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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.I. Obchodní firma
Euro Mall Hradec Králové Real Estate s.r.o.

A.II. IČO
26161460

A.III. Sídlo
Euro Mall Hradec Králové Real Estate s.r.o.
Karolinská 650/1
Praha 8
186 00

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
pro proces EIA na základě plné moci zastoupen:
Oznamovatel:
Ing. Ing. Miroslav Trejdl
tel: 602 122 789
STOPRO spol. s r.o.
Sídlo: Radlická 37/901
Praha 5
150 00
Česká republika
tel:
251 081 411, fax: 251 554 085
e-mail:stichova@stopro.cz
IČO: 48034614
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1
Stavební úpravy, nástavba a přístavba OC FUTURUM, Hradec králové
Jedná se o záměr dle přílohy č.1, kategorie II: 10.6 Skladové nebo obchodní
komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné
plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu
pro celou stavbu, kde příslušným úřadem pro proces posuzování vlivů na životní
prostředí je Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr lze charakterizovat v cílovém stavu následující kapacitami:
Objekt

zastavěné plochy
parkoviště, komunikace, chodník
zelené plochy
počet parkovacích míst

Zastavěná plocha ( m2)
Stávající stav

Zastavěná plocha ( m2)
Výhledový stav

23 757
2 394
4 345
1 257

29 220
398
878
1 319

Poznámka: Plochy areálu jsou uváděny bez zastavěné části OD TESCO a k němu přiléhajícího
obslužného dvora, protože v rámci posuzovaného záměru zde nedochází k žádným změnám

B.I.3. Umístění záměru
kraj:
Královéhradecký
obec:
Hradec Králové
katastrální území: Nový Hradec Králové

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Stavba má obchodní - nevýrobní charakter. Prodejny OC FUTURUM Hradec Králové
budou zabezpečovat prodej variabilních druhů zboží tak jako doposud, pouze
v rozšířeném sortimentu a v lepším prostředí pro zákazníky. Kumulaci s jinými vlivy lze
shledávat v navýšení dopravy na komunikačním systému.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Dle předpokladu oznamovatele se jedná o zkvalitnění a rozšíření nákupních služeb a
zlepšení komfortu pro zákazníky OC FUTURUM. Díky vhodnému urbanistickému řešení
je nákupně – zábavné centrum FUTURUM obyvateli města akceptovatelné, čehož
dokladem je neupadající vysoký zájem návštěvníků. Tento zájem vytváří přirozený tlak
na další rozvoj centra. Jako nejvhodnější varianta se ukazuje rozšíření funkčních ploch
na střeše objektu. Úbytek parkovacích míst bude kompenzován v přístavbě centra, což
bude samostatný objekt garáží nad stávajícím zásobovacím dvorem.
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru

Urbanistické řešení a napojení na stávající komunikace a inženýrské sítě:
Stavba je navržena jako doplnění a rozšíření stávajícího areálu obchodního centra (OC)
FUTURUM v Hradci Králové. Hlavní stavební objekt stávajícího centra obsahuje čtyři
základní, vzájemně propojené části:
-

-

obchodní dům TESCO, jako hlavní nájemce
nákupní galerie s maloobchodními nájemními jednotkami, včetně restaurace, rychlého
občerstvení a potřebného sociálního, technického a kancelářského zázemí jak pro personál
tak návštěvníky
kryté nadzemní parkoviště pro komfortní parkování osobních vozidel
multikino s 8 kinosály a potřebným zázemím, vybudované na střeše nákupní galerie

Určujícím prvkem celého projektu je nástavba jednoho podlaží nákupní galerie pro
maloobchodní nájemní jednotky, na střeše objektu stávající obchodní galerie a
nadzemních garáží. Princip provozního a dispozičního řešení je obdobný jako u
spodního podlaží. Na galerii, která je ve své centrální části propojena atriem se spodním
podlažím, jsou navěšeny maloobchodní prodejní jednotky, ve kterých kromě hlavní
prodejní plochy bude vybudováno veškeré potřebné zázemí pro jejich provoz, jako jsou
sklady, sociální zázemí, kanceláře, apod. Konkrétní nájemci nejsou v době zpracování
oznámení EIA známi, ale uvažuje se s jednotkami pro maloobchodní nepotravinářský
prodej spotřebního zboží širokého rozmezí sortimentu charakteru módního oblečení,
obuvi, kosmetiky, elektroniky apod. a s jednotkami drobných služeb. Samostatně jsou
navrženy sociální zařízení pro zákazníky a technické zázemí pro nájemce včetně denní
místnosti a WC zaměstnanců. Nová centrální galerie je zároveň navržena jako hlavní
vstup do stávajícího multikina, jehož provoz bude tímto více začleněn do fungování
celého obchodního centra. Objekt je vybaven potřebnými únikovými cestami a dalšími
opatřeními pro situaci při požáru. Po vnějším obvodu střešní nástavby je ponechán
prostor pro hlavní obslužnou komunikaci a kolmá parkovací stání osobních automobilů
návštěvníků.
Stávající střecha obchodní galerie je využívána jako parkoviště osobních automobilů
návštěvníků celého centra a především multikina. Plánovanou nástavbou bude zrušena
převážná část těchto parkovacích stání. Z tohoto důvodu je v rámci rozšíření
obchodního centra navržena přístavba vícepodlažního nadzemního parkovacího domu,
provozně propojeného se stávajícím systémem vnitřního a nástřešního parkování a
s dostatečnou kapacitou pokrývající potřeby rozšířeného centra. Nová přístavba je
navržena tak, aby nebyla narušena stávající funkce nově zastavované plochy jižního
dvorního traktu, tedy hlavní zásobovací tepny, plochy pro odpadového hospodářství a
energetického centra obchodní galerie.
Pro objekt je zajištěno připojení na potřebné sítě technického zařízení a komunikace pro
přístup zákazníků jak pěší, automobilový tak hromadnou dopravou, pro příjezd
zásobovacích vozidel, odvoz odpadků i hasičských zásahových jednotek.
Navrhovaná stavba bude napojena na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu dané
lokality. Vjezd pro osobní automobily do stávajících i nově navrhovaných nadzemních
garáží je zajištěn dvěmi stávajícími sjezdy a to z ulice Mrštníkové a Brněnské, které
zůstanou bez změn. Největší intenzita dopravy se předpokládá, stejně jako
v současnosti, sjezdem z ulice Mrštíkova.
Na stávající sjezd z ulice Brněnské bude nově napojen zásobovací vjezd do dvorního
traktu s nově navrhovanými nadzemními garážemi. Tak aby nebyly narušeny stávající
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zásobovací trasy novou přístavbou garáží, je tento objekt navržen na sloupovém
„podstavci“ překlenujícím stávající dvůr a umožňujícím tak příjezd ke stávajícím
zásobovacím rampám a vstupům do objektu OC FUTURUM. Systém zásobování,
včetně samostatného zásobovacího vjezdu z ulice Mrštíkova, pro obchodní dům
TESCO, zůstává stávající beze změn.
Základními a řídícími stavebními objekty celé akce je nástavba 1 podlaží obchodní
galerie s nájemními jednotkami a přístavba vícepodlažních garáží. V souvislosti s těmito
objekty budou dále řešeny přeložky a nové areálové rozvody inženýrských sítí včetně
nové trafostanice. Pro vnitro-areálové řešení dopravy a pro napojení areálu na dopravní
síť lokality jsou navrženy komunikační a parkovací plochy, včetně odvodnění a
příslušného dopravního značení. Stavba bude kompletována úpravami a doplněním
stávajícího oplocením areálu a dále pak konečnými terénními a sadovými úpravami,
včetně výsadby vzrostlé zeleně.
Rozdělení navrhované stavby na dílčí stavební objekty je navrženo následovně:
SO 01
SO 02
SO 03
SO 04
SO 05
SO 06
SO 07
SO 08
SO 09
SO 10
SO 11
SO 12
SO 13
SO 14

Příprava území
HTÚ – hrubé terénní úpravy
Střešní nástavba nákupní galerie
Přístavba nadzemních garáží
Úpravy stávajícího objetu OC FUTURUM
Areálové rozvody kanalizace – nové rozvody a úpravy stávajících
Areálové rozvody vodovodu – nové rozvody a úpravy stávajících
Nová trafostanice a areálové rozvody VN, NN, VO – nové rozvody a úpravy stávajících
Úprava přípojky a areálových rozvodů sdělovacích kabelů
Úpravy stávajících horkovodů
Komunikace a dopravní značení – veřejné a areálové
Oplocení
KTÚ – konečné terénní úpravy
Sadové úpravy

V následujícím textu je uveden stručný popis jednotlivých SO v rozsahu potřebném pro
proces posuzování vlivů na životní prostředí.
SO 01

Příprava území

V rámci tohoto stavebního objektu budou provedeny především úpravy dvorní části, jako
je odstranění stávajícího dopravního značení, veřejného osvětlení, odstranění stávající
vzrostlé zeleně, demolice části čelního oplocení a provedení provizorního oplocení
staveniště, apod. Dále budou provedena opatření zajišťující ochranu a bezpečnost
provozu stávajícího obchodního centra, jako jsou protiprašná opatření, bezpečnostní
dělící konstrukce, provizorní dopravní značení, apod.
SO 02

HTÚ – hrubé terénní úpravy

V rámci HTÚ bude provedeno sejmutí ornice na nezpevněných plochách dvora,
odstranění stávajících zpevněných povrchů (asfalt, zámková dlažba) včetně lemujících
obrubníků a vyrovnání zemní pláně na úroveň podkladní vrstvy podlahového souvrství
přístavby nadzemních garáží (SO 04) a nově budované trafostanice (SO 08).
SO 03

Střešní nástavba nákupní galerie

Určujícím prvkem celého projektu je nástavba jednoho podlaží nákupní galerie pro
maloobchodní nájemní jednotky, na střeše objektu stávající obchodní galerie a
nadzemních garáží. Princip provozního a dispozičního řešení je obdobný jako u
spodního podlaží. Na galerii, která je ve svém středu propojena atriem a travelátory se
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spodním podlažím, jsou navěšeny maloobchodní prodejní jednotky, ve kterých kromě
hlavní prodejní plochy bude vybudováno veškeré potřebné zázemí pro jejich provoz,
jako jsou sklady, sociální zázemí, kanceláře, apod. Konkrétní nájemci nejsou v době
zpracování dokumentace pro ÚR známi, ale uvažuje se s jednotkami pro maloobchodní
nepotravinářský prodej spotřebního zboží širokého rozmezí sortimentu charakteru
módního oblečení, obuvi, kosmetiky, elektroniky apod. a s jednotkami drobných služeb.
Samostatně jsou navrženy sociální zařízení pro zákazníky a technické zázemí pro
nájemce včetně denní místnosti a WC zaměstnanců. Nová centrální galerie je zároveň
navržena jako hlavní vstup do stávajícího multikina, jehož provoz bude tímto více
začleněn do fungování celého obchodního centra. Objekt je vybaven potřebnými
únikovými cestami a dalšími opatřeními pro situaci při požáru. Po vnějším obvodu
střešní nástavby je ponechán prostor pro hlavní příjezdovou a zásobovací komunikaci
včetně kolmých parkovacích stání osobních automobilů návštěvníků.
Z důvodu omezení celkové hmotnosti je hlavní nosná konstrukce střešní nástavby
zvolena ocelová na stávajícím půdorysu galerie se sloupy v roztečích 16,0x16,0 m, resp.
16,0x8,0 m. S ohledem na možnosti kotvení a ztužení je ocelová konstrukce navržena
jako rámová s kloubovým kotvením stojek a se systémem vystřídaných vaznic a
průvlaků, krytých trapézovým plechem. Pro umístění technologických jednotek na střeše
budou navrženy v systému vaznic doplňující nosníky nebo výměny. Podle výsledné
výšky konstrukce budou střešní nosníky navrženy jako příhradové nebo plnostěnné.
V případě, že budou namáhány požárem bude dimenze upravena podle požadované
požární odolnosti. Do nové střešní konstrukce bude také zakomponována stávající
příhradová ocelová konstrukce vzduchotechnických jednotek, které budou ponechány
na původním místě a kapotovány systémem podhledů.
Do nosné ocelové konstrukce budou vestavěny dělící konstrukce jednotlivých nájemních
jednotek. Pro protipožární zabezpečení budou provedeny požární předěly a únikové
cesty. V určených místech budou provedeny toalety a zázemí pro zákazníky a
zaměstnance.
Denní osvětlení bude do prostor obchodní galerie přivedeno osazenými střešními
světlíky v prostoru centrální galerie (Mall) a u větších jednotek i bočním prosvětlením
okenními otvory zakomponovanými do obvodové fasády nástavby. Samostatné přímé
osvětlení bude mít denní místnost zaměstnanců.
SO 04

Přístavba nadzemních garáží

Nosná konstrukce patrových garáží má 5.NP (včetně pojížděné střechy). Je provedena
jako prefabrikovaný železobetonový skelet se sloupy v roztečích cca 16x8m,
s konstrukční výškou patra 3,5m. V 1. a 2.NP je konstrukce umístěna mezi stávající
obslužní komunikace zásobovacího dvora, od 3.NP se nad tyto prostory rozšiřuje.
Sloupy jsou vetknuté do hlavic ve zhlaví velkoprůměrových pilot. Délka pilot se
předpokládá od 7 do 10m. Na prefabrikované trámy jsou ukládány předpínané TTpanely, strop je následně zmonolitněn železobetonovou membránou. Součástí objektu
přístavby garáží jsou také dva nové nákladní výtahy určené pro zásobování obchodních
jednotek v nově navrhované střešní nástavbě (SO 03).
SO 05

Úpravy stávajícího objetu OC FUTURUM

Snahou koncepce nově navrhovaných úprav je co nejmenší omezení provozu
stávajícího obchodního centra. Prakticky bez zásahů je stávající část objektu, kterou
využívá obchodní dům TESCO. Stavební úpravy se týkají pouze části objektu
s obchodní galerií a nadzemními garážemi. Hlavní vnitřní úpravy jsou spojeny
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s provedením centrálního atria, které vznikne odstraněním stávajících spojovacích
můstků a vyrovnávacích schodišť v centrální části stávajícího objektu a dále vybourání
otvoru do stávající střechy v místě kruhového světlíku. Další bourání části stropní
konstrukce je uvažováno v místě osazování nových pohyblivých schodů v dvoupodlažní
obchodní jednotce. Odstraněna bude také nájezdová rampa ve 2.np nadzemních garáží.
Nové požární řešení si vyžádá kompletní oddělení prostoru OD TESCO od obchodní
galerie, což bude provedeno v místě pokladen na celou šířku objektu osazením např.
požárně dělících rolet. Stejným způsobem musí být také v místě hlavního vstupu
oddělen stávající objekt multikina od prostor střešní nástavby a dále potom nově vzniklá
dvoupodlažní jednotka v 1.NP obchodního centra od prostor centrální chodby (Mall).
Další stavební úpravy stávajícího objektu jsou vyvolány střešní nástavbou. Jedná se
především o odstranění obvodového pláště stávajícího vstupního krčku a propojení
s novou obchodní galerií a odstranění stávající skladby pojížděného střešního pláště
včetně nahrazení novou skladbou.
SO 06

Areálové rozvody kanalizace – nové rozvody a úpravy stávajících

Kanalizace – splašková
Objekt OC FUTURUM je odkanalizován oddílnou kanalizační soustavou. Splaškové
odpadní vody jsou svedeny do veřejné stoky DN300, vedené rovněž podél severní
fasády ul.Mrštíkova. Hlavní svodná potrubí jsou profilu DN250 a DN300. Součástí řešení
jsou osazené odlučovače tuků a škrobů.
Veřejná splašková stoka je svedena na centrální ČOV města HK. Tyto přípojky oddílné
kanalizace, včetně veřejné sítě, jsou kapacitní i pro uvažovanou přístavbu OC.
Kanalizace – dešťová
Stávající objekt OC FUTURUM se rozkládá prakticky na celém jeho pozemku, mimo
stávající zásobovací dvůr (který bude zastavěn „Přístavbou“ - parkovacím domem).
Z hlediska odvodu dešťových vod, se jedná o odvodnění nových střešních konstrukcí
nástavby OC, případně nových otevřených parkovišť na těchto střechách. Zde
z hlediska nových odvodňovaných ploch, nedochází k nárůstu odtokového množství,
protože odvodňovaná plocha zůstává stejná, pouze se mění poměr mezi tzv.“čistými“ a
„kontaminovanými“ dešťovými vodami – ve prospěch „čistých“ (větší poměr
zastřešených, než otevřených ploch).
OC má smlouvu s Veolií na odvedení cca 1403 m3/rok dešťových vod ze stávajících
ploch, které odtékají do veřejné kanalizace města. Z tohoto množství činí cca 47 m3/rok
na objekt hypermarketu. Ostatní dešťové vody odtékají do zatrubněné vodoteče, bez
smluvního vztahu.
Požadavkem na řešení, z hlediska kanalizace, by bylo ponechání stávající kanalizační
přípojky DN200, která je vedena z prostoru hospodářského a zásobovacího dvora se
zaústěním do veřejné stoky města DN1200 – viz koordinační situace. Její spádové
poměry jsou 1,8 % = odtoková kapacita DN200 je cca 53 l/sec. Nový výpočtový
požadavek na odtok návrhového deště je cca 62 l/sec. Navrhovaným řešením bude
ponechání stávající kanalizační přípojky DN200 a provedení retence dešťových vod v
potrubí DN600 pod řešeným objektem, které zajistí potřebné zdržení přívalových vod z
objektu.
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SO 07

Areálové rozvody vodovodu – nové rozvody a úpravy stávajících

Nástavba OC v části obchodní galerie bude napojena ze stávajících páteřních rozvodů
vody jak pro multikino tak pro obchodní galerii. To se týká jak pitné vody pro lidskou
potřebu, tak i vnitřního požárního rozvodu.
Část přístavby parkovacího domu nebude napojena na vnitřní rozvody vody, avšak
navržená konstrukce halového objektu, se svými základovými konstrukcemi dotýká
stávající vodovodní přípojky DN100 a stávajícího objektu vodoměrné šachty (tato je
osazena na hranici pozemku investora). Na základě předběžného jednání
s provozovatelem vodovodu, bude stávající vodovodní přípojka DN100 směrově
upravena tak, aby minula navrhované základové konstrukce přístavby. Stávající
odbočka pro vodovodní přípojku bude, včetně hlavního uzávěru DN100 se zemní
soupravou, ponechána. Před objektem budou provedeny dva lomy 45° do nového
směru vedení přípojky. Za hranicí pozemku, pod jedním z parkovacích míst, je navržena
nová vodoměrná šachta, kam bude přemístěn stávající fakturační vodoměr. Vodoměrná
šachta je uvažována plastová, krabicového tvaru, velikosti 3000x1500x1800mm, se
vstupním komínem, krytým poklopem 600x600mm, tř.B125. Z vodoměrné šachty bude
potrubí vedeno v souběhu s modulovými osami stavebních konstrukcí přístavby a v
nezpevněné části terénu, za přístavbou, bude propojena se stávajícím areálovým
požárním vodovodem – viz koordinační situace stavby.
SO 08

Nová trafostanice a areálové rozvody VN, NN, VO – nové rozvody a
úpravy stávajících

Pro zajištění zásobování elektrickou energií nově rozšířeného obchodního centra bude
vybudována nová kabelová transformační stanice 35/0,4kV. Nová transformační stanice
se napojí ze strany VN do distribučních rozvodů ČEZ Distribuce. Transformační stanice
bude provozována jako „vstupní“, a v rámci nové TS se zřídí obchodní měření spotřeby
elektrické energie na primerní straně. Stávající transformační stanice bude napojena
kabelovým vedením VN z nové TS.
Objekt nové transformační stanice je situován do jihovýchodního rohu dvorního traktu a
osově navazuje na stávající objekty technologického zázemí jako je nadzemní vodní
nádrž SHZ a objekt s trafostanicí a strojovnou SHZ.
Vlastní objekt nové trafostanice je obdélníkového půdorysu obvodu 9,3 x 7,5 m s jedním
nadzemním podlažím celkové výšky cca 4,250 m po atiku. Dispozičně je členěn na tři
samostatné místnosti a to místnost trafa, rozvodnu VN a rozvodnu NN, samostatně
přístupné z exteriéru. Konstrukčně bude objekt proveden jako zděná budova založená
na plošných základech (pasech) a zastropená prefabrikovanými panely s vrchní
skladbou jednoplášťové střechy. Součástí dodávky budou prostupky pro kabely, vrata,
ventilační prvky a mezipodlaha, oddělující spodní kabelový prostor od vlastního
technologického prostoru trafostanice.
SO 09

Úprava přípojky a areálových rozvodů sdělovacích kabelů

Napojovací bod bude z nové skříně MIS3 účastnického rozvaděče UR do kterého bude
třeba přepojit stávající přívodní telefonní kabel (nyní je do UR 184( včetně 2x HDPE
trubek .Zároveň bude třeba obě skříně propojit vnitřním vedením ve žlabu.
V místě je dostatečná kapacita pro uvedenou výstavbu - do 120 nových tel linek. Do
místa napojovacího bodu bude proveden vnitřní rozvod, vzhledem k rozsahu je třeba
v místě výstavby počítat min. s jedním nebo více podružnými rozvaděči např. typu MIS.
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SO 10

Úpravy stávajících horkovodů

Zdrojem tepla pro nově uvažované prostory bude stávající předávací stanice C52
umístěná ve stávajícím objektu. Instalovaný výkon předávací stanice C52 je v současné
době 2,6 MW. Dle záznamů poskytovatele tepla byl maximální odebíraný výkon z této
PS 1,58 MW. Tato bilance umožňuje napojení potřebného výpočtového výkonu 1,05
MW. Z rozdělovače stávající PS C52 bude vedeno teplovodní potrubí do nově budované
strojovny vytápění přístavby, kde bude umístěn podružný rozdělovač a sběrač. Ze
strojovny budou napojeny nové centrální vzduchotechnické jednotky a dále centrální
rozvod topného média do jednotlivých obchodních jednotek.
SO 11

Komunikace a dopravní značení – veřejné a areálové

Pro rozšířený objekt OC bude ve stávajících parametrech fungovat stávající vjezd i
výjezd na ul. Mrštíkova. Do nově navržené přístavby nadzemních garáží bude
z venkovních prostor umožněn vjezd i výjezd na ulici Brněnskou a vnitřní dispozicí bude
umožněno v úrovni 1.n.p a 2.n.p. přejíždění mezi oběma objekty stávajících i nově
navržených nadzemních garáží.
Vzhledem k tomu, že bude nová přístavba objektu nadzemních garáží zrealizována
v trase stávající přístupové komunikace k zásobovacímu dvoru, bude před zahájením
stavebních prací nezbytné provést novou přístupovou komunikaci ve stejných šířkových
parametrech, která bude vedena podél jižní hranice pozemku investora ve vzdálenosti
cca 35,0m od stávající komunikace. Pro napojení přístupu pro zásobování na veřejnou
komunikaci bude sloužit stávající odbočovací a připojovací pruh při ulici Brněnské.
Vlastní přístupová komunikace bude šířkově upravena v takových parametrech, aby
umožňovala vjezd i výjezd zásobovacích nákladních vozidel délky až 18,0m.
Po realizaci připravovaných stavebních úprav bude většina parkovacích míst na střeše
zrušena a nová parkovací místa budou k dispozici v objektu navrhované přístavby
nadzemních garáží. Vzhledem k nárůstu prodejních ploch v připravované přístavbě je
nezbytné provést posouzení dopravy v klidu na cílový stav, kdy budou zprovozněny
nové prodejní plochy a rovněž bude dokončen nový objekt nadzemních garáží.
Podklady pro posouzení výhledového stavu včetně výpočtu potřebného počtu
parkovacích stání je součástí samostatné složky „Komunikace a parkoviště“, která je
součástí předkládané dokumentace.
Půdorysné uspořádání parkovacích ploch bude provedeno v souladu s ČSN 73 60 56 –
Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Velikost parkovacích míst bude 5,0m x
2,50m s obslužnou komunikací šířky 6,0m. Dle vyhlášky č. 369/2001 o obecných
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace bude v objektu navrženo minimálně 5% (66) parkovacích
míst rozměrů 5,0m x 3,50m vyhrazených pro zdravotně postižené osoby. V rámci tohoto
objektu bude provedeno také svislé a vodorovné dopravní značení určující dopravní
režim v jednotlivých nadzemních podlažích a na příjezdové komunikaci. Podrobné
řešení bude součástí dalšího stupně PD a bude projednáno s příslušným zástupcem DI
Policie ČR. Dále budou provedeny fyzické ostrůvky s povrchem ze zámkové dlažby a
masivní ocelová zábradlí, která budou ochraňovat sloupy konstrukce budovy.
SO 12

Oplocení

Nezastavěný obvod celého areálu obchodního centra je lemován pevným neprůhledným
oplocením výšky cca 3,0 m. Převážná část tohoto oplocení je provedena z vlnitého
pozinkovaného plechu SP42 kotveného k ocelovým stojinám z ocelových válcovaných
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nosníků IPE 180. Toto oplocení bude kompletně ponecháno. Úpravami bude dotčeno
pouze čelní oplocení dvora (směrem do ulice Brněnské), které je provedeno
z vodorovně kladených železobetonových prefabrikovaných panelů tl. 150mm
osazovaných mezi příruby ocelových válcovaných nosníků IPE 220, celkové výšky cca
3,0m. Z důvodu přístavby objektu nadzemních garáží bude čelní oplocení kompletně
odstraněno, včetně stávající motoricky ovládané posuvné brány. Nové oplocení nebude
zřizováno.
SO 13

KTÚ – konečné terénní úpravy

Nezpevněné areálové plochy budou vytvarované konečnými terénními úpravami
v návaznosti na výškové úrovně zpevněných ploch a jednotlivých objektů. Součástí KTÚ
bude také doplnění drobných prvků jako jsou okapové chodníčky, apod.
SO 14

Sadové úpravy

Plocha nově navrhované přístavby nadzemních garáží, umístěných do jižního dvorního
traktu, zasahuje také stávající nezpevněné plochy včetně stávající vzrostlé zeleně, která
musí být odstraněna respektive přesazena. Jako náhrada za odstraněné stromy je
plánovaná nová výsadba (případně přesazení stávajících stromů) jednak na zbývající
zatravněné ploše pozemku stavebníka a jednak jako posílení parkové úpravy zelených
ploch lemujících západní hranici areálu obchodního centra. Zbylé nezpevněné plochy
stavebního pozemku (jižního dvora) budou po urovnání a zpětném rozprostření vrstvy
ornice osety travním semenem.
Základní stavebně technické kapacity navrhovaných stavebních objektů jsou uvedeny
v následující tabulce:
Popis

Kapacita
STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

Zastavěná plocha objektem OC FUTURUM:
obchodní galerie + nadzemní kryté parkoviště
obchodní dům TESCO
Zastavěná plocha objektem trafostanice
Zastavěná plocha nádrží SHZ
Parkovací stání pro osobní automobily
vnitřní parkovací stání v nadzemním parkovišti
parkovací stání na střeše obchodní galerie
Obestavěný prostor objektem OC FUTURUM
obchodní galerie + nadzemní kryté parkoviště
nástavba multikina na střeše obchodní galerie
obchodní dům TESCO
NOVĚ NAVRHOVANÉ OBJEKTY
Zastavěná plocha nástavby na střeše obchodní galerie
Zastavěná plocha přístavbou nadzemních garáží
Zastavěná plocha objektem trafostanice
Obestavěný prostor nástavby na střeše obchodní galerie
Obestavěný prostor přístavbou nadzemních garáží
Hlavní užitné plochy nástavby na střeše obchodní galerie
maloobchodní jednotky
galerie (Mall)
Uvažované navýšení kapacity:
návštěvníci
personál
Parkovací stání pro osobní automobily
přístavba objektu nadzemních garáží
ponechávaná stání v nadzemním parkovišti
ponechávaná stání na střeše obchodní galerie

Provozní doba: OD TESCO
– nonstop
OC FUTURUM – 09,00 – 21.00 hod
MULTIKINO
– 10,00 – 00,30 hod
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Celkem:
2
37 193 m

2

23 392 m
2
13 801 m
2
249 m
2
116 m

Celkem:
1257 stání

533 stání
724 stání
3

176 095 m
3
50 222 m
3
99 370 m

Celkem
3
325 687 m

2

12 860 m
2
5 393 m
2
70 m
3
87 000 m
3
95 760 m
2

9 732 m
2
2 853 m
1 400 návštěvníků / den
120 zaměstnanců
646 stání
533 stání
140 stání

Celkem:
1319 stání
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby: 2009
Dokončení stavby: 2009

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

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

Rozhodnutí o kácení dřevin podle § 8 odst. 1 a 2 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny v platném znění

Širší vztahy v zájmovém území jakož i situace stavby jsou uvedeny v příloze
předkládaného oznámení. Širší územní vztahy a fotodokumentace jsou patrné na
následujících stránkách.
Stávající stav:

OC FUTURUM HRADEC KRÁLOVÉ
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Fotodokumentace stávajícího stavu:
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Stávající stav

Navrhovaný stav
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SITUACE A3 – 1
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SITUACE A3 – 2
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SITUACE A3 – 3
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Dle podkladů projektanta záměru bude záměr „Stavební úpravy, nástavba a přístavba
OC FUTURUM Hradec Králové“ realizována na následujících pozemcích:
Parcela č.
1350/1
St. 3374
St. 3375
780/1
780/2
988/1
988/2
964/10
964/1
964/14
988/11
1341/1
St. 649/41

Druh pozemku
Ostatní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří

Způsob ochrany
-

Celková výměra parcely
8 736
37 139
351
3 389
1 592
2 271
1 189
977
29 001
48
222
987
103

Dotčené pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní plocha a zastavěná
plocha a nádvoří. Přesná specifikace výše dotčených parcel do celkové plochy
zájmového území 30 496 m2 bude součástí další projektové přípravy záměru. Pozemky
kategorie ZPF a PUPFL nebudou záměrem dotčeny.
Stavba není realizována v ochranném pásmu lesa.
Chráněná území a ochranná pásma
Zvláště chráněná území

Záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií dle § 14
zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. Záměr není ani v kontaktu s některou
z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla
zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle § 45a zákona ve smyslu NV č.
132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona.
Ochranná pásma

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody dle § 37 zákona číslo 114/1992 Sb.
v platném znění nejsou polohou záměru dotčena. Záměr se nenachází v ochranném
pásmu lesních porostů dle §14 zákona číslo 289/1995 Sb. v platném znění.
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
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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

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

u podzemního vedení:
§
§

do 110 kV
nad 110 kV

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

u elektrických stanic
§
§
§

§
§

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

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

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

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

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

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

V blízkosti záměru se nenacházejí žádná zvláště chráněná území (NP, CHKO, PP,
CHOPAV apod.). Na vlastním pozemku dle záměru se nenacházejí původní porosty
dřevin rostoucích mimo les.
Obecně chráněné přírodní prvky

Záměr se nachází mimo skladebné prvky ÚSES či významné krajinné prvky.
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B.II.2. Voda
Výstavba
Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka je odvozena z přílohy 12 vyhlášky
číslo 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve výši 125 l/den.
Tab.: Předpokládaná spotřeba vody během výstavby:
Poč. pracovníků
Spotřeba/os/směna [l]
3
Spotřeba vody během výstavby [m ]

80
10 000
2 500

Vodu pro etapu výstavby je možné odebírat z veřejné vodovodní sítě v rámci přípojky
pro stávající obchodní centrum, případně bude pitná voda na staveniště dovážena
v PET lahvích a na staveništi budou používána pouze chemická WC. Spotřeba vody
pro vlastní proces výstavby bude stanovena v prováděcích projektech na základě
požadavků hlavního dodavatele stavby. Z hlediska množství se však bude jednat o
nevýznamný odběr. Nároky na technologickou vodu v etapě výstavby - zejména pro
výrobu betonů a maltových směsí pro rekonstrukci respektive přestavbu mostních těles
a rekonstrukce či opravy propustků nebyly v etapě zpracování zadání stavby
specifikovány. Hlavní spotřeba se předpokládá u standardních dodavatelů betonů a
maltových směsí v regionu. Technologická voda bude spotřebovávána pro:
⇒ výrobu betonových a maltových směsí
⇒ kropení betonů během tuhnutí
⇒ kropení rozestavěných částí stavby a technologických komunikací jako ochrana proti
nadměrnému prášení
⇒ očistu vozidel a stavebních strojů

Upřesnění požadavků na dodávky vody a určení jejího množství pro technologii a
sociální potřebu pracovníků výstavby bude provedeno v prováděcích projektech na
základě požadavků hlavního dodavatele stavby.
Provoz
Stávající stav
Stávající objekt OC FUTURUM je napojen stávající vodovodní přípojkou DN200, která
zásobuje obě dvě části areálu OC. Tato je napojena na městskou vodovodní síť,
v křižovatce ul. Brněnská a Mrštíkova, která je ve správě Královéhradecké provozní a.s.
– Veolia. Tlakové poměry jsou cca 0,40 až 0,45 MPa. Přípojka je zaústěna do technické
místnosti OC, kde je rovněž osazen fakturační vodoměr pro celý areál OC. Jednotlivé
provozní soubory areálu OC jsou
opatřeny podružnými vodoměry. Od těchto
napojovacích míst jsou provedeny domovní rozvody ke všem spotřebištím v objektu –
části hypermarketu, obchodní galerie a multikina.
Samostatně je řešen systém požárního zabezpečení, který má samostatnou vodovodní
přípojku DN100 z ul.Brněnská pro celý areál. Na této přípojce je vodoměrná šachta.
Samostatně je z přípojky napojena strojovna zařízení SHZ. Dále jsou na areálové části
vodovodu osazeny venkovní hydranty. Samostatně je oddělen domovní požární rozvod
k osazeným vnitřním hydrantovým systémům.
Výhledový stav
Nástavba OC v části obchodní galerie bude napojena ze stávajících páteřních rozvodů
vody jak pro multikino tak pro obchodní galerii. To se týká jak pitné vody pro lidskou
potřebu, tak i vnitřního požárního rozvodu.

24

STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OC FUTURUM
HRADEC KRÁLOVÉ
oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Část přístavby parkovacího domu nebude napojena na vnitřní rozvody vody, avšak
navržená konstrukce halového objektu, se svými základovými konstrukcemi dotýká
stávající vodovodní přípojky DN100 a stávajícího objektu vodoměrné šachty (tato je
osazena na hranici pozemku investora). Na základě předběžného jednání
s provozovatelem vodovodu, bude stávající vodovodní přípojka DN100 směrově
upravena tak, aby minula navrhované základové konstrukce přístavby. Stávající
odbočka pro vodovodní přípojku bude, včetně hlavního uzávěru DN100 se zemní
soupravou, ponechána. Před objektem budou provedeny dva lomy 45° do nového
směru vedení přípojky. Za hranicí pozemku, pod jedním z parkovacích míst, je navržena
nová vodoměrná šachta, kam bude přemístěn stávající fakturační vodoměr. Vodoměrná
šachta je uvažována plastová, krabicového tvaru, velikosti 3000x1500x1800mm, se
vstupním komínem, krytým poklopem 600x600mm, tř.B125. Z vodoměrné šachty bude
potrubí vedeno v souběhu s modulovými osami stavebních konstrukcí přístavby a v
nezpevněné části terénu, za přístavbou, bude propojena se stávajícím areálovým
požárním vodovodem
Nároky na vodu pro sociální účely

Dle podkladů oznamovatele je odhadován celkový počet pracovníků v obchodech na 51
osob. Dále je uvažováno se spotřebou vody pro veřejná WC v rámci obchodního centra.
Stávající stav
Stávající roční spotřeba celého objektu OC je za rok 2007 cca 31570 m3/rok (z toho cca
15000 m3 je odběrem hypermarketu, tedy cca ½ odběru). Měsíční spotřeba kolísá mezi
cca 2000 až 3300 m3/měs. pro objekt obchodní galerie a multikina Zde je odborný
odhad denní spotřeby cca 110 m3/den, tomu odpovídá cca max. 7,85 m3/hod a
výpočtová hodnota Qv = 4,6 l/sec.
Výhledový stav
Výpočet potřeby vody je proveden dle vyhlášky MZe č.428/2001 Sb., kterou se provádí
zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.
- počet zaměstnanců…
- specifická potřeba vody …
- průměrná denní potřeba: …
- roční potřeba:
…
- počet návštěvníků
…
- specifická potřeba vody …
- průměrná denní potřeba: …
- roční potřeba:
…

120 zaměstnanců
60 l/zam.den
Qd = 120 x 60 = 7,20 m3/den
Qr = 120 x 12 m3/os.rok = 1440 m3/rok
1400 návštěvníků
5 l/návš.den
Qd = 1400 x 5 = 7,00 m3/den
Qr = 1400 x 2 m3/návš.rok = 2800 m3/rok

Nárůst spotřeby přístavbou bude cca 10%, což je v celkové bilanci nepatrný nárůst.
Stávající vodovodní přípojka DN200 pro lidskou potřebu, včetně přívodní dimenze
potrubí, se nebude upravovat ani posilovat.
Na údržbu zeleně se počítá dle přílohy č. 12 vyhlášky 428/01 Sb. 4 m3 na 100 m2
ročně. Při ploše zeleně v budoucím stavu cca 863 m2 se bude jednat o cca 34,52 m3
vody za rok.

25

STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OC FUTURUM
HRADEC KRÁLOVÉ
oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

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

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

Elektrická energie :
Pro zajištění zásobování elektrickou energií bude vybudována nová kabelová
transformační stanice 35/0,4kV. Nová transformační stanice se napojí ze strany VN do
distribučních rozvodů ČEZ Distribuce. Transformační stanice bude provozována jako
„vstupní“, v TS se umístí obchodní měření spotřeby elektrické energie na primerní
straně. Stávající transformační stanice bude napojena kabelovým vedením VN z nové
TS.
Celková bilance nároků elektrické energie
Stávající sjednané technické maximum..…………………………..1800 kW
Elektrický příkon – nová část :
Soudobý elektrický příkon………………….………………………..1790 kW
Soudobost mezi jednotlivými odběry 0,8
Celkový maximální současný elektrický příkon……………………1430 kW
z toho odběry zálohované z DA (diesselagregát)…………………….85 kW
Spotřeba elektrické energie………………………………………….5200 MWh/rok
Silnoproudé elektrorozvody
Základní údaje a spotřeba el. energie
Proudová soustava : 3 PEN, AC, 50Hz, 230/400 V, TN-C-S
3 NPE, AC, 50Hz, 230/400 V, TN-S
Stupeň dodávky elektřiny dle ČSN 341610 : 3
Instalovaný a soudobý příkon :
VZD
-obchodní centrum
-parkovací dům
-chlazení
-vytápění
-ZOTK (odvod kouře)
Obchody
-obchody nájemců
Ostatní
-parking
-z toho část osvětlení z DA
-komunikační plochy
-z toho část osvětlení z DA
-technické prostory a další
-z toho část osvětlení z DA
Výtahy
Eskalátory
Sprinklery
Nouzové osvětlení
Zařízení SLB
CELKEM
soudobost mezi odběry
z toho odběry zálohované z DA

Pi (kW)

Ps (kW)

Pozn.

140
60
590
25
45

140
60
590
25
45

zál. z DA

1163

814

28
2
37
1
11
0,3
39
30

28
2
37
1
7
0,2
19
18

0,8

1786
1429
85

zál. z DA
zál. z DA
zál. z DA
zál. z DA
zál. z DA
mimo energ. bilanci (vlastní zdroj)
mimo energ. bilanci (vlastní zdroj)
obsaženo v energ. bilanci jednotlivých částí
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Zdroje pro napájení
Objekt bude napájen z nově vybudované TS.
Pro zálohování bude využit stávající náhradní dieselový zdroj, který napojí obvody a
zařízení pro evakuaci.
Pro nouzová svítidla bude osazen vlastní bateriový náhradní zdroj.
Vnitřní silnoproudé elektrorozvody
Nové elektrorozvody budou provedeny z hlavního rozváděče osazeného v samostatné
elektrorozvodně. Z tohoto rozváděče se provedou rozvody stoupacími šachtami do
jednotlivých prostor, kde se osadí podružné rozváděče s jednotlivými napájecími
soustavami. Osvětlení se provede zářivkovými svítidly dle příslušné ČSN EN 12464-1.
Rozvody pro vzduchotechniku budou součástí rozváděčů MaR. Elektrorozvody v objektu
budou rozděleny na tři napájecí části. Rozvody běžné elektroinstalace budou napájeny
z nové TS a částečně ze stávající. Napájení rozvodů, které je nutné zálohovat bude
zajištěno ze stávajícího DA. Nouzová svítidla budou napájena z elektronických zdrojů
UPS.
Pro instalaci budou použity vodiče se samozhášivou izolací, odolné proti šíření plamene.
Vodiče sloužící pro napájení evakuačních zařízení, jako je požární ventilátor a nouzové
osvětlení, budou provedeny s funkční odolností v ohni. Požárně evakuační zařízení
bude napojeno na DA z nevypínatelných obvodů.
Uzemnění a hromosvod
Pro celý objekt bude v hlavní rozvodně osazena hlavní ochranná přípojnice objektu
HOP, která se napojí na novou i stávající zemnící soustavu. Na HOP se připojí všechna
kovová potrubí a hmoty, hromosvod a svodiče přepětí. Hromosvod se předpokládá
aktivní systému Helita.
Přípojka VN

Jedná se o kabelové napojení
distribuční rozvod VN 35kV.

VN nové transformační stanice (Futurum 2) na

Stávající kabelové napojení stávající TS Futurum 1 (2x1,6MVA) z TS č.739 VU Novotný
bude zrušeno a nahrazeno novým kabelovým vedením 2x (3x 35-AXEKCY 1x120), které
napojí navrhovanou TS Futurum 2 (1x1,6MVA).
Kabelové vedení bude uloženo v celé délce trasy v chráničkách, chráničky budou po cca
15m přerušeny šachtami pro ohyb trasy a pro snadné zatažení kabelů.
Z TS Futurum 2 z rozvodny VN (část dodavatele) bude dále napojena stávající
trafostanice v ul. Mrštíkova pro obchodní dům TESCO.
Kabely pro TS TESCO budou z TS Futurum 1 odpojeny a provede se sespojkování
kabelů vyvedených z TS Futurum 2.
Stávající TS Futurum 1 bude napojena kabelem 3x 35-AXEKCY 1x120 z navrhované TS
Futurum 2 (z odběratelské části).
V nové transformační stanici TS Futurum 2 bude umístěno obchodní měření odběru
elektrické energie (na primerní straně).
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Spotřeby tepla a paliva:
Zdrojem tepla pro nově uvažované prostory bude stávající předávací stanice C52
umístěná ve stávajícím objektu. Instalovaný výkon předávací stanice C52 je v současné
době 2,6 MW. Dle záznamů poskytovatele tepla byl maximální odebíraný výkon z této
PS 1,58 MW. Tato bilance umožňuje napojení potřebného výpočtového výkonu 1,05
MW. Z rozdělovače stávající PS C52 bude vedeno teplovodní potrubí do nově budované
strojovny vytápění přístavby, kde bude umístěn podružný rozdělovač a sběrač. Ze
strojovny budou napojeny nové centrální vzduchotechnické jednotky a dále centrální
rozvod topného média do jednotlivých obchodních jednotek.
Všechny vzduchotechnické jednotky s vodními ohřívači budou vybaveny regulačním
uzlem s čerpadlem a regulačním třícestným (dvoucestným) ventilem. Topná voda bude
zavedena do každé obchodní jednotky. Potrubí bude zakončeno uzávěry a regulačními
armaturami. Zařízení pro hrazení tepelných ztrát v jednotlivých obchodních jednotkách
bude v dodávce jednotlivých nájemců příslušných prostor.
Tepelná ztráta prostoru pasáže bude hrazena vzduchotechnickým zařízením. V zázemí
objektu budou pro hrazení tepelných ztrát použity nástěnné vytápěcí soupravy a statická
otopná plocha deskových radiátorů. U vstupu do obchodní pasáže a do zásobovacích
chodeb budou napojeny dveřní clony.
Potřebné topné výkony:
Potřebný topný výkon pro VZT.………...……....…QVZT = 480 kW, voda 85/45°C
Potřebný topný výkon pro vytápění a dohřev
vzduchu pro obchodní jednotky............................ QUT = 545 kW, voda 85/45°C
Odhadovaná roční spotřeba tepla:
Při úvaze provozní doby pro větrání 14hodin a pro vytápění 8 hodin
Odhadovaná roční spotřeba tepla na vytápění a VZT.........Q = 4 470 GJ/rok

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Výstavba
Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které bude
způsobeno stavebními pracemi a dovozem stavebních materiálů na stavební úpravy
obchodního centra. Přesun hmot se bude provádět po stávajícím komunikačním
systému. Po etapu výstavby je předpokládáno ze zkušeností z obdobných staveb
s vyvolanou dopravou nepřesahující 4 pohyby TNA/hod v denní době.
Provoz
Areál OC FUTURUM je na komunikační sít napojen jednak z ulice Mrštíkova, jednak
z ulice Brněnská. V rámci předkládaného oznámení bylo pro zjištění stávající dopravní
obslužnosti OC provedeno 24 hodinové šetření pro zjištění počtu pohybů automobilů,
které se realizují těmito 2 napojovacími místy. Výsledky jsou patrné z následující
tabulky:
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Tab.: Počet průjezdů vozidel DENNÍ DOBA 600 - 2200 hod
Doba sčítání (den)
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15- 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
celkem 16 hod
0600 - 2200 hod

vjezd FUTURUM Mrštíkova
OV
NV
50
0
32
0
104
0
266
0
512
0
494
0
516
0
382
0
468
0
510
0
650
0
718
0
622
0
520
0
368
0
226
0

vjezd FUTURUM Brněnská
OV
NV
12
0
16
0
36
0
25
0
158
0
142
0
161
0
115
0
158
0
163
0
127
0
116
0
94
0
73
0
54
0
21
0

6 438

1 471

0

0

Tab.: Počet průjezdů vozidel NOČNÍ DOBA 2200 - 0600 hod
Doba sčítání (noc)
22 - 23
23 - 24
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
celkem 8 hod
2200 - 0600 hod

vjezd FUTURUM Mrštíkova

vjezd FUTURUM Brněnská

OV
8
0
0
0
0
0
0
4

NV
0
0
0
0
0
0
0
0

OV
3
1
0
0
0
0
0
3

12

0

7

NV

Zákazníci a zaměstnanci
Stávající stav
Z provedeného průzkumu vyplývá, že celková dopravní obslužnost stávajícího
parkoviště generuje 6 450 pohybů za 24 hodin realizovaných vjezdem a výjezdem
z ulice Mrštíkova (cca 80%) a 1 478 pohybů z ulice Brněnská (cca 20%). Celkem je tak
v objektu realizováno 7 928 pohybů za 24 hodin.
Výhledový stav
Výhledový stav z hlediska modelu dopravy vychází ze stávající obslužnosti Obchodního
centra, počtu parkovacích míst a ze stávající a očekávané prodejní plochy. Po realizaci
záměru dojde k rozšíření počtu parkovacích stání o 62 parkovacích míst.
V modelu dopravy je uvažováno s 10% vyvolaných pohybů v souvislosti s provozem
Multikina.
Prodejní plocha OD TESCO se nemění a odpovídá ji zhruba stávajících 4 036 pohybů
osobních automobilů v průběhu otevírací doby. OC FUTURUM odpovídá cca 3099
pohybů. Těmto vyvolaným pohybům odpovídají stávající prodejní plochy 10 477 m2. Po
rozšíření je uvažována celková prodejní plocha 19 577 m2, čemuž úměrně odpovídá
5 790 pohybů OA, což tedy znamená příspěvek 2 690 pohybů OA. Analogicky jako ve
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stávajícím stavu je uvažováno s generováním 80% dopravy z ulice Mrštíkova (2 152
pohybů) a s 20% dopravy z ulice Brněnská (538 pohybů).
Zásobování
OD TESCO
Stávající a výhledový stav
Zásobování OC TESCO se ve stávajícím ani výhledovém stavu nezmění. Dle podkladů
vedoucího příjmu zboží představuje průměrný počet příjezdů nákladních automobilů do
zásobovacího dvora OD TESCO cca 36 nákladních automobilů.
Z podkladů doložených provozovatelem OC TESCO vyplývá, že zásobování OC
TESCO z ulice Mrštíkova probíhá v následujících časových horizontech:
§

čerstvé potraviny:

06.00 – 17.00 hod.

§

nepotravinové zboží:

06.00 – 17.00 hod.

§

centrální závozy:

06.00 – 21.00 hod.

Je tudíž patrné, že OC TESCO je zásobováno pouze v denní době.
OC FUTURUM
Stávající stav
Zásobování OC FUTURUM je po přepočtu na TNA ve stávajícím stavu představována
40 příjezdy nákladních automobilů. Obchodní dům je zásobován z ulice Brněnská. Dle
doložených podkladů je zásobování OC FUTURUM realizováno taktéž pouze v denní
době.
Výhledový stav
Navýšení počtu pohybů nákladních automobilů vyplývá z uvažovaného navýšení
prodejní plochy a je celkově bilancováno 76 příjezdy nákladních automobilů. Obchodní
centrum je zásobováno z ulice Brněnská a dochází tedy k navýšení oproti stávajícímu
stavu o 36 příjezdů.
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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 realizace hrubé stavby kolem 56 nákladních
automobilů/den. Tato etapa bude trvat cca max. 3 měsíce. Areál stavby 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
Bodové zdroje

Areál nebude provozovat bodové zdroje znečišťování ovzduší. Dle podkladů
oznamovatele bude napojen na CZT.
Liniové a plošné zdroje znečištění

Použité emisní faktory
Pro vyhodnocení bilance emisí souvisejících s dopravou bylo pracováno s emisními
faktory pro rok 2009 pro cílový stav. V souladu s novými legislativními opatřeními
MŽP ČR vydalo jednotné emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné
v rámci ČR provádět vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či
hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší. Proto byly emisní faktory určeny
pomocí programu MEFA v.02. Pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je
určen PC program MEFA v.02 (Mobilní Emisní Faktory, verze 2002). Tento uživatelsky
jednoduchý program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (µg/km – g/km)
pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak
kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje
rovněž další zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon
vozovky i stárnutí motorových vozidel. Program MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních
faktorů pro široké spektrum znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky výfukových
plynů, tak i látky rizikové pro lidské zdraví (aromatické a polyaromatické uhlovodíky,
aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které představují hlavní
prekurzory tvorby přízemního ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny). Jedná se o
následující sloučeniny:

31

STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OC FUTURUM
HRADEC KRÁLOVÉ
oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění
Anorganické sloučeniny
Organické sloučeniny
oxidy dusíku (NOx)
suma uhlovodíků (C xHy)
oxid dusičitý (NO2)
methan
oxid siřičitý (SO2)
propan
oxid uhelnatý (CO)
1,3-butadien
tuhé znečišťující látky (PM, PM10)
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. Pro určení emisního parametru
NOx, benzenu a PM10 skupin vozidel OA, LNA a TNA pomocí programu MEFA byly
použity následující parametry:
Typ vozidla
OA
LNA
TNA

Palivo
Benzin
Diesel
Diesel

Emisní úroveň
EURO 4
EURO 4
EURO 4

Rychlost (km/h):
50
50
50

Ve výpočtu použité emisní faktory pro rok 2009 jsou sumarizovány v následující tabulce:
Typ vozidla
OA
LNA
TNA

Emisní
úroveň
EURO 4
EURO 4
EURO 4

ROK 2009
Rychlost
Emisní faktor (g/km)
(km/h):
NOx
Benzen
PM 10
50
0,1157
0,0019
0,0005
50
0,2350
0,0013
0,0288
50
1,4191
0,0075
0,0659

Pro pohyb uvnitř parkovacího domu bylo pracováno s emisními faktory při rychlosti 5
km/hod a sklonem 10%:
Typ vozidla
OA
LNA
TNA

Emisní
úroveň
EURO 4
EURO 4
EURO 4

ROK 2009
Rychlost
Emisní faktor (g/km)
(km/h):
NOx
Benzen
PM 10
5
0,8491
0,0238
0,0007
5
1,5514
0,0104
0,7400
5
21,7966
0,0801
1,2085
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Z hlediska liniových a plošných zdrojů znečišťování ovzduší jsou bilancovány následující
varianty vyhodnocující příspěvky OC FUTURUM Hradec Králové k imisní zátěži:
VARIANTA 1: Stávající stav
VARIANTA 2: Příspěvek přístavby
VARIANTA 3: Výsledný stav
Liniové zdroje
Doprava na nejbližším komunikačním systému byla hodnocena na následujících úsecích
komunikací:
ü úsek 1: Mrštíkova od Brněnské po vjezd a výjezd do OC FUTURUM
ü úsek 2: vjezd a výjezd do OC FUTURUM z ulice Mrštíkova
ü úsek 3: Mrštíkova od vjezdu a výjezdu do OC FUTURUM směr vpravo
ü úsek 4: zásobování OD TESCO
ü úsek 5: Brněnská podél OC FUTURUM za vjezdem a výjezdem z OC FUTURUM
ü úsek 6: vjezd a výjezd do OC FUTURUM z ulice Brněnská
ü úsek 7: Brněnská před OC FUTURUM před vjezdem a výjezdem OC FUTURUM
úsek 1

úsek 2

úsek 3

úsek4

úsek 5

úsek 6

úsek 7
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úsek 4

úsek 3

úsek 2

úsek 1

úsek 5

úsek 6

úsek 7

VARIANTA 1: Stávající stav
Zákazníci a zaměstnanci
Z provedeného průzkumu vyplynulo, že celková dopravní obslužnost OC FUTURUM
generuje 6 450 pohybů za 24 hodin realizovaných vjezdem a výjezdem z ulice Mrštíkova
(cca 80%) a 1 478 pohybů z ulice Brněnská (cca 20%). Celkem je tak stávajícím OC
FUTURUM generováno 7 928 pohybů za 24 hodin. Z provedeného sčítání dále vyplývá,
že na komunikaci Mrštíkova je zhruba 85% vyvolaných pohybů realizováno po úseku
č.1 a 15% po úseku č.3. Z hlediska druhého vjezdu a výjezdu do OC Futurum
z Brněnské je vzhledem k charakteru komunikace patrné, že počet z celkových pohybů
na úseku č. 5 a č.7 vzhledem k možnému směru do centra Hradce Králové je přibližně
stejný.
Zásobování
OD TESCO
Zásobování OC TESCO se ve stávajícím ani výhledovém stavu nezmění. Dle podkladů
vedoucího příjmu zboží představuje průměrný počet příjezdů nákladních automobilů do
zásobovacího dvora OD TESCO cca 36 nákladních automobilů
OC FUTURUM
Stávající stav
Zásobování OC FUTURUM je po přepočtu na TNA ve stávajícím stavu představována
40 příjezdy nákladních automobilů. Obchodní dům je zásobován z ulice Mrštíkova.
Na základě uvedeného rozboru lze očekávat na hodnoceném komunikačním systému
následující dopravu:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

úsek 1: 5 483 OA,
úsek 2: 6 450 OA,
úsek 3: 967 OA,
úsek 4:
0 OA,
úsek 5: 739 OA,
úsek 6: 1 478 OA,
úsek 7: 739 OA,

72 TNA
0 TNA
72 TNA
72 TNA
40 TNA
80 TNA
40 TNA
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Zadané dopravě na komunikačním systému odpovídají následující bilance emisí použité
jako vstup do rozptylové studie pro řešenou variantu:
komunikace

Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4
Úsek 5
Úsek 6
Úsek 7

-1

g/m.s
2.046E-05
2.073E-05
5.946E-06
2.838E-06
3.952E-06
7.904E-06
3.952E-06

NOx
-1
kg/km.den
0.7365583
0.746265
0.2140571
0.1021752
0.1422663
0.2845326
0.1422663

-1

t/km. rok
0.2688438
0.2723867
0.0781308
0.0372939
0.0519272
0.1038544
0.0519272

benzen
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
3.044E-07
0.0109577
3.404E-07
0.012255
6.604E-08
0.0023773
1.5E-08
0.00054
4.734E-08
0.0017041
9.467E-08
0.0034082
4.734E-08
0.0017041

-1

t/km. rok
0.0039996
0.0044731
0.0008677
0.0001971
0.000622
0.001244
0.000622

PM 10
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
2.08E-07
0.0074863
8.958E-08
0.003225
1.452E-07
0.0052283
1.318E-07
0.0047448
8.349E-08
0.0030055
1.67E-07
0.006011
8.349E-08
0.0030055

-1

t/km. rok
0.0027325
0.0011771
0.0019083
0.0017319
0.001097
0.002194
0.001097

VARIANTA 2: Příspěvek přístavby
Výhledový stav z hlediska modelu dopravy vychází ze stávající obslužnosti Obchodního
centra, počtu parkovacích míst a ze stávající a očekávané prodejní plochy. Po realizaci
záměru dojde k rozšíření počtu parkovacích stání o 88 parkovacích míst.
V modelu dopravy je uvažováno s 10% vyvolaných pohybů v souvislosti s provozem
Multikina.
Prodejní plocha OD TESCO se nemění a odpovídá ji zhruba stávajících 4 036 pohybů
osobních automobilů v průběhu otevírací doby. OC FUTURUM odpovídá cca 3099
pohybů. Těmto vyvolaným pohybům odpovídají stávající prodejní plochy 10 477 m2. Po
rozšíření je uvažována celková prodejní plocha 19 577 m2, čemuž úměrně odpovídá
5 790 pohybů OA, což tedy znamená příspěvek 2 690 pohybů OA. Analogicky jako ve
stávajícím stavu je uvažováno s generováním 80% dopravy z ulice Mrštíkova (2 152
pohybů s rozdělením na 85% a 15%) a s 20% dopravy z ulice Brněnská (538 pohybů).
Navýšení počtu pohybů nákladních automobilů vyplývá z uvažovaného navýšení
prodejní plochy a je celkově bilancováno 76 příjezdy nákladních automobilů. Obchodní
centrum je zásobováno z ulice Brněnská a dochází tedy k navýšení oproti stávajícímu
stavu o 36 příjezdů.
Na základě uvedeného rozboru lze očekávat na hodnoceném komunikačním systému
následující dopravu:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

úsek 1: 1 830 OA,
úsek 2: 2 152 OA,
úsek 3: 322 OA,
úsek 4:
0 OA,
úsek 5: 269 OA,
úsek 6: 538 OA,
úsek 7: 269 OA,

0 NA
0 NA
0 NA
0 NA
36 NA
72 NA
36 NA

Zadané dopravě na komunikačním systému odpovídají následující bilance emisí použité
jako vstup do rozptylové studie pro řešenou variantu:
komunikace

Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4
Úsek 5
Úsek 6
Úsek 7

-1

g/m.s
5.881E-06
6.916E-06
1.035E-06
0
2.284E-06
4.567E-06
2.284E-06

NOx
-1
kg/km.den
0.211731
0.2489864
0.0372554
0
0.0822109
0.1644218
0.0822109

-1

t/km. rok
0.0772818
0.09088
0.0135982
0
0.030007
0.060014
0.030007

benzen
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
9.658E-08
0.003477
1.136E-07
0.0040888
1.699E-08
0.0006118
0
0
2.17E-08
0.0007811
4.339E-08
0.0015622
2.17E-08
0.0007811
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-1

t/km. rok
0.0012691
0.0014924
0.0002233
0
0.0002851
0.0005702
0.0002851

PM 10
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
2.542E-08
0.000915
2.989E-08
0.001076
4.472E-09
0.000161
0
0
6.964E-08
0.0025069
1.393E-07
0.0050138
6.964E-08
0.0025069

-1

t/km. rok
0.000334
0.0003927
5.877E-05
0
0.000915
0.00183
0.000915
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VARIANTA 3: Výsledný stav
Z hlediska liniových zdrojů znečišťování ovzduší je ve výsledném stavu související
s nástavbou a přístavbou OC FUTURUM očekávána následující generovaná doprava:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

úsek 1: 7 313 OA, 72 NA
úsek 2: 8 602 OA,
0 NA
úsek 3: 1 289 OA, 72 NA
úsek 4:
0 OA, 72 NA
úsek 5: 1 008 OA, 76 NA
úsek 6: 2 016 OA, 152 NA
úsek 7: 1 008 OA, 76 NA

Zadané dopravě na komunikačním systému odpovídají následující bilance emisí použité
jako vstup do rozptylové studie pro řešenou variantu:
komunikace

Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4
Úsek 5
Úsek 6
Úsek 7

-1

g/m.s
2.634E-05
2.765E-05
6.981E-06
2.838E-06
6.235E-06
1.247E-05
6.235E-06

NOx
-1
kg/km.den
0.9482893
0.9952514
0.2513125
0.1021752
0.2244772
0.4489544
0.2244772

-1

t/km. rok
0.3461256
0.3632668
0.0917291
0.0372939
0.0819342
0.1638684
0.0819342

benzen
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
4.01E-07
0.0144347
4.54E-07
0.0163438
8.303E-08
0.0029891
1.5E-08
0.00054
6.903E-08
0.0024852
1.381E-07
0.0049704
6.903E-08
0.0024852

-1

t/km. rok
0.0052687
0.0059655
0.001091
0.0001971
0.0009071
0.0018142
0.0009071

PM 10
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
2.334E-07
0.0084013
1.195E-07
0.004301
1.497E-07
0.0053893
1.318E-07
0.0047448
1.531E-07
0.0055124
3.062E-07
0.0110248
1.531E-07
0.0055124

-1

t/km. rok
0.0030665
0.0015699
0.0019671
0.0017319
0.002012
0.0040241
0.002012

Plošné zdroje
VARIANTA 1: Stávající stav
Z hlediska vyhodnocení plošného zdroje emisí je uvažováno ve stávajícím stavu
s průměrnou ujetou vzdáleností na parkovací místo 150 m v rámci přízemí, 300 m
v rámci 1 NP a 500 m v rámci stávající střechy. V rámci provedeného šetření o
využitelnosti jednotlivých parkovacích podlaží lze očekávat, že v rámci přízemí se
realizuje 2 774 pohybů, v rámci 1 NP se realizuje 2 380 pohybů a na střeše se realizuje
průměrně 2 774 pohybů.
Na základě uvedených skutečností jsou bilancovány následující ujeté vozokilometry, ze
kterých jsou následovně bilancovány emise:
přízemí: 74 899 km/rok
1. patro: 128 520 km/rok
střecha: 249 660 km/rok
Ujetým vzdálenostem odpovídají následující bilance emisí: (rok je 360 dní, den je cca 16
hodin)
-1

g.s
přízemí
1. patro
střecha

0.0030809
0.0052627
0.0102305

NOx
-1
kg.den
0.1774619
0.3031287
0.5892754

-1

t.rok
0.0638863
0.1091263
0.2121391

-1

g.s

8.636E-05
0.0001475
0.0002868

benzen
-1
kg.den

-1

t.rok
0.0049742 0.0017907
0.0084966 0.0030588
0.0165172 0.0059462

-1

g.s

2.54E-06
4.339E-06
8.434E-06

PM 10
-1
kg.den

-1

t.rok
0.0001463 5.267E-05
0.0002499 8.996E-05
0.0004858 0.0001749

Dle projektových podkladů je odvětrání přízemí a 1.patra vyvedeno na střechu, celkový
objem vzdušniny činí 108 000 m3 hodinově.
Dalšími plošnými zdroji jsou místa zásobování, kam patří:
Ø zásobování OD TECSO
Ø zásobování OC FUTURUM

– 72 pohybů NA
– 80 pohybů NA
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Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje byl pro volnoběh použit předpoklad : 1 minuta
volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném pohybu
automobilů a době volnoběhu 30 sekund na jeden pohyb lze sumarizovat následující
sumu emisí: (rok je 360 dní, den je cca 16 hodin)
-1

g.s
OD TESCO
OC FUTURUM

0.0198729
0.022081

NOx
-1
kg.den
1.1446776
1.271864

-1

t.rok
0.4120839
0.457871

-1

g.s

5.006E-05
5.563E-05

benzen
-1
kg.den

-1

-1
g.s
t.rok
0.0028836 0.0010381 0.0007553
0.003204 0.0011534 0.0008392

PM 10
-1
kg.den

-1

t.rok
0.043506 0.0156622
0.04834 0.0174024

VARIANTA 2: Příspěvek přístavby
Z hlediska vyhodnocení plošného zdroje emisí je uvažováno ve výhledovém stavu
z hlediska příspěvků záměru s průměrnou ujetou vzdáleností na parkovací místo 250 m
v rámci přízemí, 350 m v rámci 1 NP, 450 m v rámci 2 NP, 550 m v rámci 3 NP a 650 m
v rámci střechy. Dále je předpokládáno, že se v každém patře realizuje přibližně 20%
vyvolaných pohybů.
Na základě uvedených skutečností jsou bilancovány následující ujeté vozokilometry, ze
kterých jsou následovně bilancovány emise:
přízemí:
1. patro:
2. patro:
3. patro:
střecha:

24 210 km/rok
33 894 km/rok
43 578 km/rok
53 262 km/rok
62 946 km/rok

Ujetým vzdálenostem odpovídají následující bilance emisí: (rok je 360 dní, den je cca 16
hodin)
-1

g.s
přízemí
1. patro
2. patro
3. patro
střecha

0.0010024
0.0014004
0.0017984
0.0021817
0.0025797

NOx
-1
kg.den
0.0577388
0.0806645
0.1035902
0.1256668
0.1485925

-1

t.rok
0.020786
0.0290392
0.0372925
0.04524
0.0534933

-1

g.s

2.81E-05
3.925E-05
5.041E-05
6.115E-05
7.231E-05

benzen
-1
kg.den
0.0016184
0.002261
0.0029036
0.0035224
0.004165

-1

t.rok
0.0005826
0.000814
0.0010453
0.0012681
0.0014994

-1

g.s

8.264E-07
1.155E-06
1.483E-06
1.799E-06
2.127E-06

PM 10
-1
kg.den

-1

t.rok
0.0000476 1.714E-05
0.0000665 2.394E-05
0.0000854 3.074E-05
0.0001036
3.73E-05
0.0001225 0.0000441

Dle projektových podkladů přibývají ke stávajícímu stavu 4 jednotky, každá s výkonem
17 250 m3 hodinově.
Dalšími plošnými zdroji jsou místa zásobování, kam patří:
Ø zásobování OD TECSO
Ø zásobování OC FUTURUM

– 0 pohybů NA (nedochází ke změně)
– 72 pohybů NA

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje byl pro volnoběh použit předpoklad : 1 minuta
volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném pohybu
automobilů a době volnoběhu 30 sekund na jeden pohyb lze sumarizovat následující
sumu emisí: (rok je 360 dní, den je cca 16 hodin)
-1

g.s
OD TESCO
OC FUTURUM

0
0.0198729

NOx
-1
kg.den
0
1.1446776

-1

t.rok
0
0.4120839

-1

g.s

0
5.006E-05
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benzen
-1
kg.den

-1

-1
g.s
t.rok
0
0
0
0.0028836 0.0010381 0.0007553

PM 10
-1
kg.den

-1

t.rok
0
0
0.043506 0.0156622
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VARIANTA 3: Výsledný stav
Z hlediska vyhodnocení plošného zdroje emisí je uvažováno v konečném stavu
s celkovým počtem 10 618 pohybů. Využitelnost parkovišť jakož i ujetá vzdálenost je
shodná jako ve variantě příspěvky záměru.
Na základě uvedených skutečností jsou bilancovány následující ujeté vozokilometry, ze
kterých jsou následovně bilancovány emise:
přízemí: 95 580 km/rok
1. patro: 133 812 km/rok
2. patro: 172 044 km/rok
3. patro: 210 276 km/rok
střecha: 248 508 km/rok
Ujetým vzdálenostem odpovídají následující bilance emisí: (rok je 360 dní, den je cca 16
hodin)
-1

g.s
přízemí
1. patro
2. patro
3. patro
střecha

0.0039212
0.0054838
0.0070464
0.0086237
0.0101863

NOx
-1
kg.den
0.2258606
0.3158652
0.4058698
0.4967235
0.5867281

-1

g.s

-1

t.rok
0.0813098
0.1137115
0.1461131
0.1788205
0.2112221

0.0001099
0.0001537
0.0001975
0.0002417
0.0002855

benzen
-1
kg.den
0.0063308
0.0088536
0.0113764
0.013923
0.0164458

-1

t.rok
0.0022791
0.0031873
0.0040955
0.0050123
0.0059205

-1

g.s

3.233E-06
4.521E-06
5.809E-06
7.109E-06
8.398E-06

PM 10
-1
kg.den

-1

t.rok
0.0001862 6.703E-05
0.0002604 9.374E-05
0.0003346 0.0001205
0.0004095 0.0001474
0.0004837 0.0001741

Odvětrání je shodné jako ve variantě 2
Dalšími plošnými zdroji jsou místa zásobování, kam patří:
Ø zásobování OD TECSO
Ø zásobování OC FUTURUM

– 72 pohybů NA (shodné s variantou stávající stav)
– 152 pohybů NA

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje byl pro volnoběh použit předpoklad : 1 minuta
volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném pohybu
automobilů a době volnoběhu 30 sekund na jeden pohyb lze sumarizovat následující
sumu emisí: (rok je 360 dní, den je cca 16 hodin)
-1

g.s
OD TESCO
OC FUTURUM

0.0198729
0.0419538

NOx
-1
kg.den
1.1446776
2.4165416

-1

g.s

-1

t.rok
0.4120839
0.869955

5.006E-05
0.0001057

benzen
-1
kg.den

-1

-1
g.s
t.rok
0.0028836 0.0010381 0.0007553
0.0060876 0.0021915 0.0015945

PM 10
-1
kg.den

-1

t.rok
0.043506 0.0156622
0.091846 0.0330646

B.III.2. Odpadní vody
Odpadní vody v rámci posuzovaného záměru budou vznikat jak v etapě výstavby, tak i v
rámci vlastního provozu.
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
Poč. pracovníků
Spotřeba/os/směna [l]
3
Spotřeba vody během výstavby [m ]

80
10 000
2 500
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Etapa provozu
Stávající stav
Kanalizace – splašková
Objekt OC FUTURUM je odkanalizován oddílnou kanalizační soustavou. Splaškové
odpadní vody jsou svedeny do veřejné stoky DN300, vedené podél severní fasády ulice
Mrštíkova. Hlavní svodná potrubí jsou profilu DN250 a DN300. Součástí řešení jsou
osazené odlučovače tuků a škrobů. Veřejná splašková stoka je svedena na centrální
ČOV města HK. Tyto přípojky oddílné kanalizace, včetně veřejné sítě, jsou kapacitní i
pro uvažovanou přístavbu OC.
Kanalizace - dešťová
Dešťové vody jsou svedeny do zatrubněné vodoteče (Benešovy rámy 2000/1000mm),
vedené podél severní fasády ul.Mrštíkova, jednotlivými hlavními svody z objektu. Hlavní
svodná potrubí jsou profilu DN400 a DN600, které jsou kapacitní i pro výhledový stav
přístavby OC. Součástí řešení je i osazený odlučovač ropných látek.
Výhledový stav
Kanalizace – splašková
Pro svedení splaškových vod od nově navrhovaných zařizovacích předmětů nástavby
OC, bude využito stávajících svislých odpadních potrubí, které budou prodlouženy, nebo
upraveny pro nové dispozice. V nových provozních jednotkách budou vznikat odpadní
splaškové vody standardního znečištění, které budou vyhovovat kanalizačnímu řádu
města HK. Technologické, případně jinak znečištěné splaškové vody, v objektu nebudou
vznikat (pouze odvod kondenzátu od VZT jednotek).
Na základě projednávání návrhu řešení a kontroly stávajícího stavu domovní kanalizace,
bude nutno provést kamerovou zkoušku hlavních svodných potrubí, uložených pod
podlahou přízemí OC. Ta musí jednoznačně prokázat, zda je stávající stav domovní
kanalizace ve vyhovujícím technickém stavu. Dle provozovatele totiž dochází
k pravidelnému čištění některých částí kanalizace, které jsou zatěžovány provozem
rychlého občerstvení.
Množství splaškových odpadních vod je shodné se spotřebou pitné vody (2800 m3/rok),
na jejichž odvedení má OC smluvní vztah s Veolií.
Kanalizace – dešťová
Stávající objekt OC FUTURUM se rozkládá prakticky na celém jeho pozemku, mimo
stávající zásobovací dvůr (který bude zastavěn „Přístavbou“ - parkovacím domem).
Z hlediska odvodu dešťových vod, se jedná o odvodnění nových střešních konstrukcí
nástavby OC, případně nových otevřených parkovišť na těchto střechách. Zde
z hlediska nových odvodňovaných ploch, nedochází k nárůstu odtokového množství,
protože odvodňovaná plocha zůstává stejná, pouze se mění poměr mezi tzv.“čistými“ a
„kontaminovanými“ dešťovými vodami – ve prospěch „čistých“ (větší poměr
zastřešených, než otevřených ploch).
OC má smlouvu s Veolií na odvedení cca 1403 m3/rok dešťových vod ze stávajících
ploch, které odtékají do veřejné kanalizace města. Z tohoto množství činí cca 47 m3/rok
na objekt hypermarketu. Ostatní dešťové vody odtékají do zatrubněné vodoteče, bez
smluvního vztahu.
Následující výpočet odtékajícího ročního a vteřinového množství srážkových vod
vychází z údajů velikosti stávajících zastavěných (střech), zpevněných (pojížděných a
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parkovacích) a nezpevněných (zeleň) ploch. Dále pak z výhledových ploch uvažované
přístavby parkovacího domu. Pro bilanční výpočty je uvažováno s ročním úhrnem
srážek ve výši 635 mm/m2.rok a 143 l/sec.ha pro 15-ti minutový návrhový déšť
stanovený pro Hradec Králové.
Tab: Bilance stávajícího ročního množství srážkových vod z OC
2

Zastavěné plochy-střechy
Zpevněné plochy-parkování
Nezpevněné plochy-zeleň
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
23 757
2 394
4 345
30 496

Roční úhrn
2
635 mm/m
2
635 mm/m
2
635 mm/m

3

Qr [m /rok]
13 578
1 065
276
14 919

Tab: Bilance stávajících odtokových poměrů v době přívalových dešťů z OC
2

Zastavěné plochy-střechy
Zpevněné plochy-parkování
Nezpevněné plochy-zeleň
CELKEM

Plocha [m ]
23 757
2 394
4 345
30 496

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

Q (l/s)
305,8
24,0
6,2
336,0

3

Qr [m /15 minut]
273
22
6
301

Z hlediska výhledového stavu, lze specifikovat bilance odtokových poměrů ze
zájmového území reprezentovaných taktéž zpevněnými, nezpevněnými a zastavěnými
plochami následovně:
Tab.: Bilance výhledového ročního množství srážkových vod z OC
2

Zastavěné plochy-střechy
Zpevněné plochy-parkování
Nezpevněné plochy-zeleň
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
29 220
398
878
30 496

Koeficient odtoku
2
635 mm/m
2
635 mm/m
2
635 mm/m

3

Qr [m /rok]
16 700
177
56
16 933

Tab.: Bilance výhledových odtokových poměrů v době přívalových dešťů z OC
2

Zastavěné plochy-střechy
Zpevněné plochy-parkování
Nezpevněné plochy-zeleň
CELKEM

Plocha [m ]
29 220
398
878
30 496

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

Q (l/s)
376,1
3,9
1,3
381,3

3

Qr [m /15 minut]
339
4
2
345

Celkový nárůst odtékajícího množství dešťových vod činí 45,3l/sec. Požadavkem na
řešení, z hlediska kanalizace, je ponechání stávající kanalizační přípojky DN200, která
je vedena z prostoru hospodářského a zásobovacího dvora se zaústěním do veřejné
stoky města DN1200. Její spádové poměry jsou 1,8 % = odtoková kapacita DN200 je
cca 53 l/sec. Navrhovaným řešením je ponechání stávající kanalizační přípojky DN200
a provedení retence dešťových vod v potrubí DN600 pod řešeným objektem, které
zajistí potřebné zdržení přívalových vod z objektu. Z uvedených výpočtů vyplývá, že
objem požadované retence činí cca 41 m3. V tomto smyslu je formulováno i jedno
z doporučení pro další projektovou přípravu záměru.

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
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nebo odstranění a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů.
Předpokládaná produkce jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v
následující tabulce:
Kód
150101
150102
150104
150105
150202
170101
170102
170103
170106
170201
170203
170302
170402
170404
170405
170411
170503
170504
170903
170904
200301

Název odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Čistící tkanina
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující
nebezpečné látky
Dřevo
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301
Hliník
Zinek
Železo a ocel
Kabely neuvedené pod číslem 170410
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903
Směsný komunální odpad

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

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.
Provoz
Vzhledem k charakteru hodnoceného záměru bude produkce odpadů odpovídat
stávajícímu hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2007, kdy lze v podstatě
pouze očekávat určité navýšení produkovaného množství odpadů odpovídající nárůstu
prodejních ploch. Způsob nakládání s odpady zůstane shodný jako ve stávajícím stavu.
Veškeré opravy a údržba strojního zařízení (vzduchotechnika, chlazení, klimatizace,
vytápění) budou zajišťovány odborným servisem na základě smluvních vztahů tak jako
doposud. Servisní služba zajišťuje vyhovující způsob nakládání s odpady, které vznikly
v rámci provedení této servisní činnosti.
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B.III.4. Hluk, vibrace
(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich
omezení)

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

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

Akustický výkon
LW v dB(A)
-

Hladina akustického tlaku ve Doba používání
vzdálenosti 1 [m]
stroje (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 – 4/hod

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

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

Akustický výkon
LW v dB(A)
-

Hladina akustického tlaku
ve vzdálenosti 1 [m]
LpA10 = 79 dB
LpA10 = 80 dB

Doba používání
stroje (hod/den)
7
2

92 dB(A)

-

4

-

LpA7 = 81 dB
LpA1 = 80 dB

4
6

Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 4/hod
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Provoz
Stacionární zdroje hluku
Stacionárními zdroji hluku v rámci předkládaného záměru jsou jednak stacionární zdroje
hluku, které v rámci stavebních úprav, nástavby a přístavby OC FUTURUM zůstanou
zachovány nebo dojde ke změně jejich výšky v souvislosti s uvažovanou nástavbou OC
FUTURUM. V rámci předkládaného oznámení EIA byly tyto zdroje proměřeny z hlediska
jejich hlukových parametrů. Jejich situování je patrné z následujících obrázků:

10
11

12

14
13

15

měřící bod
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plech. stěna vysoká cca 2,8 m

2

3

9

8
5, 4

1

6,
7

plech. stěna vysoká cca 2,8 m
měřící bod
Tab.: Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T a procentní distribuční hladina A DEN
MM

LAeq
[ dB ]

LAmin
[ dB ]

LAmax
[ dB ]

LAmaxp
[ dB ]

LA99,0
[ dB ]

LA90,0
[ dB ]

LA50,0
[ dB ]

LA10,0
[ dB ]

LA1,0
[ dB ]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

61,3
75,7
69,1
78,4
72,1
76,3
73,3
71,5
71,6
62,5
51,4
61,6
56,1
64,4
70,8

57,8
75,2
68,3
76,9
71,0
71,2
69,9
70,9
70,9
61,0
49,9
60,6
54,9
63,2
69,5

80,7
76,2
69,8
80,4
73,8
78,4
76,0
72,5
72,5
64,5
53,6
62,8
58,1
65,5
72,2

94,2
87,6
82,0
93,7
91,8
92,9
87,5
84,6
84,8
77,9
65,9
75,2
70,4
78,1
84,5

58,3
75,3
68,5
77,3
71,4
71,5
70,4
71,0
71,1
61,4
50,1
60,8
55,0
63,6
69,8

58,7
75,5
68,8
77,6
71,7
72,8
72,4
71,2
71,3
61,9
50,5
61,1
55,3
63,9
70,2

59,3
75,7
69,1
78,0
72,1
76,7
73,2
71,5
71,6
62,5
51,3
61,6
56,0
64,4
70,8

60,6
75,9
69,4
79,7
72,6
77,3
74,0
71,8
71,9
63,1
52,2
62,2
57,1
64,8
71,3

70,4
76,0
69,6
80,1
73,1
77,7
75,4
72,2
72,4
64,0
52,7
62,7
57,9
65,2
71,8

Pro vyhodnocení změn záměru ve vztahu k hlukové zátěži jsou z hlediska OC
FUTURUM uvažovány shodné zdroje na objektu OC FUTURUM (mimo Multikino) s tím,
že pro zdroje dle předcházejícího obrázku označené jako č 10 až 15 dochází ke změně
jejich výšky ze stávajících 7,2 m na 17,25 m. Zdroje č. 1 až 9 se z hlediska své
dispozice nemění s tím, že ve stávajícím stavu jsou vyvýšeny nad úrovní střechy, avšak
po přístavbě budou v zásadě na úrovni střechy nově postaveného podlaží, tedy budou
výrazně eliminovány z hlediska možného šíření hluku. Vývoj situování zdrojů ve
stávajícím a výhledovém stavu je patrný z následujících podkladů:
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Stávající stav
zdroje 10,11

zdroj 12

zdroje 4,5,6,7,8

zdroje 13,14

zdroj 15

zdroje 3,9

zdroje 1,2

Zdroje 10 až 15 jsou uvažovány ve výšce 7,2 m, zdroje 1 až 9 ve výšce 14 m.
Situace zdrojů je patrná i z následující fotodokumentace:

Zdroje č.10 až 15, zůstanou zachovány, ve výhledu budou sací žaluzie protaženy do výšky nastavovaného patra
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Lokalizace zdrojů č.1 až 9 – ve výhledu zůstanou zachovány jak dispozičně, tak výškově (změna nastává v tom, že ve stávajícím
stavu jsou nad úrovní střechy, ve výhledu budou pod úrovní nové střechy, jak je patrné z následujícího obrázku

Navrhovaný stav – stávající zdroje
zdroje 10,11

zdroj 12

zdroje 4,5,6,7,8

zdroje 13,14

zdroj 15

zdroje 3,9

zdroje 1,2

Zdroje 10 až 15 jsou uvažovány ve výšce 17,25 m, zdroje 1 až 9 zůstávají ve výšce 14
m, tudíž se budou nacházet pod úrovní nové střechy.

48

STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OC FUTURUM
HRADEC KRÁLOVÉ
oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Navrhovaný stav – nové zdroje
Dalšími stacionárními zdroji hluku jsou nově vznikající stacionární zdroje hluku
související se zařízením pro ochlazování staveb jakož i zařízení vzduchotechniky.
Zařízení pro ochlazování staveb
Pro odvod tepelné zátěže je pro objekt uvažován centrální zdroj chladu – dvě blokové
chladící jednotky ( dále jen BCHJ ) ve venkovním provedení se vzduchem chlazenými
kondenzátory. BCHJ budou umístěny na střeše objektu parkovacího domu a budou
pracovat s nemrznoucí směsí s teplotním spádem 5/11°C. Ve strojovně chlazení bude
osazen deskový výměník, ve kterém bude připravována chladící voda pro objektový
okru pro obchodní jednotky nájemců. Chladiče vzduchotechnických jednotek budou
napojeny na okruh s nemrznoucí směsí.
Pro odvod tepelné zátěže z odchodních jednotek bude připraven okruh s odbočkami pro
každou obchodní jednotku pro budoucí napojení na chladící zařízení jednotlivých
nájemců. Odbočky budou vybaveny uzavíracími armaturami, vyvažovacími armaturami
a měřičem spotřeby chladu.
Centrální chladící zařízení obchodního centra bude umístěno na střeše objektu. Odtud
pak vyplývá umístění stacionárních zdrojů hluku od provozu zařízení chlazení :
Umístění zdroje

Název zdroje

Charakteristika zdroje

Počet

Střecha mezi osami R,S– 10,11

Zdroj chladu

Bloková chladící jednotka

2

Jednotkový akustický
výkon
99 dB(A)

Zařízení vzduchotechniky
Větrání a klimatizace pasáží
Klimatizační jednotka pro pasáž bude umístěna na střeše objektu. Vzduch bude pasáže
přiváděn potrubními stoupačkami ze střechy s napojením na horizontální rozvody.
Distribuce vzduchu bude řešena anemostaty, resp. dýzami s dalekým dosahem proudu
vzduchu.
Odvod vzduchu bude pod stropem zpět do rekuperační jednotky. Vzduchový výkon
jednotky bude řízen frekvenčními měniči. Měniče budou ovládány okruhy MaR od čidla
kvality vzduchu. Tepelný výkon jednotky bude hradit tepelné ztráty pasáže. V nočním
útlumovém režimu bude zařízení provozováno pouze se sníženým vzduchovým
výkonem.
Nájemní obchodní jednotky
Vzduchotechnické jednotky pro větrání těchto prostor budou osazeny na střeše budovy.
Pro jednotlivé nájemní jednotky bude zajištěn rozvod centrálně upraveného vzduchu
s odbočkami na hranicích nájemních ploch. Odbočky budou vybaveny regulátory
průtoku pro zajištění dodávky hygienického množství větracího vzduchu.
Dodávaný vzduchu bude splňovat teplotní požadavky na vnitřní prostřední, tedy:
- zimní období ………………...Tpz = +20°C
- letní období ..……………….. TpL= +26°C
V nočním útlumovém režimu bude zařízení provozováno se sníženým vzduchovým
výkonem.
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Vratové clony
U vstupních zádveří do zásobovacích chodeb a hlavních vstupů do prodejní pasáže
budou umístěny teplovodní vratové clony.
Větrání CHÚC
Větrání chráněných únikových cest bude řešeno v souladu s požárně bezpečnostním
řešením objektu.
Větrání parkovacího domu
Podtlakové větrání parkovacího domu bude řešeno potrubním rozvodem pod stropem
jednotlivých podlaží s napojením na odsávací ventilátory, které budou umístěny na
střeše objektu. Přívod větracího vzduchu bude přes obvodovou stěnu rovnoměrně ve
všech podlažích.
Větrání WC
Podtlakové větrání WC bude nasávat větrací vzduch z okolních prostor přes stěnové
mřížky.Odtah bude potrubím přes potrubní, resp. nástřešní ventilátory vně objektu.
Koncovými elementy budou plastové ventily osazené v podhledu nebo výustky osazené
přímo na viditelném SPIRO potrubí.
Větrání technického zázemí
Větrání těchto prostor bude řešeno v návaznosti na charakter prostor ve vazbě na jejich
technologické vybavení.
Centrální vzduchotechnická zařízení pro nucené větrání obchodního centra budou
umístěna na střeše objektu. Odtud pak vyplývá umístění stacionárních zdrojů hluku od
provozu zařízení vzduchotechniky :
Umístění zdroje

Název zdroje

Charakteristika zdroje

Počet

Střecha garáží
podél osy T
Střecha mezi
osami L,K – 4,5
Střecha mezi
osami U,V – 8,9
Střecha mezi
osami M,N – 6,7

Větrání garáží

Ventilátorový díl

4

Jednotkový akustický
výkon
64 dB(A)

Větrání obchodního
centra
Větrání obchodního
centra
Větrání pasáže

Vzduchotechnická jednotka

1

70 dB(A)

Vzduchotechnická jednotka

1

70 dB(A)

Vzduchotechnická jednotka

1

64 dB(A)

Situace zdrojů je patrná z následujícího obrázku:
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Kromě již uvedených stacionárních zdrojů hluku je jako se zdroji hluku uvažováno i se
zásobováním objektů obchodního centra. Ve výpočtu je zásobování modelováno
zdrojem hluku specifikovaným ekvivalentní hladinou akustického tlaku 80 dB 2 m od
zdroje, provoz v noci: ne, výška zdroje 1,5 m. Zásobování OC FUTURUM však jak ve
stávajícím, tak ani ve výhledovém stavu vzhledem k jeho situování nemůže výrazněji
ovlivnit akustickou situaci v zájmovém území.
Liniové zdroje hluku
Bilance nově vyvolané dopravy související se stavebními úpravami, nástavbou a
přístavbou OC FUTURUM jsou prezentovány v kapitole nároků na dopravu a celkem
představují nových 2 690 vyvolaných pohybů osobních automobilů a 72 pohybů
nákladních automobilů (36 příjezdů) zásobování, uvažovaných s předpokládaným
rozšířením prodejních ploch v rámci OC FUTURUM. Uvedených 2 690 vyvolaných
pohybů je na komunikačním systému rozděleno řešené úseky komunikací následovně:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

úsek 1: 1 830 OA,
úsek 2: 2 152 OA,
úsek 3: 322 OA,
úsek 4:
0 OA,
úsek 5: 269 OA,
úsek 6: 538 OA,
úsek 7: 269 OA,

0 NA
0 NA
0 NA
0 NA
36 NA
72 NA
36 NA

Situace úseků je shodná se situací uvedených v kapitole údajů o výstupech – ovzduší.
Plošné zdroje hluku
Plošným zdrojem jsou parkoviště osobních automobilů a pohyby nákladních automobilů
související se zásobováním objektů. Z hlediska příspěvků souvisejících s posuzovaným
záměrem se jedná o předpoklad průměrných 538 pohybů OA v každém patře po
dostavbě OC.
Vibrace
Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací.
Záření
Při realizaci ani v provozu není předpokládáno provozování otevřených generátorů
vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory
obsahovala, tj. zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků
elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu Nařízení vlády 480/2001 Sb. o
ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Záměr se nenachází v oblasti působení
externích zdrojů vysokých a velmi vysokých frekvencí. Není nutné realizovat opatření,
jež by vyloučila indukovaná pole překračující hodnoty stanovené uvedeným Nařízením
vlády č.1/2008 Sb.
B.III.5. Doplňující údaje
Z hlediska předkládané kapitoly není nezbytné uvádět žádné další doplňující informace.
Pozornost by však měla být věnována problematice havarijních rizik souvisejících
s posuzovaným záměrem.
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Možnosti vzniku havárií

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

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

před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vypracován a předložen ke schválení
aktualizovaný 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 potenciálně
kontaminovaných NEL budou vypouštěny přes odlučovač ropných látek, lze dopad
takovéto havárie označit za lokální, přičemž je zřejmé, že rozhodující počet parkovacích
stání je navržen v uzavřeném prostoru bez rizika úniku látek škodlivých vodám a
neprojevující se mimo areál při zajištění řádné funkčnosti navrženého zařízení na
předčištění srážkových vod.
Preventivní opatření

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

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

environmentálních

charakteristik

V zájmovém území stavby se nenachází žádné zvláště chráněné území podle § 14
zákona č. 114/1992 Sb. V zájmovém území se nenachází území chráněná ve smyslu §
3 a následujících zákona č. 114/92 Sb., jako
n významné krajinné prvky
n prvky územního systému ekologické stability
Záměr není v bezprostředním kontaktu s žádným skladebným prvkem ÚSES, zájmové
území leží v ochranné zóně územního systému ekologické stability nadregionální úrovně
biokoridoru řeky Labe.
Rovněž tak není evidována CHOPAV v posuzovaném území hodnoceného záměru.
Z hydrogeologického hlediska je řešené území stavby ovlivňováno infiltrační podzemní
vodou obsaženou v terasových písčitých propustných vrstvách. Hladina podzemní vody
je volná, s kolísající úrovní v závislosti na klimatických podmínkách.
Z hlediska hydrogeologického členění patří uvedené území do hydrogeologického
rajonu č. 112. Kvartérní sedimenty Labe po Pardubice. Jedná se o poměrně široký pruh
sedimentů ssv. - jjz. směru podél toků Labe.
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném
území
C.2.1.Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Zájmové území patří do teplé, mírně suché klimatické oblasti s mírnou zimou. Základní
klimatické charakteristiky jsou uvedeny v následujícím přehledu:
Průměrná teplota:

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

roční
v červenci
v lednu

Počet mrazových dnů v roce:
Počet letních dnů v roce:
Převažující směry větrů:

100 – 110
50 – 60

západní
severozápadní
jihovýchodní
severovýchodní
bezvětří

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

Podíl tříd stability v průběhu roku:
I.
5,96%
II.
13,17%
III.
36,39%
IV.
35,45%
V.
9,05%
Znečištění ovzduší
Imisní situace - vyhodnocení údajů
Imisní situace v Hradci Králové je trvale sledovaná monitorovacími stanicemi OHS na
třech stanovištích v centru města: náměstí Osvoboditelů, Sukovy sady a Pospíšilova
třída. Monitorovací stanice ČHMÚ je umístěna na observatoři na Novém Hradci Králové.
V následující části jsou uvedeny hodnoty imisního pozadí v ukazatelích NO2, PM10 a
benzenu.
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Imisní pozadí NO2
Rok:

2007

Kraj:

Královéhradecký

Okres:

Hradec Králové

Látka:
Jednotka:

NO2-oxid dusičitý
µg/m3

Hodinové LV :

200,0

Hodinové MT :
Hodinové TE :

30,0
18

Roční LV :

40,0

Roční MT :

6,0

Hodinové hodnoty

Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita

Max. 19 MV VoL

50%
Max.
Kv

Datum Datum VoM

98%
Datum
Kv

138,7
94,1
Automatizovaný
měřicí program
CHLM
23.04. 01.10.

0 22,8

ZÚ
Automatizovaný 122,4
87,0
396
měřicí program
Hr.Král.CHLM
13.03. 09.08.
20965 Sukovy sady

0 24,9

HHKBA

41181

ČHMÚ
1503
Hradec
KrálovéBrněnská

Typ m.p.
Metoda

HHKSA

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

Roční
hodnoty

95% 50%
X1q X2q X3q X4q
Kv
Kv

X

98%
C1q C2q C3q C4q XG
Kv

S

N

SG

dv

76,6 ~ 42,7 24,4 30,6 23,7 21,6 27,4 25,7 10,40 358

0 67,0 06.02. ~

~ 47,5

85

90

91

92 23,6 1,54

2

54,8 ~ 45,1 26,6 29,4 24,9 23,3 33,4 27,7 9,37 358

0 66,0 13.03. ~

~ 49,6

86

90

92

90 26,1 1,43

4

Imisní pozadí PM10
Rok:

2007

Kraj:
Okres:

Královéhradecký
Hradec Králové

Látka:

PM10-částice PM10

Jednotka:
Denní LV :

µg/m3
50,0

Denní MT :

0,0

Denní TE :
Roční LV :

35
40,0

Roční MT :

0,0

Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita

HHKBA
41180

ČHMÚ
1503
Hradec
KrálovéBrněnská

Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

Max.
Datum

459,4 ~
Automatizovaný
měřicí program
RADIO
24.03. ~

ZÚ
Automatizovaný 510,0 ~
396
měřicí program
Hr.Král.TEOM
24.03. ~
20971 Sukovy sady

HHKSA

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

Roční
hodnoty

95% 50%
50%
Max. 36 MV VoL
X1q X2q X3q X4q
Kv
Kv
Kv

X

99.9% 98%
98%
Datum Datum VoM
C1q C2q C3q C4q XG
Kv
Kv
Kv
62,5 21,0

89,6

44,7

160,6 75,7 18.12. 30.03.

54,0 22,5

167,9

39,7

192,5 66,5 24.03. 21.05.

56

S

N

SG

dv

27 22,9 25,7 24,5 19,8 32,1 25,5 14,84 361
27 68,2

87

90

92

13 23,4 26,6 26,6
13 53,7

86

90

92 21,8 1,77

2

25,2 25,3 13,49 345
79

90 22,6 1,61 13
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Imisní pozadí benzenu
Rok:

2007

Kraj:

Královéhradecký

Okres:
Látka:

Hradec Králové
BZN-benzen

Jednotka:

µg/m3

Roční LV :
Roční MT :

5,0
3,000

Hodinové hodnoty

Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita

HHKBA
200023

ČHMÚ
1503
Hradec
KrálovéBrněnská

Typ m.p.
Metoda

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

95% 50%
95% 50%
Max.
X1q X2q X3q X4q X S
N
Kv
Kv
Kv
Kv
99.9% 98%
98%
Datum
Datum
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
Kv
Kv
8,5 ~
3,2 0,6
4,4 ~ 2,7 0,7 1,5 0,7 0,5
1,0 0,82 332
Max.

Automatizovaný
měřicí program
GC-PID
18.12. ~

6,4

~~

~

~

9,1 ~

~

~ 3,4

~~

~

~ 06.07. ~

~

~

ZÚ
1679
Hr.Král.510206 Sukovy sady

HHKSV

Měření VOC
GC-VOC

Roční
hodnoty

4,1 18.12. ~

~

3,2

81

15

87

92

72 0,6 3,00 19

2,2 3,1 1,58 46
8

8

15 2,8 1,65
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C.2.2. Voda
Povrchové vody
Celé území je tedy odvodněno řekou Labe, která protéká od severu k jihu. Koryto Labe
bylo v minulosti regulováno, má mnoho slepých ramen a napájí mokřady. Inunduje
převážně na pravý břeh. Hodnoty průtoků v Labi jsou následující:
Q355
Q1
Q5
Q50
Q100

= 9,75 m3/s
= 219 m3/s
= 414 m3/s
= 723 m3/s
= 812 m3/s

Výřez z vodohospodářské mapy je patrný z následujícího mapového podkladu:
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Podzemní vody
Z hlediska hydrogeologického členění patří uvedené území do hydrogeologického
rajonu č. 11. Kvartérní sedimenty Labe a jeho přítoků. V zájmovém území lze zastihnout
dva typy kolektorů podzemní vody:
v Kvartérní kolektor nesoudržných štěrkopísků s průlinovou propustností a volnou hladinou
podzemní vody (lokálně také v jílovitých holocenních sedimentech s proplástky písků); jedná
se o infiltrační typ podzemních vod poříčního charakteru. Podzemní voda souvisle vyplňuje
průliny v dobře propustných štěrkopíscích.
v Křídový kolektor reprezentovaný tektonicky porušeným slínovcem s mírně napjatou hladinou
podzemní vody a s puklinovou propustností. Tento obzor je vázán na nepravidelně
rozpukanou zónu slínovců. Při uvolnění horizontu ( po narušení izolátoru – silně zvětralých až
rozložených slínovců charakteru jílů) dochází k výstupu hladiny podzemní vody a k jejímu
následnému smíchání s kvarterní zvodní.

Hydrogeologické poměry zájmového území jsou patrné z následujícího obrázku:
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C.2.3. Půda
Předkládaný záměr není spojen s žádnými nároky na trvalý respektive dočasný zábor
ZPF respektive PUPFL. Stavba není realizovaná v ochranném pásmu lesa.
Půdní mapa a půdně interpretační mapa zájmového území je patrná z následujících
podkladů:
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Znečištění půd
Kontaminace půdy v okolí posuzovaného záměru nebyla prověřována a není ani
předpokládáno, že by se záměrem mohlo být spojeno významnější riziko kontaminace
půd.

C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Geomorfologické poměry
Řešené území náleží do subprovincie České tabule, oblasti Východočeská tabule, na
rozhraní celků Východolabská tabule a tabule Orlická. Z Východolabské tabule se jedná
o podcelek Pardubická kotlina, okrsek Královéhradecká kotlina. Jedná se o erozní
kotlinu v povodí Labe na slínovcích a spongilitech spodního a středního turonu a
svrchního turonu až koniaku s pleistocenními říčními štěrky a písky, eolitickými písky a
sprašemi.
Geomorfologický ráz je dán rozsáhlými středně a mladopleistocénními terasovými
plošinami a širokou nivou. Jedná se o geomorfologickou oblast s reliéfem niv a
nejnižších teras. Zájmové území má plochý terénní reliéf, původní výškové rozdíly
křídového povrchu jsou vyrovnány nadložními kvarterními uloženinami. Na modelaci
terénu se rovněž podepsala skutečnost , že území se nachází v prostoru soutoku Labe
a Orlice, který se v období pleistocénu a holocénu přesouval dle intenzity a síly
jednotlivých toků.
Nejvýznamnějším přírodním vlivem byla erozně-akumulační činnost Orlice v holocénu,
kdy jsou vytvářena nová koryta řeky a současně jsou zanášena opuštěná ramena a
mělké deprese holocenními náplavy. Tato činnost řeky, která se projevovala až do
novověku zanechala relikty říčních ramen v mrtvé nebo fosilní formě.
Nezanedbatelným vlivem na modelaci terénu je lidský faktor. Dochází k ukládání
sypanin v blízkosti řeky pravděpodobně za účelem vytvoření protipovodňové ochrany a
to o mocnosti řádově metrů. V zájmovém území se jedná přibližně o 4 metry.
Geologické poměry
Zájmové území přísluší z regionálně – geologického hlediska k jednotce české křídové
pánve, k litofaciální oblasti labské. Předkvarterní podloží je budováno horninami
svrchnokřídového stáří. Křídové horniny jsou místy překryty rozsáhlými akumulacemi
kvarterních sedimentů fluviálního a eolitického původu.
Předkvarterní podloží je tvořeno řezenským podložím (střední a svrchní coniak).
Litologicky se jedná převážně o vápnité jílovce až slínovce, hnědé až hnědošedé, silně
rozpukané, ve svrchních partiích zvětralé až rozložené na vysoce plastické jíly.
Směrem do podloží tyto horniny přecházejí do navětralých partií, silně až středně
rozpukaných. Rozpad je polyedrický až střepovitý. Pukliny jsou sevřené, nevyhojené,
s hnědými až rezavohnědými povlaky oxidů na plochách diskontinuit.
Eluvia slínovců a jílovců mají charakter jílů se střední až velmi vysokou plasticitou. Jejich
mocnost se pohybuje od 0 do 4 m v závislosti na morfologii a stupni zvětrávání
podložních poloskalních hornin.
Kvarterní pokryv je tvořen sedimenty pleistocénu, kam jsou zařazeny fluviální a eolitické
písčité zeminy. Pleistocénní písky, písky se štěrkem a písčité štěrky vyplňují deprese

62

STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OC FUTURUM
HRADEC KRÁLOVÉ
oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

v předkvarterním reliéfu a tvoří systém teras stáří gunz – donau. Fluviální sedimenty
tvoří z hlediska plošného rozsahu i z hlediska hydrogeologického nejvýznamnější
pleistocénní formaci.
Váté písky eolitického původu jsou vázány na nízké terasy a místy klínovitě zasahují do
fluviálních písků a nebo v nich vytvářejí vložky a proplástky.
Náplavové a deluviofluviální holocenní sedimenty vyplňují údolí vodotečí a mělké
deprese. Jedná se převážně o hlinité, méně písčité a štěrkovité sedimenty, v místech
opuštěných slepých ramen řek a vodních ploch charakteru hnilokalů a slatin.
Nejsvrchnější rostlou vrstvou jsou humózní hlíny a upravené zpevněné plochy (asfaltový
povrch, betonová zámková dlažba).
Geologické poměry v území jsou zřejmé z obrázku:
Z regionálně geologického hlediska se celá širší zájmová oblast nachází v labské oblasti
české křídové tabule, charakterizované písčito - jílovým vývojem svrchnokřídové
sedimentace. Předkvartérní podloží je budováno horninami labské křídové facie –
střednoturonské až coniacké slínovce povrchu navětralé až zvětralé. Kvartérní pokryv
tvoří eluviálně-deluviální uloženiny charakteru jílu až písčitého jílu o mocnosti desítek
centimetrů až 1m, i více. Jsou překryty fluviální sedimenty – hlinitými písky, často
s příměsí štěrků.
Výřez z geologické mapy je patrný z následujícího mapového podkladu:
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Seismicita
Podle ČSN 73 0036 seismické zatížení staveb se řešené území nachází mimo
vymezené seismické oblasti ČR.

C.2.5. Fauna a flora
Obecná charakteristika:

Lokalita se nachází před obchodním centrem Futurum na Brněnské ulici v Hradci
Králové. Jedná se o uměle založené trávníky a nedávné výsadby dřevin.
Flora
Geobotanická charakteristika lokality

Fytogeografické členění
Fytogeografická oblast: termofytikum
Fytogeografický obvod: České termofytikum
Fytogeografický okres: Východní Polabí
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998) :
jilmová doubrava (Querco - Ulmetum) a bezkolencová doubrava (Molinio arundinaceae Quercetum)
Seznam nalezených druhů rostlin
Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující
(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek
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[C2] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh silně ohrožen"
[C3] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh ohrožený"
Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný
Arabidopsis thaliana (L.)Heynh. - huseníček rolní
Arenaria serpyllifolia L. agg. - písečnice douškolistá
Campanula patula L. - zvonek rozkladitý
Capsella bursa-pastoris (L.)Med. - kokoška pastuší tobolka
Cerastium glomeratum Thuill. - rožec klubkatý
Cerastium glutinosum Fries - rožec lepkavý
Cerastium holosteoides Fries.em.Hyl. subsp.triviale (Spenner)Möschl - rožec obecný luční
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní
Conyza canadensis (L.)Cronquist - turanka kanadská +
Equisetum arvense L. - přeslička rolní
Erigeron annuus (L.)Pers.agg. - turan(hvězdník) roční
Erodium cicutarium (L.)L`Hér. - pumpava rozpuková
Erophila verna (L.)DC. - osívka jarní
Euphorbia helioscopia L. - pryšec kolovratec
Festuca brevipila Tracey - kostřava drsnolistá
Festuca rubra L. agg. - kostřava červená
Filago arvensis L. - bělolist rolní [C3]
Galium album Mill. - svízel bílý
Galium aparine L. - svízel přítula
Geranium pusillum Burm.fil. - kakost maličký
Holosteum umbellatum L. - plevel okoličnatý
Hypericum perforatum L. - třezalka tečkovaná
Hypochoeris radicata L. - prasetník kořenatý
Lamium amplexicaule L. - hluchavka objímavá
Lamium purpureum L. - hluchavka nachová
Lathyrus pratensis L. - hrachor luční
Lathyrus tuberosus L. - hrachor hlíznatý +
Lychnis flos-cuculi L. - kohoutek luční
Medicago lupulina L. - tolice dětelová
Myosotis arvensis (L.)Hill - pomněnka rolní
Myosotis stricta R.et Sch. - pomněnka drobnokvětá
Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý
Plantago major L. - jitrocel větší
Plantago uliginosa F.W.Schmidt - jitrocel chudokvětý
Poa angustifolia L. - lipnice úzkolistá (+)
Poa annua L. - lipnice roční
Poa pratensis L. - lipnice luční (+)
Polygonum aviculare L. - truskavec ptačí
Potentilla argentea L. - mochna stříbrná
Potentilla reptans L. - mochna plazivá
Potentilla supina L. - mochna poléhavá
Scleranthus annuus L. agg. - chmerek roční
Securigera varia (L.)Lassen - čičorka pestrá
Senecio vulgaris L. - starček obecný
Stellaria media (L.)Vill. agg. - ptačinec žabinec
Stellaria pallida (Dum.)Crépin - ptačinec bledý [C2]
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská
Thlaspi arvense L. - penízek rolní
Trifolium arvense L. - jetel rolní
Trifolium pratense L. - jetel luční (+)
Trifolium repens L. - jetel plazivý (+)
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - heřmánek nevonný +
Veronica arvensis L. - rozrazil rolní
Veronica persica Poiret - rozrazil perský +
Vicia angustifolia L. s.l. - vikev úzkolistá
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Vicia cracca L. - vikev ptačí
Vicia hirsuta (L.)S.F.Gray - vikev chlupatá
Vicia lathyroides L. - vikev hrachorovitá [C3]
Vicia tetrasperma (L.)Schreber - vikev čtyřsemenná
Viola arvensis Murray - violka rolní
Ochranářsky významné druhy
Filago arvensis L. - bělolist rolní [C3]
Stellaria pallida (Dum.)Crépin - ptačinec bledý [C2]
Vicia lathyroides L. - vikev hrachorovitá [C3]

Jedná se o druhy, které byly na lokalitu neúmyslně zavlečeny se substrátem či travním
semenem.
Závěr
Na lokalitě bylo nalezeno 61 druhů rostlin. Nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště
chráněný podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992
Sb. a celkem 3 druhy obsažené v Červeném seznamu cévnatých rostlin České
republiky. Tyto druhy zde však rostou na druhotném stanovišti a na lokalitu byly
zavlečeny se substrátem.
Vůči navržené stavbě nelze vznést z botanického hlediska žádné námitky.
Prvky dřevin rostoucí mimo les

Vlastní navrhované staveniště není prosté mimolesních porostů dřevin. Situace prvků
dřevin rostoucích mimo les je patrná z následuící fotodokumentace:
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Dendrologický průzkum
Metodika
Dřeviny byly posouzeny dne 30.4.2008. K vyčíslení jejich společenské hodnoty byla
použita metodika Českého ústavu ochrany přírody (dnes Agentura ochrany přírody a
krajiny) z roku 1993. V roce 2005 byla tato metodika novelizována a doplněna (Kolařík
2005). Metodika je používána k hodnocení dřevin na celém území České republiky
všemi orgány ochrany přírody ve správním řízení. Základní bodová hodnota jednotlivých
dřevin vychází z údajů: druh dřeviny a jeho kategorie dlouhověkosti, nadmořská výška
lokality, průměr kmene, zdravotní stav a tvar a objem koruny. Výsledná bodová hodnota
je násobena polohovým koeficientem podle typu stanoviště a je dále vynásobena cenou
jednoho bodu platnou pro daný rok podle míry inflace.
Lokalizace průzkumu
Výsadby za komunikací dále od budovy
Lok.č.1. - 1. skupina od silnice
Lok.č.2. - 2. skupina od silnice
Lok.č.3. - mezi 2. a 3. skupinou
Lok.č.4. - 3. skupina od silnice
Lok.č.5. - 4. skupina od silnice
Výsadby u budovy
Lok.č.6. - 1. skupina od silnice
Lok.č.7. - 2. skupina od silnice
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Výsledky dendrologického průzkumu
Nadmořská výška lokality do 350 m n.m.
Polohový koeficient = 2.0 (zeleň na zpevněných plochách komerčního charakteru)
Inflační koeficient pro rok 2008 = 2.5
Stromy
Vysvětlivky k tabulce
Č - číslo lokality
I - index dlouhověkosti
OB - obvod kmene v cm
PR - průměr kmene v cm
BODY - tabulární bodová hodnota
Č

DRUH

I OB PR BODY

1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7

Betula pendula - bříza bělokorá
Tilia cordata - lípa srdčitá
Tilia cordata - lípa srdčitá
Betula pendula - bříza bělokorá
Tilia cordata - lípa srdčitá
Betula pendula - bříza bělokorá
Tilia cordata - lípa srdčitá
Tilia cordata - lípa srdčitá
Tilia cordata - lípa srdčitá
Tilia cordata - lípa srdčitá
Tilia cordata - lípa srdčitá
Betula pendula - bříza bělokorá
Prunus cerasifera - myrobalán
Prunus cerasifera - myrobalán
Platanus x hybrida - platan
Platanus x hybrida - platan
Platanus x hybrida - platan
Malus purpurea - jabloň
Acer negundo - javor jasanolistý
Acer negundo - javor jasanolistý
Acer negundo - javor jasanolistý
Platanus x hybrida - platan
Platanus x hybrida - platan
Acer negundo - javor jasanolistý

1
3
3
1
3
1
3
3
3
3
3
1
2
2
3
3
3
1
1
1
1
3
3
1

32
33
32
40
34
28
34
37
46
30
28
35
15
22
25
34
23
23
23
24
19
23
22
25

10
563
11 7739
10 6020
13 1046
11 7739
9
495
11 7739
12 9458
15 14616
10 6020
9 5123
11
724
5
965
7 2097
8 2113
11 7739
7 1664
7
359
7
359
8
427
6
29
7 3327
7 3327
8
427

POZNÁMKA

proschlý -50%
proschlý -50%

poškozený -90%

Výsledná společenská hodnota po vynásobení polohovým a inflačním koeficientem činí
90115 x 2 x 2.5 = 450575,- Kč
Keře
č. druh

počet

1
1
1
1
1
2
2
4
5
5

1x
3x
3x
15x
3
20m
5x
17x
20m3
5m3
50m3

Syringa vulgaris
Cornus mas
Lonicera tatarica
Potentilla fruticosa
Symphoricarpos albus
Lonicera tatarica
Cornus mas
Symphoricarpos albus
Potentilla fruticosa
Spiraea japonica
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5
5
6
6
6
6
6
6
6
7

Symphoricarpos albus
Symphoricarpos albus
Cotoneaster sp.
Spiraea japonica
Cotoneaster sp.
Spiraea japonica
Rosa canina
Berberis vulgaris
Pyracantha coccinea
Cornus mas

10m3
20m3
15m3
30m3
10m3
10m3
4m3
10m3
30m3
20x

Počty jedinců
Běžné keře 24 ex cena 24 x 95 = 2280,- Kč
Cenné keře 40 ex cena 40 x 240 = 9600,- Kč
Porosty keřů
Běžné keře 234 m3 cena 234 x 15 = 3510,- Kč
Cena za keřové výsadby po vynásobení polohovým a inflačním koeficientem činí celkem
15390 x 2 x 2.5 = 76950,- Kč
Výsledná společenská hodnota všech dřevin na lokalitě činí 450575 + 76950 = 527525,Kč. Z dendrologického hlediska je doporučeno i cennější dřeviny přesadit do prostor
před obchodním centrem. Jedná se především o lípy a zdravé exempláře platanů. Z
keřů zasluhují přesazení exempláře dřínů. V tomto smyslu je formulováno jedno
z doporučení pro další projektovou přípravu záměru.
Fauna

Posuzované území se nachází v zastavěném území města Hradec Králové (viz níže
uvedený letecký snímek). Území leží v širší nivě řeky Labe. Jedná se o území omezené
zpevněnými komunikacemi nebo městskou zástavbou.
Biogeograficky spadá území k 1.8 Pardubickému bioregionu (CULEK 1996).
Geomorfologicky patří území do celku Východolabské tabule, podcelku Pardubické
kotliny, okrsku Královéhradecké kotliny (DEMEK 1987). Podloží tvoří fluviální sedimenty.
Vytvořeny jsou nivní půdy – fluvizemě (FALTYSOVÁ & al. 2002). Území se řadí k teplé
oblasti T2 (QUITT 1971).
Podle mapy potenciální přirozené vegetace náleží území k jilmové doubravě (QuercoUlmetum) NEUHÄUSLOVÁ et al. 1998). Dotčené území patří do oblasti termofytika,
fytogeografický okres Východní Polabí, podokres Pardubické Polabí (SKALICKÝ 1988).
Seznam nalezených zoologických druhů

Plži (Gastropoda)
- Arion luzitanicus (invazní druh)
- hlemýžď zahradní (Helix pomatia)
Třída obojživelníci (Amhibia)

Na lokalitě nebyla zjištěna jejich přítomnost. Lokalita má prakticky po celé ploše
zpevněný povrch nebo kulturní trávník, a proto je pro přítomnost obojživelníků
problematická. Nejsou zde vodní plochy vhodné pro jejich rozmnožování.
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Třída ptáci (Aves)

V následující tabulce jsou uvedeny druhy zjištěné nebo předpokládané v posuzovaném
území. Je li v kolonce uveden znak + znamená souhlas s hlavičkou tabulky. Je-li uveden
znak ? nelze tuto skutečnost jednoznačně potvrdit. Je-li v kolonce uveden znak – není
předpoklad že vazba uvedená v hlavičce je platná. Znak § uvádí, že druh je chráněn
zákonem 114/92 Sb., resp, že je uveden ve vyhlášce 395/92. Pro potřeby tohoto
hodnocení není důležitá úroveň ochrany (je-li ohrožený, silně nebo kriticky ohrožený).
Ptáci

Hnízdí

Kos černý (Turdus merula)

+

Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
Sojka obecná (Garrulus glandarius

?
-

Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
Straka obecná (Pica pica)
Strakapoud velký (Dendrocopos major)
Strnad obecný (Emberiza citrinella)
Sýkora koňadra (Parus major)
Sýkora modřinka (Parus coeruleus)
Špaček obecný (Sturnus vulgaris)

-

Potravní
vazba

Vyhláška
395

Poznámka
Hnízdí ve větracím otvoru fasády parkovacího
domu
Lokalitu navštěvuje náhodně z důvodu přítomnosti
kvalitního dubu na sousední lokalitě.
Lokalitu navštěvuje náhodně, hnízdí mimo lokalitu

-

Poznámky ke třídě ptáci:

Vzhledem k termínu návštěvy byly zaznamenány všechny náznaky přítomnosti ptáků.
Nebylo možné využít pouze klasického teritoriálního chování ptáků. Ve výčtu druhů není
uveden druh kavka obecná (Corvus monedula), kterému byla věnována zvláštní
pozornost. Tento druh se v Hradci Králové vyskytuje a pohybuje se také v přilehlém
sídlišti. Na lokalitě nemá vhodnou hnízdní příležitost ani potravní závislost na lokalitě
není předpokládána.
Třída Mammalia – savci
Potkan - (Ratus norvegicus).
Myšice druhy – Apodemus sp.
Hraboš polní (Microtus arvalis)
Myš domácí (Mus musculus)
Poznámky k savcům:

Na lokalitě byly zjištěny pobytové značky nebo byly zjištěny synantropní druhy savců.
Závěr:
V dotčeném území bylo nalezeno velmi málo druhů obratlovců. Odpovídá to skutečnosti,
že se jedná o malou lokalitu v městské zástavbě. Průzkumem nebyl zjištěn žádný
chráněný druh živočicha.
Počet drobných pěvců je v lokalitě malý, což je dáno také malou potravní nabídkou a
malou plochou lokality. Na lokalitě nebyla zjištěna přítomnost druhů z cenných skupin
živočichů (Chiroptera), případně druhu (Corvus monedula).
Významná stanoviště a biotopy

V kontextu šíře ekologické valence (případně míry tolerance ekosystémů vůči změnám)
je možno pro širší zájmové území dovodit, že se v něm nevyskytují žádná stanoviště se
specifickými nároky. Nejsou zastoupena ani stanoviště stenoekního charakteru s úzkým
intervalem míry tolerance ke změnám, např. oligotrofní rašeliniště, kyselá stanoviště
původních písčin, případně vysychavá lada na hadcích, vápencích atp., ani stanoviště
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zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů, vyžadujících velmi specifické
podmínky z hlediska hydrických či trofických poměrů stanoviště.
Zvláště chráněná území

V blízkém okolí je cenná lokalita – Přírodní památka Na Plachtě. Jedná se o bývalé
cvičiště kolem rybníků Jáma a Plachta. Na lokalitě se vyskytuje celá řada stanovišť od
mokřadních až po stanoviště xerofytního charakteru. Z možných druhů vyskytujících se
v uvedeném ZCHÚ byl vytipován druh tmavoretka kartuziánská, který osidluje i
stanoviště ruderalizovaná. Tento druh nebyl na lokalitě prokázán.
Záměr nepředpokládá vznik a přenos takových látek složkami životního prostředí, které
by mohly ovlivnit vývoj populací a stanovišť na blízkém ZCHÚ Na plachtě.
Území přírodních parků

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
Významné krajinné prvky

Nejsou polohou oznamovaného záměru přímo dotčeny, poněvadž jde o prostory na
antropogenně zcela pozměněných stanovištích.
Zpracovatelům Oznámení není známa okolnost, že by v zájmovém území nebo v jeho
blízkém okolí byla nějaká plocha registrována jako VKP podle § 6 zák. č. 114/1992 Sb.,
v platném znění.
Evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Zájmové území záměru není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve
smyslu § 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu
těchto lokalit ve smyslu příloh NV č. 132/2005 Sb. Zájmové území záměru není
v kontaktu ani v kolizi s žádnou z ptačích oblastí na území ČR podle § 45e tohoto
zákona ve smyslu některého z vydaných Nařízení vlády ČR k vymezení konkrétních
ptačích oblastí na území České republiky. Tato skutečnost vyplývá ze stanoviska
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství,
které je doloženo v příloze předkládaného oznámení.

C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz
Územní systém ekologické stability je definován v ust. § 3 písm. a) zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jako vzájemně propojený soubor
přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní
rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability.
Zájmové území není součástí územního systému ekologické stability místní, regionální
ani nadregionální úrovně (ve smyslu ust. § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny).
Jak je patrné z následujícího mapového podkladu, záměr není v kontaktu s žádným
prvkem ÚSES:
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Krajinný ráz
Krajinný ráz je definován v ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny - jako zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či
oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do
krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze
s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území,
kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
Pro účely zpracování hodnocení z hlediska dotčení krajinného rázu bylo využito
i metodické doporučení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR -"Hodnocení krajinného
rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě", autor Igor Míchal a kol.,Praha 1999.
Hodnocení bylo provedeno s částečným zohledněním skutečnosti, že záměr bude
situován do již zastavěné části města, kde se ve schváleném územním plánu
umístění daného typu staveb předpokládá.
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C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání
Charakter městské čtvrti

Zájmové území je možno pokládat za výrazně urbanizovanou krajinu, obsahující sídelní
zástavbu a výrazný podíl infrastrukturních prvků, vizuálně určujících právě urbanizovaný
charakter území.
Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky
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

Zájmové území nemá charakter významného krajinného prvku (v tomto smyslu funkční
nivy ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.) ani není registrovaným
významným krajinným prvkem ve smyslu ust. § 6 téhož zákona.
Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

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

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

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

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

Stavba není v rozporu s územním plánem města Hradec Králové, záměr neovlivňuje ani
žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (viz příloha předkládaného
oznámení).
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Územní Plán A3 – 1
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Územní Plán A3 – 2
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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

Výstavba – znečištění ovzduší
Rozsah zemních prací nelze označit za významný. Lokalita není situována
bezprostředně v těsném kontaktu s obytnou zástavbou. Etapa výstavby přesto může
představovat částečné narušení faktorů pohody. Případnou sekundární prašnost lze
technicky eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou formulována následující
doporučení:
• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu
• zemní práce provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě
nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií
zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a
ostatních potenciálních zdrojů prašnosti; dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku
pro čištění vozovek především v průběhu zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů
a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány

Z hlediska etapy výstavby ve vztahu k nejbližším trvale obydleným objektům a při
respektování výše uvedených doporučení lze záměr považovat za realizovatelný.
Výstavba – hluk
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu v etapě výstavby může vzhledem
k charakteru lokality a vzdálenosti od obytné zástavby představovat významnější
narušování faktoru pohody. V této souvislosti jsou pro další projektovou přípravu záměru
formulována následující doporučení:
• při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i
specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na
celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a
progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných
technologií)
• součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby bude akustická studie pro etapu
výstavby, která bude organizačními opatřeními (vyloučením souběhu nejhlučnějších stavebních
mechanismů) a technickými opatřeními (použitím méně hlučné stavební techniky) dokladovat
plnění hygienického limitu pro etapu výstavby, respektive budou navržena další technická nebo
organizační opatření, která budou z hlediska hluku z etapy výstavby akceptovatelná orgánem
ochrany veřejného zdraví ve vztahu k hygienickému limitu pro etapu výstavby

Provoz
Imisní zátěž

Vzhledem k charakteru záměru představuje posuzovaný záměr nové plošné a lineární
zdroje znečišťování ovzduší. Se záměrem není spojen žádný bodový zdroj znečišťování
ovzduší, protože objekt bude napojen na CZT. Z hlediska vlivů na ovzduší je
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vyhodnocen stávající příspěvek celého obchodního centra jakož i výsledný nový stav po
provedených stavebních úpravách, nástavbě a přístavbě. Výsledné vypočtené příspěvky
k imisní zátěži související s emisemi z dopravy posuzovaného záměru lze u nejbližších
objektů obytné zástavby označit za akceptovatelné.
Hluková zátěž

Zpracovatel akustické studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program HLUK+, verze 8.10 profi na základě registrační karty z ledna 2000.

Řešené varianty

V rámci předkládaného záměru jsou řešeny následující situace:
1) Posouzení počáteční akustické situace měřením
Posouzení počáteční akustické situace bylo provedeno měřením akreditovanou
firmou EMPLA s.r.o a slouží ke zjištění počáteční akustické situace v zájmovém
území.
2) Posouzení samotných příspěvků OC FUTURUM po provedení stavebních úprav,
nástavby a přístavby
Vyhodnocení příspěvků OC FUTURUM po realizaci navrhovaného rozšíření slouží
k podání průkazu o vlivu provozu tohoto centra ve vztahu k nejbližším objektům
obytné zástavby, které by mělo podat průkaz o plnění základního hygienického limitu
pro denní a noční dobu z provozu stacionárních zdrojů hluku a z provozu na
neveřejných komunikacích, respektive parkovacích plochách
3) Posouzení výsledné akustické situace
Vyhodnocení výsledné akustické situace po realizaci záměru slouží k porovnání
změn mezi počáteční a konečnou akustickou situaci v zájmovém území.
Vstupní podklady pro výpočet
Posouzení počáteční akustické situace měřením

Pro posouzení počáteční akustické situace v zájmovém území bylo provedeno měření
hluku spojené s dopravně inženýrským průzkumem, který slouží i jako podklad pro
následně vypracovanou akustickou studii. Protokol z měření je doložen v příloze
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předkládaného oznámení. V následujícím přehledu jsou prezentovány rozhodující
výstupy tohoto měření.
Měření bylo provedeno za účelem zjištění hladiny akustického tlaku A z dopravního
hluku vyvolaného silniční dopravou v blízkosti obchodního centra FUTURUM. Měřeny
hladiny akustického tlaku na 2 měřících místech vybraných zadavatelem měření.
Současně s měřením hluku probíhalo i 24 hodinové sčítání dopravy na zvolených
úsecích komunikací.
Umístění měřících míst je patrné z následující tabulky a situace:
Tab.: Umístění měřících míst
Číslo měřícího
Umístění měřících míst
místa
1
Obytný dům č.p.759 - 2 m od jižní fasády vícepodlažního obytného domu
2
Obytný dům č.p.1116 - 2 m od jižní fasády rodinného obytného domu
Mikrofon byl na obou měřících místech umístěn ve výšce 4 m nad terénem tak, že osa mikrofonu směřovala kolmo ose
Mrštíkovy ulice. Nastavení zvukoměrů odpovídalo povaze a charakteru hluku.

Situace, umístění měřících míst a sčítacích úseků:

MM č.2

B
A
MM č.1

Mrštíkova

C
obchodní centrum
FUTURUM

Brněnská

Výsledky měření jsou sumarizovány v následující tabulce:
Tab.: Vyhodnocení měření LAeq,T [dB] ve venkovním chráněném prostoru staveb
denní doba
0600 - 2200 hod
(T = 16 hod)

noční doba
2200 - 0600 hod
(T = 8 hod)

měřící místo č.1

(obytný dům č.p.759)

LAeq,16h = 63,7 dB

LAeq,8h = 59,4 dB

měřící místo č.2

(RD č.p. 1116)

LAeq,16h = 65,2 dB

LAeq,8h = 59,0 dB

Pozn.: Nejistota měření pro dané podmínky měření ε = 1,8 dB je stanovena podle HEM 300 11.12.01 - 34065.
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Posouzení samotných příspěvků OC FUTURUM po provedení stavebních úprav, nástavby
a přístavby

V rámci hodnocení příspěvků OC FUTURUM po realizaci záměru úpravy, nástavby a
přístavby OC FUTURUM je nezbytné hodnotit bodové a plošné zdroje hluku související
s posuzovaným záměrem. Tato varianta v zásadě prokazuje vliv samotného obchodního
centra na akustickou situaci v zájmovém území.
Bodové zdroje
Stávající zdroje
V rámci stavebních úprav, nástavby a přístavby OC FUTURUM zůstanou stávající
zdroje hluku na objektu OC zachovány, pouze u zdrojů č.10 až č.15 dojde ke změně
jejich výšky ze stávajících 7,2 m na 17,25 m. Zdroje č. 1 až 9 zůstanou dispozičně a
výškově nezměněny (tedy 14 m).
Situace zdrojů je patrná z následujícího obrázku:
zdroje 10,11

zdroj 12

zdroje 13,14

zdroje 4,5,6,7,8

zdroj 15

zdroje 3,9

zdroje 1,2

Zdroje 10 až 15 jsou uvažovány ve výšce 17,25 m, zdroje 1 až 9 zůstávají ve výšce 14
m, tudíž se budou nacházet pod úrovní nové střechy.
V rámci zpracovaného oznámení byly zjištěny u výše uvedených zdrojů hluku firmou
EMPLA s.r.o. jejich hladiny akustického tlaku, které jsou uvedeny v následující tabulce.
Tab.: Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T a procentní distribuční hladina A DEN
MM

LAeq
[ dB ]

LAmin
[ dB ]

LAmax
[ dB ]

LAmaxp
[ dB ]

LA99,0
[ dB ]

LA90,0
[ dB ]

LA50,0
[ dB ]

LA10,0
[ dB ]

LA1,0
[ dB ]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

61,3
75,7
69,1
78,4
72,1
76,3
73,3
71,5
71,6
62,5

57,8
75,2
68,3
76,9
71,0
71,2
69,9
70,9
70,9
61,0

80,7
76,2
69,8
80,4
73,8
78,4
76,0
72,5
72,5
64,5

94,2
87,6
82,0
93,7
91,8
92,9
87,5
84,6
84,8
77,9

58,3
75,3
68,5
77,3
71,4
71,5
70,4
71,0
71,1
61,4

58,7
75,5
68,8
77,6
71,7
72,8
72,4
71,2
71,3
61,9

59,3
75,7
69,1
78,0
72,1
76,7
73,2
71,5
71,6
62,5

60,6
75,9
69,4
79,7
72,6
77,3
74,0
71,8
71,9
63,1

70,4
76,0
69,6
80,1
73,1
77,7
75,4
72,2
72,4
64,0
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LAeq
LAmin
LAmax
LAmaxp
LA99,0
LA90,0
LA50,0
LA10,0
LA1,0
[ dB ]
[ dB ]
[ dB ]
[ dB ]
[ dB ]
[ dB ]
[ dB ]
[ dB ]
[ dB ]
51,4
61,6
56,1
64,4
70,8

49,9
60,6
54,9
63,2
69,5

53,6
62,8
58,1
65,5
72,2

65,9
75,2
70,4
78,1
84,5

50,1
60,8
55,0
63,6
69,8

50,5
61,1
55,3
63,9
70,2

51,3
61,6
56,0
64,4
70,8

52,2
62,2
57,1
64,8
71,3

52,7
62,7
57,9
65,2
71,8

Pozn.: Zdroje č. 1 až 9 jsou v provozu v denní i noční době, zdroje č.10 až 15 jsou
v provozu pouze v denní době
Nové zdroje
S uvažovaným záměrem souvisí vznik nových stacionárních zdrojů hluku které jsou
specifikovány jednotkovým akustickým výkonem, mezi které patří:
číslo
zdroje
16 – 17
18 – 21
22
23
24

Umístění zdroje

Název zdroje

Charakteristika zdroje

Počet

Střecha mezi
osami R,S– 10,11
Střecha garáží
podél osy T
Střecha mezi
osami L,K – 4,5
Střecha mezi
osami U,V – 8,9
Střecha mezi
osami M,N – 6,7

Zdroj chladu

Bloková chladící jednotka

2

Jednotkový
akustický výkon
99 dB(A)

Větrání garáží

Ventilátorový díl

4

64 dB(A)

Větrání obchodního
centra
Větrání obchodního
centra
Větrání pasáže

Vzduchotechnická
jednotka
Vzduchotechnická
jednotka
Vzduchotechnická
jednotka

1

70 dB(A)

1

70 dB(A)

1

64 dB(A)

Pozn.: Zdroje 16 až 24 jsou ve výpočtu uvažovány v provozu v denní i noční době
Situace nových zdrojů hluku je patrná z následujícího obrázku:
zdroj 22

zdroj 24

zdroje 18,19,20,21

zdroj 23

zdroje 16,17

Zdroje na střeše nového parkovacího objektu (č.16 až 21) jsou uvažovány ve výšce 18
m.
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V rámci ostatních bodových zdrojů hluku, které se vyskytují na objektu OC FUTURUM
(tedy objekt Multikina a OD TESCO) nedojde k žádným změnám z hlediska jejich
parametrů. Modelování hlukové zátěže všech zdrojů v rámci celého objektu bylo
provedeno v rámci volby následujících měřících míst:

C

A

B

VZT v
provozu
chladící
jednotky

měřící bod

Měření bylo provedeno v denní a noční době. V průběhu všech měření byly konstantní
klimatické podmínky. Mikrofon byl umístěn u bodů č. A a B ve výšce 1,5 m nad střechou
a 2,0 m u bodu č. C. Osa mikrofonu směřovala kolmo k měřenému zdroji hluku.
Nastavení zvukoměru odpovídalo povaze a charakteru hluku. Jedná se o měření
stacionárních zdrojů hluku s ustálenou charakteristickou v prostředí, kde má hladina
hluku pozadí (ve vztahu k měřenému zdroji hluku) výrazně proměnlivou charakteristiku.
Dle informací od údržby OC Futurum a Tesco pracovala VZT ve standardním režimu,
tedy na 100 % (nemají regulaci výkonu).
V měřících bodech jsou dominantní stacionární zdroje hluku:
A.

VZT umístěná na střeše v prostoru nad multikinem
stacionární zdroje pracují ve stejném režimu v denní i noční době

B.

VZT umístěné na parkovišti a na ocelové rampě nad parkovištěm
zdroje hluku č. 10-15, jsou v provozu pouze v denní době

C.

VZT a chladící jednotky umístěné cca 3 m nad střechou Tesca. Jedná se o trojici
VZT vyústěnou cca 0,8 m nad střechou a dále 12 chladících jednotek, každá
osazena dvěma ax. ventilátory umístěnými v horní části, chladící jednotky jsou ze
severní a východní strany (směr chráněný venkovní prostor) ohraničeny cca3 m
vysokou zástěnou ze sendvičových panelů
stacionární zdroje pracují ve stejném režimu v denní i noční době

Z jednotlivých náměrů byl odfiltrován podíl zdrojů hluku nesouvisejících s měřeným
zdrojem hluku – jedná se o dopravu v okolních ulicích, především ul. Brněnská a
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Mrštíkova, u měřícího bodu B také doprava na střešním a krytém parkovišti OC
Futurum.
Protokol o měření hluku v mimopracovním prostředí je doložen v příloze předkládaného
oznámení.
Naměřené hodnoty jsou specifikovány v následující tabulce
Měřící bod
A
B
C
1)

2)

3)

4)

LAeq,T - Den
--- 1), 2)
50,3 3)
54,7 4)

LAeq,T - Noc
41,9
45,3 3)
54,5 4)

v měřícím bodě A, v denní době nelze podíl hluku ze stacionárních zdrojů hluku
vyhodnotit
pro měřící bod A a denní dobu lze použít hodnotu LAeq,T naměřenou v noční době –
parametry VZT se zde mezi denní a noční dobou neliší
rozdíl mezi denní a noční dobou je dán vypnutím vybrané VZT v noční době, viz
výše v textu
výsledná naměřená LAeq,T v denní a noční době se nalézá v intervalu nejistoty
měření – dominantní stacionární zdroje hluku zde pracují ve stejném režimu
v denní i noční době

Naměřené hodnoty LAeq,T jsou reprezentativní pro 8 nejhlučnějších na sebe navazujících
hodin v denní době (T=8hod) a 1 nejhlučnější 1 hodinu v noční době (T=1hod).
Poznámka 1: u měřícího bodu B to platí pro „pevné“ stacionární zdroje hluku, tedy bez
dopravy na střešním parkovišti.
Poznámka 2: nebyla zde provedena korekce na hladinu hluku pozadí. Hladina hluku
pozadí v měřících bodech je vlivem dopravy na věřených komunikacích značně
proměnná, měřené stacionární zdroje hluku nelze vypnout a provést měření hladiny
hluku pozadí na jiném místě s obdobnou hlukovou situací zde nelze použít. Pro měřící
body A a B by případná korekce na hluk pozadí byla v noční době ≤ 1,0 dB, v denní
době ještě nižší. U měřícího bodu C by korekce byla s největší pravděpodobností nulová
(v denní i noční době).
Ve výpočtu příspěvků samotného záměru z hlediska akustické situace po realizaci
záměru jsou využity výsledky měření u bodů A a bodů C, které zobecňují zdroje hluku
Multikina ( měřící místo A) a zdroje hluku OD TESCO (měřící místo C). Parametry
zdrojů hluku v rámci záměru jsou známé. Vzhledem k udávanému nepřetržitému
provozu VZT umístěné na střeše Multikina byla do výpočtu zadána jak pro denní, tak pro
noční dobu shodná ekvivalentní hladina akustického tlaku 41,9 dB z měřícího místa A. U
měřicího místa C byly zadána pro denní dobu hladina akustického tlaku 54,7 dB, pro
noční dobu 54,5 dB. Pro vyhodnocení samotných příspěvků Obchodního centra je
měřící místo A označeno jako další zdroj hluku č.25 a měřící místo B jako zdroj hluku
č.26.
Zásobovací dvůr OD TESCO je označen jako zdroj č.27 a zásobovací dvůr OC
FUTURUM jako zdroj č.28.
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zdroj 26

zdroj 27

zdroj 28

zdroj 25

poznámka: zdroj číslo 28 zůstává ve shodné poloze jako ve stávajícím stavu (viz dolní
obrázek), avšak ve výhledu bude odstíněn navrhovanou dostavbou parkoviště
zdroj 28

Plošné zdroje
Z hlediska vyhodnocení plošného zdroje emisí je uvažováno v konečném stavu
s celkovým počtem 10 618 pohybů. Dále je předpokládáno, že se v každém patře
realizuje přibližně 20% vyvolaných pohybů, tedy 2 123. V porovnání se stávajícím
stavem dojde ve výhledu k výraznému omezení parkování na stávající střeše, kde
z původní 724 parkovacích stání zůstává pouze 120, nových 182 parkovacích míst na
střeše vzniká na nové dostavbě parkovacího domu.
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Liniové zdroje
Jako liniové zdroje jsou v tomto výpočtu uvažovány neveřejné komunikace, které jsou
představovány vjezdem a výjezdem do OC FUTURUM z ulic Mrštíkova a Brněnská a
vjezd do zásobovacího dvora OD TESCO. V rámci bilancí byly uvažovány následující
úseky:
ü úsek 1: Mrštíkova od Brněnské po vjezd a výjezd do OC FUTURUM
ü úsek 2: vjezd a výjezd do OC FUTURUM z ulice Mrštíkova
ü úsek 3: Mrštíkova od vjezdu a výjezdu do OC FUTURUM směr vpravo
ü úsek 4: zásobování OD TESCO
ü úsek 5: Brněnská podél OC FUTURUM za vjezdem a výjezdem z OC FUTURUM
ü úsek 6: vjezd a výjezd do OC FUTURUM z ulice Brněnská
ü úsek 7: Brněnská před OC FUTURUM před vjezdem a výjezdem OC FUTURUM
úsek 1

úsek 2

úsek 3

úsek4

úsek 5

úsek 6

úsek 7

Z hlediska řešené varianty hlukové zátěže z hlediska příspěvků samotného záměru po
realizaci stavby jsou uvažovány úsek č.2 (vjezd a výjezd návštěvníků a zaměstnanců do
OC FUTURUM z ulice Mrštíkova), úsek č.4 (komunikace pro zásobování OD TESCO) a
úsek č.6 (vjezd a výjezd návštěvníků a zaměstnanců z ulice Brněnská, včetně
zásobování OC FUTURUM). Na těchto zvolených úsecích je tedy uvažována následující
doprava:
ü úsek 2: 8 602 OA,
ü úsek 4:
0 OA,

0 NA
72 NA
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ü úsek 6: 2 016 OA, 152 NA
Z hlediska pohybů NA jsou tyto realizovány pouze v denní době (06.00 hod až 22,00
hod). Ve výhledovém stavu je uvažováno, že z celkové vyvolané dopravy osobních
automobilů bude v době 22,00 – 06,00 hod. realizováno 10%.
Posouzení výsledné akustické situace

Bodové zdroje
V této variantě jsou zohledněny shodné stacionární zdroje jako ve variantě příspěvků
záměru.
Plošné zdroje
V této variantě jsou zohledněny shodné plošné zdroje jako ve variantě příspěvků
záměru.
Liniové zdroje
V této variantě je zohledněna celková doprava na komunikačním systému, tedy na ve
vztahu ke zvoleným výpočtovým bodům na ulici Mrštíkova a Brněnská.
Komunikace Mrštíkova
Aktuální intenzita dopravy na této komunikaci byla zjišťována v rámci měření hluku u
vybraných objektů obytné zástavby, které proběhlo v rámci předkládaného oznámení.
Doprava byla sčítána na následujících profilech:

MM č.2
Mrštíkova

B
A

C

MM č.1

obchodní centrum
FUTURUM

Brněnská

přičemž profil A odpovídá úseku č.1, profil B odpovídá úseku č.3 a profil C odpovídá
úseku č.2.
Údaje o intenzitě dopravy jsou patrné z následujících tabulek:
Tab.:

Počet průjezdů vozidel DENNÍ DOBA 600 - 2200 hod
sčítací úsek
doba sčítání
(hod)

A - Mrštíkova ul.

B - Mrštíkova ul.

C - vjezd FUTURUM

06 - 07

OV
322

NV
28

OV
226

NV
28

OV
50

NV
0

07 - 08

524

22

392

22

32

0
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sčítací úsek
doba sčítání
A - Mrštíkova ul.
B - Mrštíkova ul.
C - vjezd FUTURUM
(hod)
OV
NV
OV
NV
OV
NV
08 - 09
554
22
396
22
104
0
09 - 10
420
16
390
16
266
0
10 - 11
710
14
184
14
512
0
11 - 12
700
24
234
24
494
0
12 - 13
762
28
166
28
516
0
13 - 14
716
18
226
18
382
0
14 - 15
856
18
262
18
468
0
15- 16
1014
26
374
26
510
0
16 - 17
1080
14
330
14
650
0
17 - 18
1200
10
270
10
718
0
18 - 19
1000
14
400
14
622
0
19 - 20
800
12
256
12
520
0
20 - 21
670
8
184
8
368
0
21 - 22
380
6
70
6
226
0
celkem 16 hod
11 708
280
4 360
280
6 438
0
00
00
06 - 22 hod

Tab.:

Počet průjezdů vozidel NOČNÍ DOBA 2200 - 0600 hod
sčítací úsek
doba sčítání
(hod)
22 - 23
23 - 24
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
celkem 8 hod
2200 - 0600 hod

A - Mrštíkova ul.

B - Mrštíkova ul.

C - vjezd FUTURUM

OV
126
30
18
2
8
20
10
44

NV
2
2
2
0
4
4
4
8

OV
103
20
16
2
8
20
10
44

NV
2
2
2
0
4
4
4
8

OV
8
0
0
0
0
0
0
4

NV
0
0
0
0
0
0
0
0

258

26

223

26

12

0

Realizací záměru dojde k navýšení vyvolané dopravy OC FUTURUM vjezdem a
výjezdem z ulice Mrštíkova o 2152 pohybů OA (10% v noci), přičemž dle modelu
dopravy ověřeného při sčítání lze předpokládat, že 1830 pohybů se bude realizovat po
úseku 1 (10% v noci) a 322 pohybů se bude realizovat po úseku č.3 (10% v noci).
Doprava na úseku č.4 se nezmění. Ve výsledném stavu se zohledněním veškeré
dopravy potom lze na řešených úsecích očekávat následující intenzity dopravy:
úsek 1: den – 13 355 OA, 280 NA
noc –
441 OA, 26 NA
úsek 2: den – 1 937 OA, 0 NA
noc –
215 OA, 0 NA
úsek 3: den – 4 650 OA, 280 NA
noc –
255 OA, 26 NA
úsek 4: den –
0 OA, 72 NA
noc –
0 OA,
0 NA
Komunikace Brněnská
Z hlediska stávající dopravy se vychází ze sčítání ŘSD v roce 2005, sčítací profil 5 –
0454:
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V rámci sčítání byla zjištěna následující intenzita dopravy:
USEK
5 - 0454

Sil
N1 N2
35 2267 667

PN2
N3
128 1254

PN3
NS
A PA
88 1038 619 349

TR PTR
9
4

T
6423

O
24422

M
S
130 30975

OA = O + M = 24 552
TNV = 0,1 . N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 4 775
Pro rok uvedení do trvalého provozu byla doprava navýšena se zohledněním
následujících růstových koeficientů ŘSD:
rok
2000 - 2005
2000 - 2005
2000 - 2005
2005 - 2010
2005 - 2010
2005 - 2010

komunikace
I.
II.
III.
I.
II.
III.

osobní
1,16
1,14
1,12
1,14
1,11
1,09

nákladní
1,15
1,13
1,11
1,13
1,10
1,06

Pro rok uvedení do provozu je tedy očekávána následující intenzita dopravy:
OA = 27 301
TNV = 5 272
Jak je patrné z předcházející části oznámení, po provedených úpravách lze očekávat na
této komunikaci navýšení dopravy o 269 pohybů OA a 72 pohybů TNA. Ve výpočtu
výhledového stavu je tak uvažována následující doprava:
OA = 27 570
TNV = 5 344
což v řešených úsecích znamená:
úsek 5 – 27 839 OA, 5 380 NA
úsek 6 – 2016 OA (10% v noci), 152 NA (%0 v noci)
úsek 7 – 27 839 OA, 5 380 NA
Výpočtové oblasti

Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen v jedné
výpočtové oblasti celkem pro 3 výpočtové body. Situace řešených výpočtových bodů je
patrná z následujícího obrázku a fotodokumentace:
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VB 1

VB 2

VB 3

Fotodokumentace výpočtových bodů:
VB 2

Výpočtový bod 1

Výpočtový bod 2

VB 2

VB3

Výpočtový bod 2

Výpočtový bod 3
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Situace po realizaci záměru je patrná z následujícího obrázku:
VB 2

VB 1

VB 3

Použitá metoda výpočtu
Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit programový produkt
HLUK+, verze 8.07 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. 148/2006 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 - etapa provozu
Z dikce Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací vyplývají pro řešení studie tyto limity nejvýše přípustných hodnot hladiny
akustického tlaku A ve venkovním prostoru ve vzdálenosti 2 m před fasádou obytných a
ostatních chráněných objektů a pro chráněný venkovní prostor:
ü Limity nejvýše přípustných hodnot hluku ve venkovním prostoru v osídlení pro okolí
hlavních komunikací, pro chráněný venkovní prostor staveb a pro chráněný venkovní
prostor
LAeq = 60 dB pro denní dobu (6 - 22 hodiny); hlavní komunikace je definovaná
poznámkou 3) výše.
V noční době 22 – 06 h se všechny výše uvedené hodnoty hygienických limitů
snižují o 10 dB.
ü Pro zdroje související s provozem v prostoru Obchodní centrum FUTURUM platí
základní hygienické limity pro denní (50 dB) a noční (40 dB) dobu).

93

STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OC FUTURUM
HRADEC KRÁLOVÉ
oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Výsledky výpočtu
Posouzení samotných příspěvků OC FUTURUM po provedení stavebních úprav, nástavby
a přístavby - den

HLUK+ verze 8.10 profi8
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: D:\HOME\BAJER\HK\AS\PRISPEVEK_DEN.ZAD Vytištěno: 3.7.2008 10:02
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 194.6; 400.6 | 39.8 | 35.5 | 41.2 |
|
|
| 1 | 12.0 | 194.6; 400.6 | 38.6 | 34.7 | 40.1 |
|
|
| 2 |
3.0 | 489.7; 456.2 | 49.8 | 48.3 | 52.1 |
|
|
| 3 |
3.0 | 158.4; 170.5 | 46.5 | 25.5 | 46.5 |
|
|
| 3 |
6.0 | 158.4; 170.5 | 46.5 | 26.1 | 46.5 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Posouzení samotných příspěvků OC FUTURUM po provedení stavebních úprav, nástavby
a přístavby - noc

HLUK+ verze 8.10 profi8
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: D:\HOME\BAJER\HK\AS\PRISPEVEK_NOC.ZAD Vytištěno: 3.7.2008 10:29
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 194.6; 400.6 | 25.0 | 27.0 | 29.1 |
|
|
| 1 | 12.0 | 194.6; 400.6 | 23.9 | 27.0 | 28.7 |
|
|
| 2 |
3.0 | 489.7; 456.2 | 15.7 | 34.2 | 34.2 |
|
|
| 3 |
3.0 | 158.4; 170.5 | 33.3 | 16.8 | 33.4 |
|
|
| 3 |
6.0 | 158.4; 170.5 | 33.3 | 17.5 | 33.4 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Posouzení výsledné akustické situace – den

HLUK+ verze 8.10 profi8
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: D:\HOME\BAJER\HK\AS\CELEK_DEN.ZAD
Vytištěno: 3.7.2008 9:45
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 194.6; 400.6 | 64.3 | 35.5 | 64.3 |
| 63.7 |
| 1 | 12.0 | 194.6; 400.6 | 63.8 | 34.7 | 63.8 |
|
|
| 2 |
3.0 | 489.7; 456.2 | 65.4 | 48.3 | 65.4 |
| 65.2 |
| 3 |
3.0 | 158.4; 170.5 | 65.7 | 25.5 | 65.7 |
|
|
| 3 |
6.0 | 158.4; 170.5 | 65.7 | 26.1 | 65.7 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Posouzení výsledné akustické situace -noc

HLUK+ verze 8.10 profi8
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: D:\Home\BAJER\HK\AS\CELEK_NOC.ZAD
Vytištěno: 3.7.2008 10:19
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 194.6; 400.6 | 59.8 | 27.0 | 59.8 |
| 59.4 |
| 1 | 12.0 | 194.6; 400.6 | 59.6 | 27.0 | 59.6 |
|
|
| 2 |
3.0 | 489.7; 456.2 | 59.2 | 34.2 | 59.2 |
| 59.0 |
| 3 |
3.0 | 158.4; 170.5 | 61.2 | 16.8 | 61.2 |
|
|
| 3 |
6.0 | 158.4; 170.5 | 61.2 | 17.5 | 61.2 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Závěr
Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen
v následujících variantách:
Ø VARIANTA – Posouzení samotných příspěvků OC FUTURUM po provedení
stavebních úprav, nástavby a přístavby
Ø VARIANTA – Posouzení výsledné akustické situace

Počáteční akustická situace byla posouzena měřením akreditovanou laboratoří, jejíž
protokol je uveden v příloze předkládaného oznámení. Stávající stav je řešený
výpočtem pro dva výpočtové body, samotné příspěvky záměru a výsledný stav je řešen
pro 3 výpočtové body (výpočtové body č.1 a 2 jsou shodné s měřícími místy v rámci
měření hluku, výpočtový bod č.3 reprezentuje zástavbu podél komunikace Brněnská.
Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit programový produkt
HLUK+, verze 8.07 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.
V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky výpočtu pro řešené varianty:
Tab.: Samotné příspěvky záměru (neveřejné komunikace, parkoviště
zdroje hluku
D – doprava, P – průmysl, DEN
v.bod
1
1
2
3
3

Výška (m)
3.0
12,0
3.0
3.0
6.0

D
39,8
38,6
49,8
46,5
46,5

P
35,5
34,7
48,3
25,5
26,1

D – doprava, P – průmysl, NOC
v.bod
1
1
2
3
3

Výška (m)
3.0
12,0
3.0
3.0
6.0

D
25,0
23,9
15,7
33,3
33,3

P
27,0
27,0
34,2
16,8
17,5

Tab.: Výsledná akustická situace
D – doprava, P – průmysl, C – celkem - DEN
v.bod
1
1
2
3
3

Výška (m)

výsledné příspěvky

3.0
12,0
3.0
3.0
6.0

D
64,3
63,8
65,4
65,7
65,7

P
35,5
34,7
48,3
25,5
26,1

C
64,3
63,8
65,4
65,7
65,7

Tab.: Výsledná akustická situace
D – doprava, P – průmysl, C – celkem - NOC
v.bod
1
1
2
3
3

Výška (m)

výsledné příspěvky

3.0
12,0
3.0
3.0
6.0

D
59,8
59,6
59,2
61,2
61,2

P
27,0
27,0
34,2
16,8
17,5

C
59,8
59,6
59,2
61,2
61,2
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Na základě vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na akustickou situaci v zájmovém
území lze z provedených výpočtů prezentovat následující závěry:
§ počáteční akustická situace byla zjištěna měřením hluku akreditovanou firmou
EMPLA s.r.o.a a to u vybraných objektů obytné zástavby podél komunikace Mrštíkova
(výpočtové body č.1 a č.2 korespondují s měřícími místy – viz protokol o měření v
příloze; z výsledků výpočtů vyplývá, že hygienické limity 60 dB jak pro denní (63,7 až
65,2 dB), tak 50 dB pro noční dobu (59,0 až 59,4 dB) jsou překročeny (pokud
neuvažujeme korekci na starou zátěž)
§ po provedení stavebních úprav, nástavby a přístavby OC FUTURUM Hradec Králové
nebude samotným provozem OC FUTURUM docházet k překračování základních
hygienických limitů pro denní a noční dobu; výsledky výpočtu u výpočtového bodu č.2
je však nutné označit za výsledky výpočtu v pásmu nejistoty a tomuto výpočtovému
bodu by měla být z hlediska zájmů ochrany veřejného zdraví věnována zvýšená
pozornost v rámci zkušebního provozu po případné realizaci záměru
§ ve výsledném stavu při zohlednění posuzovaného záměru lze vyslovit předpoklad, že
u obytné zástavby podél komunikace Brněnská se vliv OC FUTURUM neprojeví; tento
závěr lze vyslovit na základě vyhodnocení samotných příspěvků záměru
k výpočtovému bodu č.3
§ ve výsledném stavu při zohlednění posuzovaného záměru se budou u modelově
zvolených výpočtových bodů podél komunikace Mrštíkova pohybovat hladiny
akustického tlaku v denní době mezi 63,8 až 65,4 dB; pokud porovnáme výsledky
měření představující stávající stav s výsledky výpočtů pro výsledný stav, potom u
výpočtového bodu č.1 dojde k nárůstu hlukové zátěže o 0,6 dB, u výpočtového bodu
č.2 o 0,3 dB
§ ve výsledném stavu při zohlednění posuzovaného záměru se budou u modelově
zvolených výpočtových bodů podél komunikace Mrštíkova pohybovat hladiny
akustického tlaku v noční době mezi 59,2 dB až 59,8 dB; pokud porovnáme výsledky
měření představující stávající stav s výsledky výpočtů pro výsledný stav, potom u
výpočtového bodu č.1 dojde k nárůstu hlukové zátěže o 0,4 dB, u výpočtového bodu
č.2 o 0,2 dB
Na základě uvedených skutečností lze vyslovit závěr, že předkládaný záměr z hlediska
velikosti vlivu lze označit z hlediska velikosti vlivu za malý, z hlediska významnosti za
středně významný s ohledem na celkovou akustickou situaci v zájmovém území s tím,
že předpokládanou změnu v akustické situaci (pohybující se kolem 0,6 dB) nelze
v podstatě terénním měřením ověřit.
V doporučeních předkládaného oznámení jsou formulována následující opatření:
• 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 aktualizované hlukové
studie pro stavební povolení s ohledem na očekávané hlukové parametry stacionárních zdrojů
hluku rozhodne orgán ochrany veřejného zdraví
• v období vhodných klimatických podmínek realizovat po zahájení zkušebního provozu měření
hluku u nejbližších objektů obytné zástavby pro ověření závěrů hlukového posouzení; výběr
měřících míst konzultovat s orgánem ochrany veřejného zdraví; zvýšenou pozornost věnovat
především výpočtovému bodu č.2 (Mrštíkova č.p.1116)
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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.
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 podrobnější vyhodnocení zdravotních rizik souvisejících se
záměrem, protože je celkem patrné, že nejvýznamnější vliv lze očekávat v oblasti
hlukové zátěže na objekty obytné zástavby.
Při kvalitativní charakterizaci možných zdravotních účinků hluku je možné orientačně
vycházet z následujících tabulek, ve kterých jsou vybarvením znázorněny prahové
hodnoty hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku ve venkovním prostředí, které se
dnes považují za dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro větší část
populace s průměrnou citlivostí vůči účinkům hluku.
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže – den (LAeq, 6-22 h )
a počet obyvatel exponovaných hluku z železniční dopravy
Nepříznivý účinek
dB(A)
45-50
50-55
55-60
60-65
Sluchové postižení ¤
Zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí
Ischemická choroba srdeční
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování

65-70

70+

¤ přímá expozice hluku v interiéru
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže – noc (LAeq, 22-6 h)
a počet obyvatel exponovaných hluku z železniční dopravy
Nepříznivý účinek
dB(A)
40-45
45-50
50-55
55-60
Zhoršená nálada a výkonnost následující den
Subjektivně vnímaná horší kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ
Obtěžování hlukem

60-65

65+

Z výsledků výpočtů, jakož i z měření pro posouzení aktuální akustické situace
v zájmovém území vyplývá, že obytná zástavba podél nejbližších komunikací je
vystavena účinkům hluku projevujících se jako mírně až silně obtěžující se zhoršenou
komunikací řečí v denní době a v noční době potom i subjektivně vnímaná horší kvalita
spánku s tím, že posuzovaný záměr uvedené nepříznivé účinky nijak nezmění.
Sociální a ekonomické důsledky

Uvažovaný záměr nemá v podstatě vliv na sociální a ekonomické aspekty. Přínosem
mimo oblast zájmů ochrany životního prostředí je předpokládaný nárůst pracovních
příležitostí.
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Počet obyvatel ovlivněných záměrem

Vzhledem k situování areálu lze vyloučit negativní ovlivnění obyvatelstva u nejbližších
trvale obytných objektů z provozu stacionárních zdrojů hluku při respektování
akustických parametrů stacionárních zdrojů hluku zadaných projektantem záměru.
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
Výstavba

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

Vyhodnocení imisní zátěže
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu byl proveden výpočet příspěvků
posuzovaného záměru k imisní zátěži území, přičemž tento výpočet byl proveden pro
NO2, PM10 a benzen jako charakteristické látky související s dopravou. Se záměrem
není spojen žádný energetický ani technologický zdroj znečištění ovzduší.
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. 2537/740/03 udělené Ministerstvem životního prostředí ČR.
Výpočtová síť a výpočtové body
Výpočet imisní zátěže byl řešen ve výpočtové čtvercové síti o kroku 25 m, která
představuje celkem 1681 výpočtových bodů. Výpočet byl dále rozšířen o 3 výpočtové
body mimo výpočtovou síť (2001-2003), které jsou totožné s výpočtovými body ve
vyhodnocení hlukové zátěže. Výškové členění, výpočtová síť a body mimo výpočtovou
sít jsou patrné z následujících obrázků.
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Řešené varianty a vstupní podklady pro výpočet
Z hlediska liniových a plošných zdrojů znečišťování ovzduší jsou bilancovány následující
varianty vyhodnocující příspěvky OC FUTURUM Hradec Králové k imisní zátěži:
ü VARIANTA 1: Stávající stav
ü VARIANTA 2: Příspěvek přístavby
ü VARIANTA 3: Výsledný stav
Vzhledem k charakteru záměru, který generuje pouze emise z dopravy, byl výpočet
řešen v jedné variantě vyhodnocující příspěvky záměru k imisní zátěži, a to pro NO2,
PM10 a benzen, což lze označit za charakteristické emise z dopravy.
Doprava na nejbližším komunikačním systému byla hodnocena na následujících úsecích
komunikací:
ü úsek 1: Mrštíkova od Brněnské po vjezd a výjezd do OC FUTURUM
ü úsek 2: vjezd a výjezd do OC FUTURUM z ulice Mrštíkova
ü úsek 3: Mrštíkova od vjezdu a výjezdu do OC FUTURUM směr vpravo
ü úsek 4: zásobování OD TESCO
ü úsek 5: Brněnská podél OC FUTURUM za vjezdem a výjezdem z OC FUTURUM
ü úsek 6: vjezd a výjezd do OC FUTURUM z ulice Brněnská
ü úsek 7: Brněnská před OC FUTURUM před vjezdem a výjezdem OC FUTURUM
úsek 1

úsek 2

úsek 3

úsek4

úsek 5

úsek 6

úsek 7
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VARIANTA 1: Stávající stav
Zákazníci a zaměstnanci
Z provedeného průzkumu vyplynulo, že celková dopravní obslužnost OC FUTURUM
generuje 6 450 pohybů za 24 hodin realizovaných vjezdem a výjezdem z ulice Mrštíkova
(cca 80%) a 1 478 pohybů z ulice Brněnská (cca 20%). Celkem je tak stávajícím OC
FUTURUM generováno 7 928 pohybů za 24 hodin. Z provedeného sčítání dále vyplývá,
že na komunikaci Mrštíkova je zhruba 85% vyvolaných pohybů realizováno po úseku
č.1 a 15% po úseku č.3. Z hlediska druhého vjezdu a výjezdu do OC Futurum
z Brněnské je vzhledem k charakteru komunikace patrné, že počet z celkových pohybů
na úseku č. 5 a č.7 vzhledem k možnému směru do centra Hradce Králové je přibližně
stejný.
Zásobování
OD TESCO
Zásobování OC TESCO se ve stávajícím ani výhledovém stavu nezmění. Dle podkladů
vedoucího příjmu zboží představuje průměrný počet příjezdů nákladních automobilů do
zásobovacího dvora OD TESCO cca 36 nákladních automobilů
OC FUTURUM
Stávající stav
Zásobování OC FUTURUM je po přepočtu na TNA ve stávajícím stavu představována
40 příjezdy nákladních automobilů. Obchodní dům je zásobován z ulice Mrštíkova.
Na základě uvedeného rozboru lze očekávat na hodnoceném komunikačním systému
následující dopravu:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

úsek 1: 5 483 OA,
úsek 2: 6 450 OA,
úsek 3: 967 OA,
úsek 4:
0 OA,
úsek 5: 739 OA,
úsek 6: 1 478 OA,
úsek 7: 739 OA,

72 TNA
0 TNA
72 TNA
72 TNA
40 TNA
80 TNA
40 TNA

Zadané dopravě na komunikačním systému odpovídají následující bilance emisí použité
jako vstup do rozptylové studie pro řešenou variantu:
komunikace

Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4
Úsek 5
Úsek 6
Úsek 7

-1

g/m.s
2.046E-05
2.073E-05
5.946E-06
2.838E-06
3.952E-06
7.904E-06
3.952E-06

NOx
-1
kg/km.den
0.7365583
0.746265
0.2140571
0.1021752
0.1422663
0.2845326
0.1422663

-1

t/km. rok
0.2688438
0.2723867
0.0781308
0.0372939
0.0519272
0.1038544
0.0519272

benzen
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
3.044E-07
0.0109577
3.404E-07
0.012255
6.604E-08
0.0023773
1.5E-08
0.00054
4.734E-08
0.0017041
9.467E-08
0.0034082
4.734E-08
0.0017041

-1

t/km. rok
0.0039996
0.0044731
0.0008677
0.0001971
0.000622
0.001244
0.000622

PM 10
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
2.08E-07
0.0074863
8.958E-08
0.003225
1.452E-07
0.0052283
1.318E-07
0.0047448
8.349E-08
0.0030055
1.67E-07
0.006011
8.349E-08
0.0030055

VARIANTA 2: Příspěvek přístavby
Výhledový stav z hlediska modelu dopravy vychází ze stávající obslužnosti Obchodního
centra, počtu parkovacích míst a ze stávající a očekávané prodejní plochy. Po realizaci
záměru dojde k rozšíření počtu parkovacích stání o 88 parkovacích míst.
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t/km. rok
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V modelu dopravy je uvažováno s 10% vyvolaných pohybů v souvislosti s provozem
Multikina.
Prodejní plocha OD TESCO se nemění a odpovídá ji zhruba stávajících 4 036 pohybů
osobních automobilů v průběhu otevírací doby. OC FUTURUM odpovídá cca 3099
pohybů. Těmto vyvolaným pohybům odpovídají stávající prodejní plochy 10 477 m2. Po
rozšíření je uvažována celková prodejní plocha 19 577 m2, čemuž úměrně odpovídá
5 790 pohybů OA, což tedy znamená příspěvek 2 690 pohybů OA. Analogicky jako ve
stávajícím stavu je uvažováno s generováním 80% dopravy z ulice Mrštíkova (2 152
pohybů s rozdělením na 85% a 15%) a s 20% dopravy z ulice Brněnská (538 pohybů).
Navýšení počtu pohybů nákladních automobilů vyplývá z uvažovaného navýšení
prodejní plochy a je celkově bilancováno 76 příjezdy nákladních automobilů. Obchodní
centrum je zásobováno z ulice Brněnská a dochází tedy k navýšení oproti stávajícímu
stavu o 36 příjezdů.
Na základě uvedeného rozboru lze očekávat na hodnoceném komunikačním systému
následující dopravu:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

úsek 1: 1 830 OA,
úsek 2: 2 152 OA,
úsek 3: 322 OA,
úsek 4:
0 OA,
úsek 5: 269 OA,
úsek 6: 538 OA,
úsek 7: 269 OA,

0 NA
0 NA
0 NA
0 NA
36 NA
72 NA
36 NA

Zadané dopravě na komunikačním systému odpovídají následující bilance emisí použité
jako vstup do rozptylové studie pro řešenou variantu:
komunikace

Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4
Úsek 5
Úsek 6
Úsek 7

-1

g/m.s
5.881E-06
6.916E-06
1.035E-06
0
2.284E-06
4.567E-06
2.284E-06

NOx
-1
kg/km.den
0.211731
0.2489864
0.0372554
0
0.0822109
0.1644218
0.0822109

-1

t/km. rok
0.0772818
0.09088
0.0135982
0
0.030007
0.060014
0.030007

benzen
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
9.658E-08
0.003477
1.136E-07
0.0040888
1.699E-08
0.0006118
0
0
2.17E-08
0.0007811
4.339E-08
0.0015622
2.17E-08
0.0007811

-1

t/km. rok
0.0012691
0.0014924
0.0002233
0
0.0002851
0.0005702
0.0002851

PM 10
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
2.542E-08
0.000915
2.989E-08
0.001076
4.472E-09
0.000161
0
0
6.964E-08
0.0025069
1.393E-07
0.0050138
6.964E-08
0.0025069

VARIANTA 3: Výsledný stav
Z hlediska liniových zdrojů znečišťování ovzduší je ve výsledném stavu související
s nástavbou a přístavbou OC FUTURTUM očekávána následující generovaná doprava:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

úsek 1: 7 313 OA, 72 NA
úsek 2: 8 602 OA,
0 NA
úsek 3: 1 289 OA, 72 NA
úsek 4:
0 OA, 72 NA
úsek 5: 1 008 OA, 76 NA
úsek 6: 2 016 OA, 152 NA
úsek 7: 1 008 OA, 76 NA
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Zadané dopravě na komunikačním systému odpovídají následující bilance emisí použité
jako vstup do rozptylové studie pro řešenou variantu:
komunikace

Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4
Úsek 5
Úsek 6
Úsek 7

-1

g/m.s
2.634E-05
2.765E-05
6.981E-06
2.838E-06
6.235E-06
1.247E-05
6.235E-06

NOx
-1
kg/km.den
0.9482893
0.9952514
0.2513125
0.1021752
0.2244772
0.4489544
0.2244772

-1

t/km. rok
0.3461256
0.3632668
0.0917291
0.0372939
0.0819342
0.1638684
0.0819342

benzen
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
4.01E-07
0.0144347
4.54E-07
0.0163438
8.303E-08
0.0029891
1.5E-08
0.00054
6.903E-08
0.0024852
1.381E-07
0.0049704
6.903E-08
0.0024852

-1

t/km. rok
0.0052687
0.0059655
0.001091
0.0001971
0.0009071
0.0018142
0.0009071

PM 10
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
2.334E-07
0.0084013
1.195E-07
0.004301
1.497E-07
0.0053893
1.318E-07
0.0047448
1.531E-07
0.0055124
3.062E-07
0.0110248
1.531E-07
0.0055124

-1

t/km. rok
0.0030665
0.0015699
0.0019671
0.0017319
0.002012
0.0040241
0.002012

Plošné zdroje
Plošné zdroje
VARIANTA 1: Stávající stav
Z hlediska vyhodnocení plošného zdroje emisí je uvažováno ve stávajícím stavu
s průměrnou ujetou vzdáleností na parkovací místo 150 m v rámci přízemí, 300 m
v rámci 1 NP a 500 m v rámci stávající střechy. V rámci provedeného šetření o
využitelnosti jednotlivých parkovacích podlaží lze očekávat, že v rámci přízemí se
realizuje 2 774 pohybů, v rámci 1 NP se realizuje 2 380 pohybů a na střeše se realizuje
průměrně 2 774 pohybů.
Na základě uvedených skutečností jsou bilancovány následující ujeté vozokilometry, ze
kterých jsou následovně bilancovány emise:
přízemí: 74 899 km/rok
1. patro: 128 520 km/rok
střecha: 249 660 km/rok
Ujetým vzdálenostem odpovídají následující bilance emisí: (rok je 360 dní, den je cca 16
hodin)
-1

g.s
přízemí
1. patro
střecha

0.0030809
0.0052627
0.0102305

NOx
-1
kg.den
0.1774619
0.3031287
0.5892754

-1

t.rok
0.0638863
0.1091263
0.2121391

-1

g.s

8.636E-05
0.0001475
0.0002868

benzen
-1
kg.den

-1

t.rok
0.0049742 0.0017907
0.0084966 0.0030588
0.0165172 0.0059462

-1

g.s

2.54E-06
4.339E-06
8.434E-06

PM 10
-1
kg.den

-1

t.rok
0.0001463 5.267E-05
0.0002499 8.996E-05
0.0004858 0.0001749

Dle projektových podkladů je odvětrání přízemí a 1.patra vyvedeno na střechu, celkový
objem vzdušniny činí 108 000 m3 hodinově.
Dalšími plošnými zdroji jsou místa zásobování, kam patří:
Ø zásobování OD TECSO
Ø zásobování OC FUTURUM

– 72 pohybů NA
– 80 pohybů NA

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje byl pro volnoběh použit předpoklad : 1 minuta
volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném pohybu
automobilů a době volnoběhu 30 sekund na jeden pohyb lze sumarizovat následující
sumu emisí: (rok je 360 dní, den je cca 16 hodin)
-1

g.s
OD TESCO
OC FUTURUM

0.0198729
0.022081

NOx
-1
kg.den
1.1446776
1.271864

-1

t.rok
0.4120839
0.457871

-1

g.s

5.006E-05
5.563E-05
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benzen
-1
kg.den

-1

-1
g.s
t.rok
0.0028836 0.0010381 0.0007553
0.003204 0.0011534 0.0008392

PM 10
-1
kg.den

-1

t.rok
0.043506 0.0156622
0.04834 0.0174024
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VARIANTA 2: Příspěvek přístavby
Z hlediska vyhodnocení plošného zdroje emisí je uvažováno ve výhledovém stavu
z hlediska příspěvků záměru s průměrnou ujetou vzdáleností na parkovací místo 250 m
v rámci přízemí, 350 m v rámci 1 NP, 450 m v rámci 2 NP, 550 m v rámci 3 NP a 650 m
v rámci střechy. Dále je předpokládáno, že se v každém patře realizuje přibližně 20%
vyvolaných pohybů.
Na základě uvedených skutečností jsou bilancovány následující ujeté vozokilometry, ze
kterých jsou následovně bilancovány emise:
přízemí:
1. patro:
2. patro:
3. patro:
střecha:

24 210 km/rok
33 894 km/rok
43 578 km/rok
53 262 km/rok
62 946 km/rok

Ujetým vzdálenostem odpovídají následující bilance emisí: (rok je 360 dní, den je cca 16
hodin)
-1

g.s
přízemí
1. patro
2. patro
3. patro
střecha

0.0010024
0.0014004
0.0017984
0.0021817
0.0025797

NOx
-1
kg.den
0.0577388
0.0806645
0.1035902
0.1256668
0.1485925

-1

t.rok
0.020786
0.0290392
0.0372925
0.04524
0.0534933

-1

g.s

2.81E-05
3.925E-05
5.041E-05
6.115E-05
7.231E-05

benzen
-1
kg.den
0.0016184
0.002261
0.0029036
0.0035224
0.004165

-1

t.rok
0.0005826
0.000814
0.0010453
0.0012681
0.0014994

-1

g.s

8.264E-07
1.155E-06
1.483E-06
1.799E-06
2.127E-06

PM 10
-1
kg.den

-1

t.rok
0.0000476 1.714E-05
0.0000665 2.394E-05
0.0000854 3.074E-05
0.0001036
3.73E-05
0.0001225 0.0000441

Dle projektových podkladů přibývají ke stávajícímu stavu 4 jednotky, každá s výkonem
17 250 m3 hodinově.
Dalšími plošnými zdroji jsou místa zásobování, kam patří:
Ø zásobování OD TECSO
Ø zásobování OC FUTURUM

– 0 pohybů NA (nedochází ke změně)
– 72 pohybů NA

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje byl pro volnoběh použit předpoklad : 1 minuta
volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném pohybu
automobilů a době volnoběhu 30 sekund na jeden pohyb lze sumarizovat následující
sumu emisí: (rok je 360 dní, den je cca 16 hodin)
-1

g.s
OD TESCO
OC FUTURUM

0
0.0198729

NOx
-1
kg.den
0
1.1446776

-1

t.rok
0
0.4120839

-1

g.s

0
5.006E-05

benzen
-1
kg.den

-1

-1
g.s
t.rok
0
0
0
0.0028836 0.0010381 0.0007553

PM 10
-1
kg.den

-1

t.rok
0
0
0.043506 0.0156622

VARIANTA 3: Výsledný stav
Z hlediska vyhodnocení plošného zdroje emisí je uvažováno v konečném stavu
s celkovým počtem 10 618 pohybů. Využitelnost parkovišť jakož i ujetá vzdálenost je
shodná jako ve variantě příspěvky záměru.
Na základě uvedených skutečností jsou bilancovány následující ujeté vozokilometry, ze
kterých jsou následovně bilancovány emise:
přízemí: 95 580 km/rok
1. patro: 133 812 km/rok
2. patro: 172 044 km/rok
3. patro: 210 276 km/rok
střecha: 248 508 km/rok
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Ujetým vzdálenostem odpovídají následující bilance emisí: (rok je 360 dní, den je cca 16
hodin)
-1

g.s
přízemí
1. patro
2. patro
3. patro
střecha

0.0039212
0.0054838
0.0070464
0.0086237
0.0101863

NOx
-1
kg.den
0.2258606
0.3158652
0.4058698
0.4967235
0.5867281

-1

t.rok
0.0813098
0.1137115
0.1461131
0.1788205
0.2112221

-1

g.s

0.0001099
0.0001537
0.0001975
0.0002417
0.0002855

benzen
-1
kg.den
0.0063308
0.0088536
0.0113764
0.013923
0.0164458

-1

t.rok
0.0022791
0.0031873
0.0040955
0.0050123
0.0059205

-1

g.s

3.233E-06
4.521E-06
5.809E-06
7.109E-06
8.398E-06

PM 10
-1
kg.den

-1

t.rok
0.0001862 6.703E-05
0.0002604 9.374E-05
0.0003346 0.0001205
0.0004095 0.0001474
0.0004837 0.0001741

Odvětrání je shodné jako ve variantě 2
Dalšími plošnými zdroji jsou místa zásobování, kam patří:
Ø zásobování OD TECSO
Ø zásobování OC FUTURUM

– 72 pohybů NA (shodné s variantou stávající stav)
– 152 pohybů NA

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje byl pro volnoběh použit předpoklad : 1 minuta
volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném pohybu
automobilů a době volnoběhu 30 sekund na jeden pohyb lze sumarizovat následující
sumu emisí: (rok je 360 dní, den je cca 16 hodin)
-1

g.s
OD TESCO
OC FUTURUM

0.0198729
0.0419538

NOx
-1
kg.den
1.1446776
2.4165416

-1

t.rok
0.4120839
0.869955

-1

g.s

5.006E-05
0.0001057

115

benzen
-1
kg.den

-1

-1
g.s
t.rok
0.0028836 0.0010381 0.0007553
0.0060876 0.0021915 0.0015945

PM 10
-1
kg.den

-1

t.rok
0.043506 0.0156622
0.091846 0.0330646
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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:
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Metodika výpočtu
Použitá větrná růžice

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:

Hradec Králové
STABILITNÍ RŮŽICE

RYCHLOSTNÍ RŮŽICE
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Metodika výpočtu

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:
Ø výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami z bodových (typ zdroje 1), plošných (typ zdroje
2) a liniových zdrojů (typ zdroje 3)
Ø výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů (teoreticky neomezeného)
Ø stanovit charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodů (až 30000 referenčních bodů)
a připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů
Ø 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.
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
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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 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
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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
Třída rychlosti větru
slabý vítr
1.7 m/s
střední vítr
5.0 m/s
silný vítr
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 dvěma 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 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 %
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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.
třída stability

podíl koncentrací NO2 / NOx
vzdálenost 10 km
0,488
0,532
0,618
0,769
0,966

vzdálenost 1 km
I
II
III
IV
V

0,149
0,156
0,174
0,214
0,351

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

Z tabulky je zřejmé, že na velkých vzdálenostech se všechen NOx 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.
Údaje o referenčních bodech
Pro každý referenční bod, pro který se počítá znečištění ovzduší, je nutné znát tyto
údaje:
1. Název referenčního bodu (není povinné, ale u samostatných referenčních bodů užitečné).
2. Poloha referenčního bodu, tj. souřadnice xr, yr [m] ve zvolené souřadné síti.
3. Nadmořská výška terénu zr [m] v místě referenčního bodu.
4. Pokud je referenční bod umístěn jinde než v úrovni terénu, (např. na budově), pak jeho výšku
l nad terénem (výšku budovy).

Údaje o topografii terénu
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru terénu
mezi zdrojem a referenčním bodem. V případě, že terén mezi zdrojem a referenčním
bodem není rovinný, je třeba mít informace o jeho tvaru.
V praxi se výpočty provádějí obvykle v pravidelné nebo nepravidelné síti referenčních
bodů. Z údajů o jejich poloze a nadmořských výškách terénu v jejich místě se
vyhodnocuje tvar a charakteristiky terénu ve sledované oblasti. Přesnost výpočtu profilu
terénu mezi zdrojem a referenčním bodem závisí na dostatečné hustotě referenčních
bodů v síti. Hustotu sítě referenčních bodů je proto nutné volit takovou, aby postihla
všechny podstatné terénní útvary v daném území.
Mezi zdrojem a nejbližším referenčním bodem se předpokládá rovinný terén bez
jakýchkoliv významných terénních útvarů. Naopak, pokud chceme podrobněji popsat
terén mezi zdrojem a nějakým referenčním bodem, je nutné zvolit mezi nimi několik
dalších referenčních bodů. I v tomto případě je výhodné znát nadmořské výšky nikoliv
jen na spojnici mezi zdrojem z referenčním bodem, ale v síti bodů rozložených kolem
této spojnice.
Údaje pro výpočet znečištění v zástavbě
Při výpočtu znečištění ovzduší v terénu zastavěném budovami se referenční body
umísťují na budovách, tj. na horních hranách jejich fasád. Je vhodné umístit některé
referenční body na nejvyšší budovy v okolí zdroje (zdrojů). U podrobných výpočtů v
malých vzdálenostech a při stanovování potřebných výšek komínů (výduchů) je nutné
kromě výšek budov ležících v okolí zdroje znát rovněž jejich rozmístění a půdorysné
rozměry. Tyto údaje lze odečíst z podrobných map.
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Nařízením vlády byly stanovené imisní limity pro SO2 a jemnou frakci prachu PM10 jako
průměrné denní hodnoty. Pro výpočet denních průměrů koncentrací však již nelze využít
postupy z výpočtů krátkodobých koncentrací, protože během 24 hodin se obvykle
výrazně změní rozptylové podmínky v atmosféře. Průměrné denní koncentrace je ale
možné určit na základě vypočtených maximálních hodinových koncentrací, známe-li
souvislost mezi nimi.
Vztah mezi průměrnými denními koncentracemi a maximálními hodinovými hodnotami
koncentrací lze odvodit z výsledků měření koncentrací SO2 a PM10 na měřicích
stanicích v ČR za období let 1999 - 2001. Následující obrázky ukazují souvislost mezi
naměřenými hodinovými maximy a denními průměry (hodnoty jsou uvedené v µg/m3 ):
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Protože výpočtem je potřeba stanovit maximální hodnoty průměrných denních
koncentrací na základě nejvyšších hodinových hodnot, byly k uvedeným souborům dat
zkonstruované obalové křivky, na obrázcích jsou uvedené červenou čarou. Označíme-li
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Ch maximální hodinovou koncentraci a Cd nejvyšší průměrnou denní koncentraci, pak
tyto křivky mají následující matematické vyjádření:
Pro SO2:
Cd = 0,867 . Ch
Cd = 78,129 . ln Ch - 257,8

pro Ch ≤ 160 µg/m3
pro Ch > 160 µg/m3

Cd = 0,808 . Ch
Cd = 220,35 . ln Ch - 1008

pro Ch ≤ 350 µg/m3
pro Ch > 350 µg/m3

Pro PM10:

Tyto rovnice se použijí pro výpočet denních maxim a počtu dní s denní koncentrací
vyšší než stanovená hodnota následujícím způsobem:
a) Výpočet maximálních denních koncentrací
Postup je stejný jako při výpočtu maximálních krátkodobých koncentrací až po načítání
hodinových hodnot koncentrací od jednotlivých zdrojů pro daný směr větru, třídu stability
a rychlost větru. Při tomto načítání se v každém kroku celková získaná hodinová
koncentrace přepočte na denní koncentraci podle rovnic uvedených v předchozí části
(toto má význam pouze pro výpočet doby překročení). Přepočtením výsledné hodinové
hodnoty (po načtení koncentrací od všech zdrojů připadajících pro daný azimut větru
v úvahu) získáme pro každý směr větru, třídu stability a rychlost větru výslednou "denní"
koncentraci Cdφj , se kterou dále zacházíme stejně jako v případě hodinových hodnot.
To znamená, že se z těchto hodnot vybere jednak maximální koncentrace Cdj pro
každou přípustnou kombinaci třídy stability a třídy rychlosti větru (celkem 11 hodnot) a
jednak nejvyšší koncentrace Cdmax bez ohledu na třídu stability a rychlost větru. Tyto
hodnoty budou mít význam maximálních průměrných denních koncentrací, pokud by
podmínky, za kterých mohou nastat, trvaly celý den.
b) Výpočet počtu případů překročení stanovených hodnot za rok
Postup je obdobný jako při výpočtu doby překročení zvolených koncentrací. Během
načítání hodinových hodnot koncentrací od jednotlivých zdrojů pro daný směr větru,
třídu stability a rychlost větru se v každém kroku celková získaná hodinová koncentrace
přepočte na denní koncentraci podle rovnic uvedených v předchozí části, jak již bylo
uvedeno v předchozím odstavci. Po každém načtení a přepočtu se testuje, zda
vypočtená "denní" hodnota již překročila nebo ještě nepřekročila zvolenou hodnotu cR.
Další postup je zcela shodný s výpočtem doby překročení u hodinových hodnot, pouze
s tím rozdílem, že se použijí "denní" hodnoty. Výsledná doba překročení stanovených
koncentrací (např. imisního limitu) bude i nadále vycházet v hodinách za rok. Je tedy
nutné ji přepočíst na dny za rok, aby bylo možné výsledek srovnat s limitem pro počet
výskytů denní koncentrace vyšší než imisní limit. Pokud vyjde doba překročení nižší než
24 hodin za rok, bude se předpokládat, že k výskytu nadlimitní hodnoty dojde v průměru
jednou za více let, nepřímo úměrně vypočtenému počtu hodin.
Vyhodnocení pozadí
Imisní pozadí zájmového území je doloženo v kapitole C.2.1. Ovzduší.
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Výsledky výpočtu rozptylové studie
Výsledky výpočtů modelových koncentrací pomocí programu SYMOS97‘ verze 2003
jsou sumarizovány v tabulkách a mapových zobrazeních jednotlivých polutantů a
charakteristik, a to jak pro body ve zvolené výpočtové síti, tak následně i pro body mimo
tuto výpočtovou síť.
Obsah tabulek pro jednotlivé počítané polutanty jsou následující:
první řádek:
číslo výpočtového bodu
druhý řádek:
vypočtená charakteristika polutantu dle následující tabulky
Polutant
NO2

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

PM10
benzen

Veškeré příspěvky k imisní zátěži sledovaných škodlivin jsou v následujících tabulkách
uvedeny v µg.m-3.
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VARIANTA 1
Příspěvky k imisní zátěži NO2 – aritmetický průměr 1 rok
Body výpočtové sítě 1 - 1681 (výpočtová síť 1000 x 1000metrů, krok 25 metrů)
minimum
0,001556

maximum
0,014879

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2003
minimum
0,004963

maximum
0,010560

bod
2001
2002
2003

hodnota
0,010560
0,004963
0,007289
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Příspěvky k imisní zátěži NO2 – aritmetický průměr 1 hod
Body výpočtové sítě 1 - 1681 (výpočtová síť 1000 x 1000metrů, krok 25 metrů)
minimum
0,105216

maximum
0,686111

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2003
minimum
0,162637

maximum
0,175901

bod
2001
2002
2003

hodnota
0,175901
0,163537
0,162637
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Příspěvky k imisní zátěži PM10 – aritmetický průměr 1 rok

Body výpočtové sítě 1 - 1681 (výpočtová síť 1000 x 1000metrů, krok 25 metrů)
minimum
0,000144

maximum
0,002412

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2003
minimum
0,000549

maximum
0,001571

bod
2001
2002
2003

hodnota
0,001571
0,000549
0,001047
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Příspěvky k imisní zátěži PM10 – aritmetický průměr 24 hod

Body výpočtové sítě 1 - 1681 (výpočtová síť 1000 x 1000metrů, krok 25 metrů)
minimum
0,009700

maximum
0,137143

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2003
minimum
0,024403

maximum
0,031687

bod
2001
2002
2003

hodnota
0,031687
0,024403
0,025894
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Příspěvky k imisní zátěži benzenu – aritmetický průměr 1 rok

Body výpočtové sítě 1 - 1681 (výpočtová síť 1000 x 1000metrů, krok 25 metrů)
minimum
0,000201

maximum
0,002125

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2003
minimum
0,000788

maximum
0,001533

bod
2001
2002
2003

hodnota
0,001533
0,000788
0,001048
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VARIANTA 2
Příspěvky k imisní zátěži NO2 – aritmetický průměr 1 rok
Body výpočtové sítě 1 - 1681 (výpočtová síť 1000 x 1000metrů, krok 25 metrů)
minimum
0,000379

maximum
0,003622

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2003
minimum
0,001208

maximum
0,002570

bod
2001
2002
2003

hodnota
0,002570
0,001208
0,001774
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Příspěvky k imisní zátěži NO2 – aritmetický průměr 1 hod

Body výpočtové sítě 1 - 1681 (výpočtová síť 1000 x 1000metrů, krok 25 metrů)
minimum
0,025610

maximum
0,166999

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2003
minimum
0,039586

maximum
0,042814

bod
2001
2002
2003

hodnota
0,042814
0,039805
0,039586
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Příspěvky k imisní zátěži PM10 – aritmetický průměr 1 rok

Body výpočtové sítě 1 - 1681 (výpočtová síť 1000 x 1000metrů, krok 25 metrů)
minimum
0,000035

maximum
0,000587

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2003
minimum
0,000134

maximum
0,000382

bod
2001
2002
2003

hodnota
0,000382
0,000134
0,000255
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Příspěvky k imisní zátěži PM10 – aritmetický průměr 24 hod
Body výpočtové sítě 1 - 1681 (výpočtová síť 1000 x 1000metrů, krok 25 metrů)
minimum
0,002361

maximum
0,033381

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2003
minimum
0,005940

maximum
0,007713

bod
2001
2002
2003

hodnota
0,007713
0,005940
0,006303
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Příspěvky k imisní zátěži benzenu – aritmetický průměr 1 rok

Body výpočtové sítě 1 - 1681 (výpočtová síť 1000 x 1000metrů, krok 25 metrů)
minimum
0,000049

maximum
0,000517

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2003
minimum
0,000192

maximum
0,000373

bod
2001
2002
2003

hodnota
0,000373
0,000192
0,000255
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VARIANTA 3
Příspěvky k imisní zátěži NO2 – aritmetický průměr 1 rok

Body výpočtové sítě 1 - 1681 (výpočtová síť 1000 x 1000metrů, krok 25 metrů)
minimum
0,001933

maximum
0,018480

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2003
minimum
0,006164

maximum
0,013115

bod
2001
2002
2003

hodnota
0,013115
0,006164
0,009053
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Příspěvky k imisní zátěži NO2 – aritmetický průměr 1 hod

Body výpočtové sítě 1 - 1681 (výpočtová síť 1000 x 1000metrů, krok 25 metrů)
minimum
0,130679

maximum
0,852152

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2003
minimum
0,201996

maximum
0,218470

bod
2001
2002
2003

hodnota
0,218470
0,203113
0,201996
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Příspěvky k imisní zátěži PM10 – aritmetický průměr 1 rok

Body výpočtové sítě 1 - 1681 (výpočtová síť 1000 x 1000metrů, krok 25 metrů)
minimum
0,000179

maximum
0,002995

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2003
minimum
0,000681

maximum
0,001951

bod
2001
2002
2003

hodnota
0,001951
0,000681
0,001301
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Příspěvky k imisní zátěži PM10 – aritmetický průměr 24 hod

Body výpočtové sítě 1 - 1681 (výpočtová síť 1000 x 1000metrů, krok 25 metrů)
minimum
0,012047

maximum
0,170332

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2003
minimum
0,030309

maximum
0,039356

bod
2001
2002
2003

hodnota
0,039356
0,030309
0,032160
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Příspěvky k imisní zátěži benzenu – aritmetický průměr 1 rok
Body výpočtové sítě 1 - 1681 (výpočtová síť 1000 x 1000metrů, krok 25 metrů)
minimum
0,000250

maximum
0,002639

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2003
minimum
0,000978

maximum
0,001904

bod
2001
2002
2003

hodnota
0,001904
0,000978
0,001302
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Závěr
Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program SYMOS 97, verze 2006 na základě registrační karty z měsíce února 2003.
Vzhledem k charakteru záměru, který generuje pouze emise z dopravy, kterou lze ve
vztahu k charakteru řešených obchodů považovat za relativně malou, byl výpočet řešen
v jedné variantě vyhodnocující příspěvky záměru k imisní zátěži, a to pro NO2, PM1O a
benzen.
Výpočet imisní zátěže byl řešen ve výpočtové čtvercové síti o kroku 25 m, která
představuje celkem 1681 výpočtových bodů. Výpočet byl dále rozšířen o 3 výpočtové
body mimo výpočtovou síť (2001-2003), které jsou totožné s výpočtovými body ve
vyhodnocení hlukové zátěže. Výškové členění, výpočtová síť a body mimo výpočtovou
sít jsou patrné z následujících obrázků.
Příspěvky k imisní zátěži byly řešeny v následujících variantách:
ü VARIANTA 1: Stávající stav
ü VARIANTA 2: Příspěvek přístavby
ü VARIANTA 3: Výsledný stav
Ve výpočtu z liniových zdrojů emisí byly použity pro vyhodnocení příspěvků z dopravy
emisní faktory pro rok 2009 dle programu MEFA v. 02 (Mobilní Emisní Faktory).
Program byl vytvořen 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, ve Švýcarsku a v Rakousku. Získané údaje byly dále
doplněny s využitím dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména
výsledků emisních testů charakteristických zástupců vozového parku ČR.
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 verze 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:
Varianta

Příspěvek záměru

Body výpočtové sítě
minimální
maximální
hodnota
hodnota
-3

Varianta 1

Varianta 2

Varianta 3

NO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m )
-3
NO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m )
-3
PM10 aritmetický průměr 1 rok (µg.m )
-3
PM10 aritmetický průměr 24 hod (µg.m )
-3
benzen aritmetický průměr 1 rok (µg.m )
-3
NO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m )
-3
NO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m )
-3
PM10 aritmetický průměr 1 rok (µg.m )
-3
PM10 aritmetický průměr 24 hod (µg.m )
-3
benzen aritmetický průměr 1 rok (µg.m )
-3
NO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m )
-3
NO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m )
-3
PM10 aritmetický průměr 1 rok (µg.m )
-3
PM10 aritmetický průměr 24 hod (µg.m )
-3
benzen aritmetický průměr 1 rok (µg.m )
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0,001556
0,105216
0,000144
0,009700
0,000201
0,000379
0,025610
0,000035
0,002361
0,000049
0,001933
0,130679
0,000179
0,012047
0,000250

0,014879
0,686111
0,002412
0,137143
0,002125
0,003622
0,166999
0,000587
0,033381
0,000517
0,018480
0,852152
0,002995
0,170332
0,002639

Body mimo síť
minimální maximální
hodnota
hodnota
0,004963
0,162637
0,000549
0,024403
0,000788
0,001208
0,039586
0,000134
0,005940
0,000192
0,006164
0,201996
0,000681
0,030309
0,000978

0,010560
0,175901
0,001571
0,031687
0,001533
0,002570
0,042814
0,000382
0,007713
0,000373
0,013115
0,218470
0,001951
0,039356
0,001904
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Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický
průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu
k hodinovému aritmetickému průměru.
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM
nesignalizuje překračování ročního imisního limitu v zájmovém území.
Stávající provoz OC FUTURUM se z hlediska ročního aritmetického průměru ve
výpočtové síti podílí příspěvkem do 0,015 µg.m-3 a do 0,011 µg.m3 u bodů mimo
výpočtovou síť. Tento příspěvek lze označit za malý.
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru se stávající provoz podílí příspěvkem
ve výpočtové síti maximálně do 0,686 µg.m-3. U nejbližších objektů obytné zástavby je
z hlediska hodinového aritmetického průměru dosahováno příspěvku maximálně do
0,176 µg.m-3. Z hlediska příspěvků k hodinovému aritmetickému průměru lze uvedené
vypočtené koncentrace označit za malé a nevýznamné.
Příspěvek samotné dostavby, se kterým bude generováno navýšení dopravy se z
hlediska ročního aritmetického průměru ve výpočtové síti bude podílet příspěvkem do
0,004 µg.m-3 a do 0,003 µg.m3 u bodů mimo výpočtovou síť. Tento příspěvek lze označit
za zcela zanedbatelný.
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru se příspěvek záměru bude podílet ve
výpočtové síti koncentracemi maximálně do 0,167 µg.m-3. U nejbližších objektů obytné
zástavby bude z hlediska hodinového aritmetického průměru dosahováno příspěvku
maximálně do 0,043 µg.m-3. Z hlediska příspěvků k hodinovému aritmetickému průměru
lze uvedené vypočtené koncentrace označit za malé a nevýznamné.
Výsledný provoz OC FUTURUM se z hlediska ročního aritmetického průměru ve
výpočtové síti bude podílet příspěvkem do 0,018 µg.m-3 a do 0,013 µg.m3 u bodů
mimo výpočtovou síť. Tento příspěvek lze označit za malý.
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru se výsledný provoz bude podílet
příspěvkem ve výpočtové síti maximálně do 0,853 µg.m-3. U nejbližších objektů obytné
zástavby bude z hlediska hodinového aritmetického průměru dosahováno příspěvku
maximálně do 0,219 µg.m-3. Z hlediska příspěvků k hodinovému aritmetickému průměru
lze uvedené vypočtené koncentrace označit opět za malé a nevýznamné.
Příspěvky k imisní zátěži PM10

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ročního
aritmetického průměru hodnota 40 µg.m-3, pro 24 hodinový aritmetický průměr potom 50
µg.m-3 (s možností překročení této limitní koncentrace 35 krát za rok).
Nejbližší stanice AIM nesignalizují možnost překračování
ročního aritmetického
průměru, epizodně může docházet k překračování 24 hodinového aritmetického
průměru.
Stávající provoz OC FUTURUM se z hlediska ročního aritmetického průměru ve
výpočtové síti podílí příspěvkem do 0,0024 µg.m-3 a do 0,0016 µg.m3 u bodů mimo
výpočtovou síť. Tento příspěvek lze označit za malý.
Ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru se stávající provoz podílí
příspěvkem ve výpočtové síti maximálně do 0,137 µg.m-3. U nejbližších objektů obytné
zástavby je z hlediska 24 hodinového aritmetického průměru dosahováno příspěvku
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maximálně do 0,032 µg.m . Z hlediska příspěvků k 24 hodinovému aritmetickému
průměru lze uvedené vypočtené koncentrace označit za malé a nevýznamné.
Příspěvek samotné dostavby, se kterým bude generováno navýšení dopravy se z
hlediska ročního aritmetického průměru ve výpočtové síti bude podílet příspěvkem do
0,0006 µg.m-3 a do 0,0004 µg.m3 u bodů mimo výpočtovou síť. Tento příspěvek lze
označit za zcela zanedbatelný.
Ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru se příspěvek záměru bude podílet
ve výpočtové síti koncentracemi maximálně do 0,033 µg.m-3. U nejbližších objektů
obytné zástavby bude z hlediska 24 hodinového aritmetického průměru dosahováno
příspěvku maximálně do 0,008 µg.m-3. Z hlediska příspěvků k 24 hodinovému
aritmetickému průměru lze uvedené vypočtené koncentrace označit za malé a
nevýznamné.
Výsledný provoz OC FUTURUM se z hlediska ročního aritmetického průměru ve
výpočtové síti bude podílet příspěvkem do 0,0029 µg.m-3 a do 0,0020 µg.m3 u bodů
mimo výpočtovou síť. Tento příspěvek lze označit za malý.
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru se výsledný provoz bude podílet
příspěvkem ve výpočtové síti maximálně do 0,170 µg.m-3. U nejbližších objektů obytné
zástavby bude z hlediska hodinového aritmetického průměru dosahováno příspěvku
maximálně do 0,039 µg.m-3. Z hlediska příspěvků k 24 hodinovému aritmetickému
průměru lze uvedené vypočtené koncentrace označit opět za malé a nevýznamné.
Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěži zájmového území

Stávající platnou legislativou je stanovena hodnota ročního aritmetického průměru 5
µg.m-3. Stanice AIM nesignalizují překračování hygienického limitu.
Stávající provoz OC FUTURUM se z hlediska ročního aritmetického průměru ve
výpočtové síti podílí příspěvkem do 0,0021 µg.m-3 a do 0,0015 µg.m3 u bodů mimo
výpočtovou síť. Tento příspěvek lze označit za malý.
Příspěvek samotné dostavby, se kterým bude generováno navýšení dopravy se z
hlediska ročního aritmetického průměru ve výpočtové síti bude podílet příspěvkem do
0,0005 µg.m-3 a do 0,0004 µg.m3 u bodů mimo výpočtovou síť. Tento příspěvek lze
označit za zcela zanedbatelný.
Výsledný provoz OC FUTURUM se z hlediska ročního aritmetického průměru ve
výpočtové síti bude podílet příspěvkem do 0,0026 µg.m-3 a do 0,019 µg.m3 u bodů
mimo výpočtovou síť. Tento příspěvek lze označit za malý.
Celkově je možné konstatovat, že z hlediska vlivů na ovzduší lze záměr z hlediska
velikosti vlivu označit jako malý, z hlediska významnosti vlivu jako málo významný.
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D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na charakter odvodnění oblasti a na vodní toky

Kanalizace – dešťová
Stávající objekt OC FUTURUM se rozkládá prakticky na celém jeho pozemku, mimo
stávající zásobovací dvůr (který bude zastavěn „Přístavbou“ - parkovacím domem).
Z hlediska odvodu dešťových vod, se jedná o odvodnění nových střešních konstrukcí
nástavby OC, případně nových otevřených parkovišť na těchto střechách. Zde
z hlediska nových odvodňovaných ploch, nedochází k nárůstu odtokového množství,
protože odvodňovaná plocha zůstává stejná, pouze se mění poměr mezi tzv.“čistými“ a
„kontaminovanými“ dešťovými vodami – ve prospěch „čistých“ (větší poměr
zastřešených, než otevřených ploch).
OC má smlouvu s Veolií na odvedení cca 1403 m3/rok dešťových vod ze stávajících
ploch, které odtékají do veřejné kanalizace města. Z tohoto množství činí cca 47 m3/rok
na objekt hypermarketu. Ostatní dešťové vody odtékají do zatrubněné vodoteče, bez
smluvního vztahu.
Následující výpočet odtékajícího ročního a vteřinového množství srážkových vod
vychází z údajů velikosti stávajících zastavěných (střech), zpevněných (pojížděných a
parkovacích) a nezpevněných (zeleň) ploch. Dále pak z výhledových ploch uvažované
přístavby parkovacího domu. Pro bilanční výpočty je uvažováno s ročním úhrnem
srážek ve výši 635 mm/m2.rok a 143 l/sec.ha pro 15-ti minutový návrhový déšť
stanovený pro Hradec Králové.
Tab: Bilance stávajícího ročního množství srážkových vod z OC
2

Zastavěné plochy-střechy
Zpevněné plochy-parkování
Nezpevněné plochy-zeleň
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
23 757
2 394
4 345
30 496

Roční úhrn
2
635 mm/m
2
635 mm/m
2
635 mm/m

3

Qr [m /rok]
13 578
1 065
276
14 919

Tab: Bilance stávajících odtokových poměrů v době přívalových dešťů z OC
2

Zastavěné plochy-střechy
Zpevněné plochy-parkování
Nezpevněné plochy-zeleň
CELKEM

Plocha [m ]
23 757
2 394
4 345
30 496

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

Q (l/s)
305,8
24,0
6,2
336,0

3

Qr [m /15 minut]
273
22
6
301

Z hlediska výhledového stavu, lze specifikovat bilance odtokových poměrů ze
zájmového území reprezentovaných taktéž zpevněnými, nezpevněnými a zastavěnými
plochami následovně:
Tab.: Bilance výhledového ročního množství srážkových vod z OC
2

Zastavěné plochy-střechy
Zpevněné plochy-parkování
Nezpevněné plochy-zeleň
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
29 220
398
878
30 496

Koeficient odtoku
2
635 mm/m
2
635 mm/m
2
635 mm/m

3

Qr [m /rok]
16 700
177
56
16 933

Tab.: Bilance výhledových odtokových poměrů v době přívalových dešťů z OC
2

Zastavěné plochy-střechy
Zpevněné plochy-parkování
Nezpevněné plochy-zeleň
CELKEM

Plocha [m ]
29 220
398
878
30 496

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

159

Q (l/s)
376,1
3,9
1,3
381,3

3

Qr [m /15 minut]
339
4
2
345
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Celkový nárůst odtékajícího množství dešťových vod činí 45,3l/sec. Požadavkem na
řešení, z hlediska kanalizace, je ponechání stávající kanalizační přípojky DN200, která
je vedena z prostoru hospodářského a zásobovacího dvora se zaústěním do veřejné
stoky města DN1200. Její spádové poměry jsou 1,8 % = odtoková kapacita DN200 je
cca 53 l/sec. Navrhovaným řešením je ponechání stávající kanalizační přípojky DN200
a provedení retence dešťových vod v potrubí DN600 pod řešeným objektem, které
zajistí potřebné zdržení přívalových vod z objektu. Z uvedených výpočtů vyplývá, že
objem požadované retence činí cca 41 m3. V tomto smyslu je formulováno i jedno
z doporučení pro další projektovou přípravu záměru.
Pro další projektovou přípravu je proto formulováno následující doporučení:
•

veškeré srážkové vody související s nárůstem zastavěných a zpevněných ploch budou
odvedeny do veřejné městské stoky DN1200; pro zachycení přívalových srážek bude
provedena retence dešťových vod v potrubí DN600 tak, aby byla respektována odtoková
kapacita stávající DN200; přesnější výpočet požadované retence bude doložen v další
projektové přípravě záměru

Výše navrhované řešení bylo v rámci přípravy záměru odsouhlaseno správcem
kanalizace. Při navrhovaném řešení budou tudíž vlivy na charakter odvodnění oblasti
označit za malý a málo významný, vlivy na vodní toky nenastávají.
Vlivy na jakost povrchových vod

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

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

•

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

Etapa provozu
Splaškové vody
Kanalizace – splašková
Pro svedení splaškových vod od nově navrhovaných zařizovacích předmětů nástavby
OC, bude využito stávajících svislých odpadních potrubí, které budou prodlouženy, nebo
upraveny pro nové dispozice. V nových provozních jednotkách budou vznikat odpadní
splaškové vody standardního znečištění, které budou vyhovovat kanalizačnímu řádu
města HK. Technologické, případně jinak znečištěné splaškové vody, v objektu nebudou
vznikat (pouze odvod kondenzátu od VZT jednotek).
Množství splaškových odpadních vod je shodné se spotřebou pitné vody (2800 m3/rok),
na jejichž odvedení má OC smluvní vztah s Veolií.
Srážkové vody
Srážkové vody ze zpevněných ploch potenciálně kontaminovaných ropnými produkty
(NEL) budou vedeny přes odlučovač ropných látek. Jedná se především o plochy
střech, které slouží k parkování osobních automobilů. V porovnání se stávajícím stavem
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dochází k podstatnému snížení ploch, které mohou být potenciálně kontaminované
ropnými produkty, a to z původních 17 230 m2 na 7 086 m3.
Celkově tak lze očekávat roční produkci potenciálně kontaminovaných vod NEL
v objemu 4 050 m3, přívalovou srážku potom 52,12 l/s. Dešťové vody budou svedeny
přes odlučovač ropných látek ORL. Koncentrace ropných látek na odtoku bude splňovat
limit kanalizačního řadu města Hradec Králové.
Z hlediska minimalizace rizika ovlivnění jakosti povrchových a podzemních vod v rámci
provozu lze formulovat předkládanou dokumentací následující doporučení:
•

vody ze zpevněných ploch potenciálně kontaminovaných ropnými produkty budou opatřeny
odlučovačem ropných látek; koncentrace ropných látek na výstupu z odlučovače bude
splňovat limit kanalizačního řadu města Hradec Králové

•

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

•

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

•

zabezpečení úklidu sněhu z parkovacích ploch zajistit především
minimalizovat použití likvidačního chemického posypu

•

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

mechanickým způsobem;

Z hlediska navržené koncepce likvidace odpadních vod a navrženého řešení ochrany
vod lze konstatovat, že posuzovaný záměr nebude představovat ovlivnění kvality
povrchových a podzemních vod v etapě výstavby i provozu při respektování doporučení
uvedených předkládaným oznámením. Z hlediska velikosti vlivu lze označit tento vliv za
malý, z hlediska významnosti za nevýznamný až málo významný.
Provoz posuzovaného záměru nepředstavuje významnější nebezpečí pro kvalitu
povrchových a podzemních vod. Pohyb nákladních automobilů je pouze po zpevněných
plochách, přičemž většina těchto ploch je uvnitř parkovacího domu. Pokud by došlo k
havarijnímu úniku pohonných hmot z těchto vozidel, lze tuto havárii řešit vhodným
způsobem přímo na zpevněné ploše, případně v navrhované retenci.
Při respektování výše uvedených opatření lze konstatovat, že provoz
nebude
představovat významnější riziko ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod.

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

Veškeré nároky posuzovaného záměru se odehrávají mimo rozsah ZPF nebo PUPFL, a
to jak z hlediska dočasných záborů, tak z hlediska trvalých záborů. Vliv tudíž nenastává.
Jak je však patrné z fotodokumentace v úvodní části předkládaného dvora, v prostoru
uvažované výstavby parkovacího domu se nacházejí plochy s kulturní vrstvou zemin. Je
proto doporučeno provést jejich skrývku a následné využití v projektu sadových úprav.
Proto pro další projektovou přípravu je doporučeno respektování následujícího opatření:
• před zahájením prací zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a její uložení na mezideponii, a
následně ji využít pro konečné sadové úpravy
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Vlivy v důsledku ukládání odpadů

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Etapa provozu nebude znamenat patrnou změnu ve struktuře vznikajících odpadů tak,
jak byla prezentována v příslušné úvodní části předkládaného oznámení, lze pouze
předpokládat odpovídající nárůst objemu produkovaných odpadů, s čímž však nebude
souviset žádný významnější negativní vliv související s produkcí odpadů.
Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

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

V území ovlivněném posuzovanou stavbou se nenachází žádné zvláště chráněné území
ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
D.I.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.

162

STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OC FUTURUM
HRADEC KRÁLOVÉ
oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

D.I.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Vlastní stavba je situována do dosud nevyužitého prostoru charakteru ruderální
vegetace. Z této obecné charakteristiky pak může vycházet hodnocení vlivů na biotu.
Vlivy na floru a prvky dřevin rostoucí mimo les
Vlivy na floru

Záměr je realizován na plochách v kategorii ostatní a zastavěná plocha, přesto část
zásobovacího dvora je tvořena nezpevněnými plochami, jak je patrné z úvodní části
předkládaného oznámení.
V rámci provedeného botanického průzkumu na lokalitě bylo nalezeno 61 druhů rostlin.
Nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva životního
prostředí České republiky č.395/1992 Sb. a celkem 3 druhy obsažené v Červeném
seznamu cévnatých rostlin České republiky. Tyto druhy zde však rostou na druhotném
stanovišti a na lokalitu byly zavlečeny se substrátem.
Vůči navržené stavbě nelze vznést z botanického hlediska žádné námitky. Vliv tak lze
označit za malý a málo významný.
Vlivy na prvky dřevin rostoucí mimo les

Záměr podle návrhu umístění bude vyžadovat kácení dřevin, které se vyskytují ve
stávajícím prostoru zásobovacího dvora OC FUTURUM.
Z dendrologického průzkumu vyplývá, že výsledná společenská hodnota všech dřevin
na lokalitě činí 450575 + 76950 = 527525,- Kč. Z dendrologického hlediska je
doporučeno cennější dřeviny přesadit do prostor před obchodním centrem. Jedná se
především o lípy a zdravé exempláře platanů. Z keřů zasluhují přesazení exempláře
dřínů. V tomto smyslu je formulováno jedno z doporučení pro další projektovou přípravu
záměru:
•

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

•

v rámci další projektové přípravy nastavit harmonogram terénních prací takovým způsobem,
aby bylo možné zajistit přesazení cennějších dřevin (zdravé lípy a platany, dříny) do prostorů
před obchodním centrem; přesazení dřevin zajistit odbornou specializovanou firmou

řešit zásadně

Vlivy na faunu

Záměr neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně vzácných
druhů živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor; jde o stavbu na antropogenně
podmíněných stanovištích. Výskyt čmeláků je nutno přímo na vlastním staveništi
pokládat za nemožný .
Jinak nejsou ani vlastní výstavbou ohroženy jiné populace jiných druhů živočichů,
s ohledem na lokalizaci záměru; nedochází k ručení hnízdních možností v porostech,
(stávající dřeviny hnízdně neobsazeny, kos černý hnízdí na objektu OC) ani k náhradě
lučních porostů či druhově rozmanitých bylinotravních lad zastavěnými či zpevněnými
plochami. Výstavba areálu tak znamená pouze prostorové omezení loviště některých
druhů ptáků.
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V kontextu celého záměru lze předpokládat pouze místní dotčení populací drobných
hlodavců a epigeického hmyzu v místě výstavby. Tento vliv lze minimalizovat realizací
zemních prací mimo hnízdní období (skrývky povrchu).
Pro další projektovou přípravu je formulováno následující doporučení:
•

skrývky pro přípravu ploch realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu snížení
vlivů na populace epigeického hmyzu

Vlivy na další významné krajinné prvky
Vlivy na vodní toky a údolní nivy

Vliv nenastává.
Vlivy na jezera, rybníky a vodní plochy

Tento vliv záměru není nutno uvažovat s ohledem na absenci těchto prvků
v hodnoceném území. Vliv lze označit za nulový.
Vlivy na prvky ÚSES

Z hodnocení části dokumentace, týkající se územního systému ekologické stability
krajiny vyplývá, že záměr vlastní výstavby se nedotýká žádného stávajícího ani
navrhovaného skladebného prvku ÚSES ani žádného kosterního prvku ekologické
stability krajiny zájmového území. Všechny skladebné prvky ÚSES se totiž nacházejí v
dostatečné vzdálenosti od zájmového území výstavby, přímý kontakt záměru se
skladebnými prvky ÚSES tedy nehrozí.
Vlivy na další ekosystémy

Záměrem nejsou dotčeny jiné než popsané ekosystémy. Vliv lze označit za nulový.
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 Evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Posuzovaný záměr negeneruje žádné vlivy na nejbližší evropsky významné lokality a
ptačí oblasti jako zájmová území soustavy Natura 2000 v řešeném regionu, jak dokládá i
přiložené stanovisko KÚ Středočeského kraje podle § 45 i zákona o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění (viz příloha oznámení).
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D.I.7. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Širší zájmové území má výrazně urbanizovaný charakter s potlačenou přírodní
hodnotou. Přírodní hodnotu místa krajinného rázu lze hodnotit jako průměrnou až
sníženou.
V zájmovém území se nenachází žádné hodnotné kulturní a historické dominanty
krajiny - stávající podnikatelské objekty předurčují stávající charakter zájmového území
z hlediska jeho urbanizovaného charakteru.
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: - realizací záměru nedojde k vytvoření nové
charakteristiky území, poněvadž jde o novostavbu na většinově nezpevněných
plochách, v těsné návaznosti na provozní areály a panelovou bytovou výstavbu, a to
včetně výškových parametrů a předpokládaného měřítka. Vliv je možno pokládat za
malý a málo významný.
2. Narušení stávajícího poměru krajinných složek: - Ten je již dnes nevyvážený,
poněvadž převládají významné negativní charakteristiky: liniové dopravní trasy ,
provozní objekty. V daném kontextu stoupá význam sadových úprav, zejména před
nově navrhovaným objektem parkovacího domu.
3. Narušení vizuálních vjemů: - Záměr vzhledem k charakteru okolní obytné zástavby
nebude vytvářet novou pohledovou dominantu, vzhledem ke stávajícímu charakteru
okolní zástavby však tento vliv nelze označit za velký a významný.
4. Dálkové pohledy - V kontextu polohy se tyto vlivy neprojeví, záměr neznamená
realizaci výškové bodové dominanty. Bez vlivu.
Na základě provedeného rozboru pokládají zpracovatelé Oznámení za potřebné
doporučit:
• v rámci projektu pro stavební povolení předložit komplexní projekt sadových úprav areálu s tím,
že podle prostorových možností bude řešena kombinovaná pásová a skupinová výsadba dřevin

D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměr nevyžaduje zvláštní infrastrukturu nebo vyvolané investice, které by mohly
ovlivnit charakter krajiny (městského organismu), stav ekosystémů či způsob využití
území.
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad
na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty
nemateriální povahy.
Určitým nebezpečím však je ruderalizace území v rámci dočasného deponování
materiálů a po jejich odvezení v důsledku nedostatečné rekultivace, skrývky a ukládání
živinově bohatých materiálů vytváří ideální předpoklady pro šíření neofytních a
invazních druhů rostlin s možností jejich zavlečení i do hodnotnějších enkláv a prostorů
v okolí zájmového území.
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D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Posuzovaný záměr je v daném území předkládaným oznámením posouzen ze všech
podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se
jedná o aktivitu navrhovanou v zóně určené pro obdobné záměry. Z této skutečnosti se
také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru na životní
prostředí. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly D.I. předloženého
oznámení je patrné, že určité vlivy z hlediska velikosti a významnosti lze očekávat
zejména v oblasti vlivů na obyvatelstvo. Uvedené vlivy jsou zejména z hlediska
akustické situace vyhodnoceny hlukovou studií s tím, že počáteční akustická situace
byla v zájmovém území zjišťována měřením. Z hlediska akustické situace v území je
patrné, že navržené řešení nepředstavuje významnou změnu akustické situace podél
příjezdových komunikací k navrhovanému areálu. Vzhledem k napojení objektu na CZT
souvisí s předkládaným záměrem pouze emise z vyvolané dopravy na přilehlé
komunikaci a parkovišti, které jsou vyhodnoceny v rámci rozptylové studie. Příspěvky
záměru lze označit za malé a málo významné.
S ohledem na výstupy předchozí části lze konstatovat, že není překročeno lokální
měřítko významnosti vlivů na přírodu a krajinu, spojených s navrhovaným záměrem.
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou 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.III. Údaje o možných
přesahujících státní hranice

významných

nepříznivých

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

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 aktualizované
hlukové studie pro stavební povolení
s ohledem na očekávané hlukové parametry
stacionárních zdrojů hluku rozhodne orgán ochrany veřejného zdraví

•

součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby bude akustická studie pro etapu
výstavby, která bude organizačními opatřeními (vyloučením souběhu nejhlučnějších
stavebních mechanismů) a technickými opatřeními (použitím méně hlučné stavební techniky)
dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby, respektive budou navržena další
technická nebo organizační opatření, která budou z hlediska hluku z etapy výstavby
akceptovatelná orgánem ochrany veřejného zdraví ve vztahu k hygienickému limitu pro etapu
výstavby

•

veškeré srážkové vody související s nárůstem zastavěných a zpevněných ploch budou
odvedeny do veřejné městské stoky DN1200; pro zachycení přívalových srážek bude
provedena retence dešťových vod v potrubí DN600 tak, aby byla respektována odtoková
kapacita stávající DN200; přesnější výpočet požadované retence bude doložen v další
projektové přípravě záměru

•

vody ze zpevněných ploch potenciálně kontaminovaných ropnými produkty budou opatřeny
odlučovačem ropných látek; koncentrace ropných látek na výstupu z odlučovače bude
splňovat limit kanalizačního řadu města Hradec Králové

•

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

•

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

•

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

•

v rámci další projektové přípravy nastavit harmonogram terénních prací takovým způsobem,
aby bylo možné zajistit přesazení cennějších dřevin (zdravé lípy a platany, dříny) do prostorů
před obchodním centrem; přesazení dřevin zajistit odbornou specializovanou firmou

•

v rámci projektu pro stavební povolení předložit komplexní projekt sadových úprav areálu
s tím, že podle prostorových možností bude řešena kombinovaná pásová a skupinová výsadba
dřevin

•

při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i
specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na
celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a
progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných
technologií)

•

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

•

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

před zahájením prací zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a její uložení na mezideponii, a
následně ji využít pro konečné sadové úpravy

•

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

•

skrývky pro přípravu ploch realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu snížení
vlivů na populace epigeického hmyzu

•

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

•

zemní práce provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě
nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií
zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a
ostatních potenciálních zdrojů prašnosti; dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku
pro čištění vozovek především v průběhu zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů
a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

zabezpečení úklidu sněhu z parkovacích ploch zajistit především
minimalizovat použití likvidačního chemického posypu

•

v období vhodných klimatických podmínek realizovat po zahájení zkušebního provozu měření
hluku u nejbližších objektů obytné zástavby pro ověření závěrů hlukového posouzení; výběr
měřících míst konzultovat s orgánem ochrany veřejného zdraví; zvýšenou pozornost věnovat
především výpočtovému bodu č.2 (Mrštíkova č.p.1116)
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady:
§
§
§

literární údaje (viz seznam literatury)
terénní průzkumy
osobní jednání

Problematika hluku ze stacionárních zdrojů byla zpracována dle Podkladů pro
navrhování a posuzování průmyslových výrob - stavební akustika, problematika hluku z
mobilních zdrojů byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z
dopravy - VÚVA Praha s pomocí programu HLUK+, verze 8.07. Hodnocení vlivu imisí
z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění bylo provedeno podle metodiky
SYMOS 97, verze 2006.
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D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování oznámení (dokumentace)
Oznámení bylo připravováno na základě připravené dokumentace záměru pro územní
řízení.
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 předkládaného záměru
posouzen ze všech podstatných hledisek. Vypracované oznámení tak předkládá
základní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí pro další proces posuzování vlivů na životní prostředí.
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G. VŠEOBECNĚ
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Předmětem předkládaného oznámení je záměr „Stavební úpravy, nástavba a přístavba OC
FUTURUM Hradec Králové“. Jedná se o záměr dle přílohy č.1, kategorie II: 10.6 Skladové
nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2
zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání
v součtu pro celou stavbu, kde příslušným úřadem pro proces posuzování vlivů na životní
prostředí je Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Situace záměru je patrná z následujících obrázků:
Stávající stav

Navrhovaný stav
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Záměr lze charakterizovat v cílovém stavu následující kapacitami:
Objekt

zastavěné plochy
parkoviště, komunikace, chodník
zelené plochy
počet parkovacích míst

Zastavěná plocha ( m2)
Stávající stav

Zastavěná plocha ( m2)
Výhledový stav

23 757
2 394
4 345
1 257

29 220
398
878
1 319

Poznámka: Plochy areálu jsou uváděny bez zastavěné části OD TESCO a k němu přiléhajícího
obslužného dvora, protože v rámci posuzovaného záměru zde nedochází k žádným změnám
Stavba má obchodní - nevýrobní charakter. Prodejny v rámci rozšíření OC FUTURUM budou
zabezpečovat prodej variabilního průmyslového zboží. Kumulaci s jinými vlivy lze shledávat
v navýšení dopravy na komunikačním systému.
Stavba je navržena jako doplnění a rozšíření stávajícího areálu obchodního centra (OC)
FUTURUM v Hradci Králové. Hlavní stavební objekt stávajícího centra obsahuje čtyři základní,
vzájemně propojené části:
-

-

obchodní dům TESCO, jako hlavní nájemce
nákupní galerie s maloobchodními nájemními jednotkami, včetně restaurace, rychlého
občerstvení a potřebného sociálního, technického a kancelářského zázemí jak pro personál
tak návštěvníky
kryté nadzemní parkoviště pro komfortní parkování osobních vozidel
multikino s 8 kinosály a potřebným zázemím, vybudované na střeše nákupní galerie

Určujícím prvkem celého projektu je nástavba jednoho podlaží nákupní galerie pro
maloobchodní nájemní jednotky, na střeše objektu stávající obchodní galerie a nadzemních
garáží. Princip provozního a dispozičního řešení je obdobný jako u spodního podlaží. Na galerii,
která je ve své centrální části propojena atriem se spodním podlažím, jsou navěšeny
maloobchodní prodejní jednotky, ve kterých kromě hlavní prodejní plochy bude vybudováno
veškeré potřebné zázemí pro jejich provoz, jako jsou sklady, sociální zázemí, kanceláře, apod.
Konkrétní nájemci nejsou v době zpracování oznámení EIA známi, ale uvažuje se s jednotkami
pro maloobchodní nepotravinářský prodej spotřebního zboží širokého rozmezí sortimentu
charakteru módního oblečení, obuvi, kosmetiky, elektroniky apod. a s jednotkami drobných
služeb. Samostatně jsou navrženy sociální zařízení pro zákazníky a technické zázemí pro
nájemce včetně denní místnosti a WC zaměstnanců. Nová centrální galerie je zároveň navržena
jako hlavní vstup do stávajícího multikina, jehož provoz bude tímto více začleněn do fungování
celého obchodního centra. Objekt je vybaven potřebnými únikovými cestami a dalšími
opatřeními pro situaci při požáru. Po vnějším obvodu střešní nástavby je ponechán prostor pro
hlavní obslužnou komunikaci a kolmá parkovací stání osobních automobilů návštěvníků.
Stávající střecha obchodní galerie je využívána jako parkoviště osobních automobilů
návštěvníků celého centra a především multikina. Plánovanou nástavbou bude zrušena
převážná část těchto parkovacích stání. Z tohoto důvodu je v rámci rozšíření obchodního centra
navržena přístavba vícepodlažního nadzemního parkovacího domu, provozně propojeného se
stávajícím systémem vnitřního a nástřešního parkování a s dostatečnou kapacitou pokrývající
potřeby rozšířeného centra. Nová přístavba je navržena tak, aby nebyla narušena stávající
funkce nově zastavované plochy jižního dvorního traktu, tedy hlavní zásobovací tepny, plochy
pro odpadového hospodářství a energetického centra obchodní galerie.
Pro objekt je zajištěno připojení na potřebné sítě technického zařízení a komunikace pro přístup
zákazníků jak pěší, automobilový tak hromadnou dopravou, pro příjezd zásobovacích vozidel,
odvoz odpadků i hasičských zásahových jednotek.
Navrhovaná stavba bude napojena na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu dané lokality.
Vjezd pro osobní automobily do stávajících i nově navrhovaných nadzemních garáží je zajištěn
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dvěmi stávajícími sjezdy a to z ulice Mrštníkové a Brněnské, které zůstanou bez změn. Největší
intenzita dopravy se předpokládá, stejně jako v současnosti, sjezdem z ulice Mrštíkova.
Na stávající sjezd z ulice Brněnské bude nově napojen zásobovací vjezd do dvorního traktu
s nově navrhovanými nadzemními garážemi. Tak aby nebyly narušeny stávající zásobovací
trasy novou přístavbou garáží, je tento objekt navržen na sloupovém „podstavci“ překlenujícím
stávající dvůr a umožňujícím tak příjezd ke stávajícím zásobovacím rampám a vstupům do
objektu OC FUTURUM. Systém zásobování, včetně samostatného zásobovacího vjezdu z ulice
Mrštíkova, pro obchodní dům TESCO, zůstává stávající beze změn.
Základními a řídícími stavebními objekty celé akce je nástavba 1 podlaží obchodní galerie
s nájemními jednotkami a přístavba vícepodlažních garáží. V souvislosti s těmito objekty budou
dále řešeny přeložky a nové areálové rozvody inženýrských sítí včetně nové trafostanice.
Pro vnitro-areálové řešení dopravy a pro napojení areálu na dopravní síť lokality jsou navrženy
komunikační a parkovací plochy, včetně odvodnění a příslušného dopravního značení. Stavba
bude kompletována úpravami a doplněním stávajícího oplocením areálu a dále pak konečnými
terénními a sadovými úpravami, včetně výsadby vzrostlé zeleně.
Rozdělení navrhované stavby na dílčí stavební objekty je navrženo následovně:
SO 01
SO 02
SO 03
SO 04
SO 05
SO 06
SO 07
SO 08
SO 09
SO 10
SO 11
SO 12
SO 13
SO 14

Příprava území
HTÚ – hrubé terénní úpravy
Střešní nástavba nákupní galerie
Přístavba nadzemních garáží
Úpravy stávajícího objetu OC FUTURUM
Areálové rozvody kanalizace – nové rozvody a úpravy stávajících
Areálové rozvody vodovodu – nové rozvody a úpravy stávajících
Nová trafostanice a areálové rozvody VN, NN, VO – nové rozvody a
úpravy stávajících
Úprava přípojky a areálových rozvodů sdělovacích kabelů
Úpravy stávajících horkovodů
Komunikace a dopravní značení – veřejné a areálové
Oplocení
KTÚ – konečné terénní úpravy
Sadové úpravy

V příslušné části oznámení je uveden stručný popis jednotlivých SO v rozsahu potřebném pro
proces posuzování vlivů na životní prostředí.
Etapa výstavby může představovat částečné narušení faktorů pohody. Případnou sekundární
prašnost lze technicky eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou formulována
v příslušné části předkládaného oznámení odpovídající doporučení.
Vzhledem k charakteru záměru představuje posuzovaný záměr nové zdroje znečišťování
ovzduší. Je vyhodnocen příspěvek předkládaného záměru v oznámení prezentovaných
variantách, vyhodnocujících příspěvky záměru k imisní zátěži. Výsledné příspěvky k imisní
zátěži z dopravy lze u nejbližších objektů obytné zástavby označit za malé a málo významné.
Pro posouzení počáteční akustické situace v zájmovém území bylo provedeno měření hluku
spojené s dopravně inženýrským průzkumem. Protokol z měření je doložen v samostatné
příloze předkládaného oznámení. Z výstupů měření je patrné, že ve stávajícím stavu jsou
překračovány hygienické limity jak pro denní, tak pro noční dobu.
Zpracovatel akustické studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na program
HLUK+, verze 8.10 profi na základě registrační karty z ledna 2000. Vyhodnocení akustické
situace v zájmovém území je řešeno v akustické studii, která je přílohou předkládaného
oznámení.
Ve vztahu k hlukové zátěži z výsledků výpočtů vyplývá, že změna v akustické situaci
v porovnání stávajícího a výhledového stavu je nevýznamná a měřením neprokazatelná při
zadané vyvolané dopravě posuzovaného záměru s tím, že stávající hlukové limity jsou již ve
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stávajícím stavu překračovány pro denní i noční dobu. Z hlediska samotného příspěvku záměru
lze konstatovat, že nebude docházek k překračování základních hygienických limitů pro denní
respektive noční dobu s tím, že je doporučeno věnovat zvýšenou pozornost obytnému objektu
č.p. 1116 v ulici Mrštíkova.
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.
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu bylo provedeno vyhodnocení příspěvků
záměru k imisní zátěži u nejbližších objektů obytné zástavby pro stávající a výhledový stav,
přičemž toto porovnání imisní situace bylo provedeno pro NO2, PM10 a benzen jako
charakteristické látky související s dopravou. Výpočty neprokazují výraznější změnu v imisní
situaci v zájmovém území.
Se záměrem souvisí nárůst zpevněných a zastavěných ploch. Vzhledem k navrhované retenci
pro přívalové srážky nedojde k výraznějšímu negativnímu vlivu z hlediska odvodnění oblasti.
Potenciální riziko kontaminace z hlediska vlastního hodnoceného záměru může nastat v etapě
výstavby. Pro eliminaci tohoto rizika jsou v doporučeních této dokumentace v etapě výstavby
navržena odpovídající opatření.
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.
Srážkové vody z komunikací budou podchyceny do dešťové kanalizace a vyčištěny na
požadované zbytkové znečištění v odlučovači ropných látek a dále odváděny přes retenci do
jednotné kanalizace. Čisté srážkové vody ze zastavěných ploch budou přes retenci odváděny
přímo do jednotné kanalizace.
V rámci předkládaného záměru nedochází k záboru ZPF respektive PUPFL.
Realizace záměru není spojena s výraznější změnou místní topografie a nemá vliv na stabilitu a
erozi půdy. Navrhovaný objekt se svými parametry významněji neodlišuje od charakteru již
existujících objektů v zájmovém území.
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.
Záměr je realizován na pozemcích v kategorii ostatní nebo zastavěná plocha, částečně na
nezpevněných plochách. Jsou dotčeny jen běžné druhy rostlin – nedochází tedy k ohrožení
populací těchto druhů, zvláště chráněné nebo regionálně vzácné druhy rostlin se na ploše
výstavby nenacházejí.
Záměr neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů
živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor; jde vesměs o novostavbu na antropogenně
podmíněných stanovištích.
Se záměrem je spojeno kácení prvků dřevin rostoucích mimo les. V rámci vypracování
oznámení byl zpracován dendrologický průzkum včetně ohodnocení kácených dřevin. Je
doporučeno zdravé jedince lip, platanů a dřínů využít v rámci projektu sadových úprav.
Z hodnocení části dokumentace, týkající se územního systému ekologické stability krajiny
vyplývá, že záměr vlastní výstavby se nedotýká žádného stávajícího ani navrhovaného
skladebného prvku ÚSES ani žádného kosterního prvku ekologické stability krajiny zájmového
území.
V kontextu základních aspektů ovlivnění krajinného rázu ve vazbě na obsah dikce § 12 zák. č.
114/1992 Sb. v platném znění je možno konstatovat, že se záměrem s ohledem na stávající
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charakter území již nedojde v zájmovém území k významnějšímu negativnímu ovlivnění
krajinného rázu.
Záměr nevyžaduje zvláštní infrastrukturu nebo vyvolané investice, které by mohly ovlivnit
charakter krajiny (městského organismu), stav ekosystémů či způsob využití území. Záměr
v sobě neobsahuje prostory, které by vyžadovaly zvláštní ochranu ohledně radonového rizika.
Určitým nebezpečím však je ruderalizace území v rámci dočasného deponování materiálů a po
jejich odvezení v důsledku nedostatečné rekultivace, skrývky a ukládání živinově bohatých
materiálů vytváří ideální předpoklady pro šíření neofytních a invazních druhů rostlin s možností
jejich zavlečení i do hodnotnějších enkláv a prostorů v okolí zájmového území.
Jiné, než výše uvedené, vlivy na ostatní složky životního prostředí lze označit za malé málo
významné.
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