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B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Název záměru: Rezidence Park Třebeš – dostavba prostoru za Terronicem
Zařazení záměru: Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr
v Kategorii II. (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod 10.6. Skladové nebo obchodní
komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy;
parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou
stavbu kde státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonává orgán
kraje, v tomto případě Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr lze charakterizovat v cílovém stavu následující kapacitami:
Celková zastavěná plocha objekty X,Y,Z
Plocha přístřešků na kontejnery
Plochy komunikací
Plochy parkovacích stání
Počet parkovacích stání celkem:
z toho na povrchu
v suterénech bytových domů
Plochy chodníků
Plochy zeleně
Zastavěná plocha trafostanice
Zpevněná plocha před trafostanicí

2 475 m2
36 m2
1 635 m2
1 550 m2
177
119
58
796 m2
3 286 m2
13 m2
26 m2

B.I.3. Umístění záměru
Kraj
Obec
Katastrální území

Královéhradecký
Hradec Králové
Třebeš

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
V souladu s urbanistickou studií jsou v zájmovém území umístěny tři čistě bytové domy.
Jsou částečně podsklepené s plochou střechou. Základní hmota objektů má
polozapuštěný suterén, čtyři typická podlaží a ustupující poslední podlaží. Objekty
směrem k hlavní komunikaci mají u nepodsklepené části podlaží šest. Skladba bytů
vychází vstříc požadavku na větší a kvalitnější trvalé bydlení. Stavba dále zahrnuje
obslužné komunikace, parkovací stání a potřebné přípojky inženýrských sítí.
V části bezprostředně navazující na areál Terronicu je zrealizována páteřní komunikace
a inženýrské sítě. Na levé straně komunikace jsou zrealizovány dva bytové objekty
společností EUBE a další objekty jsou rozestavěny, případně jsou připravovány
k výstavbě. Na pravé straně komunikace je připravována výstavba malobytů společností
STAKO. Území pro stavbu je tedy vymezeno z východní strany areálem Terronic, ze
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severní připravovanou výstavbou pro malobyty, ze západní páteřní komunikací, z jižní
hlavní komunikací III/29810 (třebešská radiála) – směr Vysoká n.L.
Z hlediska charakteru záměru je patrné, že nelze očekávat žádné významnější
kumulace s jinými záměry v zájmovém území, než s těmi, které představují obdobnou
bytovou výstavbu v zájmovém území:

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Skladba bytů vychází vstříc požadavku na větší a kvalitnější trvalé bydlení. Stavba dále
zahrnuje obslužné komunikace, parkovací stání a potřebné přípojky inženýrských sítí.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Stavba bude realizována jako celek v jedné etapě.
Stavba zahrnuje tyto stavební objekty:
01
02
03
04
05
06

Příprava území a hrubé terénní úpravy
Objekt X
Objekt Y
Objekt Z
Drobná architektura – přístřešky na kontejnery a oplocení
Komunikace a čisté terénní úpravy
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07
08
09
10
11
12
13
14

Sadové úpravy
Vodovodní řad, splašková kanalizace, dešťová kanalizace a přípojky
Venkovní rozvody zásobování teplem a přípojky
Venkovní osvětlení
Úprava stávajícího veřejného osvětlení
Venkovní rozvody NN, VN a trafostanice
Venkovní sdělovací rozvody
Přeložka stávajících sdělovacích rozvodů

Specifikace jednotlivých bytových domů je patrná z následující tabulky:
VELIKOSTNÍ
KATEGORIE
1+KK
2+KK
3+KK
4+KK
CELKEM
SKLÍPKY
GARÁŽE
POZNÁMKA

POČET BYTŮ
OBJEKT
X
1
25
20
6
52

OBJEKT
Y
12
15
15
0
42

OBJEKT
Z
12
15
15
0
42

CELKEM
BYTŮ

%

POČET
OBYVATEL

25
55
50
6
136

18,4
40,4
36,8
4,4
100,0

25
110
200
24
359

52

42

42

128

26

16

16

58

v objektech Y a Z je celkem 10 bytů velikosti 1+KK bez splnění požadavků na oslunění – budou zařazeny jako
ateliery.

Architektonické řešení a tedy i podlažnost objektů vychází z urbanistické studie.
Základní hmoty objektů mají čtyři nadzemní podlaží s ustoupeným pátým podlažím. Pro
zajištění dostatečné kapacity parkování a zajištění příslušného komfortu bytů je dále
navrženo částečně zapuštěné podzemní podlaží, využité pro garážová stání, případně
sklípky. U objektů situovaných při hlavní komunikaci je v souladu s urbanistickou studií
navrženo u části půdorysu podlaží šest. Je tak vytvořen přechod na stávající areál
Terronicu.
Navrhované objekty chtějí nejen objemově, ale i výtvarně svým členitým řešením vytvořit
přechod k další zástavbě. Z hlediska materiálového je předpokládáno na fasádách
použití kombinace barevné omítky. Dominantními prvky budou lodžie a balkony. S nimi
v kontrastu jsou navrženy ustoupené objemy s hrou oken. Směrem jižním jsou vysunuty
ustupující terasy navazující na formu objektů na druhé straně vodoteče a sjednocují
přemíru prvků na výjezdu z města. Výrobky PSV jsou předpokládány hliníkové a
plastové. Ustoupená podlaží a hmoty jsou uvažovány barevně odlišené. Plošná velikost
bytů je nadstandardní. Všechny byty jsou vybaveny lodžiemi nebo balkony. Výjimečné
jsou byty v ustoupených polohách, kde jsou rozměrné střešní terasy. Objekty jsou
zakončené plochou střechou.
Úroveň čisté podlahy vstupu (±0,000) je navržena u objektů Y a Z na kótu
230,10 m n.m. Bpv. U objektu X na kótu 230,10 m n.m. Bpv. s tím, že terénně budou
objekty dorovnány na stávající terény dané páteřní komunikací. Způsob založení bude
rozhodnut po zajištění podrobného geologického průzkumu. Lze předpokládat, že domy
budou založeny buď plošně na žebrovém základovém roštu nebo desce, těsně nad
hladinou podzemní vody. Předpokládá se, že hladina podzemní vody v území bude
stabilizovaná drenážním systémem stávající svodnice. Před zpracováním projektu
stavby je nutno provést podrobný inženýrsko-geologický průzkum a vyhodnotit nové
informace průběžného pozorování výšky hladiny podzemní vody.
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Typické konstrukční výšky podlaží jsou 2,90 m. Pro objekty Y a Z je charakteristické
odstupňování o půl podlaží tj. 1,45m. Základní svislou nosnou konstrukci tvoří klasicky
zděné stěny, které budou v místech garážových stání nahrazeny železobetonovými
sloupy. Stěnovou obvodovou konstrukci tvoří keramický zděný systém dodatečně
zateplený. V místech koncentrovaného zatížení budou tyto systémy případně
kombinovány. Základní nosné stěny jsou uspořádány v modulových roztečích 3,00 4,50
a 7,50 m a doplňkových dle potřeb dispozice v návaznosti na akustické požadavky mezi
byty. Převážně je v těchto modulových vzdálenostech vytvořená volná dispozice
s lehkými dělícími příčkami. Stropní konstrukce se předpokládá převážně z monolitické
železobetonové desky v garážích vyztužené průvlaky. Střešní konstrukce jsou navržené
obdobné konstrukce jako běžné stropy.
V rámci záměru se dále jedná o návrh obslužných komunikací vozidlových (pod
označením komunikace č.1+2) a komunikací pro pěší do zájmového území tak, aby byl
zajištěn příjezd a přístup do prostoru jednotlivých obytných domů. Dále pak je řešena
„doprava v klidu“ v předmětném území, příjezdové rampy na parkoviště pod objekty,
plochy pro umístění kontejnerů a proveden návrh terénních úprav.
Dopravní obsluha území je zajištěna navázáním na současný dopravní systém města a
to po stávajících místních komunikacích. Šířkové uspořádání navržené komunikace a
přilehlých zpevněných ploch je stanoveno dle dopravní funkce těchto úseků a dle
předpokládaného dopravního režimu a to s ohledem na šířkové možnosti uličního
prostoru.
Komunikace vozidlové - kategorie je odvozená od základních ukazatelů (dle ČSN 73
6110 se jedná o MO 2 10/6.5/30 s rozšířeným jízdním pruhem na 2,75 m) - návrh
parametrů odpovídá místním potřebám (dostupnost pro OA + NV, vozidla hasičů +
zdravotní služby, možnost míjení se dvou vozidel). Možnost manévru otočení všech
druhů předpokládaných vozidel bude zajištěna buď ve vjezdech do garáží bytových
objektů nebo v křižovatkách ve tvaru „T“.
Součástí komunikací vozidlových je zpevněná plocha zajištující možnost příjezdu do
parkovišť umístěných pod objekty. V rámci návrhu se jedná u obou tras komunikací
(č.1+2) o zřízení komunikace dvoupruhové, obousměrné, v šířce 6,0 m mezi obrubami.
Komunikace pro pěší je podél komunikací vozidlových navržena v šířce 2,0 m (pouze
komunikace pro pěší, jejíž trasa je vedena souběžně s páteřní komunikací, je navržena
v š. 2,5 m). Přístupy do jednotlivých bytových domů jsou navrženy v šířce 4,0 m.
Všechny komunikace pro pěší v rámci této PD navržené, navazují na směry a stávající
chodníky v širším území. Převedení pěší dopravy přes "páteřní komunikaci" je
uvažováno ve stavebním řešení jako "místo pro přecházení". Předpokládá se, že po
dostavbě uvažovaného posledního objektu při páteřní komunikaci a výstavbě chodníku
(směrem podél třebešské radiály) bude v křižovatce s "páteřní komunikací" zřízen
přechod pro pěší s nasvětlením. Do tohoto místa bude vedena trasa pěší dopravy ze
zájmového území.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby:
Dokončení stavby:

2007
2009
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B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Královéhradecký kraj, město Hradec Králové

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Nejbližším navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování vlivů na životní
prostředí bude vydání územního rozhodnutí na uvedený záměr. Souhlas s odnětím ze
ZPF již byl vydán.
Širší vztahy v zájmovém území, fotodokumentace a výkresová část jsou uvedeny
v následujících podkladech:
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Situace záměru

Fotodokumentace zájmového území:
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Bytové domy včetně dopravního napojení a parkovacích ploch budou realizovány na
následujících pozemcích:
parcelní číslo
KN 91/16
KN 91/17
KN 91/13
KN 91/57

výměra
2
m

druh využití
8501
1054
818
2

Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda

Situace katastrální mapy je uvedena v následující části oznámení.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal
pod
zn. 7889/ZP/2007-Mo ze dne 5.6.2007 vydal souhlas s trvalým odnětím
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu o celkové výměře 1,0375 ha
v katastrálním území Třebeš na pozemcích p.č. 91/13, 91/16, 91/17 a 91/57:
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Přímo v zájmovém území záměru se nenacházejí žádná zvláště chráněná území přírody
ve smyslu dikce § 14 zákona 114/1992 Sb. Záměr je navržen do urbanizovaného
prostoru. V okolí se nenachází žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu
národního parku či CHKO, není vyhlášen žádný přírodní park.
Do hodnoceného území zasahují ochranná pásma silnice a inženýrských sítí.
Podrobnější specifikace bude uvedena v dokumentaci pro územní řízení. V dalším textu
jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí.
•

ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení
35 kV až 110 kV
110 kV až 220 kV
220 kV až 400 kV
nad 400 kV
závěsné kabelové vedení 110 kV
zařízení vlastní telekom. sítě držitele licence
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u podzemního vedení:
§

§

do 110 kV
nad 110 kV

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

u elektrických stanic:
§
§
§
§
§

•

•
•

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

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

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

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

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

•

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

B.II.2. Voda
V daném území je dnes veden stávající vodovod DN 100 a DN 150 ve správě KHP a.s.
Hradec Králové. Do lokality navržených domů je provedena odbočka řadu DN 100
vyvedená mimo stávající silnici a zakončená podzemním hydrantem na vlastním
pozemku stavby. Na tuto odbočku se napojí všechny tři plánované bytové domy
samostatnými přípojkami, které se napojí na prodloužení vodovodního řadu DN 100.
Napojení na prodloužený řad DN 100 bude novými přípojkami DN 80 s centrálním
vodoměrem umístěným pod schodištěm v místnosti výměníkové stanice. Pro jednotlivé
byty budou osazeny bytové vodoměry. Dimenze přípojek jsou navrženy podle výpočtové
potřeby vody včetně požárního zabezpečení objektu. Na uvedené výpočtové množství
jsou navržené vodovodní řady a přípojky DN 80.
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Výstavba
Voda bude odebírána v prostoru zařízení staveniště a její množství bude záviset na
počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací. Předpokládaná spotřeba vody na
jednoho pracovníka:
pitná
mytí

5 l/os./směna
120 l/os./směna (prašný a špinavý provoz)

Tab.: Předpokládaná spotřeba vody během výstavby:
Poč. pracovníků
Spotřeba/os/směna [l]
3
Spotřeba vody během výstavby [m ]

40
250
500

Vodu pro etapu výstavby je možné odebírat z veřejné vodovodní sítě.
Provoz
Následující výpočet potřeby vody je proveden dle přílohy č. 12 vyhlášky 428/01 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 274/01 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
Výpočty jsou zpracovány na konečný stav bytů s následujícími počty obyvatel:
Objekt „X“
Objekt „Y“
Objekt „Z“
Celkem

Počet bytů
Počet bytů
Počet bytů

52
42
42
136

počet obyvatel
počet obyvatel
počet obyvatel

136
112
111
359

Výpočet potřeby vody - objekty X,Y,Z,
3

3

3

3

3

3

QdX = 136 x 150 = 20,4 m /den Qm = 30,6 m /den

Qh = 0,7 l/sec

QdY = 112 x 150 = 16,8 m /den Qm = 25,2 m /den

Qh = 0,6 l/sec

QdZ = 111 x 150 = 16,7 m /den Qm = 25,1 m /den
Qh = 0,6 l/sec
Výpočet dle ČSN 73 6655:
X
Qh = 4,0 l/sec
Y
Qh = 3,5 l/sec
Z
Qh = 3,5 l/sec
Roční spotřeba vody pak dle vyhlášky č. 428/2001 bude činit:
3
X
136 x 56 = 7 616 m /rok
3
Y
112 x 56 = 6 272 m /rok
3
Z
111 x 56 = 6 216 m /rok
Potřeba požární vody
Zdrojem požární vody bude venkovní vodovod s požárními hydranty ve vzdálenosti do
150 m od objektu a mezi sebou do 300 m. Hydranty budou osazeny na potrubí
minimálně DN 100. Podle tabulky 2 položky 2 se požaduje odběr vody minimálně 6 l.s-1
při v = 0,8 m.s-1.
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B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Výstavba
Pro vlastní výstavbu se předpokládá spotřeba následujících surovinových zdrojů:
- kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukce ploch a vozovky :
Zdrojem těchto materiálu, hojně se vyskytujícím v regionu stavbu bude standardní
těžebna dodavatelské organizace. Zdroj do 25 km.
- živičné směsi pro kryt zpevněných ploch a vozovky
Zdrojem bude obalovna živičných směsí dodavatelské organizace.Obalovna do 15 km.
- betony do základových konstrukcí a na vodorovné konstrukce
Betonárka do 5 km.
- betonové dlažby, keramické výrobky, železo pro armatury, krytina, plastové a kovové
výrobky, výrobky ze skla
Zdrojem bude dodavatelský systém vybraného dodavatele a toto je mimo území města.
- betonové prefabrikáty
Zdrojem bude autorizovaná výrobna prefabrikátů – 15 km.
- ocelové nosné konstrukce
Zdroj bude dle možností hlavního dodavatele.
Veškeré hlavní objemové suroviny jsou v blízkosti stavby a jsou dobře přístupné po
stávajících komunikacích. Množství materiálu bude upřesněno v dalším stupni PD.
Provoz
Elektrická energie
Každý z řešených bytových domů je elektrickou energií napájen distribučním kabelovým
vedením 1kV vycházejícím z distribuční trafostanice. Tato zařízení jsou v majetku
společnosti ČEZ Distribuce a.s. Distribuční kabelová vedení NN jsou u každého vstupu
do objektu ukončena v kabelových rozpojovacích skříních umístěných z vnější strany
zdí. Z každé rozpojovací kabelové skříně budou pomocí hlavního domovního vedení
napojeny elektroměrové rozvaděče pro bytové i nebytové části příslušné ke každému
vchodu. Samostatnými odběrnými místy pak budou prostory garáží a prostory
předávacích stanic tepla v případě, že budou v majetku dodavatele tepla do objektů.
V případě potřeby větrání chráněných únikových chodeb bude napájení těchto zařízení
provedeno samostatným napájecím kabelem z kabelové skříně přes samostatné měření
spotřeby těchto zařízení. V 1.NP případně 1.PP každého domu budou v prostoru chodby
umístěny dva elektroměrové rozvaděče pro měření spotřeby v nebytových částech
domu. V jednom budou umístěny dva hlavní jističe a elektroměry pro měření spotřeby
elektrické energie, jeden pro společné prostory objektu vč. skladových prostorů a druhý
pro prostory garáží. Ve druhém elektroměrovém rozvaděči, který bude napájen
samostatným přívodem z kabelové skříně, bude provedeno měření spotřeby elektrické
energie instalovaných zařízení pro větrání chráněných únikových chodeb v případě
jejich potřeby. V oddělené části tohoto rozvaděče budou provedeny i vývody na
napájená zařízení. Pro bytové části domů budou v jednotlivých vchodech a
v jednotlivých podlažích každého vchodu umístěny elektroměrové rozvaděče pro měření
spotřeby elektrické energie v jednotlivých bytech umístěných na příslušném podlaží
v příslušném vchodě. Elektroměrové rozvaděče umístěné v prostoru chráněných
únikových cest musí být konstrukčně provedeny tak, aby vyhovovaly požárním
předpisům dle typu chráněné únikové cesty nebo tyto požadavky musí být splněny
pomocí stavebních úprav. Například elektroměrový rozvaděč bude umístěn v nice za
dveřmi, které mají požadovanou požární odolnost. V každém bytovém domě nebo
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vchodě budou z elektroměrového rozvaděče pro nebytové prostory napojeny dva
elektrické rozvaděče. Rozvaděč označený RS bude napájet osvětlení a další elektrické
spotřebiče v prostorách, chodeb, schodišť a skladových prostorů, zařízení společné
televizní antény a výtah. Rozvaděč označený RG bude napájet osvětlení, větrání a další
elektrické spotřebiče, které slouží pro zajištění provozu garáží. Z elektroměrových
rozvaděčů pro bytové prostory rozmístěných na jednotlivých podlažích s byty budou
napájeny bytové rozvaděče. Bytové rozvaděče budou umístěny za vstupními dveřmi
jednotlivých bytů v prostoru předsíní. Napájení elektroměrových rozvaděčů
v jednotlivých domech a vstupech bude provedeno hlavními domovními vedeními
v příslušných vstupech. Mimo elektroměrů budou v elektroměrových rozvaděčích
umístěny hlavní jističe jednotlivých odběrných míst a ochranné můstky. Vytápění ani
příprava teplé užitkové vody není uvažována elektrickou energií proto se nepředpokládá
s instalací sazbových spínačů.
Z jednotlivých bytových rozvaděčů jsou napojeny
veškeré elektrické spotřebiče zásuvky a osvětlení v jednotlivých bytech.
Požadavky na energie
Objekt X
Objekt Y
Objekt Z

Elektrická energie (230V, 400V,50Hz):
Tepelná energie (voda 80/60°C):
Elektrická energie (230V, 400V,50Hz):
Tepelná energie (voda 80/60°C):
Elektrická energie (230V, 400V,50Hz):
Tepelná energie (voda 80/60°C):

cca
cca
cca
cca
cca
cca

18 kW
20 kW
12 kW
18 kW
12 kW
18 kW

Bilance potřeby elektrické energie v bytových domech řešených touto stavbou je
stanovena v souladu s normou ČSN 33 2130. Byty jsou zařazeny do stupně elektrizace
„B“ s uvažovaným příkonem každého bytu 11 kW. Koeficienty soudobosti pro skupiny
bytů jsou převzaty z přílohy číslo 2 této normy. K výkonové bilanci bytových částí domů
byla připočtena bilance potřeby elektrické energie v nebytových částech domů:
Označení
objektu
X
Y
Z
CELKEM

Odběrná místa prostory
Bytové
Nebytové
52
3
42
3
42
3
136
9

Výpočtové zatížení
Bytové
Nebytové
572 kW
32 kW
462 kW
24 kW
462 kW
24 kW
1.496 kW
80 kW

Předpokl.výkony
Bytové
Nebytové
177 kW
22 kW
152 kW
17 kW
152 kW
17 kW
481 kW
56 kW

ü Součet výkonů bytových a nebytových prostorů 1.496 kW+56 kW
ü Koeficient soudobosti pro 145 odběrných míst je
ü Výpočtové zatížení na TS 2 od řešených bytových domů

Celkem
objekt
199 kW
169 kW
169 kW
537 kW

1.552 kW
0,24
372 kW

Zásobování teplem
V blízkosti dané lokality se nachází v nedávné době vybudovaná předávací stanice
voda/voda systému CZT města Hradce Králové s označením PS C59. Na základě
konzultací s dodavatelem tepla a na základě předběžně stanovených potřeb tepla pro
vytápění a ohřev TUV v dané lokalitě byl zvolen následující způsob zásobování teplem
navržených domů, který je v souladu s dříve zpracovanou studí:
1. objekt X - připojení na sekundár PS C59, na již uložené předizolované potrubí 2x DN
125/225, zakončené v provizorní šachtě označené jako KŠ2 .
2. objekty Y a Z - připojení na primární horkovodní potrubí uložené podél stávající
vodoteče.
Teplonosná látka:
1. Sekundér PS C59 (dtto sekundér v objektech Y a Z)
- teplota přívodní topné vody
75°C (při tep-20°C), minimálně 65°C
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- teplota vratné vody
max. 50°C
- jmenovitý tlak PN
0,6 MPa
2. Primární horkovod
a) teplota přívodní horké vody:
v topném období regulovaná dle venkovní teploty - max. 140°C při te= -12°C
- min. 85°C
v letním období
- konstantní 85°C
b) jmenovitý tlak
- 2,5 MPa
c) hladina konstantního statického tlaku (k hladině 225 m n.m., Balt p.v.) - 1,11 MPa
d) max. povolená teplota vratné primární vody
- 55°C
Tepelné přípojky, odběrná tepelná zařízení, odběrná místa
Pro objekt X bude tepelná přípojka realizována jako prodloužení potrubí sekundárního
venkovního rozvodu předávací stanice PS C59, ukončeného v provizorní šachtě KŠ2.
Tuto šachtu bude možno po zrealizování přípojky zrušit. Potrubí přípojky bude
redukováno na odpovídající světlost (předběžně 2x DN65). Přípojka bude provedena
bezkanálovým způsobem z předizolovaného ocelového potrubí ISOPLUS se spádem
směrem k PS C59 (v objektu X bude odvzdušněna). Přípojka nebude delší než 50 m. V
objektu bude přípojka vyústěna ve strojovně tepla, kde budou bezprostředně po vstupu
do objektu na potrubí osazeny hlavní uzávěry, regulátor tlakové diference a měřič tepla
(odběrné místo). Dále bude následovat vlastní otopná soustava.
Pro oba objekty Y a Z budou tepelné přípojky provedené totožným způsobem, a sice
odbočením z horkovodního potrubí, které bude provedeno navařením a navrtávkou bez
nutnosti přerušení stávajícího horkovodu. Předběžně byla světlost přípojek stanovena
na 2x DN40. Přípojky budou provedeny bezkanálovým způsobem z předizolovaného
ocelového potrubí ISOPLUS se spádem směrem ke stávajícímu horkovodu (v objektech
budou odvzdušněny). Přípojky nebudou delší než 50m. V objektech budou přípojky
vyústěny ve strojovnách tepla, kde budou bezprostředně po vstupu do objektu na
potrubí osazeny hlavní uzávěry, regulátor tlakové diference a měřič tepla (odběrné
místo). Pro úpravu parametrů teplonosné látky budou v těchto objektech osazeny
domovní předávací stanice, tlakově nezávislé. Parametry sekundáru na výstupu z
domovní PS budou:
- teplota přívodní topné vody
- teplota vratné vody
- jmenovitý tlak PN

75°C (při te= -20°C), minimálně 65°C
max. 50°C
0,6 MPa

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

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

V rámci této PD se jedná o návrh obslužných komunikací vozidlových (pod označením
komunikace č.1+ č.2) a komunikací pro pěší do zájmového území tak, aby byl zajištěn
příjezd a přístup do prostoru jednotlivých obytných domů.
Intenzita dopravy bude na stávajících místních obslužných komunikacích nízká. Jedná
se o komunikace s výhradně cílovou dopravou, žádná tranzitní doprava se zde ani
v budoucnosti nepředpokládá. Dopravní obsluha území je zajištěna navázáním na
současný dopravní systém města a to po stávajících místních komunikacích. Šířkové
uspořádání navržené komunikace a přilehlých zpevněných ploch je stanoveno dle
dopravní funkce těchto úseků a dle předpokládaného dopravního režimu a to s ohledem
na šířkové možnosti uličního prostoru. Sčítání dopravy nebylo prováděno, neboť se z
hlediska záměru jeví jako nepotřebné.
Komunikace č.1 - je na vyšší dopravní systém napojena v nově navržené křižovatce ve
tvaru "T" (předpokládá se, že v budoucnosti zde bude doplněn čtvrtý paprsek křižovatky
a křižovatka tak bude průsečná - v současné době je zde provedeno provizorní napojení
staveniště jiných stavebních objektů).
Komunikace č.2 - je na vyšší dopravní systém napojena ve stávající křižovatce ve tvaru
"T" (páteřní komunikace s MK k objektům A1+ B1) doplněním čtvrtého paprsku
křižovatky (křižovatka tak bude průsečná).
Na základě charakteru záměru (bytové domy), celkovém počtu parkovacích míst a
očekávané výměny na parkovacím místě lze předpokládat, že záměr bude generovat
za 24 hodin 531 pohybů osobních automobilů, které budou využívat městskou
komunikační síť.
Situace komunikací č.1 a č.2 je patrná z následujícího obrázku:
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Navrhované dopravní napojení je odsouhlaseno Policií ČR a odborem dopravy
Magistrátu města Hradce Králové.
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Jiná infrastruktura

Jiná infrastruktura z hlediska napojení bytových domů kromě vodovodní a kanalizační
přípojky z hlediska zájmů životního prostředí není podstatná a proto se není třeba touto
kapitolou dále zabývat.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Výstavba

Bodové zdroje: Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby nevzniknou.
Liniové zdroje: Liniové zdroje znečištění mohou být představovány provozem nákladní
techniky při zemních pracích a při návozu stavebního materiálu v etapě výstavby. Dle
předpokladů a zkušeností s výstavbou rozsahem podobných objektů lze očekávat
maximální dopravní zatížení během zemních prací a realizace hrubé stavby kolem 25
nákladních automobilů/den. Tato etapa bude trvat cca max. 4 měsíce. Areál zařízení
staveniště bude napojen na stávající komunikační síť. Odhad emisí z liniových zdrojů v
celé etapě výstavby nelze spolehlivě predikovat. Upřesnění těchto údajů a stanovení
četnosti dopravy v průběhu celé etapy výstavby bude možno provést až v rámci
zpracování prováděcích projektů stavby, kdy bude určen dodavatel stavby a dále budou
určeny druhy a množství jednotlivých materiálů a dodávek strojního zařízení.
Plošné zdroje: Za dočasný plošný zdroj znečištění je možné považovat vlastní prostor
staveniště, který může být zdrojem sekundární prašnosti. Při požadavku dodržování
technologické kázně v etapě výstavby je však nezbytné respektovat doporučení
uvedené v příslušné části předkládaného oznámení.
Provoz

Bodové zdroje znečištění ovzduší
Rezidence Park Třebeš bude napojena na CZT. Lokální zdroje znečišťování ovzduší tak
nevznikají.
Liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší
Použité emisní faktory
Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži související s dopravou bylo pracováno s
emisními faktory pro rok 2009, které jsou komentovány v následující části rozptylové
studie. V souladu s novými legislativními opatřeními proto MŽP ČR vydalo jednotné
emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět vzájemně
porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel na
kvalitu ovzduší. Proto byly emisní faktory určeny pomocí programu MEFA v.06. Pro
výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je určen PC program MEFA v.06 (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:
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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. 06 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 jsou sumarizovány v následující tabulce:
Typ vozidla
OA
LNA
TNA

Emisní
úroveň
EURO 4
EURO 4
EURO 4

Rychlost
(km/h):
50
50
50

Emisní faktor (g/km)
NOx
Benzen
0,1139
0,0019
0,2350
0,0013
1,4191
0,0075

Plošné zdroje
Za plošné zdroje jsou v rámci posuzovaného záměru uvažována parkoviště obyvatelů
bytových domů. Realizaci záměru lze popsat z hlediska plošných zdrojů následovně:
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště byl pro volnoběh použit
předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při
uvažovaném pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat
následující sumu emisí: pohyby 531, den 24 hodin, rok 365 dnů
Tab.: Suma emisí z plošného zdroje
-1

Plošný zdroj

g.s
0,0003454

NOx
-1
kg.den
0,0298418

-1

t. rok
0,0108923
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-1

g.s
5,762E-06

Benzen
-1
kg.den
0,0004978

-1

t. rok
0,0001817
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Liniové zdroje znečištění
Pro výpočet emisí bylo použito již dříve uvedeného modelu předpokládajícího 531
vyvolaných pohybů. Z liniového zdroje jsou tak očekávány následující bilance emisí:
Tab.: Emise z liniových zdrojů (příspěvky záměru)
Komunikace
Zborovská

-1

g/m.s
1,68E-06

NOx
-1
kg/km.den
0,0604809

-1

t/km. rok
0,0220755

Benzen
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
2,803E-08
0,0010089

-1

t/km. rok
0,0003682

B.III.2. Odpadní vody
Celkové množství vypouštěných odpadních vod
Etapa výstavby
Splaškové odpadní vody

Etapa výstavby předpokládá produkci splaškových odpadních vod. Produkce
splaškových vod vyplývá z celkového uvažovaného počtu pracovníků v etapě výstavby a
je vybilancována v následující tabulce:
Tab.: Předpokládaná produkce splaškových vod v etapě výstavby během výstavby
Počet pracovníků
Spotřeba/os/směna [l]
3
Spotřeba vody během výstavby [m ]

40
250
cca 500

Etapa provozu
V etapě provozu připadají v úvahu:
-

splaškové vody
srážkové vody

Splaškové odpadní vody

Jednotlivé bytové domy budou odkanalizovány oddílnou kanalizací, splaškové vody
budou odvedeny přípojkami do prodloužené splaškové kanalizace. Napojení na stávající
kanalizaci vedené v páteřní komunikaci bude provedeno na vlastním pozemku stavby na
připravenou odbočku. Odpadní vody budou svedeny do stávající kanalizace DN 300 a
odváděny přes čerpací stanici odpadních vod do městské kanalizace a na centrální
městskou ČOV.
Výpočet množství splaškových vod vychází z výpočtu potřeby vody a bude činit pro
koncový stav:
Q24 =
20,4 + 16,8 + 16,7 = 53,9 m3/den, tj. 0,6 l/sec
Qmax =
0,6 x 4,6 = 2,8 l/sec
Qmin =
0,6 x 0,0 = 0,0 l/sec
3
Vypouštěné množství odpadních vod
53,9 m /den.
3
20.100 m /rok
Srážkové vody

V místě stavby je řešena oddílná kanalizace. Dešťové vody ze střech a vozovek jsou
svedeny do místní vodoteče jednak stávající kanalizací a dále navrženou kanalizací. Pro
příjezd k bytovým domům bude provedena nová komunikace včetně parkovišť, které
budou odvodněny do nové dešťové kanalizace zaústěné do stávající místní vodoteče
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(Zámostská svodnice). Do této kanalizace budou rovněž svedeny dešťové vody ze
střech objektů. Na vodoteči bude proveden jednoduchý výústní objekt z dlažby
z lomového kamene. Na výše uvedené výpočtové množství je navržena kanalizace DN
300, která bezpečně vyhoví ve spádu 0,6 %. Na vyústění do vodoteče bude provedeno
zpevnění svahu dlažbou z lomového kamene a v šachtě před vyústěním bude osazeno
stavítko proti zpětnému vzdutí.
Následující výpočet ročního množství srážkových vod vychází z údajů projektanta o
velikosti zastavěných, zpevněných a nezpevněných ploch v areálu a z ročního úhrnu
srážek ve výši 786 mm/rok.
Tab.: Bilance ročního množství srážkových vod
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
2540,0
2800,0
5340,0

Koeficient odtoku
0,9
0,7

3

Qr [m /rok]
1797
1541
3338

Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje hodnotu přívalového
deště ve výši 143 l/s.ha po dobu 15 minut.
Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
2540,0
2800,0
5340,0

Koeficient odtoku
0,9
0,7

Q (l/s)
31,54
28,03
59,57

3

Qr [m /15 minut]
28,38
25,23
53,61

Uvedené bilance srážkových vod odváděných do kanalizace byly dle sdělení projektanta
odsouhlaseny správcem kanalizace a Povodím Labe, s.p.:
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B.III.3. Odpady
Výstavba
Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z vlastního
procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou známy
dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí smlouvy mezi
investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel stavby
je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně
odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného využití
nebo odstranění a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Při nakládání s odpady bude
upřednostňováno jejich materiálové nebo jiné využití. Předpokládaná produkce druhů
odpadů v období výstavby je uvedena v tabulce:
Kód
150101
150102
150104
150105
150202
170101
170102
170103
170106
170201
170203
170302
170402
170405
170504
170903
170904
200301

Název odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Čistící tkanina
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi betonu, cihel a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
Dřevo
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301
Hliník
Źelezo a ocel
Zemina a kamení neuvedené pod 170503
Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903
Směsný komunální odpad

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

Množství všech výše uvedených odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze ve fázi
zpracování tohoto oznámení objektivně určit. Využití, příp. odstranění odpadů vzniklých
v etapě výstavby bude zabezpečeno oprávněnou firmou (firmami).
Oznamovatel doloží ke kolaudaci stavby přehled o druzích a množstvích jednotlivých
odpadů vzniklých v etapě výstavby, včetně způsobu jejich využití či odstranění.
Provoz
Vzhledem k charakteru hodnoceného záměru bude produkce odpadů minimální a
druhová skladba bude odpovídat předpokládanému využití objektů. V rámci provozu lze
očekávat přibližně následující přehled vznikajících odpadů:
Kód
150101
150102
200102
200301

Název odpadu a místo vzniku
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Sklo
Směsný komunální odpad

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

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

Akustický výkon
LW v dB(A)
-

Hladina akustického tlaku ve Doba používání
vzdálenosti 1 [m]
stroje
LpAr v dB(A)
Hod/den
LpA10 = 80 dB(A)
4
LpA10 = 83 dB(A)
6
LpA10 = 85 dB(A)
6
LpA10 = 83 dB(A)
3

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

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

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

Akustický
výkon
LW v dB(A)
-

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

92 dB(A)

-

4

-

LpA7 = 81 dB(A)
LpA1 = 80 dB(A)

4
6

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

Provoz
Stacionární zdroje hluku:

Stacionární zdroje hluku představují vzduchotechnická zařízení pro bytové domy
s garážemi X,Y,Z. Jedná se o zajištění větrání garáží, sklípků, ostatních vestavěných
prostorů, WC a koupelen v bytech.
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Popis technického řešení větrání a chlazení jednotlivých prostorů:
Garáže v suterénu:
Pro tyto prostory je navrženo podtlakové větrání s přívodem náhradního vzduchu vlivem
podtlaku z venkovního prostředí nebo z prostorů přilehlých sklípků. Zařízení bude
rozděleno do dvou menších nebo bude použit ventilátor se dvěmi stupni otáček.
Množství vzduchu je navrženo podle počtu parkovacích stání s minimální dávkou na
jedno stání 250 m3/h. Vzduch bude odsáván pod stropem přes čtyřhranné vyústky.
Výfuk vzduchu bude proveden na fasádě přes protidešťové žaluzie. Spouštění bude
automatické s možností ručního spuštění s časovým doběhem. Potrubí bude provedeno
z pozinkovaného plechu, v potrubí budou osazeny tlumiče hluku, regulační, uzavírací
případně požární klapky. Potřebné části potrubí budou tepelně nebo požárně izolované.
Sklípky v suterénu:
Pro tyto prostory je navrženo mírně přetlakové větrání tak, aby nedocházelo
k případnému vniknutí vzduchu z prostoru garáží do těchto prostorů. Přívodní vzduch
bude nasáván na fasádě objektu přes protidešťovou žaluzii, bude filtrován a ohříván (v
zimním období na cca +10°C). Odpadní vzduch bude odsáván pod stropem a vyfukován
do prostoru garáží, kde bude využíván k větrání těchto prostorů. Chod větrání sklípků
bude svázán s 1.stupněm chodu odsávání z garáží. Množství vzduchu je navrženo dle
počtu sklípků (cca 50 m3/h na jeden). Potrubí bude provedeno z pozinkovaného plechu,
v potrubí budou osazeny tlumiče hluku, regulační, uzavírací případně požární klapky.
Potřebné části potrubí budou tepelně nebo požárně izolované. Zařízení se napojuje na
elektrickou energii a ovládání a topnou vodu.
Ostatní vestavěné prostory v suterénu:
Pro tyto prostory je navrženo podtlakové větrání s množstvím větracího vzduchu podle
zařizovacích předmětů nebo doporučených hodinových výměn. Odvod vzduchu bude
pomocí nástěnných ventilátorů nebo pomocí potrubních radiálních ventilátorů. Odvod
vzduchu bude přes vyústky a plastové ventily. Výfuk na fasádě objektu přes
protidešťové žaluzie. Přívod náhradního vzduchu bude vlivem podtlaku přes stěnové
mřížky, podříznuté dveře, dveře bez prahu nebo přes dveřní mřížky z okolních vnitřních
prostorů. Potrubí bude provedeno z pozinkovaného plechu, v potrubí budou osazeny
tlumiče hluku, regulační, uzavírací případně požární klapky. Potřebné části potrubí
budou tepelně nebo požárně izolované.
WC a koupelny v bytech:
Pro prostory sociálních zařízení je navrženo podtlakové větrání s množstvím větracího
vzduchu podle zařizovacích předmětů. Odvod vzduchu bude pomocí malých axiálních
nástěnných ventilátorů zaústěných do společných stoupaček. Výfuk bude nad střechu
objektu přes protidešťové stříšky nebo hlavice lomanco. Přívod náhradního vzduchu
bude vlivem podtlaku přes stěnové mřížky, podříznuté dveře, dveře bez prahu nebo přes
dveřní mřížky z okolních vnitřních prostorů. Ventilátory budou vybaveny zpětnou klapkou
a časovým doběhem. Spouštění bude individuálně z příslušného větraného prostoru.
Trafostanice TS2
Jedná se o samostatně stojící železobetonový jednopodlažní objekt, ve kterém bude
trafostanice umístěna. Objekt bude vybudován z nehořlavé stavební konstrukce.
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Plošné zdroje hluku:

Za plošný zdroje hluku lze považovat parkoviště osobních aut. Pohyby aut jsou uvedeny
v kapitole B.II.4.
Liniové zdroje hluku

Liniové zdroje hluku související s vyvolanou dopravou souvisí taktéž pouze s vyvolanou
dopravou rezidenty nově navrhovaných bytových domů. Celkové vyvolané pohyby
automobilů nepřekračují 30 pohybů osobních automobilů za hodinu, což znamená, že se
metodicky nejedná o zdroj hluku.
Vibrace
Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací.
Záření
Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření. Při realizaci ani
v provozu není předpokládáno provozování otevřených generátorů vysokých a velmi
vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory obsahovala, tj. zařízení,
která by mohla být původcem nepříznivých účinků elektromagnetického záření na zdraví
ve smyslu Nařízení vlády 480/2001 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.
Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi vysokých
frekvencí. Není nutné realizovat opatření, jež by vyloučila indukovaná pole překračující
hodnoty stanovené uvedeným Nařízením vlády 480/2001 Sb.
Zápach
Realizace záměru ani provoz nejsou zdrojem zápachu.
Jiné výstupy
Jiné výstupy ovlivňující významně životní prostředí nejsou známy.

B.III.5. Doplňující údaje
Záměr neznamená v dané lokalitě žádné významné terénní úpravy respektive zásahy
do krajiny.
Z posudku na plochu zástavby z hlediska pronikání rizika radonu z podloží do budov ve
smyslu Vyhl. SÚJB č. 307/2002 Sb. vyplývá, že provedeným průzkumem bylo zjištěno,
že se jedná o pozemky se středním radonovým indexem, což musí být zohledněno ve
způsobu zajištění objektů proti pronikání radonu.
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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.
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.
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.
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).
Území je využíváno jako zemědělská půda, záměr nepředstavuje nároky na PUPFL.
Zástavba objekty a souvisejícími plochami významněji nezhorší infiltrační parametry
území s ohledem na rozsah zpevnění, protože rozsah zpevněných ploch lze považovat
ze nevýznamný, s tím, že čisté srážkové vody budou znovu zasakovány v lokalitě.
Ve vlastním zájmovém území nejsou žádné neobnovitelné přírodní zdroje zastoupeny.
Rovněž nejsou dokladovány přírodní zdroje nerostných surovin přímo v zájmovém
území záměru.
Záměr negeneruje žádné významné emise do ovzduší ani hlukové emise, tudíž
realizace záměru nebude prokazatelněji měnit imisní respektive akustickou situaci
v zájmovém území.
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném
území
C.2.1.Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Zájmové území patří do teplé, mírně suché klimatické oblasti s mírnou zimou. Základní
klimatické charakteristiky jsou uvedeny v následujícím přehledu:
Průměrné srážky:
Ve vegetačním období

roční

614 mm
366 mm

Průměrná teplota:

roční
v červenci
v lednu

8,4oC
17,7oC
-2,3oC

Počet mrazových dnů v roce:
Počet letních dnů v roce:

Převažující směry větrů:

100 – 110
50 – 60

západní
severozápadní
jihovýchodní
severovýchodní
bezvětří

19,77%
16,75%
12,60%
11,11%
6,46%

Podíl tříd stability v průběhu roku:
I.
II.
III.
IV.
V.

5,96%
13,17%
36,39%
35,45%
9,05%

Znečištění ovzduší
Imisní situace - vyhodnocení údajů
Imisní situace v Hradci Králové je trvale sledovaná monitorovacími stanicemi OHS na
třech stanovištích v centru města: náměstí Osvoboditelů, Sukovy sady a Pospíšilova
třída. Monitorovací stanice ČHMÚ je umístěna na observatoři na Novém Hradci Králové.
V následující části jsou uvedeny hodnoty imisního pozadí v ukazatelích NO2 a benzenu.
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Imisní pozadí NO2
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Hodinové LV :
Hodinové MT :
Hodinové TE :
Roční LV :
Roční MT :

2006
Královéhradecký
Hradec Králové
NO2-oxid dusičitý
3
µg/m
200,0
40,0
18
40,0
8,0

Hodinové hodnoty

Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita
HHKBA
41181

ČHMÚ
1503
Hradec
KrálovéBrněnská

Typ m.p.
Metoda

ZÚ
396
Hr.Král.20965 Sukovy sady

Kombinované
měření
CHLM

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
200,7 131,4
1 38,1 121,6 79,3 38,8 49,2 34,7 32,4 53,8 42,2 17,82 355
Max. 19 MV VoL

Automatizovaný
měřicí program
CHLM
16.10. 19.10.

HHKSK

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

134,9 105,2
11.01. 06.02.

0 102,9 05.11.

0 26,8

95,7

88

91

92

84 39,1 1,47

8

86,4 57,0 28,5 43,4 26,1 22,9 30,3 30,5 12,30 359

0 75,6 11.01.

66,1

86

91

92

90 28,3 1,47

2

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

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

Hodinové hodnoty
KMPL

HHKBA
200023
HHKSK

Organizace:
Staré č. ISKO
Lokalita
ČHMÚ
1503
Hradec
KrálovéBrněnská

ZÚ
396
Hr.Král.-Sukovy
20985
sady

Typ m.p.
Metoda

Automatizovaný
měřicí program
GCH-PID

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

02.02.

33,6

Denní hodnoty

Čtvrtletní
hodnoty

Roční
hodnoty

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

Kombinované
měření
GCH-VOC

39

5,4

25

7,2

2,8

12.05.

15

37

5

61

2,89 74

4,9 3,8 1,56 45
8

7

15 3,4 1,54
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C.2.2. Voda
Podzemní voda

Z pohledu hydrogeologického náleží zájmové území do hydrogeologického rajónu č.112
Kvarterní sedimenty Labe po Pardubice. Jedná se o poměrně široký pruh sedimentů
ssv.-jjz. Směru podél toku Labe. Kvartér je uložen na svrchnokřídových horninách, které
tvoří relativně nepropustné podloží. Vrstevný sled je charakterizován převahou písčitojílovitých sedimentů v povrchových polohách a mocnou vrstvou středně a hrubozrnných
štěrků s písčitou výplní prakticky v celém zbývajícím profilu. Mocnější polohy
štěrkopísků jsou rozšířeny zejména na pravém břehu Labe, jako produkce sedimentace
starého labského toku. Na kvarterní fluviální sedimenty jsou vázány významné zvodně
údolních nízkých popřípadě i vyšších teras, často do sebe navzájem přecházejících.
Hladina podzemní vody je volná až mírně napjatá, obvykle v hloubce 1-3 m pod
terénem. Propustnost je průlinová, koeficient filtrace se pohybuje v rozmezí řádu n.10-4
m.s-1. K dotaci podzemních vod z atmosferických srážek dochází v celé rozloze teras,
ale holocení pokryv značně snižuje podíl vsaku. Proud podzemní vody směřuje obecně
od okrajů rozšíření štěrkopísků k toku, v přehloubeném korytě k ose a dále v závislosti
na reliéfu podloží k místním erozním bázím. Místní erozní bázi lokality tvoří zejména
Labský náhon. Staveniště je situováno v inundačním území labského aluvia, přibližně
400 m od řečiště Labe. Hladina podzemní vody byla v průzkumných vrtech zastižena
v hloubce 2,0 až 2,9 m pod terénem, to je na kótě 223,3 – 224,02 m n.m. Hladina je
poměrně napjatá a po proražení holocénních náplavů vystoupá na kótu cca 225,0 m
n.m.
Hydrogeologické poměry zájmového území jsou patrné z následující stránky:
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Posuzované území se nachází z hydrologického hlediska v povodí Labe, číslo
hydrologického povodí 1-03-01-001. Labe pramení na Labské Louce v Krkonoších ve
výšce 1 384 m n.m. a státní hranice opouští u Hřenska ve výšce 115 m n.m. Celková
plocha povodí činí 144 055 km2, z toho v ČR 51 391,5 km2. Celková délka toku je 1 154
km, z toho v ČR 370,2 km. Průměrný průtok na státní hranici činí 308 m3.s-1. Řeka již od
Jaroměře nabývá rázu nížinného toku v kotlinách České tabule.
Nejbližší vodotečí ve vztahu k zájmovému území je Zámostská svodnice, jak je patrné
z následujícího výřezu vodohospodářské mapy:
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C.2.3. Půda
Posuzovaný je situován na ZPF, záměr nevyžaduje zábor PUPFL. Veškerý trvalý zábor
ZPF v ploše 1,0375 ha náleží do BPEJ 32 112.
Popis BPEJ:
1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu
3 – mírně teplý, vlhký, s průměrnou roční teplotou 6 – 70 C, s průměrným ročním úhrnem srážek
650 – 750 mm, s nižší střední pravděpodobností suchých vegetačních období (5- 15) a
s vysokou vláhovou jistotou (10)

2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce
21 - Hnědé a drnové půdy (regosoly) na píscích a pískovcích, velmi lehké a silně výsušné

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

Půdní mapa a půdně interpretační mapa zájmového území je patrná z následujících
obrázků:
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Znečištění půd
Kontaminace půdy v okolí posuzovaného záměru nebyla prověřována. S ohledem na
charakter dosavadního využití pozemků pro zemědělské účely nelze kontaminaci
předpokládat.

C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Geomorfologické poměry v lokalitě
Řešené území náleží do subprovincie České tabule, oblasti Východočeská tabule.
Z Východolabské tabule se jedná o podcelek Pardubická kotlina, okrsek
Královéhradecká kotlina. Jedná se o erozní kotlinu v povodí Labe na slínovcích a
spongilitech spodního a středního turonu a svrchního turonu až koniaku s pleistocenními
říčními štěrky a písky, eolitickými písky a sprašemi.
Geomorfologický ráz je dán rozsáhlými středně a mladopleistocénními terasovými
plošinami a širokou nivou. Jedná se o geomorfologickou oblast s reliéfem niv a
nejnižších teras. Zájmové území má plochý terénní reliéf, původní výškové rozdíly
křídového
povrchu
jsou
vyrovnány
nadložními
kvarterními
uloženinami.
Nezanedbatelným vlivem na modelaci terénu je lidský faktor.
Geologické poměry v lokalitě
Posuzované území přísluší z regionálně – geologického hlediska k jednotce české
křídové pánve, k litofaciální oblasti labské. Předkvarterní podloží je budováno horninami
svrchno-křídového stáří. Křídové sedimenty jsou místy překryty rozsáhlými akumulacemi
kvarterních sedimentů fluviálního a eolického původu. Předkvarterní podloží je tvořeno
březenským souvrstvím. Litologicky se jedná převážně o vápnité jílovce až slínovce,
šedé až šedohnědé, silně rozpukané, ve svrchních partiích zvětralé až rozložené na
plastické jíly. V zájmovém území byl provedenými sondami ověřen strop těchto
podložních hornin v hloubce 11,0 – 11,40 m pod terénem.
Kvarterní pokryv je tvořen sedimenty mladopleistocenního původu, kam jsou zařazeny
fluviální a eolické písčité zeminy. Pleistocenní písky, písky se štěrkem a štěrky vyplňují
deprese v předkvarterním reliéfu a tvoří systém teras würmského stáří. Převládající
výplň tvoří typicky fluviální, středně až hrubozrné písky s hlinito-jílovitou příměsí a
proměnlivým obsahem štěrků. Štěrková frakce je složena ze středně opracovaných
valounů křemene a hornin krystalinika převážně o velikosti do 3 – 5 cm. Štěrky se
koncentrují při stropu a bázi písčité polohy. Spodní část mohou tvořit jílovité štěrky
s vyskytujícími se čočkami jílů.
Nejmladší holocénní povodňové hlíny a sprašové sedimenty jsou tvořeny převážně jíly a
písčitými jíly s vložkami jílovitých písků s hojnou organickou substancí. Náplavové a
deluviofluviální holocénní sedimenty vyplňují údolí vodotečí a mělké deprese. Jedná se
převážně o hlinité, méně písčité a štěrkovité sedimenty, v místech opuštěných slepých
ramen řek a vodních ploch charakteru hnilokalu a slatin.
Situace zájmového území je patrná z následující geologické mapy.
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C.2.5. Fauna a flora
Základní charakteristiky staveniště

Na zájmové ploše převládá bylinná ruderální vegetace.
Fytogeografické členění České republiky
Oblast: České termofytikum
Okres: Východní Polabí
Podokres: Hradecké Polabí
Potenciální přirozená vegetace
bezkolencová doubrava (Molinio arundinaceae-Quercetum)
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
[C3] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh ohrožený"
Aegopodium podagraria L. - bršlice kozí noha
Agropyron repens (L.)PB. - pýr plazivý
Agrostis stolonifera L. s.l. - psineček výběžkatý
Agrostis tenuis Sibth. - psineček tenký
Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný
Alliaria petiolata (MB.)Cavara & Grande - česnáček lékařský
Amaranthus retroflexus L. - laskavec ohnutý +
Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. - kerblík lesní
Arenaria serpyllifolia L. - písečnice douškolistá
Arrhenatherum elatius (L.)J.& K.Presl - ovsík vyvýšený
Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl
Aster novi-belgii L. agg. - hvězdnice virginská +
Atriplex patula L. - lebeda rozkladitá
Barbarea vulgaris R.Br. s.l. - barborka obecná
Bellis perennis L. - sedmikrása chudobka
Bromus inermis Leys. - sveřep bezbranný
Bunias orientalis L. - rukevník východní +
Calamagrostis epigeios (L.)Roth - třtina křovištní
Campanula trachelium L. - zvonek kopřivolistý
Celtis occidentalis L. - břestovec západní ++
Cerastium holosteoides Fries.em.Hyl. - rožec obecný
Cichorium intybus L. - čekanka obecná
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní
Cirsium vulgare (Savi)Ten. - pcháč obecný
Convolvulus arvensis L. - svlačec rolní
Crepis biennis L. - škarda dvouletá
Dactylis glomerata L. - srha říznačka (+)
Elaeagnus angustifolius L. - hlošina úzkolistá ++
Epilobium adenocaulon Hausskn. - vrbovka brvitá +
Epilobium hirsutum L. - vrbovka chlupatá
Epilobium montanum L. - vrbovka horská
Equisetum arvense L. - přeslička rolní
Eragrostis minor Host - milička menší
Erigeron annuus (L.)Pers.agg. - turan(hvězdník) roční
Fallopia dumetorum (L.)Holub - opletka křovištní
Festuca rubra L. agg. - kostřava červená
Galium album Mill. - svízel bílý
Galium aparine L. - svízel přítula
Geranium pratense L. - kakost luční
Geranium pusillum Burm.f. - kakost maličký
Geranium robertianum L. - kakost smrdutý
Geum urbanum L. - kuklík městský
Glechoma hederacea L. - popenec břečťanovitý
Heracleum sphondylium L. - bolševník obecný
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Hordeum murinum L. - ječmen myší
Humulus lupulus L. - chmel otáčivý
Hypericum perforatum L. - třezalka tečkovaná
Chaerophyllum aromaticum L. - krabilice zápašná
Chelidonium majus L. - vlaštovičník větší
Chenopodium strictum Roth - merlík stažený +
Lactuca serriola L. - locika kompasová
Leontodon hispidus L. ssp.hispidus - pampeliška srstnatá pravá
Leucanthemum vulgare Lamk. agg. - kopretina luční
Ligustrum vulgare L. - ptačí zob obecný (+)
Linaria vulgaris Mill. - lnice květel
Lolium perenne L. - jílek vytrvalý (+)
Lotus corniculatus L. - štírovník růžkatý (+)
Lysimachia nummularia L. - vrbina penízková
Lysimachia vulgaris L. - vrbina obecná
Medicago lupulina L. s.l. - tolice dětelová
Medicago sativa L. - tolice vojtěška +
Melilotus alba Med. - komonice bílá
Odontites rubra Pers.ex Spreng. - zdravínek červený
Oenothera biennis L. - pupalka dvouletá +
Phleum pratense L. agg. - bojínek luční (+)
Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý
Plantago major L. - jitrocel větší
Poa annua L. - lipnice roční
Poa compressa L. - lipnice smáčknutá
Poa palustris L. ssp.xerotica Chrtek & Jirásek - lipnice bahenní suchobytná (+)
Poa pratensis L. s.str. - lipnice luční (+)
Polygonum aviculare L. agg. - truskavec ptačí
Potentilla reptans L. - mochna plazivá
Prunus cerasifera Ehrh. - myrobalán třešňový ++
Puccinellia distans (L.)Parl. - zblochanec oddálený +
Pyrus communis L.em.Gaertn. agg. - hrušeň obecná +
Ranunculus acris L. - pryskyřník prudký
Ranunculus bulbosus L. - pryskyřník hlíznatý
Ranunculus repens L. - pryskyřník plazivý
Reseda lutea L. - rýt žlutý
Robinia pseudacacia L. - trnovník akát +
Rumex acetosella L. agg. - šťovík menší
Rumex thyrsiflorus Fingerh. - šťovík kytkokvětý
Senecio vulgaris L. - starček obecný
Setaria pumila (Poiret)R.& Sch. - bér sivý +
Silene alba (Mill.)E.H.L.Krause - knotovka bílá
Sisymbrium loeselii L. - hulevník Loeselův +
Solidago canadensis L. - celík kanadský +
Stellaria media (L.)Vill. agg. - ptačinec žabinec
Symphoricarpos rivularis Suksd. - pámelník poříční ++
Tanacetum vulgare L. - vratič obecný
Taraxacum officinale Wiggers agg. - smetanka lékařská
Trifolium pratense L. - jetel luční (+)
Trifolium repens L. - jetel plazivý (+)
Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá
Verbascum thapsus L. - divizna malokvětá
Veronica hederifolia L. agg. - rozrazil břečtanolistý
Veronica chamaedrys L. - rozrazil rezekvítek
Veronica longifolia L. - rozrazil dlouholistý [C3]
Vicia angustifolia L. s.l. - vikev úzkolistá
Vicia cracca L. - vikev ptačí
Vicia sepium L. - vikev plotní
Viola odorata L. - violka vonná +

Na lokalitě nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky
Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb.
Prvky dřevin rostoucí mimo les

Dle projektových podkladů záměr nevyžaduje kácení prvků dřevin rostoucích mimo les.
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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.
V rámci průzkumu byly použity též archívní údaje zpracovatelů z jiných akcí v zájmovém
území. Konkrétní výstupy provedených terénních šetření lze shrnout následovně:
•
•

•
•
-

•

ze savců hraboš polní (Microtus arvalis), krtek (Talpa europaea), potkan (Rattus norvegicus), rejsek
(Sorex sp.)
z ptáků: vrabec domácí (Passer domesticus), strnad obecný (Emberiza citrinella), rehek domácí
(Phoenicurus ochruros), stehlík obecný (Carduelis carduelis), kos černý (Turdus merula), hrdlička
zahradní (Streptopelia decaocto), holub hřivnáč (Columba palumbus), h. domácí (C. livia f.
domestica), pěnkava obecná (Fringilla coelebs).
Obojživelníci, plazi: žádní zástupci nezjištěni
Hmyz:
brouci – střevlíčci Pterostichus vulgaris, Agonum assimile, kvapník Harpalus affinis; z dalších druhů
páteříček sněhový (Cantharis rustica), drabčíci rodu Philontus, m. bramborová (Leptinotarsa
decemlineata), krytohlavové rodu Cryptocephalus, dřepčíci rodu Phyllotreta, listopasi rodu Sitona,
slunečko sedmitečné (Coccinella septempunctata), tesařík černošpičký (Strangalia melanura),
motýli – babočka paví oko (Nymphalis io), b. kopřivová (Aglais urticae), ohniváček černokřídlý
(Lycaena phlaeas), můra gamma (Plusia gamma), aj.
blanokřídlí – včela medonosná (Apis melifera), pilatky rodu Tenthredo, z mravenců mravenci rodů
Lasius a Myrmica, dále lumci rodu Ophion.
dvoukřídlí –bzučivky rodů Calliphora a Lucillia, masařky rodu Sarcophaga
ploštice – klopuška červená (Lygus pratensis), kněžice páskovaná (Graphosoma italica), kněžice
obilná (Eurygaster maura) aj.
škvoři – pod materiály zástupci rodu Forficula
Jiní bezobratlí - slíďáci rodu Pardosa, skákavky rodu Salticus, stínky rodu Oniscus, 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.
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., jak je patrné z přílohy č.1 předkládaného
oznámení.
Zvláště chráněná území

Záměr se nachází zcela mimo polohu zvláště chráněných území přírody, žádná ZCHÚ
nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, ani
zprostředkovaně.
Území přírodních parků

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
Významné krajinné prvky

Jsou polohou oznamovaného záměru přímo dotčeny – a to projektovaným budováním
výústního objektu dešťové kanalizace do vodoteče. Jedná se o zásah do VKP – vodního
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toku a pozměněné údolní nivy – ze zákona. Je však vhodné upozornit na skutečnost, že
v zájmovém území se jedná o významně pozměněný a regulovaný tok, jak je patrné
z následující fotodokumentace:

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. Zájmové území nezasahuje do žádného
z kosterních prvků ÚSES, není proto nutné se touto problematikou podrobněji zabývat.
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, harmonické měřítko a vztahy v krajině. S ochranou krajinného rázu
úzce souvisí i ochrana významných krajinných prvků, které jsou cit. zákonem definovány
jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její
typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou
lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Významné krajinné prvky jsou
chráněny před poškozováním a ničením, využívají se pouze tak, aby nebyla narušena
jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce
(ust. § 3 písm. b/ a §4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.).
Pro řešení záměru je tudíž rozhodující okolností, že je navrhován právě do výrazně
urbanizovaného území, s převládajícím pozměněným rázem ve vazbě na okolní sídelní
zástavbu.
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C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání
Charakter krajiny a městské čtvrti

Stavba je situována v jižní části města v tzv. lokalitě „Za Terronicem“ v přirozené
spádové návaznosti na městskou část Třebeš a Moravské Předměstí. Ucelená lokalita
pro výstavbu bytových domů je přirozeně rozdělena na dvě části stávající vodotečí –
Zámostskou svodnicí. V části bezprostředně navazující na areál Terronicu je
zrealizována páteřní komunikace a inženýrské sítě. Na levé straně komunikace jsou
zrealizovány dva bytové objekty společností EUBE a další objekty jsou rozestavěny,
případně jsou připravovány k výstavbě. Na pravé straně komunikace je připravována
výstavba malobytů společností STAKO. Území pro stavbu je tedy vymezeno z východní
strany areálem Terronic, ze severní připravovanou výstavbou pro malobyty, ze západní
páteřní komunikací, z jižní hlavní komunikací III/29810 (třebešská radiála) – směr
Vysoká n.L.
Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky

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

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

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

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

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

Stavba není v rozporu s územním plánem města Vrchlabí (viz příloha 1předkládaného
oznámení).
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
NA OBYVATELSTVO 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

Výstavba – znečištění ovzduší
Rozsah zemních prací není dle předaných podkladů 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
• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu
• zemní práce provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě
nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií
zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a
ostatních potenciálních zdrojů prašnosti

Z hlediska etapy výstavby ve vztahu k nejbližším trvale obydleným objektům a při
respektování výše uvedených doporučení lze záměr považovat za realizovatelný.
Výstavba – hluk
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu v etapě výstavby bude součástí další
projektové přípravy. V době vypracování překládaného oznámení nebylo k dispozici
POV stavby, tudíž nejsou informace o předpokládaném průběhu výstavby a nasazení
stavební techniky. Je proto nezbytné se touto problematikou zabývat až po vypracování
POV stavby v rámci další projektové přípravy. Nelze však předpokládat, že by rozsah
stavebních prací mohl znamenat překračování hygienického limitu pro etapu výstavby.
Provoz
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
n znečištění ovzduší
n hluk
Znečištění ovzduší
Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného oznámení, záměr
nepředstavuje žádné významnější emise do ovzduší. Obytné objekty budou napojeny na
CZT, bilancované emise z dopravy rezidentů lze označit za malé a málo významné a
není tudíž dle názoru zpracovatele oznámení nutné vyhodnocovat příspěvky k imisní
zátěži s využitím rozptylové studie.
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Hluk

Dalším aspektem z hlediska provozu posuzovaného záměru je problematika hlukové
zátěže z dopravy (bodové, liniové a plošné zdroje).
Z charakteru záměru je patrné že sám o sobě negeneruje liniové respektive protože
zdroje hluku, které by mohly prokazatelně ovlivňovat okolí, protože vyvolaná doprava
související se záměrem je zanedbatelná a metodicky není zdrojem hluku.
Z hlediska bodových zdrojů hluku dle podkladů oznamovatele se jedná o odvětrávání
různých částí bytových domů, kde veškeré potenciální zdroje hluku lze technicky utlumit
způsobem, který bude garantovat, že tyto zdroje neovlivní v žádném případě jak
samotné objekty v rámci záměru, tak i již budované nebo vybudované další bytové
domy.
V době vypracování předkládaného oznámení nebyly k dispozici podrobnější údaje
navrhované trafostanici TS 2. V uvedeném případě dle názoru zpracovatele posudku
nelze zcela vyloučit, že se jedná o významnější zdroj hluku, i když lze opět konstatovat,
že stavebním řešením objektu lze případný zdroj hluku výrazně omezit.
Obecně z hlediska parametrů zdrojů hluku souvisejících s uvažovaným záměrem lze pro
další projekou přípravu formulovat následující doporučení:
• v rámci další projektové přípravy podrobněji specifikovat hlukové parametry všech uvažovaných
zdrojů vzduchotechniky včetně doložení technického řešení navržené trafostanice tak, aby bylo
prokazatelně doloženo, že uvažované zdroje hluku neovlivní akustickou situaci v zájmovém
území

Dostupnost území

V porovnání s původním stavem s předloženým záměrem nesouvisí žádná výraznější
změna v dostupnosti 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 znečišťující látky emitované do
ovzduší. Vzhledem k vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru na imisní
situaci a vzhledem k rozsahu oznámení dle přílohy č.3 zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí v platném znění není v rámci tohoto záměru nezbytné provádět
vyhodnocení zdravotních rizik souvisejících se záměrem, protože posuzovaný záměr
nevnáší do území takové impakty, které by z hlediska zdravotních rizik výrazněji měnily
stávající situaci v zájmovém území.
Uvedený názor lze podpořit i následujícím vyjádřením orgánu ochrany veřejného zdraví:
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Sociální a ekonomické důsledky

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

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

Případné jiné negativní účinky uvažovaného záměru z hlediska hodnocení vlivů na
životní prostředí kromě oznámením hodnocených vlivů nejsou očekávány.

D.I.2. Vlivy na ovzduší
Výstavba

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

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu bylo provedena bilance emisí
související s plošnými a liniovými zdroji znečišťování ovzduší. Bodové zdroje neexistují,
protože bytové domy budou napojeny na CZT.
Z provedené bilance emisí je patrné, že se záměrem jsou spojeny následující
nejvýznamnější emise:
Tab.: Emise z plošného zdroje
Plošný zdroj

NOx
-1
t. rok
0,0108923

Benzen
-1
t. rok
0,0001817

Tab.: Emise z liniového zdroje
Komunikace
Zborovská

NOx
-1
t/km. rok
0,0220755

Benzen
-1
t/km. rok
0,0003682

Na základě uvedených bilancí lze dle názoru zpracovatele oznámení vyslovit závěr, že
emise související s vyvolanou dopravou rezidentů v zájmovém území jsou malé a
nevýznamné a nemohou se projevit na imisní situaci v zájmovém území.

D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivy na odtokové poměry a změny hydrologických charakteristik

Bilance vznikajících srážkových vod ze zpevněných a zastavěných ploch je patrná
z následujícího přehledu:
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Tab.: Bilance ročního množství srážkových vod
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
2540,0
2800,0
5340,0

Koeficient odtoku
0,9
0,7

3

Qr [m /rok]
1797
1541
3338

Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje hodnotu přívalového
deště ve výši 143 l/s.ha po dobu 15 minut.
Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
2540,0
2800,0
5340,0

Koeficient odtoku
0,9
0,7

Q (l/s)
31,54
28,03
59,57

3

Qr [m /15 minut]
28,38
25,23
53,61

Uvedené bilance srážkových vod odváděných do kanalizace byly dle sdělení projektanta
odsouhlaseny správcem vodního toku a Povodím Labe a.s.
Zpracovatelský tým oznámení soudí, že bilance vznikajících srážkových vod není
významná, avšak z podkladů v dokumentaci pro územní řízení není patrné, zda-li
vznikající přívalovou srážku z nově navrhovaných zpevněných a zastavěných ploch je
možné bez retence vypouštět do vodoteče, aniž by došlo k ovlivnění odtokových poměrů
v této vodoteči (Zámostská svodnice). V této souvislosti je pro další projektovou přípravu
formulováno následující doporučení:
• v rámci další projektové přípravy doložit vyhodnocení množství vypouštěných dešťových vod do
Zámostské svodnice ve vztahu k její kapacitě, případně řešit přívalové srážky retencí
odpovídajícího objemu

Z uvedených skutečností lze vyslovit závěr, že při respektování uvedeného doporučení
předkládaný záměr by neměl významněji ovlivnit odtokové poměry v zájmovém území.
Vlivy na jakost vod

Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může nastat v podstatě
pouze v etapě výstavby.
Výstavba

Pro eliminaci rizika ovlivnění jakosti vod v etapě výstavby jsou v doporučeních tohoto
oznámení v etapě výstavby navržena následující opatření:
•

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

•

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

•

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

Provoz
Splaškové a srážkové vody

Z hlediska produkovaných splaškových vod odváděných na BČOV nelze očekávat
negativní vliv na jakost vod. Dle dokumentace pro územní řízení vyplývá, že dešťové
vody z parkovišť budou přímo vypouštěny do vodního toku. Z dodaných podkladů není
patrné (a to jak z hlediska dokumentace pro územní řízení, tak z hlediska dostupných
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vyjádření orgánů státní správy), zda-li dešťové vody z parkovišť budou odváděny do
vodoteče přes odlučovač ropných látek. V této souvislosti je pro další projektovou
přípravu záměru formulováno následující doporučení:
•

v rámci další projektové přípravy konzultovat s příslušným vodohospodářským orgánem
způsob odvádění srážkových z ploch potenciálně kontaminovaných NEL

Záměr lze z hlediska vlivu na vodu označit ve vztahu k velikosti vlivu za malý, z hlediska
významnosti vlivu za málo významný.

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

Záměr představuje celkový zábor ZPF v rozsahu 1,0375 ha. Záměr nevyžaduje zábor
PUPFL. Veškerá plocha zabíraných pozemků je vedena v BPEJ 32112 – což
představuje IV. třídu ochrany.
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.

Jde o zábor zemědělské půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
Z uvedeného hlediska, jak co do rozsahu záboru, tak co do kvality potenciálně
odnímaného ZPF se jedná o vliv malý a málo významný.
Pro další projektovou přípravu je formulováno následující doporučení, protože souhlas
vynětím ze ZPF již byl vydán:
• zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, nakládání se
skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF

Znečištění půdy

Výstavba
Vlastní etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality půd. Přesto
pro další minimalizaci tohoto rizika jsou navržena opatření, která již byla prezentována
v předcházející části oznámení.
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. Obecně lze vyvodit závěr,
že při respektování navržených doporučení je možné vliv na kontaminaci půd označit
z hlediska významnosti jako nevýznamný až nulový.
Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Realizace záměru není spojena s významnější změnou místní topografie a nemá vliv na
stabilitu a erozi půdy.
Vlivy na chráněné části přírody

Lokalita výstavby objektu nenarušuje ani se nedotýká žádného chráněného území z
hlediska zájmů ochrany přírody. Vliv je možno hodnotit za nulový.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Z hlediska nebezpečných odpadů bude v rámci výstavby a provozu pouze prováděno
jejich shromažďování tj. dočasné uložení na místech k tomu určených a zabezpečených
po dobu nezbytně nutnou.
Výstavba

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude provedena
v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i použité stavební
materiály. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího způsobu
odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby odpovídá zhotovitel stavby. Tato
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povinnost by měla být zapracována do smlouvy o provedení prací. Množství všech
odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze objektivně určit. Vzhledem k charakteru
původního využití areálu i přes dokladované podklady nevytvářející předpoklad, že by se
v lokalitě vyskytovaly staré zátěže je taktéž k tomuto aspektu formulováno odpovídající
doporučení. Pro další projektovou přípravu jsou formulována následující doporučení:
•

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 bude
vedena odpovídající evidence

•

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 odstranění

Provoz
Předpokládané druhy a množství jednotlivých odpadů z etapy provozu jsou souhrnně
uvedeny v předcházející části předkládaného oznámení včetně návrhů doporučení
zpracovatelského týmu oznámení. Vliv lze z hlediska velikosti označit za malý, z
hlediska významnosti za málo významný.

D.I.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.
D.I.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Vlastní stavba je situována do stávajícího většinově zastavěného prostoru. Z této
obecné charakteristiky pak může vycházet hodnocení vlivů na biotu.
Vlivy na floru

Na ploše zájmového území nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle
vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. a vzhledem k
povaze lokality je jejich trvalý výskyt vyloučen. Záměr by měl být realizován většinově
na zpevněných plochách
Vlivy na prvky dřevin rostoucí mimo les

Záměr dle projektových podkladů a dle charakteru lokality dokladované fotodokumentací
Z hlediska konečného řešení obchodního centra je vhodné, aby bylo respektováno
následující doporučení:
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• v rámci další přípravy vypracovat
z následujících zásad:
ü
ü
ü

komplexní projekt sadových úprav, vycházející zejména

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

Vlivy na faunu

Jak je patrné z fotodokumentace v úvodní části předkládaného oznámení, záměr
neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů
živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor. Vliv lze označit za malý a málo
významný. Pro další projektovou přípravu lze doporučit respektování následujícího
doporučení:
•

rozhodující zemní práce řešit zásadně v období vegetačního klidu

Vlivy na lesní porosty

Záměr v navrhované podobě nepředpokládá žádný zásah do lesních porostů. Vliv lze
označit za nulový.
Vlivy na další významné krajinné prvky
Vlivy na jezera, rybníky a vodní plochy

Tento vliv nenastává.
Vlivy na prvky ÚSES

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

Realizací výústního objektu srážkové kanalizace do vodoteče je kontaktně tento VKP
„ze zákona“ dotčen. Nedochází přímo k zásahu do průtočného profilu toku, který by
znamenal zásah do dna, případně do přírodě blízkých částí břehu.
Vzhledem ke skutečnosti, že konečné řešení znamená vypouštění srážkových vod do
vodoteče, nelze vyloučit nutnost závazného stanoviska orgánu ochrany přírody k zásahu
do významného krajinného prvku ze zákona – vodního toku.
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
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D.I.7. Vlivy na krajinu
Investorem navrhovaná aktivní varianta záměru neznamená výraznou změnu stávajících
estetických parametrů
vlastního zájmového území. Pro posouzení vlivu stavby
navrhovaného záměru na krajinný ráz a estetické parametry území je podstatné hodnotit
posuzovaný záměr v kontextu určujících faktorů krajinného rázu území. Hodnocení je
možno provést v syntéze několika pohledů:
1. Vznik nové charakteristiky území:

V místě výstavby nedojde ke vzniku nové charakteristiky území, poněvadž se jedná o
realizaci typu staveb, které se v hodnoceném území již vyskytují, výškově se nejedná o
objekty výrazněji se odlišující od stávající zástavby. V daném kontextu je možno vliv
pokládat za málo významný.
2.Narušení stávajícího poměru krajinných složek:

V daném kontextu změny krajinných složek jde o částečné posílení nepříznivých složek
krajiny. Lze však konstatovat, že již dnes převládají významné negativní charakteristiky.
Záměr lze označit málo významný.
3. Narušení vizuálních vjemů:

Realizace neznamená s ohledem na místo výstavby výraznější narušení vizuálních
vjemů. Lze proto tento vliv označit za malý a nevýznamný.
4. Dálkové pohledy

S ohledem na charakter stavby a její umístění je možno konstatovat, že v dálkových
pohledech se vliv záměru neprojeví. V kontextu měřítka ve vazbě na okolní objekty lze
navrhované řešení pokládat za úměrné, poněvadž není v rozporu s okolními objekty.
Celkově lze konstatovat porovnáním původního a navrhovaného stavu, že realizací
navrhovaného záměru nedojde ke významnějšímu negativnímu vlivu na krajinu.
D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.
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D.2. 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 takový záměr. 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 záměr nepředstavuje výraznější ovlivnění jednotlivých složek životního
prostředí.

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících
státní hranice
Při realizaci záměru nelze předpokládat vlivy přesahující státní hranice.
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D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
V dalším textu je uveden návrh opatření dle zpracovatele oznámení, které je účelné
zohlednit v další fázi přípravných prací záměru, případně při realizaci stavby:
•

v rámci další projektové přípravy podrobněji specifikovat hlukové parametry všech
uvažovaných zdrojů vzduchotechniky včetně doložení technického řešení navržené
trafostanice tak, aby bylo prokazatelně doloženo, že uvažované zdroje hluku neovlivní
akustickou situaci v zájmovém území

•

v rámci další projektové přípravy doložit vyhodnocení množství vypouštěných dešťových vod
do Zámostské svodnice ve vztahu k její kapacitě, případně řešit přívalové srážky retencí
odpovídajícího objemu

•

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

•

v rámci další projektové přípravy konzultovat s příslušným vodohospodářským orgánem
způsob odvádění srážkových z ploch potenciálně kontaminovaných NEL

•

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

•

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

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

•

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

•

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

•

rozhodující zemní práce řešit zásadně v období vegetačního klidu

•

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

•

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

•

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 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 bude
vedena odpovídající evidence
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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

•

v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění
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D.5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady:
n literární údaje (viz seznam literatury)
n terénní průzkumy
n osobní jednání
Seznam použité literatury a podkladů
1) Atelier Architektury Šuda – Horský: Rezidence Park Třebeš, Dostavba prostoru za
Terronicem, dokumentace pro územní řízení, březen 2007
2) Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha
3) Kolektiv: Hygiena, díl 1., faktory životního prostředí ovlivňující zdraví, Univerzita Karlova,
Praha, 1996
4) Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991
5) Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území
České republiky včetně
doprovodných meteorologických dat, ČHMÚ, 1997
6) Hejný S.et Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. - Academia,
Praha.
7) Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.] (2002): Klíč
ke květeně České republiky. - Academia, Praha.
8) Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav
v roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166.
9) Neuhäuslová Z. et al. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Academia, Praha.
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D.6. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování oznámení
Prognostické metody jsou postaveny na základě současného stupně poznání a nejsou a
ani nemohou být absolutně přesnou prognózou, ale pouze maximální možnou syntézou
na základě stávajících znalostí. Podle toho je k nim třeba také přistupovat.
Za nezbytné je však požadovat realizování doporučení, která vzešla ze zpracování
oznámení, zejména pro etapu přípravy, jejichž respektováním lze negativní vlivy na
životní prostředí minimalizovat.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předložený záměr je navržen jednovariantně. To znamená, že je posouzena velikost a
významnost vlivů té aktivity, která je oznamovatelem uvažována a jíž je podřizováno
projektové řešení záměru. Z hlediska imisní situace je vyhodnocen příspěvek
posuzovaného záměru k imisní zátěži.

F. ZÁVĚR
V rámci předkládaného oznámení byl záměr posouzen ze všech podstatných hledisek.
Pro případ realizace navrhovaného záměru jsou v příslušné kapitole formulována
odpovídající doporučení pro eliminaci respektive snížení negativních vlivů na jednotlivé
složky životního prostředí.
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G. VŠEOBECNĚ
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Předmětem předkládaného oznámení je záměr „Rezidence Park Třebeš – dostavba prostoru za
Terronicem“. Umístění záměru je patrné z následující situace:
Situace záměru

Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry vyžadující
zjišťovací řízení), bod 10.6. Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o
celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu kde státní správu v oblasti posuzování vlivů na
životní prostředí vykonává orgán kraje, v tomto případě Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Stavba představuje trvalý zábor ZPF, je mimo trvalý respektive dočasný zábor PUPFL.
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.
Záměr bude představovat nové emise znečišťujících látek do ovzduší z bodových, liniových a
plošných zdrojů. Tyto bilance jsou prezentovány v příslušné části předkládaného oznámení a dle
názoru zpracovatelů oznámení nejsou tak významné, aby bylo nutné z nich vyplývající příspěvky
k imisní zátěži vyhodnocovat rozptylovou studií.
Z hlediska vyvolaných nároků na dopravu je patrné, že vyvolané pohyby osobních automobilů se
pohybují pod průměrných 30 pohybů/hod, což metodicky nepředstavuje zdroj hluku.
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.
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Kvalita životního prostředí na lokální úrovni odpovídá funkčnímu využití území. Volba tohoto
území pro stanovené funkční využití odpovídá jeho charakteru, to znamená, že se nejedná o
území přírodovědně cenné, respektive krajinářsky zajímavé, ani nijak jinak problematické
z hlediska zájmů ochrany přírody.
Posuzovaný záměr neovlivňuje hydrogeologické
významné navýšení zpevněných ploch.

charakteristiky.

Záměr

nepředstavuje

V období výstavby je plně zodpovědný za nakládání s odpady (třídění, správné ukládání a
následné využití nebo likvidaci) hlavní dodavatel stavby. Tato povinnost bude uvedena ve
smlouvě o provedení prací. Investor vytvoří podmínky pro oddělené a bezpečné shromažďování
jednotlivých druhů odpadů. Pro minimalizaci negativních vlivů již byla formulována opatření
prezentovaná v předcházejících částech předkládaného oznámení.
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.
Záměr neznamená žádné významnější vlivy na faunu, floru a ekosystémy.
Investorem navrhovaná aktivní varianta záměru neznamená výraznou změnu stávajících
estetických parametrů vlastního zájmového území.
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou podrobněji komentované
v příslušných částech oznámení lze záměr označit z hlediska velikosti vlivů za malý až nulový,
z hlediska významnosti vlivů za málo významný až nevýznamný.
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H. PŘÍLOHY
1) Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace a vyjádření Krajského úřadu ve vztahu k NATURA dle § 45i zákona
č.114/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů

zpracovatel oznámení:
RNDr. Tomáš Bajer, CSc.
ECO-ENVI-CONSULT
Sladkovského 111
506 01 Jičín
IČO: 42921082
DIČ: CZ6002271825
tel.: 466260219
603483099
493523256
fax: 466260219
e-mail: tomas.bajer@wo.cz

Dubinská 720
530 12 Pardubice

Spolupráce:
Ing. Martin Šára
Ing. Jana Bajerová
RNDr. Vladimír Faltys

Datum zpracování oznámení:

15.08. 2007

Podpis zpracovatele oznámení:
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PŘÍLOHA
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace a vyjádření Krajského úřadu ve vztahu k
NATURA dle § 45i zákona č.114/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů
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