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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.I. Obchodní firma
Ing. František Bouda

A.II. IČO
42175500

A.III. Sídlo
Nerudova 957/7
Chomutov
430 01

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
Oznamovatel:

Ing. František Bouda
Nerudova 957/7
Chomutov
430 01
Telefon: +420 474 652 278
Fax: +420 474 658 600

Projektant:
Zpracovatelská firma:
Adresa:
Telefon/fax:
E-mail:

Ing. Stanislav Maršík
INS atelier Náchod s.r.o.
Palackého 920, 5 4 7 0 1 Náchod
+420 491 422 226
ins.atelier@insnachod.cz
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Název záměru: Obchodní centrum RENT Group Červený Kostelec
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:
Objekt – prodejna potravin
prodejna – zastavěná plocha
komunikace a zpevněné plochy
zelené plochy
Celkem plocha pro záměr
počet parkovacích míst

2

Zastavěná plocha ( m )
1 344,3
6 041,8
981,0
8 367,1
59

B.I.3. Umístění záměru
kraj:
Královéhradecký
obec:
Červený Kostelec
katastrální území: Červený Kostelec

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Jedná se o stavbu prodejny potravin s parkovištěm pro osobní automobily, které bude
sloužit zákazníkům prodejny. Prodejna bude realizována na stávajících volných a
zastavěných
plochách bývalého textilního závodu Textonia Czech s.r.o.
V uvažovaném prostoru je v současné době z části plocha sloužící jako parkoviště a
dále část bývalých výrobních objektů, které jsou přestavovány administrativní
budovou, obytnou budovou (objekt byl využíván jako ubytovna, nyní neobydlený,
celkově značně zanedbaný a poškozený), přístřeškem, kolnou, dřevníky a venkovní
části bývalého vzduchotechnického zařízení – demolice uvedených objektů je řešena
mimo předkládaný proces posuzování vlivů na životní prostředí, jak je patrné
z následujícího podkladu:
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Napojení prodejny pro zákazníky a zásobování
Jiráskova.

bude odbočením z komunikace

Záměr je v souladu s územním plánem města, který v dotčené lokalitě připouští
navržené využití pozemku. Navrhovaná zástavba tedy není v konfliktu s územně
plánovací dokumentací, jak je patrné z přílohy předkládaného oznámení.
Stará ekologická zátěž v tomto areálu není signalizována, na straně bezpečnosti jsou
však předkládaným oznámením v další části formulována odpovídající opatření, která
by měla tuto skutečnost potvrdit.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Dle předpokladu oznamovatele se jedná o umístění prodejny s parkovištěm vytvářející
předpoklad k rychlým a operativním nákupům potravin pro obyvatele Červeného
Kostelce. Charakter sortimentu, který je představován především běžnými potravinami
denní potřeby, mléčných výrobků, ovoce, zeleniny, mraženého zboží a základního
drogistického sortimentu, vytváří podmínky pro možnost běžných denních nákupů pro
nejbližší obytnou zónu, umožňující i nákupy pro místní obyvatele bez nutnosti
používání osobních automobilů. Lze tudíž předpokládat, že nedojde k významnému
nárůstu dopravy na nejbližším komunikačním systému.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Stavba se člení na tyto základní stavební a inženýrské objekty:
Stavební objekty:
SO 01 – Hlavní budova - prodejna
Inženýrské objekty:
IO 01 – Zpevněné plochy, parkoviště prodejna
IO 02 – Zpevněné plochy, příjezdové komunikace zásobování
IO 03 – Úpravy křižovatky silnic I/14 a III/5672
IO 04 – Sadové úpravy
IO 05 – Přípojka vody prodejna
IO 06 – Venkovní kanalizace
IO 07 – Kabelové vedení NN prodejna
IO 08 – Kabelové vedení telefonu prodejna
IO 09 – Venkovní osvětlení parkoviště+pylon
IO 10 – Ochrana stávajícího distribučního kabelového vedení NN a VN
IO 11 – Ochrana stávajícího kabelového vedení telefonu
IO 12 – Přeložka a rozvod VO města
IO 13 – Přípojka plynu prodejna
Architektonicko- stavební řešení

Obchodní centrum bude umístěno v části areálu bývalého textilního závodu a na
plochách sloužících jako parkoviště před tímto závodem.
Na ploše budoucí prodejny, parkoviště, komunikací a ploše budoucí zeleně budou
stávající štěrkové plochy a zdi odstraněny, stávající objekt přístřešku bude
zdemolován. Nezhutněná zemina bude nahrazena novou, hutněnou zeminou
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navezenou do sjednocené úrovně budoucích podkladových vrstev zpevněných ploch
(v případě geotechnické vhodnosti bude použita pro zhutněné zásypy).
Vstupní prostor pro zákazníky je přestřešen sedlovou střechou s trojúhelníkovým
štítem, na kterém bude umístěno logo prodejny.
Prostor rampy, tj. ranního
zásobování, bude zastřešen též sedlovou střechou s přesahem směrem k příjezdové
komunikaci. Fasáda objektu je v pravidelných polích rozčleněna lizény v šířce cca 450
mm. Po obvodě probíhá sokl výšky 450 mm. Barva omítky fasády je bílá, barva lizén a
soklu je achátově šedá (RAL 7038). Ve štítové stěně východní strana fasády jsou
prosklené výlohy s parapetem výšky 750 mm. Barva rámů je enciánově modrá (RAL
5010). Okna na celém objektu jsou obdélníková, rámy barva enciánově modrá (RAL
5010), s mřížemi z pozinkovaných tyčí. Vchod a východ do prodejny tvoří
celoprosklenné zádveří s dvojitými posuvnými dveřmi, které částečně předstupuje před
fasádu pod střechou vstupu. Vedle zádveří je fasáda otevřena výlohou. Profily dveří a
zárubní ve fasádě jsou enciánově modré (RAL 5010). Sekční vrata u zásobovací
rampy jsou z vnější strany hladká, barva modrá RAL 5010. Střešní krytinu tvoří
betonové vlnové tašky v barvě červené. Štíty a přední strana okapového obložení je
z předkorodovaného titanzinku se stojatými drážkami po cca 500 mm. Stropní podhled
v oblasti přístřešku vstupu a rampy a spodní plocha okapové římsy je provedena
z bílých umělohmotných panelů.
Dispoziční řešení

Vstup do prodejny je přes zádveří s automatickým otvíráním dveří. Před vstupem pod
přístřeškem je k dispozici stanoviště nákupních vozíků vč. stojanu pro kola a háků na
uvazování psů. Na ploše prodejny jsou rozmístěny prodejní pulty se zbožím
v podélném směru s pěti uličkami šířky min. 1800 mm. V pokladní zóně jsou čtyři
pokladní pulty s uličkou šířky 800 mm a 900 mm. Před pokladnami se instaluje
odkládací stůl jako parapetní deska výloh hloubky 300 mm. Z prodejny vedou dveře
nouzového východu směrem na parkoviště.
V oblasti pokladen je vstup přes chodbu do dozorny, šaten s WC a kuchyňky. Toalety
mají předsíňku vybavenou umyvadlem. V dozorně je zvýšena podlaha na úroveň +0,5
m a je zde zřízeno okno se zrcadlovým sklem směrem z prodejny. Na soc. zázemí
navazuje místnost plynové kotelny, která je přístupná pouze z venkovního prostoru
rampy. Prodejna je rychloběžnými rolovacími vraty propojena s manipulačním
prostorem, který je noční mříží rozdělen do dvou částí. Odtud probíhá zásobování
prodejní plochy. Zásobovací vstup do prodejny je umístěn na protilehlé fasádě vstupu
pro zákazníky a personál a sestává z sekčních vrat a jednokřídlových dveří do
místnosti ranního zásobování. Ta je přes další vnitřní sekční vrata propojena
s manipulačním prostorem.
Ochrana proti pronikání radonu z podloží – střední radonové riziko – jako ochrana
bude použita izolace proti zemní vlhkosti a proti pronikání radonu FOALBIT.
Denní osvětlení prodejní plochy, denní místnosti-kuchyňky a šatny je řešeno okny a
výlohami. V manipulačních prostorech se uvažuje pouze s umělým osvětlením.
Konstrukce a protipožární úpravy konstrukcí jsou navrženy tak, aby splňovaly
požadované podmínky požární odolnosti. Jsou navrženy požární stěny
s protipožárními výplněmi otvorů, oddělující jednotlivé požární úseky.
Údaje o provozu
Počet směn za den:
2
Počet zaměstnanců celkem v obou směnách : 12
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Počet zaměstnanců v jedné směně:
Kapacita prodejny (počet nákupních vozíků):
Otvírací doba:
Četnost zásobování:

6
80
8,00-20,00 h
1 TNA /den
2 LNA/den

V prodejně budou pracovat vždy v jedné směně čtyři až pět pracovníků + vedoucí
prodejny. Předpokládá se pět žen a jeden muž. Celkem 6 zaměstnanců. Počet
pracovních dnů ročně - celoroční provoz - 365
Popis technologie

Sortiment prodávaného zboží tvoří z 80% potraviny a z 20% tzv. akční zboží, např.
drogistické zboží, drobné kuchyňské a domácí potřeby.
Sortiment potravin tvoří:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

pečivo, chléb, trvanlivé pečivo
alkoholické a nealkoholické nápoje
cukrovinky, káva, čaj, kompoty, džemy, olej a koření
konzervy
balené ovoce a zelenina
mléčné výrobky
mražené a chlazené zboží
balíčkované maso, uzeniny, sýry
mouka, rýže, cukr

V prodejně potravin se uvažuje s diskontním způsobem prodeje, proto většina druhů
zboží při zavážení do prodejny nepotřebuje žádnou úpravu (odstranění přepravního
obalu popř. víka atd.). Navržená obchodní jednotka má přímou návaznost na sklad, ze
kterého bude plynule zásobována. Firemní systém umožňuje provádět optimalizaci
zásobování prodejní jednotky v čase pomocí systému just in time. Tento vytvořený
informační systém umožňuje minimalizovat zázemí prodejny (slouží pouze pro
manipulaci a přejímku zboží) a koordinovat zásobování tak, aby nedocházelo ke
křížení cest zboží v zázemí a ve venkovním manipulačním prostoru. Dále umožňuje
vést evidenci, optimalizovat množství a druhové složení potřebného prodávaného
zboží.
Dispoziční řešení umožňuje krátký a účelný pohyb zboží pomocí ruční manipulační
techniky. Prostory prodejny potravin budou denně uklízeny pomocí úklidového stroje.
Veškerá manipulace se zbožím bude probíhat k tomu určených obalech a
přepravkách. Nepotravinářské zboží bude přímo zaváženo na prodejní plochu
(dováženo v oddělených boxech).
Vykoupené prázdné lahve a papírové obaly (dočasně uloženy v jednom přepravním
boxu) budou denně odváženy.
Zásobování prodejny bude prováděno přes rampu nákladním automobilem s návěsem
a to jedenkrát denně. Provozovatel uvažuje dále s dvěma středními nákladními
automobily s přímými dodávkami pekaře a zelináře. Přeprava mraženého a
chlazeného zboží bude probíhat v termoboxech TKT. Mražené a chlazené výrobky
budou uloženy v mrazících vanách na prodejně přímo z termoboxů TKT a to odděleně
podle jednotlivých druhů tak, aby na sebe nemohly negativně působit. Pro uskladnění
mléčných výrobků slouží chladící přístěnné boxy na prodejní ploše.
Chladírenská technologie sestává z agregátů k výrobě chladu a zařizovacích
předmětů, jako jsou chladírenské vitríny, vany a pulty.
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby:
Dokončení stavby:

2009
2010

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Červený Kostelec

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Nejbližším navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování vlivů na životní
prostředí bude v případě realizace stavby vydání územního rozhodnutí a stavebního
povolení na uvedený záměr včetně řešení následujících předběžných otázek:
o Rozhodnutí o povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb.,
v platném znění
Širší vztahy v zájmovém území, fotodokumentace a navrhovaný stav jsou uvedeny
v následujících podkladech, podrobněji potom v příloze předkládaného oznámení.
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Situace záměru
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Situace záměru

Zpevněné plochy a stavební objekty Textonia Czech s.r.o. a plánované
demolice
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Zpevněné plochy před textilním závodem
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Zpevněné plochy před textilním závodem

Přístřešek u nezpevněného parkoviště

Částečně zpevněné plochy a plánované demolice

Plánované demolice

Část zatravněných ploch v areálu nutných pro stavbu

Část zatravněných ploch v areálu nutných pro stavbu
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Plánované demolice

Částečně zpevněné plochy a plánované demolice

Příjezd k zásobováni obchodního centra

Příjezd k zásobováni obchodního centra

Částečně zpevněné plochy

Zpevněné plochy a demolice přístřešku
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Pozemky pro výstavbu záměru se nacházejí katastrálně na k.ú. Červený Kostelec.
Záměr představuje stavbu na následujících pozemcích: 89, 287/10, 287/11, 286,
178/1,1123/7, 1123/1, 1127/15, 1123/20. Všechny výše uvedené pozemky jsou mimo
ZPF respektive PUPFL. Výše uvedené pozemky jsou patrné z následujícího
mapového podkladu:
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Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných území přírody ve
smyslu ustanovení § 14 zákona 114/1992 Sb. Ochranná pásma lesních porostů (§ 14
odstavce 2 zákona 289/1995 Sb. nejsou polohou a vlivy posuzovaného záměru
dotčena. Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odstavce 1 zákona
114/1992 Sb.) nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena.
Do hodnoceného území zasahují ochranná pásma silnice a inženýrských sítí.
Podrobnější specifikace bude uvedena v dokumentaci pro územní řízení. V dalším
textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí.
ü ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení
35 kV až 110 kV
110 kV až 220 kV
220 kV až 400 kV
nad 400 kV
závěsné kabelové vedení 110 kV
zařízení vlastní telekom. sítě držitele licence

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

u podzemního vedení:
§
§

do 110 kV
nad 110 kV

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

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

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

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

ü Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem
274/01 Sb.
Ø

ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí
nebo kanalizační stoky na každou stranu
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v
hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od
vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
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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:
ü 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní komunikace anebo
od osy větvě jejich křižovatek
ü 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních
komunikací I. třídy
ü 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace
II. třídy

B.II.2. Voda
Objekt prodejny bude zásobován pitnou vodou z městského vodovodu novou
vodovodní přípojkou. Voda bude přivedena napojením na místní vodovod v ulici
Jiráskova.
Za vstupem vodovodní přípojky do objektu (v technické místnosti přípojek) bude
osazena vodoměrná sestava a hlavní uzávěr objektu DN 50. Rozvody pro sociální
potřebu a pro potřebu požární, budou za vodoměrnou sestavou samostatné. Vnitřní
instalace rozvodů vody pro sociální účely budou provedeny z polypropylenu. Rozvod
požárního vodovodu bude proveden z ocelových trub bezešvých, žárově
pozinkovaných. V objektu budou navrženy dva vnitřní požární hydranty á 1,1 l/s s
tvarově stálou hadicí.
Pitná voda bude sloužit pro krytí potřeby zaměstnanců, výroby a pro protipožární
zabezpečení.
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.
Zde je uvedena hodnota potřeby 20 m3 na jednoho pracovníka za rok, za předpokladu,
že je umožněno sprchování teplou vodou. Pro THP je uvažována potřeba vody 12 m3
za rok:
D
THP
celkem

počet lidí
10
2
12

celkem
3
množství vody (m /rok)
200
24
224
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Mimo to je nutno počítat se spotřebou vody na:
• mytí podlah
• údržbu zpevněných ploch a komunikací
• údržbu zeleně

Spotřeba vody pro mytí podlah
Pro mytí podlah je uvažováno s denní potřebou vody 180l/den – 67 m3/rok
Spotřeba vody na údržbu komunikací
Spotřeba je odhadována na 100 m3/rok.
Spotřeba vody na údržbu zeleně
Na údržbu zeleně se počítá dle přílohy č. 12 vyhlášky 428/01 Sb. 4 m3 na 100 m2
ročně. Při ploše zeleně cca 981 m2 se bude jednat o cca 40 m3 vody za rok.
Celkem spotřeba vody:
pro sociální účely
mytí podlah
údržba komunikací
údržba zeleně
celkem

264 m3/rok
67 m3/rok
100 m3/rok
40 m3/rok
471 m3/rok

Potřeba požární vody
Podle tabulky 1 položky 3 ČSN 73 873 se požadují jako vnější odběrní místa
nadzemní požární hydranty, které od objektu musí být vzdáleny maximálně do 120 m,
od sebe pak do 240 m. Potřeba požární vody je specifikována 2,50 l/s při tlaku min.
0,2 MPa.
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Výstavba
Pro vlastní výstavbu prodejen a zpevněných ploch 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.
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Provoz
Suroviny

V případě předkládaného záměru se za suroviny pokládají jednotlivé druhy zboží,
které budou dováženy. Celková bilance nároků na dopravu je uvedena v následující
kapitole.
Energie:

Elektrická energie
Napojení nové prodejny na distribuční rozvod el. energie bude provedeno z nově
budované trafostanice. Podrobnější popis bude uveden v dokumentaci pro územní
řízení.
Výstavba
Na straně NN bude k prodejně natažen kabel AYKY 3Bx120+70 a ukončí se
v přípojkové skříni SS102 DCK (SP5). Kabel bude uložen v pískovém loži v hloubce
70 cm dle ČSN 33 2000-5-52 a norem souvisejících s dodržením prostorového
uspořádání vedení dle ČSN 73 6005. Trasa kabelu bude označena 30 cm nad
vedením kabelovou výstražnou fólií PVC. Při křižování s komunikací bude kabel
uložen v kabelových chráničkách. Kabel bude uložen v pískovém loži v hloubce 100
cm dle ČSN 33 2000-5-52 a norem souvisejících s dodržením prostorového
uspořádání vedení dle ČSN 73 6005. Trasa kabelu bude označena 30 cm nad
vedením kabelovou výstražnou fólií PVC. V prostorách parkoviště a při křižování
komunikací bude kabel uložen v kabelových chráničkách.
Potřeba elektrické energie:
Instalovaný příkon objektu
Současný příkon objektu
Hodnota hl.jističe

80
65
125

kW
kW
A

Zásobování teplem
Napojení na zemní plyn bude realizováno ze STL plynovodu. Objekt bude zásobován
zemním plynem středotlakou plynovou
přípojkou ze stávajícího venkovního
areálového řadu STL v ulici Jiráskova. Přípojka je ukončena v objektu HÚP, který je
umístěn na fasádě budovy ( zde bude prováděno měření – s impulsním odpočtem a
regulace tlaku ). Plynovodní přípojka je na vržena z trub polyetylénových. Zdrojem
tepla pro tuto prodejnu je plynová teplovodní kotelna III. kategorie ve smyslu ČSN
070703 umístěná v úrovni 1. NP. Kotelna je osazena jedním litinovým nízkotlakým
kotlem s atmosférickým hořákem. Prostor kotelny je řešen tak, aby vyhovoval vyhlášce
č.91/93 Sb. ČÚBP a dále požadavkům ČSN 07 0703.
Bilance potřeb zemního plynu
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Jmenovitý výkon:
110,0 kW
(BUDERUS LOGANO G334)
Potřeba tepla
90 kW
Palivo:
zemní plyn
Výhřevnost:
33 600 kJ . m-3
Maximální potřeba ZP za hodinu : 11,2 m3. h-1
Maximální potřeba ZP za den:
205 m3. den-1
Maximální potřeba ZP za rok :
16 000,00 m3. rok-1

Zásobování teplou vodou
Z kotlů je voda vedena ke sdruženému rozdělovači a sběrači, kde je topný systém
rozdělen na následující okruhy :
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NÁZEV OKRUHU
Kotlový okruh
VO - 1 Vytápěcí a větrací VZT jednotky
VO - 2 ÚT vestavky

REGULACE
Na kotli
Na kotli
Ekviterm

Tepelný spád
0
80 / 60 C
dle venkovní a vnitřní teploty
dle venkovní teploty

Oběh topného média na sekundární straně zajišťují oběhová čerpadla do potrubí
umístěná na rozdělovači. Každá větev má vlastní oběhové čerpadlo. Jednotlivé větve
jsou vzájemně zaregulovány pomocí ručních regulačních armatur. Otopná soustava je
pojištěna ve smyslu ČSN 06 0830 pojistnými ventily a tlakovou expanzní nádrží.
Vnitřní instalace budou provedeny z polypropylenu typ 3 PPR - Hostalen, PN 16 studená voda, PN 20 - teplá voda, dimenze DN 25, 20 a 15. Potrubí vedené nad
podhledy se opatří zesílenou izolací – tl. 19 mm, jelikož tepelná izolace objektu je na
podhledech, ostatní izolace je tl. 9 mm. Rozvody budou vedeny volně mimo zeď
v místnosti přípojek, ve zdi a nad podhledy ostatní. Izolace vodovodního potrubí návlekovou izolací z pěněných materiálů např. Mirelon, Tubex, Thermaflex a pod. Pro
vnitřní vývody - místnost pro personál, obě předsíně WC a sklad – bude osazen
termicky regulovatelný tlakový zásobník (30 l obsah, jmenovitý příkon 1 kW) STIEBEL ELTRON – typ SH 30 S. Zásobník bude osazen v prostoru kotelny. Rozvod
TUV nebude opatřen cirkulací TUV.
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 a odvozem stavební suti a výkopové zeminy a dovozem
stavebních materiálů na výstavbu prodejny. Přesun hmot se bude provádět po
stávající komunikaci. Bilance přesunů hmot bude upřesněna v rámci další projektové
přípravy záměru.
Etapa provozu

Dopravní nároky související s předloženým záměrem provozu areálu představuje 500
osobních, 1 těžký nákladní automobil (TNA) a dva lehké nákladní automobily (LNA)
denně. Uvedené počty představují potřebný počet vozidel, počet jízd je tedy
dvojnásobný (příjezd, odjezd). Předpokládané rozdělení frekvence osobních aut
v souvislosti s obchodním centrem je uvedeno v následující tabulce:
hod
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21

příjezdy
10
25
30
41
40
40
43
52
53
66
40
45
15
0
500

odjezdy
0
7
34
25
51
35
45
46
54
59
49
49
40
6
500

jízdy celkem
10
32
64
66
91
75
88
98
107
125
89
94
55
6
1000
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Vzhledem k tomu, že zásobování bude v průměru zajišťovat 1 TNA a 2 LNA denně je
časový snímek bezpředmětný. Výše uvedené vyvolané přepravní nároky
představované 1000 pohyby jsou modelově rozloženy následovně:
q
q
q
q
q

úsek 1: I/14 směr Horní Radechová:
úsek 2: I/14 směr Rtyně v Podkrkonoší:
úsek 3: shodný směr na I/14:
úsek 4: Jiráskova směr Horní Kostelec:
úsek 5: zásobování OC:

40 % – 400 pohybů, 4 LNA,2 TNA
40 % – 400 pohybů, 4 LNA, 2 TNA
80 % – 800 pohybů,
20 % – 200 pohybů
4 LNA, 2 TNA

úsek 2

úsek 3

úsek 1

úsek 4

úsek 5

Údaje z uvedeného přehledu byly jako 100% navýšení (tedy nereálné, avšak na
straně bezpečnosti výpočtu) přičteny k dopravě na místním komunikačním systému.
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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 bouracích prací, terénních úprav a realizace
hrubé stavby kolem 70 nákladních automobilů/den. Tato etapa bude trvat cca max. 3
měsíce. Areál zařízení staveniště bude napojen na stávající komunikační síť. Odhad
pohybů nákladních automobilů v další etapě výstavby by byl spekulativní. Odhad emisí
z liniových zdrojů v celé etapě výstavby nelze spolehlivě predikovat. Upřesnění těchto
údajů a stanovení četnosti dopravy v průběhu celé etapy výstavby bude možno
provést až v rámci zpracování prováděcích projektů stavby, kdy bude určen dodavatel
stavby a dále budou určeny druhy a množství jednotlivých materiálů a dodávek
strojního zařízení.
Plošné zdroje: Za dočasný plošný zdroj znečištění je možné považovat vlastní prostor
staveniště, který může být zdrojem sekundární prašnosti. Při požadavku dodržování
technologické kázně v etapě výstavby je však nezbytné respektovat doporučení
uvedené v příslušné části předkládaného oznámení.
Provoz

a) hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší
Bodové zdroje znečištění ovzduší: energetické zdroje
Proces produkující znečištění:
Kotelna: Zdrojem tepla pro tuto prodejnu bude plynová teplovodní kotelna III.
kategorie ve smyslu ČSN 070703 umístěná v úrovni 1. NP. Kotelna je osazena jedním
litinovým nízkotlakým kotlem s atmosférickým hořákem. Prostor kotelny je řešen tak,
aby vyhovoval vyhlášce č. 91/93 Sb. ČÚBP a dále požadavkům ČSN 07 0703. Pro
tuto prodejnu bude použit plynový kotel se jmenovitým výkonem 110 kW.
BUDERUS LOGANO G334

Jmenovitý tepelný výkon :
Parametry :

110 kW

Délka :
Šířka :
Výška :
Váha s tepelnou izolací :
Přípustný provozní tlak :
Hrdla pro odvod spalin ( DN ) :
+ regulace kotle VITRONIC 200, typ KW 2

800 mm
1 240 mm
1.264 mm
496 kg
4 bar
175 mm

Bilance potřeb zemního plynu
Jmenovitý výkon
Palivo
Maximální potřeba ZP za rok
Parametr
Teplota spalin
Množství spalin
Fond provozní doby zdroje
Ekvivalentní průřez komína
Stavební výška komína

: 110,0 kW
: zemní plyn
: 16000,00 m3. rok-1
Jednotky
0
C
kg/hod
hod/rok
2
m
m

0

0

Max 124 C, min 115 C
Max 170 kg/h, průměr 149 kg/h
2 000
0,03 (d = 200 mm)
8
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Tab.: Emise z energetických zdrojů
6

3

kg/10 m
20
9,6
1600
320
64

tuhé znečišťující látky
SO2
NOx
CO
org. látky*

emise (kg/rok)
0,320
0,154
25,600
5,120
1,024

* Organické látky vyjádřené jako suma org. C

Ostatní výduchy ve velkoprodejně jsou bez identifikovatelných škodlivin.
Zařízení k omezování emisí škodlivin
Vzhledem k velikosti zdroje nejsou tato zařízení legislativou požadována.
Předběžná kategorizace zdroje
zdroj
kotelny
ostatní zdroje

kategorizace zdroje
malý
malé

poznámka
dle 352/2002 Sb., instalovaný výkon 110 kW

Porovnání výstupů ovzduší s legislativou k zákonu ovzduší 86/2002 Sb.

1.1.4 Spalovací zařízení spalující plynná paliva
3

Jmenovitý tepelný výkon (MW)

Je rovný nebo větší než 0,2 a jmen.
tepelný příkon menší než 50 MW

Emisní limit v (mg/m vztaženo na normální stavové
podmínky a suchý plyn) pro

1)

50

2)

35
3)
900

200
4)
300

100

Referenční
obsah
kyslíku % O2

nest.

3

Odkazy:
1) pro plynná paliva z neveřejných distribučních sítí (vyčištěný koksárenský nebo vysokopecní plyn, bioplyn, propan či butan nebo
jejich směsi, plyn z rafinerií)
2) pro plynná paliva z veřejných distribučních sítí
3) pro plynná paliva mimo paliva z veřejných distribučních sítí a koksárenský plyn (viz odst. 1.5)
4) při spalování propanu či butanu nebo jejich směsí

HODNOTY EMISNÍCH FAKTORŮ PRO STANOVENÍ MNOŽSTVÍ EMISÍ VÝPOČTEM PŘI SPALOVÁNÍ PALIV
Druh paliva
1
zemní plyn

Druh
topeniště
2
jakékoliv

Tepelný výkon
kotle
3
0,2 MW≤

Tuhé látky

SO2

NOx

CO

4
20

6
1600

7
320

>0,2-5 MW≤

20

5
2,0.S
(9,6)
2,0.S
(9,6)
2,0.S
(9,6)
2,0.S
(9,6)
2,0.S
(9,6)

Org.
látky
8
64

1920

320

64

3300

270

24

4200

270

24

5000

270

8

> 5-50 MW≤

20

>50-100 MW≤

20

>100 MW

20

Jednotka
9

b) hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší
Použité emisní faktory
Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži související s dopravou bylo pracováno s emisními
faktory pro rok 2010, které jsou komentovány v následující části rozptylové studie. V souladu s
novými legislativními opatřeními proto MŽP ČR vydalo jednotné emisní faktory pro motorová
vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět vzájemně porovnatelné bilanční výpočty
emisí z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší. Proto byly emisní
faktory určeny pomocí programu MEFA v.02. Pro výpočet emisních faktorů pro motorová
vozidla je určen PC program MEFA v.02 (Mobilní Emisní FAktory, verze 2002). Tento
uživatelsky jednoduchý program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (µg/km –
g/km) pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak
kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další
zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí
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motorových vozidel. Program MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké
spektrum znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak i látky rizikové
pro lidské zdraví (aromatické a polyaromatické uhlovodíky, aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní
organické sloučeniny, které představují hlavní prekurzory tvorby přízemního ozónu a
fotooxidačního smogu (alkeny). Jedná se o následující sloučeniny:
Anorganické sloučeniny
oxidy dusíku (NOx)
oxid dusičitý (NO2)
oxid siřičitý (SO2)
oxid uhelnatý (CO)
tuhé znečišťující látky (PM, PM10)

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

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

Ve výpočtu použité emisní faktory 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
zaměstnanců a zákazníků a rampy pro expedici. Pro výpočet sumy emisí z plošného
zdroje parkoviště a rampy nákladních automobilů byl pro volnoběh použit předpoklad :
1 minuta volnoběhu = ujetí 1 k. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném
pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat následující sumu
emisí při použití zvolených emisních faktorů:
Tab.: Suma emisí z plošných zdrojů
-1

Plošný zdroj

g.s
8,78E-05

NOx
-1
kg.den
0,007584

-1

t.rok
0,002768

25

-1

g.s
1,22E-06

Benzen
-1
kg.den
0,000105

-1

t.rok
3,84E-05
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c) hlavní liniové zdroje znečištění
Pro výpočet emisí bylo použito již dříve uvedeného modelu.
Pro hodnocený rok jsou pak emise z liniových zdrojů souvisejících s provozem
prodejny odhadnuty následujícím způsobem:
Tab.: Vyvolaná doprava související s provozem prodejny
OA/24 hod.
LNA/24 hod.
TNA/24 hod.

Úsek 1
400
4
2

Úsek 2
400
4
2

Úsek 3
800
0
0

Úsek 4
200
0
0

Úsek 5
0
4
2

Tab.: Emise z liniových zdrojů (příspěvky záměru)
Komunikace
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4
Úsek 5

NOx
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
t/km.rok
2.056E-06 0.0493382 0.0180084
2.056E-06 0.0493382 0.0180084
3.797E-06
0.09112 0.0332588
9.492E-07
0.02278 0.0083147
1.574E-07 0.0037782
0.001379

Benzen
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
3.251E-08
0.0007802
3.251E-08
0.0007802
6.333E-08
0.00152
1.583E-08
0.00038
8.417E-10
0.0000202

-1

t/km.rok
0.0002848
0.0002848
0.0005548
0.0001387
7.373E-06

B.III.2. Odpadní vody
Odkanalizování nově navrženého objektu bude provedeno na městskou stokovou síť.
Žádné srážkové vody nebudou vypouštěny do vodoteče. Splaškové vody budou
odvedeny samostatnou kanalizační přípojkou do kanalizační stoky. Dešťové vody ze
zpevněných ploch a parkoviště by mohly být kontaminovány ropnými látkami, a proto
budou odváděny přes odlučovač olejů a ropných látek. Zbývající dešťové vody budou
napojeny na přípojku za ORL a dále do samostatné kanalizační stoky. Na odvedení
dešťových vod z ploch komunikací a parkovišť povede hlavní svod přes parkoviště,
v zeleni bude umístěn odlučovač lehkých kapalin a po přečištění bude společně
s vodou splaškovou tato voda odvedena do uliční stoky. Srážkové vody z komunikací
budou podchyceny do uličních vpustí a vyčištěny na požadované zbytkové znečištění
v odlučovači ropných látek GSO 5/30-1,63-100 NS (dodavatel HAK EKO, s.r.o.
Pardubice). Koncentrace NEL na výstupu z odlučovače CNEL do 1,63 mg/l .
V Červeném Kostelci je jednotná kanalizace, která odvádí splaškové i dešťové
odpadní vody na městskou čistírnu odpadních vod. Dle sdělení projektanta záměru
městská kanalizace bezpečně pojme veškeré dešťové vody, které vzniknou
v souvislosti s předkládaným záměrem.
Celkové množství vypouštěných odpadních vod
Etapa výstavby
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
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Odkanalizování nově navrženého objektu bude provedeno na městskou kanalizační
síť. Splaškové vody budou odvedeny samostatnou kanalizační přípojkou do
kanalizační stoky. Dešťové vody ze zpevněných ploch a parkoviště by mohly být
kontaminovány ropnými látkami, a proto budou odváděny přes odlučovač olejů a
ropných látek. Zbývající dešťové vody budou napojeny na přípojku za ORL a dále do
samostatné kanalizační stoky.
Splaškové odpadní vody

Bilance splaškových vod vychází z předpokládaného počtu zaměstnanců a nároků na
mytí podlah. Množství splaškových vod se rovná potřebě pro sociální účely. Celková
předpokládaná produkce splaškových vod je odhadována na 331 m3 (sociální účely,
mytí podlah).
Technologické odpadní vody

Nebudou dle záměru produkovány.
Srážkové vody

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 742 mm/rok.
Tab.: Bilance ročního množství srážkových vod
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
1 344,3
6 041,8
981,0
8 367,1

3

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

Qr [m /rok]
898
3 138
73
4 109

Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje hodnotu přívalového
deště ve výši 233 l/s.ha po dobu 15 minut.
Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
1 344,3
6 041,8
981.0

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

3

Q (l/s)
28,19
98,55
2,29
129,03

Qr [m /15 minut]
25,38
88,70
2,06
116,14

Uvedené bilance srážkových vod odváděných do kanalizace byly dle sdělení
projektanta odsouhlaseny správcem kanalizace. Je třeba upozornit, že v uvedeném
případě se nejedná o absolutní nárůst vznikajících srážkových vod, protože již ve
stávajícím stavu tvoří rozhodující podíl ploch v zájmovém území plochy zpevněné a
zastavěné.
Množství vypouštěného znečištění
Splaškové odpadní vody

Tyto odpadní vody budou znečištěny především biologickými potřebami zaměstnanců.
Pro výpočet je uvažováno s dvousměnným provozem při 365 pracovních dnech.
Tab.: Odhad znečištění splaškových vod
Ukazatel
BSK5
NL
RL
Celkový N
Celkový P

Přepoč. EO
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6

[g/d]
216
198
205,5
43,5
5,2

3

Qd [m /den]
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

27

mg/l
309
283
294
62
7

kg/rok
78,8
72,3
75,0
15,9
1,9
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Srážkové vody

Neznečištěné srážkové vody ze střechy objektu (1211 m3/rok) budou bez předčištění
vypouštěny do městské kanalizace.
Znečištění srážkových vod z komunikací
Srážkové vody z komunikací budou podchyceny do uličních vpustí a vyčištěny na
požadované zbytkové znečištění v odlučovači ropných látek GSO 5/30-1,63-100 NS
(dodavatel HAK EKO, s.r.o. Pardubice). Koncentrace NEL na výstupu z odlučovače
CNEL do 1,63 mg/l .
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.
Předpokládaná skladba jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v
následující tabulce:
Kód
080111
120113
150101
150102
150104
150105
150202
170101
170102
170103
170106
170201
170203
170302
170402
170405
170411
170503
170504
170903
170904
200301
200304
200307

Název odpadu
Odpadní barvy a laky obsahující org. rozp. nebo jiné neb. látky
Odpady ze svařování
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkanina a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keramických výrobků obsahující nebezpečné
látky
Dřevo
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301
Hliník
Železo a ocel
Kabely neuvedené pod 170410
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
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
Odpad ze septiků a žump
Objemný odpad

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

Převážná část vytříděných odpadů v kategorii „ostatní odpad“ vzniklých z demolic
bude odvážena do recyklačních dvorů stavebních odpadů a po recyklaci využita
v procesu výstavby.
Bude vedena průběžná evidence vznikajících odpadů a provozovatel předloží ke
kolaudaci stavby doklady o množství a druzích vzniklých odpadů, včetně způsobu
jejich využití nebo odstranění.
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Provoz

Vzhledem k charakteru hodnoceného záměru bude produkce odpadů minimální a
druhová skladba bude odpovídat předpokládanému využití objektu. V rámci provozu
lze přibližně očekávat vznik následujících druhů odpadů:
Kód
020203
130502
150101
150102
150103
150104
150105
150202
200101
200102
200121
200139
200140
200201
200301
200303
200306
200307

Název odpadu
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
Kaly z odlučovačů oleje
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkanina ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
Papír a lepenka
Sklo
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Plasty
Kovy
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Uliční smetky
Odpad z čištění kanalizace
Objemný odpad

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

Množství jednotlivých druhů odpadů budou upřesněny po zahájení provozu
obchodního centra.
Veškeré opravy a údržba vysokozdvižných vozíků, firemních vozidel a strojního
zařízení (vzduchotechnika, chlazení, klimatizace, vytápění) budou zajišťovány
odborným servisem na základě smluvních vztahů. Součástí smlouvy bude i podmínka,
že servisní služba zajistí vyhovující způsob nakládání s odpady, které vznikly v rámci
provedení této servisní činnosti.
Nebezpečné odpady budou shromažďovány odděleně ve skladu nebezpečných
odpadů. Ostatní odpad bude tříděn a shromažďován ve vyhrazených a označených
prostorách skladu. Tyto prostory budou stanoveny v dalších stupních projektové
přípravy.
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
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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.
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
Doba používání stroje
LpAr v dB
LW v dB(A)
hod/den
LpA10 = 80 dB
4
LpA10 = 83 dB
6
LpA10 = 85 dB
6
LpA10 = 83 dB
3
Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod
při 10 hodinách provozu v etapě výstavby

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

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)
92 dB(A)
-

LpAr v dB

Doba používání stroje
hod/den

LpA10 = 79 dB
7
LpA10 = 80 dB
2
4
LpA7 = 81 dB
4
LpA1 = 80 dB
6
Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod
při 10 hodinách provozu v etapě výstavby

Provoz
V provozu lze odlišit stacionární, plošné a liniové zdroje emisí hluku.
Stacionární zdroje hluku:

Dle čísel zdrojů hluku ve výpisu programu HLUK+
1) přívod vzduchu pro prodejnu
osazeny 2 ks Multimax M532C – přívod vzduchu je společným potrubím cca 2m, 1 oblouk, nasávání
přes protidešťové žaluzie, provoz v noci: ano

dodavatel GEA Liberec
NR-Noise Rate
Schalldruckpegel dB(A)
Schalleistungspegel dB(A)

67 dB 1 m od zdroje
58 dB 1 m od zdroje
73 dB 1 m od zdroje

2) odvod vzduchu prodejna
osazen potrubní ventilátor MAICO DZR 56/4B – odvod potrubím cca 2m,
1 oblouk, výfuková hlavice, provoz v noci: ano
hl. ak. výkonu 88dB
3) Odvod vzduchu šatna muži, provoz v noci: ne
potrubní ventilátor RK 125L – odvod vzduchu potrubím cca 3 m nad střechu
LwA tot 46 dB
4) Odvod vzduchu šatny ženy
potrubní ventilátor RK 125L – odvod vzduchu potrubím cca 3,5 m nad střechu, provoz v noci: ne
LwA tot 46dB
5) Odvod vzduchu technická místnost
Ventilátor DECOR 300CZR– odvod vzduchu potrubím cca 3,5 m nad střechu, provoz v noci: ne
Ak. tlak 46dB
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6) Větrání prostorů WC
2 ks ventilátor EDM 200S – odvod vzduchu společným potrubím cca 3 m nad střechu, provoz v noci: ne
Ak. tlak 46dB
7) Zásobování objektu – 85 dB 1 m od zdroje pro TNA z upravené příjezdové komunikace, provoz
zdroje v denní době po dobu 2 hodin, výška zdroje 1,5 m, provoz v noci: ne
8) Zásobování objektu – 85 dB 1 m od zdroje pro LNA z upravené příjezdové komunikace, provoz
zdroje v denní době po dobu 2 hodin, výška zdroje 1,5 m, provoz v noci: ne

Situace zdrojů hluku je patrná z následující dispozice:

Plošné zdroje hluku:

Za plošný zdroje hluku lze považovat parkoviště osobních aut a oba prostory nakládky
a vykládky nákladních aut. Pohyby aut jsou uvedeny v kapitole B.II.4.
Liniové zdroje hluku

Liniové zdroje hluku související s vyvolanou dopravou - model frekvence TNV a
osobních aut - je uveden již v kapitole B.II.4 - Nároky na dopravní a jinou
infrastrukturu.
V nočních hodinách nebude probíhat nakládka a vykládka ani pohyby nákladních aut.
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
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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. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
B.III.1. Možnosti vzniku havárií

Z hlediska charakteru předloženého záměru lze za případná rizika označit:
♦ požár objektu
♦ havarijní únik látek škodlivých vodám
B.III.2. Dopady na okolí

Požár
Prodejna potravin na navržena jako jednopodlažní objekt. Obvodové a svislé nosné
konstrukce jsou navrženy zděné tl. 375 mm z tvárnic oboustranně omítnuté. Nosné
železobetonové hranaté sloupy jsou lícovány s vnějším lícem obvodových stěn a
z vnější strany obvodových stěn jsou obloženy tepelnou izolací. Dělicí zeď mezi
prodejnou a manipulačním prostorem bude z nosných cihel Porotherm 240 P+D.
Nosná konstrukce střechy bude sedlová, tvořená dřevěným sbíjeným vazníkem.
V manipulačním prostoru budou vazníky uloženy na střední nosnou dělicí zeď, nad
zázemím budou vazníky přes celou šířku objektu. Střešní plášť bude tvořen
betonovými vlnovými taškami. K účelům revize střechy a větracího zařízení je
v prostoru nezatepleného podkroví instalována lávka. Přístup do střešního prostoru je
tepelně a požárně izolovanými stropními dvířky s integrovanými skládacími schody.
V prodejně budou podhledy z desek z minerálního vlákna formátu 60,0 x 60,0 cm s
kovovou konstrukcí. V manipulačním prostoru budou umístěny minerální kazety
(podhled), které budou osazeny těsně pod krokví. Prodejna má prodejní plochu 1417
m2, manipulační prostory mají plochu 310 m2, hygienické a sociální zařízení prodejny
a kancelář prodejny mají plochu 65 m2. Jedná se o prodejnu potravin (potraviny, maso,
uzeniny, pečivo, nápoje, zelenina, ovoce, hygienické zboží, prací prostředky a pod.).
Podle ustanovení ČSN 73 0802 článku 7.2.8.b) je prodejna objektem s konstrukčním
systémem smíšeným druhu D2 s jedním nadzemním podlažím, s požární výškou
objektu h = 0,0 m. Prodejna nebude vybavena skladovacími prostory, zboží po
vybalení v manipulačním prostoru je ukládáno do výstavních regálů a gondol prodejny;
v objektu nejsou umístěny skladovací plochy ve smyslu ustanovení ČSN 73 0845.
Prodejní prostory nemusí tvořit samostatný požární úsek podle článku 5.3.2.h.1) ČSN
73 0802. Součástí požárního úseku prodejny mohou být hygienické a sociální zařízení
zaměstnanců prodejny, kancelář a manipulační prostory. Výpočet požárního rizika
bude proveden podle ČSN 73 0802. Nahodilé požární zatížení bude stanoveno podle
tabulky A.1 přílohy A ČSN 73 0802. Výkladce budou zaskleny tvrzeným
bezpečnostním sklem; výkladci v případě požáru nelze zaručit přístup vzduchu do
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hořícího prostoru podle ustanovení článku 6.5.3 ČSN 73 0802. Prodejna bude
vybavena požárně bezpečnostním zařízením – samočinným odvětrávacím zařízením.
Ke snížení požárního rizika bude použito součinitele c4, respektive c podle části 6.6
ČSN 73 0802 – hodnota součinitele podle tabulky 6 ČSN 73 0802 - c4 = 0,65.
Detailněji problematiku možných havárií nelze řešit v rámci procesu posuzování vlivů
na životní prostředí, protože tento proces probíhá v nejranější fázi přípravy záměru, to
je v etapě před územním řízením. V etapě zpracování dokumentace o hodnocení vlivů
na životní prostředí je k dispozici pouze omezený soubor údajů o záměru a řada údajů
není k dispozici vůbec – zejména sortiment prodávaného zboží, množství a objemy
skladovaného zboží nebo i charakteristika stavebních a konstrukčních materiálů, dále
údaje o nárocích na požární vodu apod. V doporučených opatřeních předkládané
dokumentace je k této problematice formulováno následující doporučení:
•

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

Možnosti vzniku havárií vozidel na parkovišti
Vzhledem ke skutečnosti, že veškeré dešťové vody ze zpevněných ploch budou do
dešťové kanalizace vypouštěny přes odlučovač ropných látek, lze dopad takovéto
havárie označit za lokální a neprojevující se mimo areál při zajištění řádné funkčnosti
navrženého zařízení na předčištění srážkových vod.
B.III.3. Preventivní opatření

Preventivní opatření, která zmírní riziko vzniku havarijních situací spočívají především
ve volbě bezpečné koncepce prodejny a v konstrukčním a dispozičním řešením
objektu dle platných předpisů a eventuelních dalších požadavků, v realizaci
odpovídajících samočinných systémů kontroly a řízení a v dodržování ustanovení
provozní dokumentace. Nutnou podmínkou zajištění bezpečného provozu je
zpracování a dodržování provozních předpisů. Jiná preventivní opatření vzhledem k
charakteru objektu a předpokládaným aktivitám nejsou tímto oznámením
požadována.
B.III.4. Následná opatření

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

environmentálních

charakteristik

Předkládaný záměr je situován do území, které je uzemním plánem určeno k aktivitě
obdobného charakteru. Z uvedených skutečností je patrné, že záměr není v přímém
kontaktu s územním systémem ekologické stability krajiny ani bezprostředně nijak
neovlivňuje žádné chráněné území nebo přírodní park.
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 nevyskytují
stanoviště se specifickými nároky (například zbytky rašelinišť nebo rašelinných luk).
Území není využíváno jako zemědělská půda, záměr nepředstavuje nároky na
PUPFL.
Zástavba objekty a souvisejícími plochami obchodního areálu významněji nezhorší
infiltrační parametry území s ohledem na rozsah zpevnění, protože rozsah
zpevněných ploch lze považovat ze nevýznamný, neboť stavba je situována do
prostoru, který již ve stávající podobě představuje částečně zpevněné plochy, jak je
patrné z fotodokumentace v úvodu předkládaného oznámení.
Ve vlastním zájmovém území nejsou žádné neobnovitelné přírodní zdroje zastoupeny.
Rovněž nejsou dokladovány přírodní zdroje nerostných surovin.
Určitým impaktem souvisejícím s posuzovaným záměrem je nárůst frekvence dopravy
a s tím související změny v imisní a akustické situaci v území, tato problematika je
hodnocena v dalších částech předkládaného oznámení.
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C.2. Charakteristika
v dotčeném území

současného

stavu

životního

prostředí

C.2.1.Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Podle klimatické klasifikace náleží širší území – Červený Kostelec do mírně teplé
klimatické oblasti, na hranici okrsků B5 mírně teplého, mírně vlhkého vrchovinového a
B8 mírně teplého, vlhkého, vrchovinového, k okrsků MT 2 a MT 7. Léto je krátké,
mírné až mírně chladné, vlhké, přechodné období krátké s mírným jarem a podzimem,
zima normálně dlouhá s mírnými teplotami, suchá s normálně dlouhým trváním
sněhové pokrývky. Průměrné roční srážky naměřené v meteorologické stanici Hronov
jsou 742 mm, průměrná roční teplota 7,2 °C, vegetační doba trvá 151 dní. Průměrné
srážky za vegetační období jsou 430 mm, průměrná teplota za vegetační období je
13,2 °C. Pro lokalitu Červeného Kostelce zpracoval ČHMÚ Praha odborný odhad
větrné růžice. Větrná růžice udává četnost směrů větrů ve výšce 10 m nad terénem
pro pět tříd stability přízemní vrstvy atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním
gradientem) a tři třídy rychlosti větru (1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s). Z této větrné růžice
vyplývá, že největší četnost výskytu má západní vítr s 25,9 % a severní s 14,3 %.
Četnost výskytu bezvětří je 20,9 %. Vítr o rychlosti do 2,5 m.s-1 se vyskytuje v 70,8 %
případů, vítr o rychlosti od 2,5 do 7,5 m.s-1 lze očekávat v 26,6 % a rychlost větru nad
7,5 m.s-1 se vyskytuje v 2,6 % případů. I. a II. třída stability počasí v přízemní vrstvě
atmosféry, tzn. špatné rozptylové podmínky se vyskytují v 34,2 % případů.
Znečištění ovzduší
Vzhledem k charakteru záměru je rozptylová studie řešena pro příspěvky k imisní
zátěži pro NO2 (spalování zemního plynu a doprava) a benzen (doprava), pro které je
dokladováno dostupné imisní pozadí.
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Imisní pozadí NO2
Rok:

2007

Kraj:

Královéhradecký

Okres:

Náchod

Látka:
Jednotka:

NO2-oxid dusičitý
µg/m3

Hodinové LV :

200,0

Hodinové MT :
Hodinové TE :

30,0
18

Roční LV :

40,0

Roční MT :
KMPL

Organizace:
Staré č. ISKO
Lokalita

HVELM
38967
HSLVM
206928

6,0
Hodinové hodnoty

Typ m.p.
Metoda

Max.

ČHMÚ
539
Velichovky

Manuální měřicí program
GUAJA

ČHMÚ
1354
Slavný

Manuální měřicí program
GUAJA

19 MV

Denní hodnoty

VoL 50% Kv

Max.

Čtvrtletní hodnoty

Roční hodnoty

95% Kv 50% Kv X1q X2q X3q X4q

Datum Datum VoM 98% Kv Datum
~
~
~
~
55,5 ~

X

S

98% Kv C1q C2q C3q C4q XG
20,8
2,5 11,8 4,6 5,1 6,3 6,9

~

~

~

~

03.11. ~

~

~

~

~

~

~ ~

~

~

~

~

~ ~

29,0

85

81

~

~ 16,5

9,1

~

~

79

91

80

89

0

0

4,8

~

N

SG
7,28

dv
346

2,24

2

~

159

~

183

Imisní pozadí benzenu
Rok:

2007

Kraj:

Královéhradecký

Okres:

Hradec Králové

Látka:
Jednotka:

BZN-benzen
µg/m3

Roční LV :

5,0

Roční MT :
KMPL
HHKSV
510206
HHKBA
200023

Organizace:
Staré č. ISKO
Lokalita
ZÚ
1679
Hr.Král.-Sukovy sady

Typ m.p.
Metoda
Měření VOC
GC-VOC

3,000
Hodinové hodnoty
Max.

Denní hodnoty

95% Kv 50% Kv Max.

Datum 99.9% Kv 98% Kv Datum
~~
~
~
9,1 ~
~~

~

8,5 ~
ČHMÚ
Automatizovaný měřicí program
1503
GC-PID
18.12. ~
Hradec Králové-Brněnská

3,2

0,6

6,4

36

~ 06.07. ~

Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty

95% Kv 50% Kv X1q X2q X3q X4q

X

S

N

98% Kv C1q C2q C3q C4q XG SG
dv
~
~ 3,4
2,2 3,1 1,58
46
~

~

15

8

8

4,4 ~

2,7

0,7

1,5

0,7

0,5

4,1 18.12. ~

~

3,2

81

87

92

15 2,8 1,65

6

1,0 0,82 332
72 0,6 3,00
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C.2.2. Voda
Podzemní voda

Zájmové území je součástí rozlehlé plošiny se zpomaleným povrchovým odtokem, kde
více srážkové vody zasákne do zeminy. Zadrží se v povrchově rozpukané, relativně
propustnější zóně slínovce skalního podloží. Zde pozvolna prosakuje otevřenými
vrstevními poruchami slínovce, obvykle v hloubce 1 – 3 m pod terénem a ve směru
jeho spádu jako volná gravitační voda netlaková. Horniny permu v jejich podloží mají
propustnost nižší, na rozhraní triasu a permu je proto linie přelivových pramenů,
většinou podpovrchově rozptylovaných do propustných svahovin. Vodárensky
využívané studně města Červený Kostelec jsou situovány na dně městské kotliny
(jihovýchodně od areálu společnosti). Čerpají vodu z hornin svrchního permu.
Vydatnost studní je poměrně vysoká a neodpovídá ani specifické vydatnosti
permských pískovců, ani rozloze jejich infiltračního území – je vysvětlováno
vcezováním podzemní vody z okrajů vyvýšené křídové tabule do puklinových vod
permských hornin.
Přímo na zájmovém území plánované výstavby neprotéká žádná vodoteč a nenachází
se žádný zdroj vody. Zájmový areál se nenachází v pásmech hygienické ochrany
vodních zdrojů města ani zdrojů podzemní vody pro individuální a veřejné zásobování.
Výřez vodohospodářské mapy je doložen v následujícím podkladu:
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C.2.3. Půda
Posuzovaný není situován na ZPF respektive PUPFL, není proto potřebné se popisem
této složky životního prostředí podrobněji zabývat.

C.2.4. Geofaktory životního prostředí
provincie: Česká vysočina
subprovincie: Sudetská soustava České tabule
oblasti: Střední sudety
celku: Broumovská vrchovina
podcelku: Žacléřská vrchovina
okrsku: Jestřebí hory

Zájmové území náleží do:

Území Červeného Kostelce se rozkládá ve značně členitém podhorském terénu na
jihozápadním úpatí Jestřebích hor a měří 2 409 hektarů. Členitost terénu dokládají
nadmořské výšky uváděné v mapách: Červený Kostelec 414 m n. m., výšina Chrby
nad městem 457 m n. m., Lhota 415 m n. m., Horní Kostelec 446 m n. m., Bohdašín
516 m n. m. a Končinský kopec nad Horním Kostelcem 530 m n. m. Nejníže položený,
316 m n. m., je Náchodec při řece Úpě na katastru Červeného Kostelce - Stolína.
Základní geologickou stavbu tvoří svrchnokřídové horniny severovýchodního okraje
labské faciální oblasti, o celkové mocnosti cca 20 m. V hlubším podloží jsou
sedimentární horniny triasu (soubor hrubozrnných, arkózových a slepencových
pískovců bohdašínského souvrství až 60 m mocný) a permu (pískovce a arkózy
vrstev bohuslavických; ve spodních části aleuropelity a slepence trutnovského
souvrství).
Základním litotypem zájmového území je zelenošedý slínovec jemně písčitý a
glaukonitický, slabě vápnitý, ze stratigrafické úrovně spodního turonu. Jedná se o
nerovně deskovité horniny nízké až střední pevnosti.
Radonové riziko
Ovlivnění lidského organizmu radonem může pocházet ze 3 zdrojů:
v
v
v

z půdního vzduchu
z podzemní vody
ze stavebních materiálů

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

222

Objemová aktivita Rn

-3

(kBg.m ) v půdním vzduchu v základních půdách propustných pro plyny a vodu

nízká
méně než 30
30 - 100
více než 100

střední
méně než 20
20 – 70
více než 70

vysoká
méně než 10
10 – 30
více než 30

V době odevzdání předkládaného oznámení nebyly k dispozici výsledky radonového
průzkumu. Na základě zjištěných hodnot objemové aktivity radonu v půdním vzduchu,
určené plynopropustností základové půdy a geologie podloží bude pozemek příslušně
zařazen. Případná ochrana objektu je pouze technickým problémem bez
významnějšího ovlivnění závěrů procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
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C.2.5. Fauna a flora
Základní charakteristiky staveniště

Lokalita se nachází v centru města Červený Kostelec u textilního závodu na křižovatce
ulic Náchodské a Jiráskovy. Jde o ruderální prostor z větší části bez vegetace.
Flora
Geobotanická charakteristika lokality

Fytogeografické členění
Fytogeografická oblast: mezofytikum
Fytogeografický obvod: Českomoravské mezofytikum
Fytogeografický okres: Podkrkonoší
Fytogeografický podokres Červenokostelecké Podkrkonoší
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998)
biková doubrava (Luzulo albidae - Quercetum petraeae)

Seznam nalezených druhů rostlin
Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující
(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek
Acer platanoides L. - javor mléč (+) - semenáč
Aegopodium podagraria L. - bršlice kozí noha
Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný
Ajuga reptans L. - zběhovec plazivý
Alchemilla micans Buser - kontryhel třpytivý
Alchemilla vulgaris L. s.str. - kontryhel ostrolaločný
Arctium tomentosum Mill. - lopuch plstnatý
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl - ovsík vyvýšený
Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl
Calystegia sepium (L.)R.Br. - opletník plotní
Capsella bursa-pastoris (L.)Med. - kokoška pastuší tobolka
Cerastium biebersteinii DC. - rožec Biebersteinův ++
Cerastium holosteoides Fries.em.Hyl. subsp.triviale (Spenner)Möschl - rožec obecný luční
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní
Cirsium vulgare (Savi)Ten. - pcháč obecný
Convolvulus arvensis L. - svlačec rolní
Conyza canadensis (L.)Cronquist - turanka kanadská +
Dactylis glomerata L. - srha laločnatá (+)
Daucus carota L. - mrkev obecná
Elytrigia repens (L.)Nevsky - pýr plazivý
Epilobium montanum L. - vrbovka horská
Epilobium roseum Schreber - vrbovka růžová
Equisetum arvense L. - přeslička rolní
Erigeron annuus (L.)Pers.agg. - turan(hvězdník) roční
Euphorbia helioscopia L. - pryšec kolovratec
Fallopia convolvulus (L.)Á.Löve - opletka obecná
Festuca rubra L. agg. - kostřava červená
Ficaria verna Huds. subsp.bulbifera Á.Löve et D.Löve - orsej jarní hlíznatý
Fraxinus excelsior L. - jasan ztepilý
Fumaria officinalis L. s.l. - zemědým lékařský
Galeopsis sp. - konopice
Geranium pusillum Burm.fil. - kakost maličký
Geranium robertianum L. - kakost smrdutý
Geum urbanum L. - kuklík městský
Hypericum perforatum L. - třezalka tečkovaná
Chelidonium majus L. - vlaštovičník větší
Chenopodium album L. - merlík bílý +
Lactuca serriola L. - locika kompasová
Lapsana communis L. - kapustka obecná
Leontodon autumnalis L. - máchelka podzimní
Ligustrum vulgare L. - ptačí zob obecný (+) cult.
Lotus corniculatus L. - štírovník růžkatý (+)
Mahonia aquifolium (Pursh.)Nutt. - mahónie cesmínolistá (cult.)
Medicago lupulina L. - tolice dětelová
Medicago sativa L. - tolice setá +
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Melilotus albus Med. - komonice bílá
Mycelis muralis (L.)Dum. - mléčka zední
Myosotis arvensis (L.)Hill - pomněnka rolní
Phalaris arundinacea L. - chrastice rákosovitá
Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý
Plantago major L. - jitrocel větší
Poa angustifolia L. - lipnice úzkolistá (+)
Poa annua L. - lipnice roční
Poa compressa L. - lipnice smáčknutá
Poa palustris L. - lipnice bahenní (+)
Poa pratensis L. - lipnice luční (+)
Polygonum aviculare L. agg. - truskavec ptačí
Potentilla anserina L. - mochna husí
Potentilla reptans L. - mochna plazivá
Prunus avium (L.)L. - třešeň ptačí (+)
Prunus padus L. - střemcha obecná
Ranunculus repens L. - pryskyřník plazivý
Raphanus raphanistrum L. - ředkev ohnice +
Reynoutria japonica Houtt. - křídlatka japonská +
Rosa canina L. - růže šípková
Rubus caesius L. agg. - ostružiník ježiník
Rumex crispus L. - šťovík kadeřavý
Sagina procumbens L. - úrazník poléhavý
Scrophularia nodosa L. - krtičník hlíznatý
Senecio vulgaris L. - starček obecný
Sinapis arvensis L. - hořčice polní +
Solidago canadensis L. - celík kanadský +
Sonchus oleraceus L. - mléč zelinný
Stellaria media (L.)Vill. agg. - ptačinec žabinec
Symphoricarpos albus (L.)Blake - pámelník bílý ++
Symphytum officinale L. - kostival lékařský
Tanacetum vulgare L. - vratič obecný
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská
Thlaspi arvense L. - penízek rolní
Trifolium pratense L. - jetel luční (+)
Trifolium repens L. - jetel plazivý (+)
Tussilago farfara L. - podběl léčivý
Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá
Veronica arvensis L. - rozrazil rolní
Veronica chamaedrys L. - rozrazil rezekvítek
Veronica persica Poiret - rozrazil perský +
Viola arvensis Murray - violka rolní
Viola odorata L. - violka vonná +

Na lokalitě bylo nalezeno 88 druhů rostlin včetně dřevin. Nebyl zjištěn žádný druh
rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí České
republiky č.395/1992 Sb. a ani ochranářsky významné druhy obsažené v Červeném
seznamu květeny ČR.
Prvky dřevin rostoucí mimo les

Po obvodu oplocení textilky roste 9 mladých jasanů:
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dřevina
Fraxinus
Fraxinus
Fraxinus
Fraxinus
Fraxinus
Fraxinus
Fraxinus
Fraxinus
Fraxinus

excelsior
excelsior
excelsior
excelsior
excelsior
excelsior
excelsior
excelsior
excelsior

česky
jasan ztepilý
jasan ztepilý
jasan ztepilý
jasan ztepilý
jasan ztepilý
jasan ztepilý
jasan ztepilý
jasan ztepilý
jasan ztepilý

tř.
2
2
2
2
2
2
2
2
2

průměr
cm
18
20
20
27
27
30
30
33
35

zákl. společ. poloh.
hodnota
koef.
12 465
14 633
14 633
41 679
0,1
41 679
53 270
53 270
64 286
71 628

společ. hodnota
upravená

cena (Kč)

36 754,00

80859,00

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

Nejsou polohou oznamovaného záměru přímo dotčeny, poněvadž jde o prostory na
antropogenních stanovištích areálu bývalého průmyslového podniku, ve výrazně
pozměněných poměrech.
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. Vymezení prvků ÚSES v širším
zájmovém území se opírá jednak o již existující krajinné prvky s výrazným
přírodovědným potenciálem, jednak jde o prvky nové, projektované ve smyslu
požadovaných prostorových parametrů. Zájmové území není v kontaktu se žádným
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
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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.). Širší zájmové území je charakteristické
poměrně výrazným podílem obytné zástavby, průmyslového areálu samotných
strojíren a zpevněných ploch a drobných stavebních objektů .
Pro krajinný ráz širšího zájmového území je příznačná silně urbanizovaná struktura
městského organismu, takže není podle standardních metodik podstata krajinného
rázu pro daný případ uchopitelná. 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 a průmyslové objekty bývalého textilního
závodu.

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

Lokalita se nachází v centru města Červený Kostelec u textilního závodu na křižovatce
ulic Náchodské a Jiráskovy. Záměr není s výjimkou několika trvale obydlených objektů
v bezprostředním kontaktu se souvislou obytnou zástavbou.
Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky
Zvláště chráněná území

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně,
ani zprostředkovaně. Záměr je navržen do prostoru, ve kterém se přírodní území
s parametry na zvláštní ochranu nedochovala.
Území přírodních parků

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
Významné krajinné prvky

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčeny.
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.
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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 Červeného Kostelce (viz příloha
předkládaného oznámení).
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Výstavba – znečištění ovzduší
Rozsah zemních prací je poměrně významný, a proto nelze vyloučit, že etapa
výstavby může představovat částečné narušení faktorů pohody pro obyvatele
nejbližších objektů obytné zástavby. 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
• v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno
skrápění příslušných stavebních ploch

Z hlediska etapy výstavby ve vztahu k nejbližším trvale obydleným objektům a při
respektování výše uvedených doporučení lze záměr považovat za realizovatelný.
Výstavba – hluk
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. Protože však demolice stávajících objektů, na jejichž
místě bude realizován posuzovaný záměr, je řešena mimo předkládané oznámení,
jsou pro další projektovou přípravu následující doporučení:
• vlastní výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který vyloučí možnost narušení faktorů
pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu
• veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou
uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době

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

znečištění ovzduší
hluk (v etapě výstavby i etapě provozu)
znečištění vody a půdy
havarijní stavy
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Znečištění ovzduší

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

Posuzovaný záměr bude představovat provoz nových stacionárních a dopravních
(liniových a plošných zdrojů ) hluku. Pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na
akustickou situaci v území byla vypracována akustická studie, posuzující změny
v akustické situaci v lokalitě před a po realizaci záměru. Současně je vyhodnocen i
samotný příspěvek záměru.
Zpracovatel akustické studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program HLUK+, verze 8.20 profi na základě registrační karty z ledna 2000.

Řešené varianty

Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen ve 2
variantách a vychází ze vstupních podkladů, které byly zadány objednatelem a
upraveny pro využití výpočtovým programem HLUK+, verze 8.20.:
VARIANTA 1 – stávající stav: Stávající stav akustické situace v území, den a noc
VARIANTA 2 – samotný příspěvek záměr: Samotné příspěvky záměru z hlediska provozu
stacionárních zdrojů hluku a provozu na parkovišti, které je neveřejnou plochou, den a noc
(noc z hlediska provozu pouze stacionárních zdrojů hluku)
VARIANTA 3 – výhledový stav: Výhledový stav v území při realizaci záměru, den a noc
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Výpočtové body akustické studie

Vyhodnocení akustické situace v území bylo řešeno v 1 výpočtové oblasti pro celkem
7 modelově zvolených výpočtových bodů reprezentující nejbližší objekty obytné
zástavby, které jsou dokladovány následujícím podkladem a fotodokumentací:
VB 1

VB 2

VB 46 a 57

VB 3

VB 1

VB 2
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VB 3

VB 4 a 5

Vstupní údaje pro výpočet
Ve výpočtu akustické situace pro stávající a výhledový stav jsou zohledněny údaje o
stacionárních, liniových a plošných zdrojích hluku, které jsou přehledně uvedeny
v předcházející částech předkládaného oznámení a v této části jsou již pouze
sumarizovány:
VARIANTA 1 – stávající stav
V této variantě jsou vyhodnocovány pouze liniové zdroje hluku na komunikačním
systému. Ve výpočtu jsou zohledněny následující údaje o dopravě, které byly zjištěny
v rámci provedeného šetření o intenzitě dopravy na komunikaci Jiráskova a které dále
vyplývají z údajů o sčítání dopravy na sčítacích profilech ŘSD v roce 2005:
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Situace záměru

Dle sčítání ŘSD v roce 2005 byly na tomto profilu zaznamenány následující údaje o
intenzitě dopravy:
USEK 05
5–3514 – úsek 1
5–3523 – úsek 2
5-3515 – úsek 3 a 4

N1
357
803
267

N2
182
286
182

PN2
19
9
14

N3
127
219
169

PN3
20
31
19

NS
87
79
89

A
81
120
94

PA
0
0
0

TR
7
13
6

PTR
3
4
1

T
883
1564
841

O
3428
6500
2870

M
47
135
54

TNA = 0,1 . N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR

N1 – lehké nákladní automobily
N2 – střední nákladní automobily bez přívěsu
PN2 – střední nákladní automobily s přívěsem
N3 – těžké nákladní automobily bez přívěsu
PN3 – těžké nákladní automobily s přívěsem
A – autobusy solo
PA – autobusy kloubové

Dle údajů z roku 2005 tak lze uvažovat na uvedené komunikaci s následující intenzitou
dopravy:
5–3514 (úsek 1):
OA + M = 3 475
TNA
= 580
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5–3523 (úsek 2):
OA + M = 6 635
TNA
= 780
5–3515 (úsek 3 a 4):
OA + M = 2 924
TNA
= 619
Výhledové koeficienty růstu dopravy dle ŘSD ČR:
rok
2005 - 2010
2005 - 2010
2005 - 2010

komunikace tř.
I.
II.
III.

osobní
1,14
1,11
1,09

nákladní
1,13
1,10
1,06

V roce uvedení záměru do provozu lze bez uvažování vyvolané dopravy související
s posuzovaným záměrem očekávat následující dopravu:
5–3514 (úsek 1):
OA + M = 3 962
TNA
= 655
5–3523 (úsek 2):
OA + M = 7 564
TNA
= 881
5–3515 (úsek 3 a 4):
OA + M = 3 333
TNA
= 700
VARIANTA 2 – příspěvky záměru
Stacionární zdroje hluku:

Dle čísel zdrojů hluku ve výpisu programu HLUK+
1) přívod vzduchu pro prodejnu
osazeny 2 ks Multimax M532C – přívod vzduchu je společným potrubím cca 2m, 1 oblouk, nasávání
přes protidešťové žaluzie, provoz v noci: ano

dodavatel GEA Liberec
NR-Noise Rate
Schalldruckpegel dB(A)
Schalleistungspegel dB(A)

67 dB 1 m od zdroje
58 dB 1 m od zdroje
73 dB 1 m od zdroje

2) odvod vzduchu prodejna
osazen potrubní ventilátor MAICO DZR 56/4B – odvod potrubím cca 2m,
1 oblouk, výfuková hlavice, provoz v noci: ano
hl. ak. výkonu 88dB
3) Odvod vzduchu šatna muži, provoz v noci: ne
potrubní ventilátor RK 125L – odvod vzduchu potrubím cca 3 m nad střechu
LwA tot 46 dB
4) Odvod vzduchu šatny ženy
potrubní ventilátor RK 125L – odvod vzduchu potrubím cca 3,5 m nad střechu, provoz v noci: ne
LwA tot 46dB
5) Odvod vzduchu technická místnost
Ventilátor DECOR 300CZR– odvod vzduchu potrubím cca 3,5 m nad střechu, provoz v noci: ne
Ak. tlak 46dB
6) Větrání prostorů WC
2 ks ventilátor EDM 200S – odvod vzduchu společným potrubím cca 3 m nad střechu, provoz v noci: ne
Ak. tlak 46dB
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7) Zásobování objektu – 85 dB 1 m od zdroje pro TNA z upravené příjezdové komunikace, provoz
zdroje v denní době po dobu 2 hodin, výška zdroje 1,5 m, provoz v noci: ne
8) Zásobování objektu – 85 dB 1 m od zdroje pro LNA z upravené příjezdové komunikace, provoz
zdroje v denní době po dobu 2 hodin, výška zdroje 1,5 m, provoz v noci: ne

Situace zdrojů hluku je patrná z následující dispozice:

Plošné zdroje

Plošným zdrojem je parkoviště obchodního centra, kde je v provozní době uvažováno
s 500 příjezdy a 500 odjezdy osobních aut.
Liniové zdroje

VARIANTA 3 – výhledový stav
Stacionární zdroje hluku

Stacionární zdroje jsou shodné jako ve variantě 2.
Plošné zdroje

Plošné zdroje jsou shodné jako ve variantě 2.
Liniové zdroje

Ve variantě s realizací záměru lze uvažovat s následující dopravou na komunikačním
systému bez záměru:
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5–3514 (úsek 1):
OA + M = 3 962
TNA
= 655
5–3523 (úsek 2):
OA + M = 7 564
TNA
= 881
5–3515 (úsek 3 a 4):
OA + M = 3 333
TNA
= 700
Samotný záměr generuje na komunikačním systému následující vyvolané pohyby:
q
q
q
q

úsek 1: I/14 směr Horní Radechová:
úsek 2: I/14 směr Rtyně v Podkrkonoší:
úsek 3: shodný směr na I/14:
úsek 4: Jiráskova směr Horní Kostelec:

40 % – 400 pohybů, 4 LNA, 2 TNA
40 % – 400 pohybů, 4 LNA, 2 TNA
80 % – 800 pohybů,
20 % – 200 pohybů

V cílovém stavu lze na komunikačním systému očekávat následující dopravu:
úsek 1:
OA + M = 4 362
TNA
= 661
úsek 2:
OA + M = 7 964
TNA
= 887
úsek 3:
OA + M = 4 133
TNA
= 700
úsek 4:
OA + M = 3 533
TNA
= 700
Použitá metoda výpočtu

Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit programový produkt
HLUK+, verze 8.20 profi, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí
generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území. Použití uvedeného
výpočtového programu pro posuzování hluku ve venkovním prostředí je akceptováno
dopisem Hlavního hygienika České republiky č.j. HEM / 510 - 3272 - 13.2.9695 ze
dne 21. února 1996.
Předpokládaná nejistota vlastního predikčního modelu podle autora metodiky RNDr.
Liberka je Um = 1,4 až 1,6 dB.
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Hygienické limity

Zjištěný stav akustické situace ve vnějším prostoru (ať už na základě měření, výpočtů,
či na základě obojího) se posuzuje podle Nařízení vlády č. 148/2004 Sb.
Výtah z Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
§ 11
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních
prostorech staveb

(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve venkovním
prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad 25 g
ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou
akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících
nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na
pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách, a pro hluk z leteckého provozu
se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu
(LAeq,8h).
(2) Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími při střelbě z lehkých
zbraní, explozí výbušnin s hmotností pod 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při vzájemném
nárazu tuhých těles, se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T podle odstavce 1.
(3) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku C LCeq,T a
současně i průměrnou hladinou expozice zvuku C LCE jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví pro
8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější hodinu
(LCeq,1h).
(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T
se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle
přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk
tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se další korekce -5 dB.
(5) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C vysokoenergetického impulsního hluku se
stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní
hladina akustického tlaku C LCeq,T se vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
(6) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z leteckého provozu se vztahuje na
charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A
LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná
50 dB.
(7) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se
stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T stanovenému
podle odstavce 4 přičte korekce přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk ze stavební činnosti pro
dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k
tomuto nařízení.
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Důsledky pro řešení studie

Z dikce Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. vyplývají následující limity nejvýše přípustných
hodnot hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru ve vzdálenosti 2 m před
fasádou obytných a ostatních chráněných objektů a v prostoru, který je využíván k
rekreaci, sportu, léčení, zájmové a jiné činnosti. Z hlediska průmyslových zdrojů hluku
výpočtovým bodům nelze uplatnit žádnou korekci, platí tedy hladiny akustického tlaku
40 dB (A) pro noční dobu, respektive 50 dB. Z hlediska provozu na komunikaci ve
vztahu k řešeným výpočtovým bodům lze za limitní hladiny akustického tlaku označit
pro denní dobu 60 dB, pro noční dobu 50 dB.
Výsledky výpočtu pro etapu provozu
V následujícím přehledu jsou prezentovány výsledky výpočtu pro stávající a výhledový
stav pro denní dobu a noční dobu.
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Varianta 1 – stávající stav – den

HLUK+ verze 8.21 profi8
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor:
C:\HOME\BAJER\2009\CERVENY_KOSTELEC_LIDL\HLUK+\V1_DEN.ZAD
30.3.2009 15:37
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
5.0 | 328.6; 221.2 | 61.7 |
| 61.7 |
|
|
| 2 |
3.0 | 338.9; 214.1 | 51.1 |
| 51.1 |
|
|
| 2 |
6.0 | 338.9; 214.1 | 51.3 |
| 51.3 |
|
|
| 3 |
3.0 | 316.0; 203.0 | 69.3 |
| 69.3 |
|
|
| 4 |
3.0 | 336.3; 278.8 | 70.1 |
| 70.1 |
|
|
| 5 |
3.0 | 339.7; 287.8 | 69.4 |
| 69.4 |
|
|
| 5 |
6.0 | 339.7; 287.8 | 69.4 |
| 69.4 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta 1 – stávající stav – noc

HLUK+ verze 8.21 profi8
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor:
C:\HOME\BAJER\2009\CERVENY_KOSTELEC_LIDL\HLUK+\V1_NOC.ZAD
30.3.2009 15:38
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
5.0 | 328.6; 221.2 | 56.0 |
| 56.0 |
|
|
| 2 |
3.0 | 338.9; 214.1 | 45.0 |
| 45.0 |
|
|
| 2 |
6.0 | 338.9; 214.1 | 45.2 |
| 45.2 |
|
|
| 3 |
3.0 | 316.0; 203.0 | 63.8 |
| 63.8 |
|
|
| 4 |
3.0 | 336.3; 278.8 | 63.8 |
| 63.8 |
|
|
| 5 |
3.0 | 339.7; 287.8 | 63.1 |
| 63.1 |
|
|
| 5 |
6.0 | 339.7; 287.8 | 63.1 |
| 63.1 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta 2 – výhledový stav – den

HLUK+ verze 8.21 profi8
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor:
C:\HOME\BAJER\2009\CERVENY_KOSTELEC_LIDL\HLUK+\V2_DEN.ZAD
30.3.2009 16:25
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
5.0 | 328.6; 221.2 | 52.0 | 30.0 | 52.0 |
|
|
| 2 |
3.0 | 338.9; 214.1 | 45.0 | 42.2 | 46.8 |
|
|
| 2 |
6.0 | 338.9; 214.1 | 45.0 | 42.5 | 46.9 |
|
|
| 3 |
3.0 | 316.0; 203.0 | 30.6 | 22.7 | 31.3 |
|
|
| 4 |
3.0 | 336.3; 278.8 | 47.9 | 35.4 | 48.2 |
|
|
| 5 |
3.0 | 339.7; 287.8 | 44.6 | 33.7 | 45.0 |
|
|
| 5 |
6.0 | 339.7; 287.8 | 44.6 | 33.9 | 45.0 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta 2 – výhledový stav – noc

HLUK+ verze 8.21 profi8
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor:
C:\HOME\BAJER\2009\CERVENY_KOSTELEC_LIDL\HLUK+\V2_NOC.ZAD
30.3.2009 16:16
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
5.0 | 328.6; 221.2 |
| 29.3 | 29.3 |
|
|
| 2 |
3.0 | 338.9; 214.1 |
| 28.7 | 28.7 |
|
|
| 2 |
6.0 | 338.9; 214.1 |
| 33.5 | 33.5 |
|
|
| 3 |
3.0 | 316.0; 203.0 |
| 17.5 | 17.5 |
|
|
| 4 |
3.0 | 336.3; 278.8 |
| 35.2 | 35.2 |
|
|
| 5 |
3.0 | 339.7; 287.8 |
| 33.5 | 33.5 |
|
|
| 5 |
6.0 | 339.7; 287.8 |
| 33.6 | 33.6 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta 3 – výhledový stav – den

HLUK+ verze 8.21 profi8
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor:
C:\Home\Bajer\2009\Cerveny_Kostelec_Lidl\Hluk+\V3_DEN.ZAD
30.3.2009 16:28
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
5.0 | 328.6; 221.2 | 62.4 | 30.0 | 62.4 |
|
|
| 2 |
3.0 | 338.9; 214.1 | 53.4 | 42.2 | 53.7 |
|
|
| 2 |
6.0 | 338.9; 214.1 | 53.5 | 42.5 | 53.9 |
|
|
| 3 |
3.0 | 316.0; 203.0 | 69.4 | 22.7 | 69.4 |
|
|
| 4 |
3.0 | 336.3; 278.8 | 69.8 | 35.4 | 69.8 |
|
|
| 5 |
3.0 | 339.7; 287.8 | 69.3 | 33.7 | 69.3 |
|
|
| 5 |
6.0 | 339.7; 287.8 | 69.3 | 33.9 | 69.3 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta 3 – výhledový stav – noc

HLUK+ verze 8.21 profi8
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor:
C:\HOME\BAJER\2009\CERVENY_KOSTELEC_LIDL\HLUK+\V3_DEN.ZAD
30.3.2009 16:07
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
5.0 | 328.6; 221.2 | 56.1 | 29.3 | 56.1 |
|
|
| 2 |
3.0 | 338.9; 214.1 | 46.5 | 28.7 | 46.6 |
|
|
| 2 |
6.0 | 338.9; 214.1 | 46.6 | 33.5 | 46.8 |
|
|
| 3 |
3.0 | 316.0; 203.0 | 63.8 | 17.5 | 63.8 |
|
|
| 4 |
3.0 | 336.3; 278.8 | 63.3 | 35.2 | 63.3 |
|
|
| 5 |
3.0 | 339.7; 287.8 | 62.9 | 33.5 | 62.9 |
|
|
| 5 |
6.0 | 339.7; 287.8 | 62.9 | 33.6 | 62.9 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Výsledky výpočtů

Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen v již
uvedených variantách
a vycházel ze vstupních podkladů, které byly zadány
objednatelem a upraveny pro využití výpočtovým programem HLUK+, verze 8.20 profi.
Řešeny byly následující varianty:
VARIANTA 1 – stávající stav:

Stávající stav akustické situace v území, den a noc

VARIANTA 2 – samotný příspěvek záměr: Samotné příspěvky záměru z hlediska provozu
stacionárních zdrojů hluku a provozu na parkovišti, které je neveřejnou plochou, den a noc
(noc z hlediska provozu pouze stacionárních zdrojů hluku)
VARIANTA 3 – výhledový stav: Výhledový stav v území při realizaci záměru, den a noc

Vyhodnocení akustické situace v území bylo řešeno v 1 výpočtové oblasti pro celkem
5 modelově zvolených výpočtových bodů reprezentujících nejbližší zástavbu
zájmového území (přičemž bod 3 nepředstavuje trvale obydlený objekt).
V následujícím přehledu je provedeno porovnání stávajících a výhledových hodnot
akustického tlaku ve zvolených výpočtových bodech v etapě provozu :
Tab.: Porovnání řešených variant - den
D – doprava, P – průmysl, C – celkem - DEN
v.bod
1
2
2
3
4
5
5

Výška (m)
5.0
3.0
6.0
3.0
3.0
3.0
6.0

D
61,7
51,1
51,3
69,3
70,1
69,4
69,4

V1
P
-

C
61,7
51,1
51,3
69,3
70,1
69,4
69,4

D
52,0
45,0
45,0
30,6
47,9
44,6
44,6

V2
P
30,0
42,2
42,5
22,7
35,4
33,7
33,9

C
52,0
46,8
46,9
31,3
48,2
45,0
45,0

D
62,4
53,4
53,5
69,4
69,8
69,3
69,3

V3
P
30,0
42,2
42,5
22,7
35,4
33,7
33,9

C
62,4
53,7
53,9
69,4
69,8
69,3
69,3

C
29,3
28,7
33,5
17,5
35,2
33,5
33,6

D
56,1
46,5
46,6
63,8
63,3
62,9
62,9

V3
P
29,3
28,7
33,5
17,5
35,2
33,5
33,6

C
56,1
46,6
46,8
63,8
63,3
62,9
62,9

Tab.: Porovnání řešených variant - noc
D – doprava, P – průmysl, C – celkem – NOC
v.bod
1
2
2
3
4
5
5

Výška (m)
5.0
3.0
6.0
3.0
3.0
3.0
6.0

D
56,0
45,0
45,2
63,8
63,8
63,1
63,1

V1
P
-

C
56,0
45,0
45,2
63,8
63,8
63,1
63,1

D
-

V2
P
29,3
28,7
33,5
17,5
35,2
33,5
33,6

Závěr:
Na základě vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na akustickou situaci
v zájmovém území lze z provedených výpočtů prezentovat následující závěry:
ü u zvolených výpočtových bodů již ve stávajícím stavu jsou překročeny limitní
hladiny akustického tlaku jak pro denní, tak pro noční dobu s výjimkou výpočtového
bodu č.2; ve vztahu k předkládanému záměru je rozhodující denní doba, protože
se záměrem nesouvisí dopravní obslužnost prodejny v noční době a jak vyplývá
z výsledků výpočtů (v noční době se projevuje pouze nová situace objektu
obchodního centra z hlediska odrazů od objektu), provoz stacionárních zdrojů
hluku v noční době se na akustické situaci neprojeví
ü realizace posuzovaného záměru znamená, že u zvolených výpočtových bodů
představujících objekty obytné zástavby lze očekávat při predikované vyvolané
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dopravě navýšení hlukové zátěže do 0,7 dB, což lze označit za měřením
neprokazatelnou změnu hladin akustického tlaku
ü výjimkou z tohoto konstatování je výpočtový bod č.1b (obytný objekt č.p.66), jehož
okna jsou situována přímo směrem k prostoru budoucího parkoviště; na straně
bezpečnosti vyhodnocení výsledků výpočtů s uvážením předpokládané nejistoty
vlastního predikčního modelu nelze u tohoto objektu vyloučit průkazné zhoršení
akustické situace; lze proto doporučit nad rámec aktuální platné legislativy řešit
v případě prokázání tohoto vlivu individuální opatření na objektu, představované
výměnou oken; dle podkladů oznamovatele je nezbytné i zvážit informaci o
předpokládaném obchvatu Červeného Kostelce, který by měl významnou část
tranzitní dopravy odvést mimo zájmové území – tento aspekt by měl být brán
z hlediska časové koordinace stavby v úvahu; v případě, že stavba obchodního
centra bude předcházet stavbu obchvatu (což v případě získání potřebných
souhlasů lze považovat za reálné), potom je nezbytné zejména věnovat pozornost
rodinnému domu č.p.66:

V doporučeních předkládaného oznámení
opatření:

jsou

proto formulována následující

• v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků,
které mohou být zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované
parametry stacionárních zdrojů hluku; o případném požadavku na zpracování hlukové studie
s ohledem na očekávané hlukové parametry stacionárních zdrojů hluku rozhodne orgán
ochrany veřejného zdraví
• v období vhodných klimatických podmínek realizovat před zahájením výstavby měření hluku
u nejbližších objektů obytné zástavby, a to zejména u výpočtového bodu č.1 a č.2, který
reprezentuje obytný objekt č.p. 66
• v období vhodných klimatických podmínek realizovat po zahájení zkušebního provozu
měření hluku u nejbližších objektů obytné zástavby, opět se zaměřením pozornosti
k výpočtovému bodu č.1 a č.2
• v případě potvrzení závěrů akustické studie vydat kolaudační rozhodnutí na uvedenou stavbu
až (nad rámec stávající platné legislativy) po případné realizaci individuálního protihlukového
opatření reprezentovaného výměnou oken

Dostupnost území a další ovlivnění obytných objektů

Situování záměru nijak neovlivní stávající řešení z hlediska dostupnosti území.
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Znečištění vody a půdy

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

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

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

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

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

Případné jiné negativní účinky uvažovaného záměru z hlediska hodnocení vlivů na
životní prostředí kromě oznámením hodnocených vlivů nejsou očekávány. Jedná se
tudíž zejména o aspekt vlivů hluku v etapě výstavby. K této problematice je v příslušné
pasáži oznámení formulováno odpovídající doporučení.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu bylo provedeno porovnání imisní
zátěže u nejbližších objektů obytné zástavby pro stávající a výhledový stav, přičemž
toto porovnání imisní situace bylo provedeno pro NO2 a benzen jako charakteristické
látky související s dopravou a se spalováním zemního plynu.
Vyhodnocení imisní zátěže
Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program SYMOS 97, verze 2006 na základě registrační karty z měsíce února 2003.

Zpracovatel rozptylové studie je držitelem Osvědčení o autorizaci ke zpracování
rozptylových studií č.j. 2143/820/08/DK ze dne 27.6.2008, udělené Ministerstvem
životního prostředí ČR.
Řešené varianty a výpočtové body
V rámci vypracované rozptylové studie je řešena jedna varianta vyhodnocující
příspěvky posuzovaného záměru k imisní zátěži.
Výpočet pro uvažované varianty byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 25
m, která představuje celkem 1681 výpočtových bodů v síti (číslo 1 – 1681). Výpočtová
síť a výpočtové body jsou zřejmé z tabulkového a mapového podkladu, který je
součástí předložené rozptylové studie. Kromě výpočtové sítě je vyhodnocení
provedeno i pro body mimo výpočtovou síť, které jsou představovány objekty nejbližší
obytné zástavby. Tyto body mimo výpočtovou síť jsou označeny jako 2001 a 2004.
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Výsledky výpočtů jsou prezentovány v tabulkové formě a v odpovídajících mapových
podkladech, znázorňujících rozložení změn v imisní zátěži.
Vstupní podklady pro výpočet
Použité emisní faktory
Výpočet byl proveden s využitím emisních faktorů, které
předcházejících částech předkládaného oznámení.

byly prezentovány v

Bodové zdroje

Bodovým zdrojem znečištění ovzduší je kotel BUDERUS o jmenovitém výkonu 110
kW a roční spotřebou zemního plynu 16 000 m3.
Tab.: Emise z energetických zdrojů (podle bývalé vyhlášky 352/2002 Sb.)
NOx

emise (kg/rok)
25,600

1600

Plošné zdroje

Plošným zdrojem je parkoviště obchodního centra, kde je v provozní době uvažováno
s 500 příjezdy a 500 odjezdy osobních aut.
Za plošné zdroje jsou v rámci posuzovaného záměru uvažována parkoviště
zaměstnanců a zákazníků a rampy pro expedici. Pro výpočet sumy emisí z plošného
zdroje parkoviště a rampy nákladních automobilů byl pro volnoběh použit předpoklad :
1 minuta volnoběhu = ujetí 1 k. Na základě m uvedeného předpokladu při uvažovaném
pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat následující sumu
emisí při použití zvolených emisních faktorů:
Tab.: Suma emisí z plošných zdrojů
-1

Plošný zdroj

g.s
8,78E-05

NOx
-1
kg.den
0,007584

-1

t.rok
0,002768

-1

g.s
1,22E-06

Benzen
-1
kg.den
0,000105

Liniové zdroje
q
q
q
q
q

úsek 1: I/14 směr Horní Radechová:
úsek 2: I/14 směr Rtyně v Podkrkonoší:
úsek 3: shodný směr na I/14:
úsek 4: Jiráskova směr Horní Kostelec:
úsek 5: zásobování OC:

40 % – 400 pohybů, 4 LNA,2 TNA
40 % – 400 pohybů, 4 LNA, 2 TNA
80 % – 800 pohybů,
20 % – 200 pohybů
4 LNA, 2 TNA
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úsek 2

úsek 3

úsek 1

úsek 4

úsek 5

Pro hodnocený rok jsou pak emise z liniových zdrojů souvisejících s provozem
prodejny odhadnuty následujícím způsobem:
Tab.: Vyvolaná doprava související s provozem prodejny
OA/24 hod.
LNA/24 hod.
TNA/24 hod.

Úsek 1
400
4
2

Úsek 2
400
4
2

Úsek 3
800
0
0

Úsek 4
200
0
0

Úsek 5
0
4
2

Tab.: Emise z liniových zdrojů (příspěvky záměru)
Komunikace
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4
Úsek 5

NOx
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
t/km.rok
2.056E-06 0.0493382 0.0180084
2.056E-06 0.0493382 0.0180084
3.797E-06
0.09112 0.0332588
9.492E-07
0.02278 0.0083147
1.574E-07 0.0037782
0.001379
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Benzen
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
3.251E-08
0.0007802
3.251E-08
0.0007802
6.333E-08
0.00152
1.583E-08
0.00038
8.417E-10
0.0000202

-1

t/km.rok
0.0002848
0.0002848
0.0005548
0.0001387
7.373E-06
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Imisní limity
Pokud bereme v úvahu příslušné Nařízení vlády k zákonu o ovzduší ve vztahu
k vyhodnocovaným škodlivinám, potom dle tohoto NV č. 597/2006 Sb. je nezbytné
respektovat dále uvedené imisní limity:

75

Obchodní centrum RENT Group Červený Kostelec
oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

76

Obchodní centrum RENT Group Červený Kostelec
oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Metodika výpočtu
Použitá větrná růžice
Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3
rychlosti větru zpracovaný ČHMÚ (originál růžice je dostupný u zpracovatele
oznámení). Základní parametry této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a
v grafu generované programem SYMOS97’ verze 2006:

Červený Kostelec
STABILITNÍ RŮŽICE

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

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

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

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

Průměrná doba setrvání v atmosféře
20 h
6 dní
2 roky

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

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

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

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

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

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

Název
superstabilní
stabilní

III.

izotermní

IV.
V.

normální
konvektivní

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

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

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

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

Program je určen také pro výpočet koncentrací pevných znečisťujících látek. Do
výpočtu je v tomto případě zahrnuta pádová rychlost prašných částic, vstupními údaji
se zadává rozložení velikosti prašných částic (velikost částice a její četnost).
Znečištění ovzduší oxidy dusíku se podle dosavadní praxe hodnotilo pomocí sumy
oxidů dusíku označené jako NOx. Pro tuto sumu byl stanovený imisní limit a zároveň
jako NOx byly (a dodnes jsou) udávané nejen emise oxidů dusíku, ale i emisní faktory
z průmyslu, energetiky i z dopravy. Suma NOx je přitom tvořena zejména dvěmi
složkami, a to NO a NO2. Nová legislativa ponechává imisní limit pro NOx ve vztahu
k ochraně ekosystémů, ale zavádí nově imisní limit pro NO2 ve vztahu k ochraně
zdraví lidí, zřejmě proto, že pro člověka je NO2 mnohem toxičtější než NO. Problém
spočívá v tom, že ze zdrojů oxidů dusíku (zejména při spalovacích procesech) je
společně s horkými spalinami emitován převážně NO, který teprve pod vlivem
slunečního záření a ozónu oxiduje na NO2, přičemž rychlost této reakce značně závisí
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na okolních podmínkách v atmosféře. Protože předpokládáme, že vstupem do výpočtu
zůstanou emise NOx, je nutné upravit výpočet tak, aby jednak poskytoval hodnoty
koncentrací NO2 a jednak zahrnoval rychlost konverze NO na NO2 v závislosti na
rozptylových podmínkách. Podle dostupných informací obsahují průměrné emise NOx
pouze 10 % NO2 a celých 90 % NO. Pro popis konverze NO na NO2 je v metodice
proveden podrobný popis. Pro představu, jak bude vypadat podíl c/c0, tj. jakou část
z původní koncentrace NOx bude tvořit NO2 v závislosti na třídě stability ovzduší a
vzdálenosti od zdroje, byly vypočtené hodnoty c/c0 uspořádané do tabulky. Pro
rychlost větru byla použita nejnižší hodnota z třídních rychlostí podle metodiky SYMOS
a to 1,7 m/s.
podíl koncentrací NO2 / NOx
vzdálenost 1 km
0,149
0,156
0,174
0,214
0,351

třída stability
I
II
III
IV
V

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

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

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

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

benzen

Veškeré příspěvky k imisní zátěži sledovaných škodlivin jsou v následujících tabulkách
uvedeny v µg.m-3.
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Příspěvky k imisní zátěži NO2
Tab.: Příspěvky k imisní zátěži NO2 Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
Body výpočtové sítě 1 - 1681
minimum maximum
0,016128 0,167250
Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2004
minimum maximum
0,102311 0,110674
2001
2002
2003
2004

0,104732
0,103926
0,102311
0,110674
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Tab.: Příspěvky k imisní zátěži NO2 Aritmetický průměr 1 hod [µg.m-3]
Body výpočtové sítě 1 - 1681
minimum maximum
3,714595 11,160641
Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2004
minimum maximum
8,478136 8,875250
2001
2002
2003
2004

8,678785
8,611958
8,478136
8,875250
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Příspěvky k imisní zátěži benzenu – Varianta 1
Tab.: Příspěvky k imisní zátěži benzenu Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
Body výpočtové sítě 1 - 1681
minimum maximum
0,001460 0,021004
Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2004
minimum maximum
0,012362 0,013426
2001
2002
2003
2004

0,012655
0,012558
0,012362
0,013426
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Závěr:
Výpočet pro uvažované varianty byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 25
m, která představuje celkem 1681 výpočtových bodů v síti (číslo 1 – 1681). Výpočtová
síť a výpočtové body jsou zřejmé z tabulkového a mapového podkladu, který je
součástí předložené rozptylové studie. Kromě výpočtové sítě je vyhodnocení
provedeno i pro body mimo výpočtovou síť, které jsou představovány objekty nejbližší
obytné zástavby. Tyto body mimo výpočtovou síť jsou označeny jako 2001 a 2004.
Ve výpočtu z liniových zdrojů emisí byly použity pro vyhodnocení příspěvků z dopravy
emisní faktory dle programu MEFA v. 02 (Mobilní Emisní Faktory, verze 2002). Tento
program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů pro všechny základní
kategorie vozidel různých emisních úrovní. Tento program byl vytvořen v rámci řešení
projektu MŽP VaV/740/3/00. Použité výpočetní vztahy vycházejí z dostupných
informací a reflektují současný stav znalostí o této problematice.
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 v 2006 je programový systém pro modelování
znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou
v oblasti ochrany ovzduší. V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky
výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a
nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek v jednotlivých
řešených variantách (µg.m-3 ):
Varianta

škodlivina
NO2
příspěvek záměru NO2
Benzen

Výpočtová síť
min
max
0,016128
0,167250
3,714595
11,160641
0,001460
0,021004

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

Body mimo síť
min
max
0,100107
0,113891
7,869390
8,952903
0,012167
0,013842

Vyhodnocení výsledků
Příspěvky k imisní zátěži NO2

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický
průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu
k hodinovému aritmetickému průměru. Nejbližší monitorovací stanice AIM nesignalizují
překračování imisních limitů pro tuto škodlivinu
Příspěvek posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického průměru
pohybuje do 0,17 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,12 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou
síť, takže i se zohledněním pozadí nelze předpokládat v souvislosti s posuzovaným
záměrem překročení imisního limitu z hlediska roční průměrné koncentrace.
Příspěvky posuzovaného záměru ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru
z hlediska samotného záměru nepřesáhnou 11,16 µg.m-3 ve výpočtové síti a 8,95
µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť,což lze označit za relativně malý příspěvek jak ve
vztahu k pozadí, tak i z hlediska platného imisního limitu pro hodinový aritmetický
průměr, který by neměl být v souvislosti s posuzovaným záměrem překročen.
Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěži zájmového území

Stávající platnou legislativou je stanovena hodnota ročního aritmetického průměru 5
µg.m-3. Příspěvek řešených zdrojů vnáší do území roční koncentraci 0,021 µg.m-3 ve
výpočtové síti, respektive do 0,014 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Ve vztahu
k uvedeným příspěvkům lze vyslovit závěr, že posuzovaný záměr nebude přinášet
podstatnou změnu v imisní zátěži této škodliviny.
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Celkově lze příspěvek posuzovaného záměru ve vztahu k imisní zátěži označit za
malý a málo významný.

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

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 742 mm/rok.
Tab.: Bilance ročního množství srážkových vod
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
1 344,3
6 041,8
981,0
8 367,1

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

3

Qr [m /rok]
898
3 138
73
4 109

Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje hodnotu přívalového
deště ve výši 233 l/s.ha po dobu 15 minut.
Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
1 344,3
6 041,8
981.0

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

Q (l/s)
28,19
98,55
2,29
129,03

3

Qr [m /15 minut]
25,38
88,70
2,06
116,14

Uvedené bilance srážkových vod odváděných do kanalizace byly dle sdělení
projektanta odsouhlaseny správcem kanalizace.
Vzhledem ke skutečnosti, že vzhledem k lokalizaci záměru nedochází ke vzniku
významných nových zpevněných ploch, nedochází realizací záměru k ovlivnění
odtokových poměrů v zájmovém území. Současně je tudíž ze stejného důvodu patrné,
že provozem posuzovaného záměru nedojde ani ke změnám hydrogeologických
charakteristik v zájmovém území.
Vlivy na jakost vod

Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může nastat jak v etapě
výstavby, tak i v rámci vlastního provozu.
Výstavba

Vlastní etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality vod při
respektování dobrého stavu techniky používané při výstavbě. Pro eliminaci tohoto
rizika jsou navržena následující opatření:
•

pro stavbu bude vypracován „Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých
vodám“, s jeho 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, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek

•

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

Splaškové vody
Splaškové vody budou napojeny na městskou kanalizaci. V rámci předloženého
záměru nebudou produkovány vody s obsahem tukových látek. Vypouštěné odpadní
splaškové vody budou splňovat požadované limity dané kanalizačním řadem.
Množství odpadních vod z budoucího provozu prodejny lze značit za malé a
nevýznamné.
Srážkové vody
Srážkové vody z komunikací budou podchyceny do uličních vpustí a vyčištěny na
požadované zbytkové znečištění v odlučovači ropných látek GSO 5/30-1,63-100 NS
(dodavatel HAK EKO, s.r.o. Pardubice). Koncentrace NEL na výstupu z odlučovače
CNEL do 1,63 mg/l .
Z hlediska minimalizace rizika ovlivnění jakosti povrchových a podzemních vod v rámci
provozu lze formulovat následující doporučení:
•

srážkové vody ze zpevněných ploch budou do kanalizace vedeny přes odlučovač ropných
látek se sorpční částí. Odlučovač bude vybaven obtokem pro případ přívalových vod

•

před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení „Plán opatření
pro případ havárie a zhoršení jakosti vod“

•

provozní řád odlučovače ropných látek bude zahrnovat i požadavek na pravidelnou kontrolu
a údržbu

•

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

•

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

Při respektování výše uvedených opatření a dodržení navržené koncepce nakládání
se splaškovými a srážkovými vodami lze konstatovat, že posuzovaný záměr nebude
představovat významnější ovlivnění kvality povrchových a podzemních voda to jak v
etapě výstavby, tak i provozu. Z hlediska velikosti vlivu lze označit tento vliv za malý, z
hlediska významnosti za nevýznamný až málo významný.
Obecná ochrana povrchových a podzemních vod

Provoz posuzovaného záměru nepředstavuje významnější nebezpečí pro kvalitu
povrchových a podzemních vod. Pohyb motorových vozidel je pouze po zpevněných
komunikacích. Pokud by došlo k havarijnímu úniku pohonných hmot z těchto vozidel,
lze tuto havárii řešit vhodným způsobem přímo na zpevněné ploše, při úniku do
dešťové kanalizace lze pohonné hmoty odstranit v odlučovači ropných látek.
V rámci obchodního centra, včetně koncesionářských prodejen nebudou skladovány a
prodávány výrobky nebezpečné vodám.
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D.I.4. Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy

Tento vliv nenastává neboť záměr nevyžaduje zábor ZPF resp. PUPFL.
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 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
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•

v rámci stavby bude veden o výkopové zemině a stavební suti deník, jehož součástí budou
doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených vyhláškou
č. 294/2005 pro stavební suť, respektive dle zákona č. 156/1998 Sb. v platném znění pro
výkopové zeminy ; o způsobu využití výkopové zeminy bude rozhodnuto až na základě
provedených rozborů zemin v prostoru staveniště s odkazem na uvedenou vyhlášku

•

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

•

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 zcela na
zastavěných a zpevněných plochách
Vlivy na prvky dřevin rostoucí mimo les

Tento vliv nastává vzhledem ke kácení 9 kusů jasanů. Celková společenská hodnota
kácených stromů činí 80 849,- Kč. Z hlediska charakteru kácených prvků dřevin
rostoucích mimo les lze vliv označit z hlediska velikosti vlivu za malý, z hlediska
významnosti vlivu za středně významný s ohledem na obecný význam zeleně uvnitř
městské zástavby.
Z hlediska konečného řešení projektu prodejny je vhodné, aby byla respektována
následující doporučení:
• veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu řešit zásadně
v období vegetačního klidu
• v dalším stupni projektové dokumentace zajistit ochranu každého stromu ve smyslu ČSN DIN
18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při
stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů)
• v rámci další přípravy vypracovat komplexní projekt sadových úprav, vycházející zejména
z následujících zásad:
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ü
ü

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

Vlivy na faunu

Záměr neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně vzácných
druhů živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor. Vliv nenastává.
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 vodní toky a údolní nivy

Tento vliv nenastává.
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

Žádný z významných krajinných prvků "ze zákona" (§ 3 písm, b/ zák. č. 114/1992 Sb.)
není přímo v prostoru stavby dotčen.
Vlivy na další ekosystémy

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

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

Vlivy na lokality evropského významu

Zájmové území záměru není v kontaktu s žádnou zařazenou (evidovanou) evropsky
významnou lokalitou národního seznamu soustavy NATURA 2000, ve smyslu
vymezení dle §§ 45a až 45d zák. č. 218/2004 Sb., proto tento vliv nenastává.
D.I.7. Vlivy na krajinu
Investorem navrhovaná aktivní varianta záměru neznamená výraznou změnu
stávajících estetických parametrů vlastního zájmového území.
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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 vyskytují v hodnoceném území. V daném kontextu je
možno vliv pokládat za málo významný.
2.Narušení stávajícího poměru krajinných složek:
V daném kontextu změny krajinných složek nejde o posílení nepříznivých složek
krajiny. Lze konstatovat, že již dnes převládají významné negativní charakteristiky:
průmyslové a skladové objekty apod. Záměr lze označit málo významný.
3. Narušení vizuálních vjemů:
Realizace neznamená s ohledem na místo výstavby výraznější narušení vizuálních
vjemů. Lze proto tento vliv označit za malý a nevýznamný.
4. Dálkové pohledy
S ohledem na charakter stavby a její umístění je možno konstatovat, že v dálkových
pohledech se vliv záměru neprojeví. V kontextu měřítka ve vazbě na okolní objekty lze
navrhované řešení pokládat za úměrné, poněvadž není v rozporu s okolními objekty.

D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.
Z hlediska provádění zemních prací bude postupováno ve smyslu zákona č.20/87 Sb.
o státní památkové péči a zákona č 242/92 Sb.
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad
na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty
nemateriální povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické osídlení území
vyloučit ojedinělé archeologické nálezy.
Otázky prevence ruderalizace území jsou řešeny v rámci vlivů na ekosystémy s tím,
že důraz je nutno položit na rekultivaci všech prostorů, dotčených stavebními pracemi.
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D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Předkládaný záměr je v daném území předkládaným oznámením posouzen ze všech
podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se
jedná o aktivitu navrhovanou v zóně určené pro obdobné záměry. Z této skutečnosti
se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru na životní
prostředí. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly D.I. předloženého
oznámení je patrné, že nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a významnosti lze
očekávat zejména v oblasti vlivů na obyvatelstvo, vlivů na hlukovou situaci. Uvedené
vlivy jsou zejména z hlediska akustické situace vyhodnoceny porovnáním stávajícího a
výhledového stavu, a to pro nejbližší objekty obytné zástavby.
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu na ovzduší z rozptylové studie
vyplývá, že u objektů nejbližší obytné zástavby jsou dosaženy malé a málo významné
příspěvky k imisní zátěži.
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou podrobněji
komentované v příslušných pasážích oznámení, lze záměr označit z hlediska velikosti
vlivů za malý až nulový, z hlediska významnosti vlivů za málo významný až
nevýznamný.

D.3. Údaje o možných
přesahujících státní hranice

významných

nepříznivých

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 dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků,
které mohou být zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované
parametry stacionárních zdrojů hluku; o případném požadavku na zpracování hlukové studie
s ohledem na očekávané hlukové parametry stacionárních zdrojů hluku rozhodne orgán
ochrany veřejného zdraví
• v období vhodných klimatických podmínek realizovat před zahájením výstavby měření hluku
u nejbližších objektů obytné zástavby, a to zejména u výpočtového bodu č.1 a č.2, který
reprezentuje obytný objekt č.p. 66

•

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

•

srážkové vody ze zpevněných ploch budou do kanalizace vedeny přes odlučovač ropných
látek se sorpční částí. Odlučovač bude vybaven obtokem pro případ přívalových vod

•

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

•

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

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

•

veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu 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

•

v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno
skrápění příslušných stavebních ploch

•

vlastní výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který vyloučí možnost narušení faktorů
pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu

•

veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou
uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době
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•

pro stavbu bude vypracován „Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých
vodám“, s jeho 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, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek

•

před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení „Plán opatření
pro případ havárie a zhoršení jakosti vod“

• v rámci stavby bude veden o výkopové zemině a stavební suti deník, jehož součástí budou
doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených vyhláškou
č. 294/2005 pro stavební suť, respektive dle zákona č. 156/1998 Sb. v platném znění pro
výkopové zeminy; o způsobu využití výkopové zeminy bude rozhodnuto až na základě
provedených rozborů zemin v prostoru staveniště s odkazem na uvedenou vyhlášku
• 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
• 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
• v období vhodných klimatických podmínek realizovat po zahájení zkušebního provozu
měření hluku u nejbližších objektů obytné zástavby, opět se zaměřením pozornosti
k výpočtovému bodu č.1 a č.2
• v případě potvrzení závěrů akustické studie vydat kolaudační rozhodnutí na uvedenou stavbu
až (nad rámec stávající platné legislativy) po případné realizaci individuálního protihlukového
opatření reprezentovaného výměnou oken
•

provozní řád odlučovače ropných látek bude zahrnovat i požadavek na pravidelnou kontrolu
a údržbu

•

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

•

veškeré odpadní vody vypouštěné do kanalizačního řadu musí splňovat limity jakosti
vypouštěných odpadních vod stanovené kanalizačním řádem
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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
Problematika hluku ze stacionárních zdrojů byla zpracována dle Podkladů pro
navrhování a posuzování průmyslových výrob - stavební akustika, problematika hluku
z mobilních zdrojů byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku
z dopravy - VÚVA Praha s pomocí programu HLUK+, verze 8.20. Hodnocení vlivu
imisí z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění bylo provedeno podle
metodiky SYMOS 97, verze 2006.
Seznam použité literatury a podkladů
1) INS atelier Náchod s.r.o.: Obchodní centrum RENT Group Červený Kostelec,
dokumentace pro územní řízení, 2008
2) Bubník J.: Modely pro výpočet znečištění ovzduší z provozu automobilové dopravy
používané v ČHMÚ a praktické příklady výpočtu imisní zátěže, Sb. předn.: "Metody
stanovení emisní a imisní zátěže z mobilních zdrojů znečištění ovzduší, FINISH s.r.o.,
Pardubice, 1995
3) Liberko M., Polášek J.: HLUK +, verze 6.01, ENVICONSULT, JpSoft, Praha, 1999
4) Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha
5) Kolektiv: Hygiena, díl 1., faktory životního prostředí ovlivňující zdraví, Univerzita Karlova,
Praha, 1996
6) Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991
7) Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území České republiky včetně
doprovodných meteorologických dat, ČHMÚ, 1997
8) Hejný S.et Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. - Academia,
Praha.
9) Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.] (2002):
Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha.
10) Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky
(stav v roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166.
11) 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 použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě
současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou
prognózou, ale pouze maximální možnou syntézou na základě stávajících znalostí.
Podle toho je k nim třeba také přistupovat.
Za nezbytné je však požadovat realizování doporučení, která vzešla ze zpracování
oznámení, zejména pro etapu přípravy, jejichž respektováním lze negativní vlivy na
životní prostředí minimalizovat.

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

F. ZÁVĚR
V rámci předkládaného oznámení byl záměr výstavby a provozu obchodního centra
RENT Group Červený Kostelec 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 „Obchodní centrum RENT Group Červený
Kostelec“.
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.
Umístění záměru je patrné z následující situace:
Situace záměru

Záměr lze charakterizovat v cílovém stavu následující kapacitami:
Objekt – prodejna potravin
prodejna – zastavěná plocha
komunikace a zpevněné plochy
zelené plochy
celkem
počet parkovacích míst

2

Zastavěná plocha ( m )
1 344,3
6 041,8
981,0
8 367,1
59
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Jedná se o stavbu prodejny potravin s parkovištěm pro osobní automobily, které bude sloužit
zákazníkům prodejny. Prodejna bude realizována na stávající volný a zastavěných plochách
bývalého textilního závodu Textonia Czech s.r.o. V uvažovaném prostoru je v současné době
z části plocha sloužící jako parkoviště a dále část bývalých výrobních objektů, které jsou
přestavovány administrativní budovou, obytnou budovou (objekt byl využíván jako ubytovna,
nyní neobydlený, celkově značně zanedbaný a poškozený), přístřeškem, kolnou, dřevníky a
venkovní části bývalého vzduchotechnického zařízení.
Napojení prodejny pro zákazníky a zásobování bude odbočením z komunikace Jiráskova.
Záměr je v souladu s územním plánem města, který v dotčené lokalitě připouští navržené
využití
pozemku. Navrhovaná zástavba tedy není v konfliktu s územně plánovací
dokumentací, jak je patrné z přílohy předkládaného oznámení.
Stará ekologická zátěž v tomto areálu není signalizována, na straně bezpečnosti jsou však
předkládaným oznámením v další části formulována odpovídající opatření, která by měla tuto
skutečnost potvrdit.
Dle předpokladu oznamovatele se jedná o umístění prodejny s parkovištěm vytvářející
předpoklad k rychlým a operativním nákupům potravin pro obyvatele Červeného Kostelce.
Charakter sortimentu, který je představován především běžnými potravinami denní potřeby,
mléčných výrobků, ovoce, zeleniny, mraženého zboží a základního drogistického sortimentu,
vytváří podmínky pro možnost běžných denních nákupů pro nejbližší obytnou zónu,
umožňující i nákupy pro místní obyvatele bez nutnosti používání osobních automobilů. Lze
tudíž předpokládat, že nedojde k významnému nárůstu dopravy na nejbližším komunikačním
systému.
Stavba se člení na tyto základní stavební a inženýrské objekty:
Stavební objekty:
SO 01 – Hlavní budova - prodejna
Inženýrské objekty:
IO 01 – Zpevněné plochy, parkoviště prodejna
IO 02 – Zpevněné plochy, příjezdové komunikace zásobování
IO 03 – Úpravy křižovatky silnic I/14 a III/5672
IO 04 – Sadové úpravy
IO 05 – Přípojka vody prodejna
IO 06 – Venkovní kanalizace
IO 07 – Kabelové vedení NN prodejna
IO 08 – Kabelové vedení telefonu prodejna
IO 09 – Venkovní osvětlení parkoviště+pylon
IO 10 – Ochrana stávajícího distribučního kabelového vedení NN a VN
IO 11 – Ochrana stávajícího kabelového vedení telefonu
IO 12 – Přeložka a rozvod VO města
IO 13 – Přípojka plynu prodejna
Obchodní centrum bude umístěno v části areálu bývalého textilního závodu a na plochách
sloužících jako parkoviště před tímto závodem.
Na ploše budoucí prodejny, parkoviště, komunikací a ploše budoucí zeleně budou stávající
štěrkové plochy a zdi odstraněny, stávající objekt přístřešku bude zdemolován. Nezhutněná
zemina bude nahrazena novou, hutněnou zeminou navezenou do sjednocené úrovně
budoucích podkladových vrstev zpevněných ploch (v případě geotechnické vhodnosti bude
použita pro zhutněné zásypy).
Vstupní prostor pro zákazníky je přestřešen sedlovou střechou s trojúhelníkovým štítem, na
kterém bude umístěno logo prodejny. Prostor rampy, tj. ranního zásobování, bude zastřešen
též sedlovou střechou s přesahem směrem k příjezdové komunikaci. Fasáda objektu je
v pravidelných polích rozčleněna lizény v šířce cca 450 mm. Po obvodě probíhá sokl výšky
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450 mm. Barva omítky fasády je bílá, barva lizén a soklu je achátově šedá (RAL 7038). Ve
štítové stěně východní strana fasády jsou prosklené výlohy s parapetem výšky 750 mm. Barva
rámů je enciánově modrá (RAL 5010). Okna na celém objektu jsou obdélníková, rámy barva
enciánově modrá (RAL 5010), s mřížemi z pozinkovaných tyčí. Vchod a východ do prodejny
tvoří celoprosklenné zádveří s dvojitými posuvnými dveřmi, které částečně předstupuje před
fasádu pod střechou vstupu. Vedle zádveří je fasáda otevřena výlohou. Profily dveří a zárubní
ve fasádě jsou enciánově modré (RAL 5010). Sekční vrata u zásobovací rampy jsou z vnější
strany hladká, barva modrá RAL 5010. Střešní krytinu tvoří betonové vlnové tašky v barvě
červené. Štíty a přední strana okapového obložení je z předkorodovaného titanzinku se
stojatými drážkami po cca 500 mm. Stropní podhled v oblasti přístřešku vstupu a rampy a
spodní plocha okapové římsy je provedena z bílých umělohmotných panelů.
Zásobování prodejny bude prováděno přes rampu nákladním automobilem s návěsem a to
jedenkrát denně. Provozovatel uvažuje dále s dvěma středními nákladními automobily
s přímými dodávkami pekaře a zelináře. Přeprava mraženého a chlazeného zboží bude
probíhat v termoboxech TKT. Mražené a chlazené výrobky budou uloženy v mrazících vanách
na prodejně přímo z termoboxů TKT a to odděleně podle jednotlivých druhů tak, aby na sebe
nemohly negativně působit. Pro uskladnění mléčných výrobků slouží chladící přístěnné boxy
na prodejní ploše.
Pozemky pro výstavbu se nacházejí katastrálně na k.ú. Červený Kostelec
Stavba nepředstavuje zábor ZPF, stavba je mimo 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.
Voda bude přivedena novou vodovodní přípojkou, která bude ukončena v kotelně prodejny
hlavním uzávěrem DN 50 mm a vodoměrnou soupravou. Tato přípojka plně pokryje potřebu
vody pitné i požární. Zdrojem tepla pro tuto prodejnu je plynová teplovodní kotelna III.
kategorie ve smyslu ČSN 070703 umístěná v úrovni 1. NP. Kotelna je osazena jedním
litinovým nízkotlakým kotlem s atmosférickým hořákem.
Dopravní nároky související s předloženým záměrem provozu areálu představuje 500
osobních, 1 těžký nákladní automobil (TNA) a dva lehké nákladní automobily (LNA) denně.
Uvedené počty představují potřebný počet vozidel, počet jízd je tedy dvojnásobný (příjezd,
odjezd). Doprava související s předkládaným záměrem je podrobněji komentována v příslušné
části předkládaného oznámení.
Záměr bude představovat nové emise z bodového a liniových a plošných zdrojů znečištění
ovzduší. Tyto bilance jsou prezentovány v příslušné části předkládaného oznámení a
současně představují i vstupy do rozptylové studie hodnotící vliv záměru na kvalitu ovzduší.
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.
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.
Stav životního prostředí týkající se bezprostředně souvisejících objektů obytné zástavby je
především z hlediska akustické zátěže a imisní zátěže podrobněji komentován v příslušných
pasážích předkládaného oznámení.
Etapa výstavby může představovat částečné narušení faktorů pohody. Případnou sekundární
prašnost lze technicky eliminovat.
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Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:

n
n
n
n

vztahu k ohrožení zdraví

znečištění ovzduší
hluk
znečištění vody a půdy
havarijní stavy

Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného oznámení, v rozptylové studii
jsou řešeny bodové, liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší související s provozem
obchodního centra. Řešen je příspěvek uvažovaného záměru, který je dáván do souvislosti se
stávajícím a výsledným stavem imisní zátěže. Příspěvky související s provozem
posuzovaného záměru nijak významněji neovlivní imisní zátěž v zájmovém území.
Vyhodnocení akustické situace prokazuje, že záměr nebude v porovnání se stávajícím stavem
znamenat výraznější změnu akustické situace v zájmovém území s výjimkou obytného objektu
č.p. 66. V tomto smyslu jsou v oznámení formulována odpovídající doporučení.
Využití objektů je pro veřejné služby (obchody). Odpadní vody nebudou obsahovat žádné
chemikálie ani tuky, kromě běžných úklidových saponátů. Voda dešťová ze střech a parkoviště
bude odvedena společně s vodou splaškovou.
Odkanalizování nově navrženého objektu bude provedeno do stávajícího městského
kanalizačního řadu. Splaškové vody budou odvedeny samostatnou kanalizační přípojkou do
kanalizační stoky. Dešťové vody ze zpevněných ploch a parkoviště by mohly být
kontaminovány ropnými látkami, a proto budou odváděny přes odlučovač olejů a ropných
látek. Zbývající dešťové vody budou napojeny na přípojku za ORL a dále do samostatné
kanalizační stoky. Na odvedení dešťových vod z ploch komunikací a parkovišť povede hlavní
svod přes parkoviště, v zeleni bude umístěn odlučovač lehkých kapalin a po přečištění bude
společně s vodou splaškovou odvedena do uliční stoky. Provoz posuzovaného záměru
nepředstavuje významnější nebezpečí pro kvalitu povrchových a podzemních vod. Pohyb
nákladních automobilů je pouze po zpevněných komunikacích. Pokud by došlo k havarijnímu
úniku pohonných hmot z těchto vozidel, lze tuto havárii řešit vhodným způsobem přímo na
zpevněné ploše.
Posuzovaný záměr neovlivňuje hydrogeologické charakteristiky. Záměr představuje určité
navýšení zpevněných ploch, představuje i určité zemní práce. Vliv lze označit za středně
velký a středně významný.
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.
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.
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.
Záměr neznamená žádné významné 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 lze záměr označit z hlediska velikosti
vlivů za malý až nulový, z hlediska významnosti vlivů za málo významný až nevýznamný.
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