Zima charakterizovaná průměrnou denní teplotou vzduchu 0 °C a nižší začíná v
zájmové oblasti v průměru v první dekádě prosince a končí v druhé polovině poslední
dekády února, tj. trvá cca 80 dní. Velké vegetační období s průměrnými denními
teplotami vzduchu 5 °C a vyššími trvá obvykle od prvních dnů dubna do přelomu října a
listopadu (asi 220 dní) a letní období s průměrnými denními teplotami vzduchu vyššími
než 15 °C trvá v průměru kolem 80 dní od první červnové dekády do konce srpna. Při
hodnocení teplotních poměrů je třeba neustále připomínat metodiku měření teploty
vzduchu. Ta je zjišťována ve výšce 2 m nad zemským povrchem ve velmi specifických
standardizovaných podmínkách (zastínění, proudění vzduchu, zatravněné okolí aj.), a
tak je třeba mít, s ohledem na posuzovanou stavbu, stále na zřeteli tu skutečnost, že ve
vrstvě atmosféry, ve které probíhá silniční doprava, a na zemském povrchu je často buď
výrazně chladněji (viz např. přízemní minimální teploty) nebo naopak výrazně tepleji
(nezastíněné prostory pod vlivem přímého slunečního záření).
Znečištění ovzduší
V souvislosti s předkládaným záměrem jsou v následujících tabulkách uvedeny výsledky
imisního monitoringu NO2 na nejbližších monitorovacích stanicích v Hradci Králové a
Velichovkách.
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Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Hodinové LV :
Hodinové MT :
Hodinové TE :
Roční LV :
Roční MT :
Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita

HVELM
38967

ČHMÚ
539
Velichovky

Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita
HHKSK

2005
Královéhradecký
Náchod
NO2-oxid dusičitý
3
µg/m
200,0
50,0
18
40,0
10,0
Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

Manuální
měřicí
program
GUAJA

Denní hodnoty

Roční
hodnoty

50%
95% 50%
Max.
X1q X2q X3q X4q X
S
N
Kv
Kv Kv
98%
98%
Datum Datum VoM
Datum
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
Kv
95,8 33,1 14,0 15,3 11,9 15,1 22,3 16,2 10,36 358
Max. 19 MV VoL

21.08.

44,7

85

91

91

91 13,8 1,77

Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty

Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

Čtvrtletní hodnoty

3

Roční
hodnoty

50%
95% 50%
Max.
X1q X2q X3q X4q X
S
N
Kv
Kv Kv
98%
98%
Datum Datum VoM
Datum
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
Kv
Kombinované
154,0 98,5
0 27,7
71,7 50,9 29,6 37,3 27,2 24,8 34,5 30,8 10,68 336
měření
CHLM
13.10. 26.09.
0 73,6 16.03.
58,5 90 84 92 70 29,1 1,40 7
Max. 19 MV VoL

ZÚ
396
Hr.Král.20965 Sukovy sady
ČHMÚ
97,9 78,8
Automatizovaný
HHKBA
1503
měřicí program
Hradec
CHLM
10.02. 24.03.
Králové41181
Brněnská

0 28,9

50,5 45,8 29,9 32,0 29,2 31,1 30,3 30,6 7,79 361

0 60,3 09.02.

47,9

90

91

88

92 29,6 1,31

3

C.2.2. Voda
Podzemní voda
Podzemní voda nebyla do konečné hloubky sond zastižena. Lokalita je
z hydrogeologického hlediska místem infiltrace srážkové vody do podzemí. Lokálně je
možné očekávat, že v případě větších atmosférických srážek dojde v některých místech
k výskytu podzemní vody. Nejpravděpodobněji se může voda dočasně vyskytnout
v místech s polohami navážek. Díky charakteru štěrkopískových vrstev však nelze
očekávat trvalý vzestup hladiny podzemní vody.
Stavba je situována ve vodohospodářsky významných pásmech, a to: v pásmu
hygienické ochrany 2. stupně, vnější, určeném pro ochranu zdrojů podzemních vod,
využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou z Východočeské křídy,
stanoveném rozhodnutím Okresního úřadu v Náchodě, referátu životního prostředí a
zemědělství pod č.j. Vod/5293/92-Z ze dne 23.2.1993 a v Chráněné oblasti přirozené
akumulace vod Východočeská křída, vyhlášeném nařízením vlády č. 85/1981 Sb., o
chráněných oblastech přirozené akumulace vod.
Povrchová voda
Prostor lokality je odvodňován Doleckým potokem – plocha povodí 18,5 km2, specifický
odtok 4,5 l/s.km2, průměrný průtok při ústí do Labe 83,2 l/s. Z hlediska ukazatelů
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znečištění je ve II. třídě znečištění (zemědělská výroba). Vzhledem ke skutečnosti, že
posuzovaný záměr není v bezprostředním kontaktu s žádným vodním tokem, není
nezbtyné se touto složkou v popisné části dále podrobněji zabývat.
Výřez vodohospodářské mapy je patrný z následující situace:
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C.2.3. Půda
Půdní pokryv v řešeném území se vytvořil v závislosti na místních geologických a klimatických podmínkách.
Povrchovou vrstvu geologického profilu tvoří sprašová hlína. Je 2,5 – 4 m mocná, má
znaky zeminy zeminy přeplavené, je nevápnitá. Podle laboratorního určení má vlastnosti
středně plastického jílu a není prosedavá.
Na tomto substrátu se vyvinula typická hnědozem, černozemní, včetně slabě oglejených
forem na sprašových hlínách, středně těžká, s těžší spodinou, vodní režim příznivý až
vlhčí.
Veškeré pozemky související se záměrem jsou z hlediska ochrany ZPF zařazeny pod
BPEJ 3.11.00.
Popis BPEJ:
1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu
3 - rozhraní mírně suchého a mírně vlhkého okrsku mírně teplé oblasti

2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce
11 - Hnědozemě na sprašových hlínách, středně těžké s těžší spodinou, vodní režim příznivý až
vlhčí

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
Kontaminace půdy v okolí posuzovaného záměru nebyla prověřována. S ohledem na
charakter dosavadního využití pozemků pro zemědělské účely se znečištění půdy
nepředpokládá.
Zábor PUPFL
Záměr nevyžaduje dočasný ani trvalý zábor PUPFL.
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C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Geomorfologické, geologické a hydogeologické poměry
Město Jaroměř se nachází v nadmořských výškách 250 – 280 m n.m. Terén je mírně
zvlněný s plochými nivami řek. Výrazná terasa se vytvořila na levém břehu Metuje
v blízkosti soutoku s Labem. Tato terénní dispozice byla využita pro vybudování
pevnosti Josefov. Z regionálně geologického hlediska náleží zájmové území k labské
litofaciální oblasti české křídové pánve, budované zde turonskými slínovci. Zvětralé
horniny, při svém povrchu rozložené v eluviální slíny, překrývá vykliňující labská
štěrkopísčitá terasa a povrchové kvartérní eolickodeluviální prachové hlíny. Podzemní
voda vytváří souvislou zvodeň v puklinách slínovcového podloží s hladinou cca 5m pod
terénem. Stupeň intenzity potenciální eroze půdy proudící vodou je nepatný díky rovinné
poloze lokality, intenzita větrné eroze je také nízká.
Základní hydrogeologická situace je patrná z následujícího podkladu:
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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

Dle podkladů z projektové dokumentace se jedná o území, které je zařazeno do
kategorie nízkého rizika.

C.2.5. Fauna a flora
Biogeografické členění
Z hlediska fytogeografického patří území do oblasti Českého mezofytika (Mesophyticum
Massivi Bohemici), fytogeografického okresu Českomoravská vrchovina.
Potenciálně přirozenou vegetací jsou květnaté bučiny (Eu-Fagenion).
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Prvky dřevin rostoucích mimo les
Záměr neovlivňuje žádné prvky dřevin rostoucích mimo les s výjimkou jednoho ovocného stromu
(hrušeň obecná), který je ve velmi špatném stavu, a proto není nutné tuto složku životního
prostředí podrobněji popisovat.

Flora
Botanický průzkum byl proveden dne 28.5.2007. Na lokalitě bylo zjištěno celkem 60
druhů cévnatých rostlin včetně dřevin.
Popis lokality
Lokalita se nachází v jihozápadní části města Jaroměře. Lokalita výstavby je situována
do polní kultury (t.č. řepka olejka), obklopené úzkým pruhem ovsíkové louky a
komunikacemi.
Geobotanická charakteristika lokality
Fytogeografické členění
Fytogeografická oblast: termofytikum
Fytogeografický obvod: České termofytikum
Fytogeografický okres: Východní Polabí, podokres Jaroměřské Polabí
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998)
Střemchová jasenina (Pruno - Fraxinetum)
Seznam lokalizací
1 - Jaroměř, pole, vlastní lokalita výstavby
2 - trávníky Z při silnici na Z okraji lokality
3 - trávníky S u zdi na severním okraji lokality
4 - trávníky a okraj pole na východním okraji lokality u čerpací stanice
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
Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný : 1
Anthoxanthum odoratum L. - tomka vonná : 3
Arctium tomentosum Mill. - lopuch plstnatý : 2, 3
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl - ovsík vyvýšený : 2, 3, 4
Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl : 2, 3, 4

40

Výstavba haly KRATZER - DUBEN, spol. s r.o.,
přesné obrábění, Jaroměř
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění
Ballota nigra L. - měrnice černá : 1
Bellis perennis L. - sedmikrása chudobka : 4
Brassica napus L. - brukev řepka ++ : 1
Bromus hordaceus L. subsp.hordaceus - sveřep měkký : 2, 3
Capsella bursa-pastoris (L.)Med. - kokoška pastuší tobolka : 2, 3
Cerastium holosteoides Fries.em.Hyl. subsp.triviale (Spenner)Möschl - rožec obecný luční : 2
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní : 4
Convolvulus arvensis L. - svlačec rolní : 2, 3
Dactylis glomerata L. - srha laločnatá (+) : 2, 3
Elytrigia repens (L.)Nevsky - pýr plazivý : 1, 2, 3
Euphorbia helioscopia L. - pryšec kolovratec : 1
Fallopia convolvulus (L.)Á.Löve - opletka obecná : 4
Festuca pratensis Huds. - kostřava luční : 3
Festuca rubra L. agg. - kostřava červená : 2, 3
Galium album Mill. - svízel bílý : 2, 3, 4
Galium aparine L. - svízel přítula : 4
Geranium pratense L. - kakost luční : 2, 3
Geranium pusillum Burm.fil. - kakost maličký : 2, 3
Glechoma hederacea L. - popenec obecný : 2
Chenopodium album L. - merlík bílý + : 4
Chenopodium ficifolium Sm. - merlík fíkolistý + : 4
Knautia x posoniensis Degen (=K.arvensis x kitaibelii) - chrastavec bratislavský : 4
Lactuca serriola L. - locika kompasová : 4
Lapsana communis L. - kapustka obecná : 4
Lepidium ruderale L. - řeřicha rumní + : 2
Ligustrum vulgare L. - ptačí zob obecný (+) : 4
Lolium perenne L. - jílek vytrvalý (+) : 2, 3
Matricaria recutita L. - heřmánek pravý : 1, 2, 3
Myosotis arvensis (L.)Hill - pomněnka rolní : 1
Papaver rhoeas L. - mák vlčí : 1, 4
Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý : 1, 2, 3
Poa annua L. - lipnice roční : 2, 3
Poa pratensis L. - lipnice luční (+) : 2
Poa trivialis L. - lipnice obecná (+) : 1
Polygonum arenastrum Bor. - truskavec obecný : 2, 3
Populus x canadensis Moench (=P.deltoides x nigra) - topol kanadský + : 4 (5 ks)
Potentilla reptans L. - mochna plazivá : 2, 3
Prunus cerasus L. - třešeň višeň ++ : 3 (porost u plotu)
Pyrus communis L.em.Gaertn. - hrušeň obecná + : 2 (80cm vyhnilý kmen)
Ranunculus repens L. - pryskyřník plazivý : 4
Rosa canina L. - růže šípková : 3, 4
Solidago canadensis L. - celík kanadský + : 1
Sonchus arvensis L. - mléč rolní : 4
Sonchus oleraceus L. - mléč zelinný : 2, 3
Sorbus aucuparia L. - jeřáb ptačí (+) : 4
Symphytum officinale L. - kostival lékařský : 2, 3
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská : 2, 3
Thlaspi arvense L. - penízek rolní : 4
Trifolium repens L. - jetel plazivý (+) : 2
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - heřmánek nevonný + : 1
Trisetum flavescens (L.)P.B. - trojštět žlutavý : 3, 4
Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá : 2, 3
Veronica chamaedrys L. - rozrazil rezekvítek : 4
Viola arvensis Murray - violka rolní : 1

Fauna

Kvalitativním průzkumem byly zjištěny většinově běžné druhy, vázané na urbanizované
prostředí města, ruderály, křoviny a na blízkost sídel, jde o stanoviště s výrazně
ochuzeným druhovým spektrem. Pokud byly zjištěny druhy zvláště chráněné, jsou
zvýrazněny podtržením a uvedením kategorie ochrany dle vyhl. č. 395/1992Sb.(§§§kriticky ohrožené druhy, §§ - silně ohrožené druhy, § - ohrožené druhy). Konkrétní
výstupy provedených terénních šetření lze shrnout následovně:
•
•

•

ze savců hraboš polní (Microtus arvalis), potkan (Rattus norvegicus), rejsek (Sorex sp.)
z ptáků: vrabec domácí (Passer domesticus), stehlík obecný (Carduelis carduelis), konipas bílý
(Motacilla alba), kos černý (Turdus merula), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), holub hřivnáč
(Columba palumbus), h. domácí (C. livia f. domestica), pěnkava obecná (Fringilla coelebs).
V prostoru se proletují rorýs obecný (Apus apus - §), vlaštovka obecná (Hirundo rustica - §), jiřička
obecná (Delichon urbius).
Obojživelníci, plazi: žádní zástupci nezjištěni
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•
-

•

Hmyz:
brouci – střevlíčci Poecilus cupreus, páteříček sněhový (Cantharis rustica), m. bramborová
(Leptinotarsa decemlineata), vrbaři rodu Clytra, krytohlavové rodu Cryptocephalus, slunečko
sedmitečné (Coccinella septempunctata)
motýli – babočka paví oko (Nymphalis io), b. kopřivová (Aglais urticae), bělásek zelný (Pieris
brassicae), můra gamma (Plusia gamma), aj.
blanokřídlí – včela medonosná (Apis melifera), z mravenců mravenci rodů Lasius a Myrmica, dále
lumci rodu Ophion.
dvoukřídlí –bzučivky rodů Calliphora a Lucillia, masařky rodu Sarcophaga
ploštice –kněžice páskovaná (Graphosoma italica
rovnokřídlí – kobylka zelená (Tettigonia viridissima), sarančata rodu Chortippus
škvoři – pod materiály zástupci rodu Forficula
Jiní bezobratlí - slíďáci rodu Pardosa, páskovky rodu Cepaea. Zvláště chráněné druhy jiných
bezobratlých vyžadují jiný typ prostředí.

Zájmové území není příhodné pro výskyt reprezentativních nebo unikátních populací
zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů živočichů. Lesní porosty nejsou
v dosahu zájmového území.
Zvláště chráněná území

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
Území přírodních parků

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
Významné krajinné prvky

V zájmovém území záměru se nenacházejí žádné VKP „ze zákona“, definované § 3
písm. b/ zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění. V prostoru uvažovaného záměru se
nenachází žádný registrovaný VKP podle § 6 zákona o ochraně přírody a krajiny,
zpracovatelskému týmu Oznámení alespoň není známa okolnost případné registrace
některého přírodního segmentu v kontaktu nebo blízkém okolí zájmového území za
registrovaný VKP.
Evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Zájmové území není 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.
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
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. Ekologická stabilita dotčeného
území je velice nízká. Plochy, které jsou zemědělsky obdělávané vykazují nízkou
stabilitu. Bezprostřední blízkost průmyslových objektů, obytné zástavby a vysoká
frekvence dopravy po hlavním komunikačním tahu nedávají dané lokalitě ani výhledově
možnosti zlepšení ekologické stability území.
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Širším územím procházejí biokoridory regionální úrovně – jsou jimi Labe, Úpa a Stará
Metuje. Vlastní lokální ÚSES se v hodnoceném území omezuje na lokální biocentrum č.
9 Dolecký rybník
q

Rybník o rozloze cca 4 ha s bohatým břehovým porostem (jasan, vrba, olše, topol),
nad zátopou vlhká louka s rákosem a náletem olše a vrby. Východně od rybníka
smíšený lesík (borovice, smrk, modřín, javor, bříza, topol)

q

Návrh opatření: Ponechat vodní plochu a okolní porosty (rákosiště) přirozenému
vývoji, v lesíku omezit jehličnany, nahradit dřevinami typu dub, habr, javor.

q

Dolecký potok je lokální biokoridor.

Realizací předkládaného záměru nebude ovlivněn žádný z prvků územního systému
ekologické stability krajiny.
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 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, harmonického měřítka 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 do území,
s převládajícím pozměněným rázem ve vazbě na plánované funkční využití území.

C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání
Charakter městské čtvrti

Krajina má charakter roviny se stávajícím zemědělským využitím v těsném kontaktu
s areálem firmy Kimberly Clark, ČS PHM a dalšími průmyslovými objekty.
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Ochranná pásma

Stavba se nedotkne ochranných pásem kulturních památek, chráněných území,
významných krajinných prvků. Technická ochranná pásma nejsou předmětem tohoto
posouzení.
Stavba je situována ve vodohospodářsky významných pásmech, a to: v pásmu
hygienické ochrany 2. stupně, vnější, určeném pro ochranu zdrojů podzemních vod,
využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou z Východočeské křídy,
stanoveném rozhodnutím Okresního úřadu v Náchodě, referátu životního prostředí a
zemědělství pod č.j. Vod/5293/92-Z ze dne 23.2.1993 a v Chráněné oblasti přirozené
akumulace vod Východočeská křída, vyhlášeném nařízením vlády č,. 85/1981 Sb., o
chráněných oblastech přirozené akumulace vod.
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.
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Architektonické a jiné historické památky

Hodnocený záměr se nachází v archeologicky významné lokalitě, kterou je prakticky
celé území města Jaroměř a přilehlé okolí. Tato skutečnost znamená, že veškeré
skrývky musí být prováděny pod archeologickým dohledem a v případě výskytu
archeologických nálezů musí být zajištěn záchranný archeologický průzkum, který bude
provádět firma s příslušným oprávněním.
Jiné charakteristiky životního prostředí

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

Stavba je v souladu s územním plánem města Jaroměř (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 není významný, přesto lze očekávat, 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 nebyl k dispozici
projekt organizace výstavby, tudíž nejsou informace o předpokládaném průběhu
výstavby a nasazení stavební techniky. Je však patrné, že vzhledem k situování záměru
a vzdálenosti nejbližší obytné zástavby se nemůže etapa výstavby negativně projevit ve
vztahu k nejbližší obytné zástavbě.
Provoz

Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
n znečištění ovzduší
n hluk
n znečištění vody a půdy
Znečištění ovzduší

Součástí předkládaného oznámení je rozptylová studie, vyhodnocující příspěvky NO2
záměru k imisní zátěži zájmového území. Vzhledem k použití nízkoemisního plynového
kotle nedojde vlivem provozu nového středního zdroje znečištění ovzduší k reálnému
ovlivnění lokality. Lze tudíž vyslovit závěr, že provoz záměru se nijak významněji
neprojeví ve vztahu k vlivům na obyvatelstvo.
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Hluk

Součástí předkládaného oznámení je akustická situace, vyhodnocující akustickou situaci
v zájmovém území v souvislosti s předpokládaným provozem posuzovaného záměru.
Výrobní závod bude umístěn v západní části města, v její průmyslové části. Nejbližší
rodinný dům v zahradě je vzdálen od lokality 94 m. Jižním směrem je benzinová pumpa
a za ní rodinné domky cca 130 m daleko. Směrem západním je pole a za ním v údolí u
rybníka statek a rodinné domky cca 280 m daleko.
Výsledky výpočtů jsou podrobněji komentovány v akustické studii, která je samostatnou
přílohou předkládaného oznámení. Z akustické studie vyplývá, že posuzovaný záměr
nebude významněji ovlivňovat akustickou situaci v zájmovém území.
Znečištění vody a půdy

Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půd lze záměr
označit za nulový, protože vlastní provoz 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.
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 situování záměru, 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.
Sociální a ekonomické důsledky

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

Vzhledem k lokalizaci záměru lze vyloučit negativní ovlivnění obyvatelstva u nejbližších
trvale obytných objektů.
Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby

Z hlediska charakteru záměru je patrné, že tento vliv nenastává.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na ovzduší v souvislosti s provozem plynové
kotelny jako jediného zdroje znečišťování ovzduší byl vyhodnocen rozptylovou studií,
která je samostatnou přílohou předkládaného oznámení. Výpočet příspěvků k imisní
zátěži byl proveden ve výpočtové síti 250x250 m pro 108 výpočtových bodů a dále pro
12 referenčních bodů. Výsledky výpočtů jsou podrobněji rozvedeny v rozptylové studii,
v následujících obrázcích jsou sumarizovány výsledky výpočtů pro referenční body a
body výpočtové sítě.
Výpočtová síť - HODINOVÉ MAXIMÁLNÍ HODNOTY NO2:
BODY SÍTĚ, MAXIMÁLNÍ IMISNÍ KONCENTRACE- Kmax
0,16
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Čísla bodů v síti

Výpočtová síť - ROČNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY NO2:
BODY SÍTĚ, ROČNÍ PRŮMĚRNÉ KONCENTRACE- Kr
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mg/m3
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Referenční body - HODINOVÉ MAXIMÁLNÍ HODNOTY NO2:
REFERENČNÍ BODY, MAXIMÁLNÍ KONCENTRACE- Kmax
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Čísla referenčních bodů

Referenční body - ROČNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY NO2:
REFEREČNÍ BODY, ROČNÍ PRŮMĚRNÉ KONCENTRACE- Kr
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Čísla referenčních bodů

Z výsledků výpočtů vyplývá, že nejvyšší vypočtená koncentrace NO2 k hodinovému
aritmetickému průměru činí 0,217 µg.m-3, ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
0,00063 µg.m-3. Vzhledem k použití nízkoemisního kotle lze tudíž vyslovit závěr, že
nedojde k reálnému ovlivnění lokality z hlediska znečištění ovzduší. Záměr tak lze
označit z hlediska velikosti vlivu za malý, z hlediska významnosti vlivu za málo
významný.
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Z hlediska popisu technologie jsou pro další projektovou přípravu formulována
následující doporučení:
•

kotel na zemní plyn bude osazen nízkoemisními hořáky z hlediska emisí oxidů dusíku. Výrobce
kotle bude garantovat dodržení hmotnostních koncentrací NOx do 100 mg/m3

•

v rámci zkušebního provozu bude provedeno autorizované měření emisí středních zdrojů
znečišťování ovzduší a TZL na výstupu odsávání od kovoobráběcích strojů

•

veškeré odmašťování výrobků bude prováděno výhradně v mycích stolech

•

pro odmašťování budou používány pouze ekologicky nezávadné přípravky

D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na charakter odvodnění oblasti a na vodní toky

Neznečištěné srážkové vody ze střech objektů budou zaústěny do jednotné kanalizace
a společně se splaškovými vodami budou odváděny kanalizační přípojkou do veřejné
kanalizace. Srážkové vody ze zpevněných ploch, kterou mohou být potenciálně
kontaminovány ropnými látkami (parkoviště OA, prostory vykládky a nakládky), budou
do této kanalizace vedeny přes kanalizační vpustě opatřené sorpčním filtrem. Počty a
dispoziční rozmístění kanalizačních vpustí se sorpčními filtry budou upřesněny
v projektu pro stavební řízení.
V následujících tabulkách je proveden výpočet ročního množství vypouštěných
srážkových vod z areálu závodu, vycházející ze zadaných zastavěných, zpevněných a
zelených ploch, z průměrného ročního úhrnu srážek v hodnoceném regionu ve výši cca
600 mm za rok. Bilance přívalového deště vychází z intenzity deště 150 l/s.ha.
Tab.: Bilance ročního množství srážkových vod
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
3 042
3 258
1 563
7 863

3

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

Qr [m /rok]
1 643
1 368
94
3 105

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

Q (l/s)
41,1
34,2
2,3
77,6

Tab: Bilance odtokových poměrů
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
3 042
3 258
1 563
7 863

3

Q [m /15min]
37
31
2
70

Vlivy na jakost povrchových vod

Výstavba
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 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 tomto 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
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Provoz
Splaškové vody

Produkce splaškových vod v období provozu bude odpovídat přibližně spotřebě pitné
vody pro sociální účely, tj. cca 2000 m3/rok. Splaškové vody ze sociálních zařízení
budou odváděny jednotnou kanalizační přípojkou do veřejného kanalizačního sběrače
města Jaroměř, který je zakončen BČOV. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o
splaškové vody ze sociálních zařízení zaměstnanců závodů (WC, sprchy, kuchyňky,
jídelna), lze reálně předpokládat, že jejich znečištění bude nižší, než ukazatele
znečištění stanovené Kanalizačním řádem města Jaroměř.
Napojení kanalizační přípojky na veřejný kanalizační sběrač bude provedeno ve
stávající lomové šachtě na veřejné kanalizaci DN 400 těsně vně komunikace Hradecká.
Technologické odpadní vody

Technologické odpadní vody při provozu hodnoceného záměru nevznikají.
Srážkové vody

Srážkové vody ze zpevněných ploch, kterou mohou být potenciálně kontaminovány
ropnými látkami (parkoviště OA, prostory vykládky a nakládky), budou do této
kanalizace vedeny přes kanalizační vpustě opatřené sorpčním filtrem.
Čisté srážkové vody ze zastavěných ploch budou odváděny přímo do kanalizace.
Z hlediska minimalizace rizika ovlivnění jakosti povrchových a podzemních vod v rámci
provozu lze formulovat předkládanou dokumentací následující doporučení:
•

srážkové vody ze zpevněných ploch a komunikací, kde může dojít ke kontaminaci ropnými
látkami budou do společné kanalizace odváděny přes kanalizační vpustě ve kterých budou
vloženy sorpční filtry

•

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

•

provozní řád bude zahrnovat
v kanalizačních vpustích

•

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

•

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

požadavek

na

pravidelnou

kontrolu

sorpčních

filtrů

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

Dle výpisu z katastru nemovitostí se budoucí areál firmy KRATZER – DUBEN bude
nacházet na následujících pozemcích v k.ú. Jaroměř:
Číslo parcely
2265
2266
2267
2272/2
2275/13
2281
Celkem

2

Výměra (m )
1 546
887
1 564
1 121
2 006
739
7 863

Druh pozemku
Orná půda – ZPF
Orná půda – ZPF
Orná půda – ZPF
Orná půda – ZPF
Orná půda – ZPF
Orná půda – ZPF

BPEJ - třída ochrany
3.11.00 II.
3.11.00 II.
3.11.00 II.
3.11.00 II.
3.11.00 II.
3.11.00 II.

Veškeré výše uvedené pozemky jsou ve vlastnictví firmy KRATZER – DUBEN spol.
s r.o.
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) 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.
2) 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:
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.
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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.

V uvedeném případě se z hlediska všech vyjímaných pozemků jedná dle BPEJ o třídu
ochrany II., tedy o půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů
nadprůměrnou produkční schopnost, které jsou pouze podmíněně zastavitelné.
Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF vydal odbor životního prostředí
Městského úřadu v Jaroměři dne 19.2.2007, č.j. OŽP-2110-2/2007-Vo-S-02/07. Tímto
vyjádřením se rovněž stanovuje i rozsah a hloubka skrývky kulturních vrstev půdy (na
ploše 0,6390 ha do hloubky 25 cm, na ploše 0,1373 ha do hloubky 20 cm a na ploše
0,0100 ha do hloubky 10 cm). Celkově bude skryto 1882 m3 ornice. 50 m3 ornice bude
využito na staveništi při provádění konečných terénních úprav, 1832 m3 bude nabídnuto
zemědělskému družstvu AGRO Rožnov, který odtěženou ornici odebere a rozprostře na
zemědělsky využívaných pozemcích.
Ve vztahu k výše uvedenému metodickému pokynu dne 1.10.1996 čj. 00LP/1067/96 lze
vliv na zábor ZPF z hlediska velikosti vlivu označit za středně velký, z hlediska
významnosti vlivu za středně významný.
Znečištění půdy

Stávající situace a výstavba
Etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality půd. Přesto pro další
minimalizaci tohoto rizika jsou navržena následující opatření:
• na zařízení staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro
stavební mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím
sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniku ropných látek

• v případě úniku ropných látek nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

• na staveništi bude dostatek sanačních prostředků pro likvidaci případných havárií
Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Záměr s ohledem na velikost rozlohy objektu nebude znamenat patrnou změnu místní
topografie. Vlivy na stabilitu a erozi půdy je možno pokládat za nevýznamné, poněvadž
nebudou vytvářeny žádné příkré svahy. Vliv lze označit za malý a nevýznamný.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Výstavba
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 odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby odpovídá zhotovitel stavby.
Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o provedení prací. Množství všech
odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze objektivně určit. Z hlediska problematiky
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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 škodlivých vodám ze všech uvažovaných
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 se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti

•

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

Provoz
Z hlediska vlastního provozu nelze objektivně předpokládat významnou
pravděpodobnost kontaminace půd při respektování opatření navržených tímto
oznámením a při dodržení technického řešení stavby v souladu se zpracovaným
zadáním a při respektování příslušných provozních směrnic. Pro další projektovou
přípravu jsou formulována následující doporučení:
•

provozovatel předloží ke kolaudaci stavby schválený Plán odpadového hospodářství původce
odpadu

•

provozovatel předloží ke kolaudaci stavby schválený provozní řád skladu nebezpečných
odpadů a souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

•

piliny a třísky železných i neželezných kovů budou před uložením do shromažďovacího
kontejneru zbaveny zbytků olejů a emulzí odstředěním

Obecně lze vyvodit závěr, že při respektování navržených doporučení je možné vliv na
kontaminaci půd označit z hlediska významnosti jako nevýznamný až nulový.

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
Lokalita se nachází v jihozápadní části města Jaroměře. Lokalita výstavby je situována
do polní kultury (t.č. řepka olejka), obklopené úzkým pruhem ovsíkové louky a
komunikacemi.
Vlivy na floru

Realizací posuzovaného záměru dojde k trvalé změně habitatu prostředí tím, že
současný částečný bylinotravní pokryv bude nahrazen zpevněnými a zastavěnými
plochami.
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V kontextu dotčení druhové skladby rostlin lze konstatovat, že nebudou dotčeny prostory
známých výskytů zvláště chráněných druhů rostlin. Ve vztahu k dotčení druhové
rozmanitosti je možno konstatovat, že se záměr dotkne stanoviště běžných druhů
rostlin, které jsou zcela hojné na řadě analogických ploch v okolí, lokalita sama
nepředstavuje prostor výskytu reprezentativních či unikátních fytocenóz. Uvedené vlivy
je možno v daném kontextu pokládat za mírně nepříznivé, trvalé, ale málo významné.
S výjimkou důsledné rekultivace pozemků, dotčených stavebními pracemi, vlivy na floru
nevyžadují žádná další specifická opatření. Vliv lze označit za malý a málo významný.
Vlivy na prvky dřevin rostoucí mimo les

Realizací záměru dojde ke kácení prvků dřevin rostoucích mimo les, a to jedné hrušně
ve špatném zdravotním stavu. Vliv lze označit za malý a málo významný.
Vlivy na faunu

Druhové spektrum fauny je v zájmové lokalitě velice ochuzené. Lze tedy celkem
spolehlivě i v tomto případě vyvodit závěr, že vlastní lokalita není místem trvalého
výskytu organismů vyžadujících zvláštní ochranu podle přílohy III vyhlášky MŽP ČR
395/21992 Sb.
Drobnými zemními pracemi budou likvidovány některé populace epigeického hmyzu a
drobných hlodavců, vázaných na dané území, tyto druhy jsou však zastoupeny na
analogických lokalitách v okolí v hojném počtu.
Vlivy na lesní porosty

Záměr v navrhované podobě nepředpokládá žádný zásah do lesních porostů. Vliv
nenastává.
Vlivy na další významné krajinné prvky

Tento vliv vzhledem k situování zájmového území nenastává.
Vlivy na ÚSES

Zájmové území je mimo kontakt s jakýmkoliv skladebným prvkem ÚSES. Vliv
nenastává.
Vlivy na další ekosystémy

Záměrem nejsou dotčeny jiné než popsané ekosystémy. Vliv lze označit za malý.
Významným biologickým vlivem může být ruderalizace území po výstavbě z důvodu, že
plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány. Otevřené plochy
jsou totiž vystavovány nástupu ruderálních rostlin a jednoletých plevelů, které mohou
znamenat i ovlivnění druhové skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí. Je proto
doporučeno uplatnit následující podmínku:
•

důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů

Vlivy na lokality evropského významu

Zájmové území záměru není v kontaktu s žádnou zařazenou (evidovanou) evropsky
významnou lokalitou národního seznamu soustavy NATURA 2000, ve smyslu vymezení
dle §§ 45a až 45d zák. č. 218/2004 Sb., proto tento vliv nenastává.
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D.I.7. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Pro posouzení vlivu navrhovaného záměru výstavby na krajinu je rozhodující změnou
to, že dojde ke vzniku nové charakteristiky území kompletní náhradou doposud
nezastavěných a nezpevněných ploch zpevněním a zástavbou vlastním objektem
záměru s tím, že tato změna charakteristiky území je řešena při okraji zastavěného
území města. Nelze tak uplatnit standardní metodické postupy hodnocení vlivů na
krajinný ráz, poněvadž jeho základní atributy nelze metodicky vymezit.
Pohledový soulad s okolím bude nutno dle názoru zpracovatele oznámení dořešit
komplexními sadovými úpravami .
Investorem navrhovaná aktivní varianta záměru neznamená výraznou změnu stávajících
estetických parametrů vlastního zájmového území.
Záměr nevyžaduje zvláštní infrastrukturu nebo vyvolané investice, které by mohly
ovlivnit charakter krajiny (městského organismu), stav ekosystémů či způsob využití
území. Záměr v sobě neobsahuje prostory, které by vyžadovaly zvláštní ochranu
ohledně radonového rizika.
Určitým nebezpečím však je ruderalizace území v rámci dočasného deponování
materiálů a po jejich odvezení v důsledku nedostatečné rekultivace, skrývky a ukládání
živinově bohatých materiálů vytváří ideální předpoklady pro šíření neofytních a
invazních druhů rostlin s možností jejich zavlečení i do hodnotnějších enkláv a prostorů
v okolí zájmového území.
D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměr může znamenat ovlivnění zájmů památkové péče. 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 archeologické nálezy.
Z hlediska provádění zemních prací bude postupováno ve smyslu zákona č.20/87 Sb. o
státní památkové péči a zákona č 242/92 Sb.

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 nejsou očekávány žádné významné negativní vlivy na jednotlivé
složky životního prostředí.

D.III. Údaje o možných
přesahujících státní hranice

významných

nepříznivých

Přeshraniční vlivy ve spojitosti s předkládaným záměrem nenastávají.
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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:
•

kotel na zemní plyn bude osazen nízkoemisními hořáky z hlediska emisí oxidů dusíku; výrobce
kotle bude garantovat dodržení hmotnostních koncentrací NOx do 100 mg/m3

•

veškeré odmašťování výrobků bude prováděno výhradně v mycích stolech

•

pro odmašťování budou používány pouze ekologicky nezávadné přípravky

•

srážkové vody ze zpevněných ploch a komunikací, kde může dojít ke kontaminaci ropnými
látkami budou do společné kanalizace odváděny přes kanalizační vpustě ve kterých budou
vloženy sorpční filtry

•

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

•

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných
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

•

piliny a třísky železných i neželezných kovů budou před uložením do shromažďovacího
kontejneru zbaveny zbytků olejů a emulzí odstředěním

•

pro stavbu bude vypracován plán 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 tomto 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

•

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

•

na zařízení staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro
stavební mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím
sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniku ropných látek

•

v případě úniku ropných látek nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

•

na staveništi bude dostatek sanačních prostředků pro likvidaci případných havárií

•

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 se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití
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•

smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti

•

důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů

•

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

•

provozní řád bude zahrnovat
v kanalizačních vpustích

•

provozovatel předloží ke kolaudaci stavby schválený Plán odpadového hospodářství původce
odpadu

•

provozovatel předloží ke kolaudaci stavby schválený provozní řád skladu nebezpečných
odpadů a souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

•

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

•

v rámci zkušebního provozu bude provedeno autorizované měření emisí středních zdrojů
znečišťování ovzduší a TZL na výstupu odsávání od kovoobráběcích strojů

•

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

požadavek
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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+. Hodnocení vlivu imisí z bodových,
plošných a liniových zdrojů znečištění bylo provedeno podle metodiky SYMOS 97.
Seznam použité literatury a podkladů
1) Výstavba haly KRATZER-DUBEN, spol. s r.o., přesné obrábění, ATELIER TSUNAMI s.r.o. Náchod,
2007
2) Culek M. (1995, edit): Biogeografické členění České republiky. Praha, Enigma, 357 str.
3) Procházka F. (2001, edit.): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce
2000). - Příroda, Praha, 18:1-166.
4) Neuhäuslová Z. a kol.. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - Academia,
Praha.
5) 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.
6) Míchal I. (1999) : Metodika hodnocení krajinného rázu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR –
problémy a výsledky. – Ochrana Přírody, Praha, 54: 188-189.
7) 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.
8) 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
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,16:1-74
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

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.
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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.

F. ZÁVĚR
V rámci předkládaného oznámení byl předložený záměr 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 „Výstavba haly KRATZER – DUBEN, spol. s r.o.,
přesné obrábění - Jaroměř“. Dle přílohy č.1 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění se jedná o
záměr v kategorii II. (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod 10.4. – skladování vybraných
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví
škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro
reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 tunu, kapalných
hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 tun. Záměr dále naplňuje dikci
bodu 10.6. v kategorii II - Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o
celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu jako podlimitní stavba dle bodu 10.15. V obou
případech je příslušným úřadem pro zjišťovací řízení Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Situace záměru je patrná z následujícího obrázku:

Záměr lze charakterizovat následujícími údaji:
Ø Celková zastavěná plocha - 3 042 m2
Ø Parkovací stání pro osobní automobily - 28 stání
Ø Průměrná týdenní kapacita zpracovávaných kovových surovin – 45 tun.

Jedná se o výstavbu nového závodu firmy KRATZER – DUBEN v katastrálním území města
Jaroměř. V rámci záměru bude realizována výrobní hala, provozně administrativní budova,
pomocné provozy, zpevněné plochy a komunikace a napojení na inženýrské sítě. Navrhovaný
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záměr je umístěn v katastrálním území Jaroměř, jihozápadním směrem od historického jádra
města Jaroměře, při příjezdu od Hradce Králové, v lokalitě „Na Cihelnách,“ a to v prostoru
rozvíjející se průmyslové zóny („Pražské předměstí“). Vlastní staveniště je v zásadě rovinaté, s
jen velmi mírným spádem v severojižním směru, dosud zemědělsky využívané jako orná půda.
Ze severní strany je stavební pozemek lemován místní komunikací – Dolecká ulice, která je
oproti pozemku stavebníka vyvýšena o cca 0,75 m. Od východu je stavební pozemek vymezen
stávající průmyslovou zástavbou včetně jejího betonového oplocení, které s výjimkou parcely
p.p.č. 2272/3 běží podél celé této hranice. Z jihu je staveniště vymezenou parcelou p.p.č. 4223 –
orná půda, ve vlastnictví Města Jaroměře. Od západu pak se stavebním pozemkem sousedí
prozatím zemědělsky využívané pozemky soukromých vlastníků.
Areál bude napojen vjezdy na ulici Dolecká, která se napojuje na ulici Hradecká, což je silnice I.
třídy E 67.
Architektonické řešení vlastních stavebních objektů je vedeno cílenou snahou výrazově odlišit
obě základní části stavby, tedy výrobní halu a provozně administrativní budovu.
Architektonickými prostředky bude zvýrazněno jejich odlišné konstrukční i provozní uspořádání.
Architektonické řešení je ve vazbě na uplatněné urbanistické uspořádání dále vedeno snahou
navrhovanou stavbu bezproblémově začlenit do prostředí rozvíjející se průmyslové zóny, kde je
již situována stávající zástavba: výrobna společnosti KIMBERLY–CLARK,a.s. (nejbližší a
prakticky sousedící), čerpací stanice PHM BENZINA, a.s. a provozně - výrobní areály situované
východně od navrhované výstavby. Exponovány jsou zejména pohled z hlavní ulice Hradecké,
odkrývající převážně boční západní a zadní jižní fasádu ale i čelní pohled z ulice Dolecké,
směřující na vstupní průčelí závodu. Do uspořádání venkovních povrchů jednotlivých stavebních
objektů jsou také promítnuty požadavky požárně bezpečnostního řešení, větrání, osvětlení a
ochrany okolí proti hluku.
Výtvarné řešení stavby bezprostředně navazuje na její architektonické uspořádání a doplňuje jej
volbou materiálů a barevného ztvárnění venkovních povrchů. Barevné řešení venkovních
povrchů vychází z firemního stylu investora. Stěžejní rozsah povrchů výrobní části bude stříbřitě
šedý, akcentující průmyslový charakter stavby, naproti tomu u administrativně provozní budovy
budou povrchy stěn čistě bílé, aby byl na první pohled odlišen rozdílný charakter obou
základních částí stavby. Barva doplňků pak vychází z loga firmy, ve kterém jsou použity dva
odstíny sytě modré barvy, doplněné jasně červenou barvou. Trafostanice, přiléhající od západu
k výrobnímu objektu, bude mít rovněž bílou omítku s modrými doplňky, samostatně stojící sklad
hořlavých látek bude mít modré metalické opláštění. Obvodové pláště výrobního objektu
(soulodí výrobních hal) budou metalické, na vnějším líci tvořené profilovanými plechy
s vertikálním členěním, lakovanými v kombinaci stříbřitě šedé a sytě modré barvy. Veškeré
výplně otvorů a ostatní doplňky budou tmavě modré. Sokl objektu bude proveden v přírodně
šedé barvě betonu. Obvodové stěny administrativně provozní budovy budou opatřeny
tenkovrstvou hladkou silikátovou omítkou bílé barvy, aplikovanou na kontaktní zateplovací
systém. Klempířské a zámečnické doplňky budou modré. Ve firemním štítě, nesoucím logo
firmy, se uplatní ještě i červená barva. Metalické komínové těleso bude mít vnější opláštění
provedené z leštěného nerezu. Definitivní odstíny jednotlivých venkovních povrchů budou
upřesněny v následujícím projektovém stupni.
Stavba bude doplněna vlajkovými stožáry a stojany venkovního osvětlení, umístěnými v rámci
nezpevněných areálových ploch. Součástí těchto ploch pak bude jejich ozelenění, plánované
včetně výsadby vzrostlé zeleně.
Dispoziční řešení celé navrhované stavby vychází z požadavků stavebníka, vyjádřených v jeho
zadání, s ohledem na tok materiálu v daném typu provozu, a navazuje na výše popsané zásady
umístění stavby. Hlavní částí stavby jsou vzájemně prostorově i provozně propojené budovy –
výrobní objekt a administrativně provozní budova, připojená k výrobním halám ze severní strany,
tedy od vstupu do areálu z Dolecké ulice. Část tohoto objektu je „vsunuta“ do střední haly
výrobního objektu, takže vyplňuje její krajní modul ze severní strany. Jako vlastní výrobní prostor
je navrženo trojlodí jednopodlažních ocelových hal, orientovaných v SJ směru,
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vybavených podvěšenou jeřábovou dopravou. Západní loď je vyčleněna pro zásobování a pro
přípravné výrobní operace, ve zbývajících halách je umístěno hlavní výrobní zařízení, zajišťující
hlavní výrobní proces. V krajním severním modulu východní výrobní haly je řešen patrový
vestavek, určený pro umístění pomocných a obslužných provozů, jako jsou expedice a prostory
pro technická zařízení budovy.
Odděleně od výrobních hal je řešen příruční sklad hořlavých kapalin, umístěný jako samostatně
stojící kontejner, umístěný na zpevněné ploše jižně od výrobního objektu, se kterým jej propojuje
přístřešek, vytvářející spojovací koridor mezi oběma objekty.
Dalším samostatným stavebním objektem je trafostanice, řešená společně s kabelovou VN
elektro přípojkou. Trafostanice bude dodána jako prostorový železobetonový prefabrikát, a
osazena bude u jihozápadního nároží výrobního objektu.
Součástí návrhu stavby jsou příslušné areálové komunikace a zpevněné plochy, včetně jejich
dopravního značení, odvodnění, vyčleněných parkovacích stání pro osobní automobily, dvou
sjezdů z Dolecké ulice a potřebných opěrných prvků, řešících výraznější výškové rozdíly
jednotlivých ploch, dle potřeby ještě doplněných zábradlím. Zpevněné plochy budou kryty
živičným povrchem, jejich konstrukční skladby jednotlivých souvrství budou řešeny v závislosti
na zatížení jednotlivých úseků.
Výrobní areál bude napojen na technickou infrastrukturu, přístupnou v daném území (VN
elektro, telefon, STL plynovod, kanalizace, vodovod). Na jednotlivé přípojky navazují venkovní
vnitroareálové rozvody jednotlivých médií.
Dle podkladů z projektové dokumentace pro územní řízení je stavba rozdělena do následujících
stavebních objektů:
SO 01 – Příprava území, skrývka ornice (+ archeologický průzkum)
SO 02 – Hrubé terénní úpravy (dále jen HTÚ)
SO 03 – Provozně administrativní budova
SO 04 – Výrobní halový objekt
SO 05 – Sklad hořlavých kapalin, včetně přístřešku
SO 06 – Kanalizační přípojka + venkovní kanalizace
SO 07 – Vodovodní přípojka + venkovní vodovodní rozvody
SO 08 – Kabelová přípojka VN + trafostanice
SO 09 – STL plynovodní přípojka včetně měření + areálový STL rozvod plynu
SO 10 – Telefonní přípojka (pro areál i trafostanici)
SO 11 – Vnitroareálové venkovní osvětlení
SO 12 – Komunikace a zpevněné plochy (včetně odvodnění, opěrných prvků,
zábradlí a dopravního značení)
SO 13 – Areálové rozvody NN
SO 14 – Přeložka vzdušného vedení NN do zemního kabelu
SO 15 – Oplocení
SO 16 – Konečné terénní úpravy (dále jen KTÚ)
SO 17 – Sadové úpravy, ozelenění.
které jsou v rozsahu potřeb předkládaného oznámení podrobněji popsány v předcházející části
předkládaného oznámení.
Rozsah zemních a stavebních prací není významný, přesto lze očekávat, že etapa výstavby
může představovat částečné narušení faktorů pohody. Případnou sekundární prašnost lze
technicky eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou formulována v oznámení
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 však
patrné, že vzhledem k situování záměru a vzdálenosti nejbližší obytné zástavby se nemůže
etapa výstavby negativně projevit ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě.
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Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:

n
n
n
n

vztahu k ohrožení zdraví

znečištění ovzduší
hluk
znečištění vody a půdy
havarijní stavy

Součástí předkládaného oznámení je rozptylová studie, vyhodnocující příspěvky NO2 záměru
k imisní zátěži zájmového území. Vzhledem k použití nízkoemisního plynového kotle nedojde
vlivem provozu nového středního zdroje znečištění ovzduší k reálnému ovlivnění lokality. Lze
tudíž vyslovit závěr, že provoz záměru se nijak významněji neprojeví ve vztahu k vlivům na
obyvatelstvo.
Součástí předkládaného oznámení je akustická situace, vyhodnocující akustickou situaci
v zájmovém území v souvislosti s předpokládaným provozem posuzovaného záměru. Záměr
bude umístěn v západní části města, v její průmyslové části. Nejbližší rodinný dům v zahradě je
vzdálen od lokality 94 m. Jižním směrem je benzinová pumpa a za ní rodinné domky cca 130 m
daleko. Směrem západním je pole a za ním v údolí u rybníka statek a rodinné domky cca 280 m
daleko.
Výsledky výpočtů jsou podrobněji komentovány v akustické studii, která je samostatnou přílohou
předkládaného oznámení. Z akustické studie vyplývá, že posuzovaný záměr nebude významněji
ovlivňovat akustickou situaci v zájmovém území.
Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půd lze záměr označit za
nulový, protože vlastní provoz 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.
Z výsledků výpočtů rozptylové studie vyplývá, že nejvyšší vypočtená koncentrace NO2
k hodinovému aritmetickému průměru činí 0,217 µg.m-3, ve vztahu k ročnímu aritmetickému
průměru 0,00063 µg.m-3. Vzhledem k použití nízkoemisního kotle lze tudíž vyslovit závěr, že
nedojde k reálnému ovlivnění lokality z hlediska znečištění ovzduší. Záměr tak lze označit
z hlediska velikosti vlivu za malý, z hlediska významnosti vlivu za málo významný.
Neznečištěné srážkové vody ze střech objektů budou zaústěny do jednotné kanalizace a
společně se splaškovými vodami budou odváděny kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace.
Srážkové vody ze zpevněných ploch, kterou mohou být potenciálně kontaminovány ropnými
látkami (parkoviště OA, prostory vykládky a nakládky), budou do této kanalizace vedeny přes
kanalizační vpustě opatřené sorpčním filtrem. Počty a dispoziční rozmístění kanalizačních vpustí
se sorpčními filtry budou upřesněny v projektu pro stavební řízení.
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.
Z hlediska záboru ZPF se v uvedeném případě se z hlediska všech vyjímaných pozemků jedná
dle BPEJ o třídu ochrany II., tedy o půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů
nadprůměrnou produkční schopnost, které jsou pouze podmíněně zastavitelné.
Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF vydal odbor životního prostředí Městského
úřadu v Jaroměři dne 19.2.2007, č.j. OŽP-2110-2/2007-Vo-S-02/07. Tímto vyjádřením se rovněž
stanovuje i rozsah a hloubka skrývky kulturních vrstev půdy (na ploše 0,6390 ha do hloubky 25
cm, na ploše 0,1373 ha do hloubky 20 cm a na ploše 0,0100 ha do hloubky 10 cm). Celkově
bude skryto 1882 m3 ornice. 50 m3 ornice bude využito na staveništi při provádění konečných
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terénních úprav, 1832 m3 bude nabídnuto zemědělskému družstvu AGRO Rožnov, který
odtěženou ornici odebere a rozprostře na zemědělsky využívaných pozemcích.
Ve vztahu k výše uvedenému metodickému pokynu dne 1.10.1996 čj. 00LP/1067/96 lze vliv na
zábor ZPF z hlediska velikosti vlivu označit za středně velký, z hlediska významnosti vlivu za
středně významný.
Etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality půd. Přesto pro další
minimalizaci tohoto rizika jsou opatření uvedená v příslušné části předkládaného oznámení.
Záměr s ohledem na velikost rozlohy objektu nebude znamenat patrnou změnu místní
topografie. Vlivy na stabilitu a erozi půdy je možno pokládat za nevýznamné, poněvadž nebudou
vytvářeny žádné příkré svahy. Vliv lze označit za malý a nevýznamný.
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.
Realizací posuzovaného záměru dojde k trvalé změně habitatu prostředí tím, že současný
částečný bylinotravní pokryv bude nahrazen zpevněnými a zastavěnými plochami.
V kontextu dotčení druhové skladby rostlin lze konstatovat, že nebudou dotčeny prostory
známých výskytů zvláště chráněných druhů rostlin. Ve vztahu k dotčení druhové rozmanitosti je
možno konstatovat, že se záměr dotkne stanoviště běžných druhů rostlin, které jsou zcela hojné
na řadě analogických ploch v okolí, lokalita sama nepředstavuje prostor výskytu
reprezentativních či unikátních fytocenóz. Uvedené vlivy je možno v daném kontextu pokládat za
mírně nepříznivé, trvalé, ale málo významné.
S výjimkou důsledné rekultivace pozemků, dotčených stavebními pracemi, vlivy na floru
nevyžadují žádná další specifická opatření. Vliv lze označit za malý a málo významný.
Druhové spektrum fauny je v zájmové lokalitě velice ochuzené. Lze tedy celkem spolehlivě i v
tomto případě vyvodit závěr, že vlastní lokalita není místem trvalého výskytu organismů
vyžadujících zvláštní ochranu podle přílohy III vyhlášky MŽP ČR 395/21992 Sb.
Drobnými zemními pracemi budou likvidovány některé populace epigeického hmyzu a drobných
hlodavců, vázaných na dané území, tyto druhy jsou však zastoupeny na analogických lokalitách
v okolí v hojném počtu.
Záměrem nejsou dotčeny jiné než popsané ekosystémy. Vliv lze označit za malý. Významným
biologickým vlivem může být ruderalizace území po výstavbě z důvodu, že plochy zasažené
stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány. Otevřené plochy jsou totiž vystavovány
nástupu ruderálních rostlin a jednoletých plevelů, které mohou znamenat i ovlivnění druhové
skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí.
Zájmové území záměru není v kontaktu s žádnou zařazenou (evidovanou) evropsky významnou
lokalitou národního seznamu soustavy NATURA 2000, ve smyslu vymezení dle §§ 45a až 45d
zák. č. 218/2004 Sb., proto tento vliv nenastává.
Záměr může znamenat ovlivnění zájmů památkové péče. 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 archeologické nálezy.
Z hlediska provádění zemních prací bude postupováno ve smyslu zákona č.20/87 Sb. o státní
památkové péči a zákona č 242/92 Sb.
Vlivy na ostatní složky životního prostředí lze označit za malé a málo významné.
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