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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.I. Obchodní firma
3D Auto spol. s.r.o.

A.II. IČO
27508749

A.III. Sídlo
Arnošta z Pardubic 2082
530 02 Pardubice – Zelené předměstí

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
pro proces posuzování vlivů na základě plné moci zastoupen:
Oznamovatel:

Lucie Holšteinová
U Cukrovaru 150
503 02 Předměřice nad Labem
IČO: 73771821
tel.: 777 162 155

Plná moc je doložena na následující stránce:
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Název záměru:
Autoservis vč. přípojek na pozemcích st.p.č. 549/15, p.č. 12928/20 a p.č. 12928/21,
Vážní ul., Hradec Králové – Slezské předměstí
Zařazení záměru:
Předložený záměr spadá do kategorie II, bod 10.1 – Zařízení ke skladování, úpravě
nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě,
energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů.
Příslušným úřadem pro proces EIA je Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Jedná se o autoservis pro osobní vozidla se zpracováním autovraků. K tomuto účelu
bude sloužit výstavba montované haly, kterou lze charakterizovat následovně:
ü
ü
ü
ü

celková délka:
celková šířka:
výška po hřeben:
modul:

28,38 m
12,42 m
5,43 m
6,00 m

Dle podkladů oznamovatele se bude jednat o cca 40 oprav vozidel měsíčně a o
zpracování 10 autovraků za měsíc.
Z hlediska nároků záměru na plochy lze provést následující srovnání:
Stávající stav:
ü
ü
ü
ü

celková výměra pozemků:
1 206,0 m2
zpevněné plochy:
640,0 m2
zastavěné plochy:
350,0 m2
nezastavěná plocha stavebních pozemků:
206,0 m2

Nový stav:
ü
ü
ü
ü
ü

celková výměra pozemků:
1 206,0 m2
zpevněné plochy:
493,0 m2
zastavěné plochy – nová hala:
352,5 m2
zastavěné plochy – stávající zkrácená hala: 189,0 m2
nezastavěná plocha stavebních pozemků:
176,0 m2

Z uvedeného přehledu je patrné, že se záměrem je spojen celkový nárůst nových
zpevněných a zastavěných ploch o 4,5 m2.
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B.I.3. Umístění záměru
kraj:
obec:
katastrální území:

Královehradecký
Hradec Králové
Slezské předměstí

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr je situován do zastavěného území města Hradec Králové. Stávající prostor je
značně neudržovaný a nevyhovující pro záměr výstavby nového autoservisu. Protože
k tomuto pozemku je příjezd zajištěn po stávající páteřní komunikaci v areálu VCES,
lze v zásadě konstatovat, že doprava na komunikačním systému se nemění, tudíž
záměr nevyvolává nové synergické vlivy v zájmovém území.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Na území České republiky je každým rokem uvedeno do provozu několik set tisíc
nových nebo ojetých automobilů. Současně s tím jak stoupá koupěschopnost obyvatel
stoupají i požadavky na kvalitu a technické vybavení automobilů. Dochází
k vyřazování starých vozidel, které jsou v současné době demontovány buďto
„svépomocí“, což neodpovídá současným právním předpisům nebo jsou odvážena do
zařízení, která jsou vybavena na likvidaci vozidel v souladu se stávajícími právními
předpisy. Z hlediska použitelné technologie lze použít sofistikované drtící a
automatické třídící linky pro likvidaci autovraků (jedná se o technicky složité a velmi
drahé zařízení s velkou energetickou spotřebou a malým podílem lidské práce) nebo
použít linku pro demontáž vozidel (jedná se o způsob likvidaci vozidel s velkým
podílem ruční práce, ale s menším nárokem na energii), kde budou jednotlivé
druhotné suroviny získané z demontáže vozidel roztříděny pracovníky dle
katalogového čísla odpadů, dále budou předávány ke zpracování dalším odběratelům
a v případě nevyužitelných odpadů budou předány oprávněným osobám k likvidaci
v souladu s platnými právními předpisy.
Území ve Skladištní oblasti, bylo historicky zřízeno jako sídlo velkých i malých firem
lehké průmyslové výroby. Dle platného územního plánu je území určeno pro aktivitu
podobného druhu. Stavba je realizována za účelem dalšího využití stávajícího,
v současné době nevyužívaného objektu. Nová hala bude postavena kolmo k hale
stávající. Stavba má význam z hlediska rozvoje drobného podnikání, které je městem
Hradec Králové podporováno.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Hala autoservisu je situována ve stávajícím areálu firmy „ELEKTRO MOSEV spol.
s r.o. na Slezském Předměstí v Hradci Králové. Vlastní objekt tvoří lehká ocelová
nosná konstrukce, opláštěná a zastřešená panely KINGSPAN. Dispozičně je objekt
členěn na montážní halu a provozní zázemí.
Založení objektu je provedeno na základových patkách. Mezi patkami budou
provedeny základové trámy pro provedení zdiva soklu.
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Přístup do haly zajišťují dvoje vjezdová vrata a troje vstupní dveře, z nichž jedny jsou
integrovány do vjezdových vrat.
Denní osvětlení haly zajišťují okna a tři střešní světlíky.
Hala je vybavena osvětlením, přívodem vody pro sociální zařízení a montážní halu.
Vytápění je navrženo kombinovaně, montážní hala je vytápěna kotlem na dřevěné
peletky, provozní zázemí je vytápěno klimatizačními jednotkami. Požadované
parametry vnitřního prostředí zajišťují větrací jednotky a okna.
Základní parametry haly autoservisu jsou následující:
ü
ü
ü
ü

celková délka:
celková šířka:
výška po hřeben:
modul:

28,38 m
12,42 m
5,43 m
6,00 m

Hala autoservisu je členěna na tyto prostory:
§
§
§
§
§
§
§

montážní hala
šatna – sociální zařízení
WC
předsíň
chodba
kancelář vedoucího
kancelář účetní

Technické řešení:
Základem zařízení na demontáž odpadů (autovraků) je nová demontážní hala
s betonovou podlahou spádovanou do bezodtokových kanálků, které jsou podél stěn,
včetně příjezdových vrat. Přímo v hale je navíc výklenek s ekologickým mycím stolem.
Hala je součástí celého stavebního komplexu. Podlaha haly je provedena z betonu
s podpovrchovou izolací po celé ploše vytaženou na stěny do výše 20 cm. Povrch
betonu je opatřen nátěrem odolným působení ropných látek. Celý vnitřní prostor haly
tvoří záchytnou jímku. Součástí technologie jsou mechanické zvedáky a zařízení na
odsávání provozních kapalin z autovraků.
Dočasné shromažďování nebezpečných, pevných a kapalných odpadů, bude
uskutečňováno ve vyhrazeném prostoru, který je v samostatné stavbě mimo stavební
objekt. Jeho podlaha je bezespárová, betonová s povrchovou úpravou provedenou
z materiálu odolného působení ropných látek, spádovaná do bezodtokové vybíratelné
jímky.
Pevné odpady, které nemají nebezpečné vlastnosti (železné a barevné kovy, plasty a
pod.) jsou umístěny do kontejnerů na volném prostranství zabezpečené proti odcizení.
Stávající hala na autovraky zbavené provozních kapalin je zabezpečená proti vniknutí
dešťových vod, podlaha bude provedena z litého asfaltu spádovaná do samostatně
vybíratelné jímky. Autovraky zbavené provozních kapalin budou skladovány na volném
vyasfaltovaném prostranství. Skladové a přepravní kontejnery budou vyhovovat pro
druh skladovaných látek.
Všechny skladové kontejnery nebezpečných odpadů budou vybaveny označením
skladovaného odpadu včetně příslušného identifikačního listu.
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Pro demontážní práce budou používány běžné pracovní pomůcky a nástroje
používané v autodílnách např: zařízení na odsávání provozních náplní, mycí stůl s
recirkulací odmašťovací kapaliny, řezné nástroje (flexa) a pod. Nebudou se zde
používat autogenní svařovací (pálicí) soupravy.
Venkovní prostory určené jednak pro skladování kovových částí automobilů (pouze
"holé" karoserie, zbavené nebezpečných součástí) a pro nakládání odpadů nemajících
nebezpečné vlastnosti, budou spádovány do veřejné kanalizace.
Nakládka (manipulace) s uzavřenými obaly s kapalnými odpady, které mají
nebezpečné vlastnosti (ropné látky) bude prováděna na zabezpečené ploše ve
shromaždišti nebezpečných odpadů.
Dovezený autovrak je z dopravního prostředku (odtahové auto nebo přívěs za osobní
auto) sejmut v hale zvedacím zařízením a uložen na mechanický zvedák (demontážní
stolici). V případě, že nebude možno autovrak sejmout z vozidla v hale bude sejmut
z vozidla pod přístřeškem pro autovraky s náplněmi. Veškeré tyto manipulace (sejmutí)
s dovezenými autovraky budou prováděny na vodohospodářsky zabezpečených
plochách – v demontážní hale nebo pod přístřeškem.
Z motoru vozidla, převodovky a rozvodovky budou odsáty všechny provozní náplně
(oleje, brzdová kapalina, chladicí kapalina, eventuelně pohonné hmoty pokud budou
v autovraku obsaženy). Odsávané kapaliny budou při odsávání tříděné podle
jednotlivých druhů tak aby nemohlo dojít k jejich smíchání. Manipulace s kapalnými
odpady budou prováděny pouze na vodohospodářsky zabezpečených plochách jednak
v demontážní hale nebo ve shromaždišti odpadů.
Po odsátí těchto prostředků se vyjme motor s převodovkou a rozvodovka a na mycím
stole se demontují. Dále se z vraku vyjmou sedačky a snese se tapetování. Použitelné
součásti se nakonzervují a předají autodílně na uložení. Nepoužitelné součásti se
zbaví pozůstatků ropných látek a roztříděné se uloží do kontejnerů. Autobaterie se
uloží do přepravní plastové bedny ve shromaždišti nebezpečných odpadů. Totéž se
provede i s vyprázdněnou nádrží pohonných hmot. Takto upravený autovrak již
nevykazuje nebezpečné vlastnosti a je možno jej uložit na volném prostranství na
vyasfaltované ploše. Celý proces bude zabezpečen pracovníky s denní pracovní
dobou (8,5 hod/den, 5 dnů v týdnu).
Popis technologických kroků
Každý výrobce automobilů musí do půl roku od zavedení typu automobilu na trh
vydat pokyny k demontáži vozidel a podle tohoto postupu budou probíhat
demontážní práce. Posuzovaný záměr využívá technologii úplné demontáže
vybraného autovraku tj. bez použití šrédru. Do demontážního areálu budou
vybrané autovraky dováženy ze sběrných míst, kde budou vydávány i doklady
umožňující odhlášení z evidence vozidel. Předpokládaný postup činností v areálu
demontážního střediska je:
a)

Příjem vybraných autovraků včetně zvážení a provádění příslušných záznamů a vedení
evidence

b)

Skladování vybraných autovraků a jejich částí s obsahem nebezpečných látek
(skladování bude probíhat v zastřešeném prostoru bez možnosti styku s dešťovou
vodou).
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c)

Odčerpání provozních kapalin
Rakousko)

(zařízení renomovaného dodavatele např. SEDO

palivo
motorový olej
převodový olej
olej z rozvodovky
olej z hydrauliky
chladící kapalina
nemrznoucí směsi
brzdové kapaliny
náplně klimatizačního systému (odčerpávání se bude provádět pomocí uzavřeného
systému)
- a jiné kapaliny obsažené ve vybraném autovraku, pokud nebudou nutné pro opětovné
použití příslušných částí
-

Bude užívána dekontaminační lávka – speciální zařízení, které dokáže z vybraného autovraku
odsát jednotlivě všechny kapaliny a odvést je do příslušných skladovacích nádob)
d)

Odnětí dílů s dalšími nebezpečnými látkami
- baterie
- nádrže na zkapalněný nebo stlačený plyn
- potenciálně výbušné součásti (např. airbagy)
- díly s obsahem rtuti (bude-li to technicky proveditelné)

e)

Skladování autovraků a jejich částí bez materiálů a součástek uvedených v bodě c) a d)
(tento operační krok bude v posuzovaném případě jen teoretický, neboť po dokončení
operací dle bodu d) bude následovat úplná demontáž vybraného autovraku)

f)

Demontáž autovraku spočívá ve vyjmutí
- katalyzátoru
- pláště pneumatik
- části z plastů (nárazníky, kryty kol, mřížky chladiče, přístrojová deska, nádrže na
kapaliny atd.)
- textilií (koberce, potahy sedaček atd.)
- technologické polymery (sedačky, polstrování)
- pryžové díly
- sklo
- kovové části obsahující měď, hliník, hořčík
- kabeláž

Pro demontážní práce bude použito pneumatické a elektrické ruční nářadí typu NAREX,
BOSCH, MAKITA, dále bude používány ruční hydraulické nůžky a pro odsávání nečistot a
prachových částic bude používán průmyslový vysavač)
g) Skladování části vozidel, které lze opětovně použít a které neobsahují žádné kapaliny
(zaolejované díly budou umyty na mycím stole typu STABIL Maxi od fy QTS Hradec
Králové a uloženy do skladu)
h)

Skladování části vozidel, které lze opětovně použít a které obsahují kapaliny
(zaolejované díly budou umyty na mycím stole typu STABIL Maxi od fy QTS Hradec
Králové a uloženy do skladu náhradních dílů)
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i)

Skladování odpadů určených k využití nebo odstranění
(po demontáži budou využitelné odpady přepracovány na suroviny a přemístěny do
skladové haly)

j)

Skladování zbytkových karoserií k odvozu nebo dalšímu zpracování
(karoserie budou po odstrojení slisovány hydraulickým lisem (např. paketovací lis CPB
výrobce ŽĎAS Žďár nad Sázavou) na blok o výšce max. 0,8 m a takto budou uloženy ve
skladové hale, týdenní produkce bude předpokládat odvoz 2 kontejnerů se slisovanými
bloky)

k)

Lisování, drcení a nakládání s odpady z těchto operací vzniklých
(nevyužitelné části odpadů budou shromažďovány v kontejnerech a po jejich naplnění
budou odvezeny na příslušnou skládku)

l)

Vážení odpadů při odvozu z areálu k využití nebo odstranění a provádění příslušných
záznamů a vedení evidence

Zařízení autoservisu:
Zvedák pro osobní vozidla nosnost 3t - typ FOG – 4449140b
Ruční bruska 1500W
Vrtačka ruční 150W
Sada ručního nářadí – gola sady
Šroubováky sady
Kombinačky apod.
Diagnostika – notebook + kabeláž
Police a skříně na nářadí
Ponk se svěrákem
Odsávačka na mot. olej (výměny olejů)
Ruční lis na ložiska
Kompresor na vzduch Orlík 2kW
Sada vzduchového nářadí na povolování šroubů
Horkovzdušná pistole
HG550 1800W
Příruční vozík do nosnosti 100kg (převoz pneu apod.)
CO CEMPPI MIGGER SUPER
Příruční zvedací zařízení ART.GP5/DE 500kg
Aku vrtačka
VAP AW131 od fy Makita
Podpěrný hever FOG 4619112 do 750kg
Nabíječka Dinamic 210 od fy Telmin

- 3ks
- 1ks
- 1ks
- 3ks
- 5ks
- 1ks
- 5ks
- 3ks
- 1ks
- 1ks
- 1ks
- 1ks
- 1ks
- 1ks
- 1ks
- 1ks
- 2ks
- 1ks
- 1ks
- 1ks

Autoservis bude v provozu v pracovní dny 08,00 hod- 18,00 hod. v pracovní dny,
v sobotu 08.00 -12.00 hod.

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

2009
2010
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B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Královéhradecký kraj, Hradec Králové
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Nejbližším navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování vlivů na životní
prostředí bude vydání územního rozhodnutí na uvedený záměr, pokud oznamovatel
splní veškeré podmínky vznesené stavebním úřadem.
Situace plochy výstavby je patrná z následujících podkladů:

Situace záměru
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Situace záměru

14

AUTOSERVIS vč. přípojek na pozemcích st.p.č. 549/15, p.č.1928/20 a p.č.1928/21, Vážní ul.,
Hradec Králové – Slezské Předměstí
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

15

AUTOSERVIS vč. přípojek na pozemcích st.p.č. 549/15, p.č.1928/20 a p.č.1928/21, Vážní ul.,
Hradec Králové – Slezské Předměstí
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

16

AUTOSERVIS vč. přípojek na pozemcích st.p.č. 549/15, p.č.1928/20 a p.č.1928/21, Vážní ul.,
Hradec Králové – Slezské Předměstí
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

17

AUTOSERVIS vč. přípojek na pozemcích st.p.č. 549/15, p.č.1928/20 a p.č.1928/21, Vážní ul.,
Hradec Králové – Slezské Předměstí
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Pozemky pro výstavbu se nacházejí katastrálně na k.ú. Slezské předměstí. Záměr
nepředstavuje trvalý ani dočasný zábor ZPF respektive PUPFL. Posuzovaný záměr je
realizován na následujících pozemcích v k.ú. Slezské předměstí, Hradec Králové, vše
v kategorii ostatní a zastavěná plocha:
ü 1928/20 - ostatní plocha
- 650 m2
ü 549/15 - zastavěné plochy nádvoří – 368 m2
ü 1928/21 - ostatní plocha
– 188 m2
Celkem......................................................1.206 m2
Záměr tudíž nepředstavuje žádné nároky na ZPF respektive PUPFL.
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných území přírody ve
smyslu ustanovení § 14 zákona 114/1992 Sb., v platném znění. Ochranná pásma
lesních porostů (§ 14 odstavce 2 zákona 289/1995 Sb. nejsou polohou a vlivy
posuzovaného záměru dotčena. Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody
(§ 37 odstavce 1 zákona 114/1992 Sb.) nejsou rovněž polohou posuzovaného
záměru dotčena.
Do hodnoceného území zasahují ochranná pásma silnice a inženýrských sítí.
Podrobnější specifikace bude uvedena v dokumentaci pro územní řízení. V dalším
textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí.
•

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

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

u podzemního vedení:
§
§

do 110 kV
nad 110 kV

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

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

•

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

•

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

•

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

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

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

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

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

B.II.2. Voda
Výstavba
Množství vody pro etapu výstavby bude závislé na vybavení zařízení staveniště a její
množství bude záviset na počtu pracovníků a způsobu provádění stavebních prací.
Pro pracovníky výstavby bude dovážena balená pitná voda v PET lahvích. Spotřeba
vody pro sociální účely a pro technologii bude stanovena v prováděcích projektech
v závislosti na dodavateli stavby a způsobu provádění stavebních prací. Z hlediska
objemu se bude jednat o nevýznamné množství.
Provoz
Na pozemku staveniště se nachází stávající vodovodní přípojka pro stávající halu.
Část této haly bude zdemolována za účelem uvolnění prostoru na pozemku pro
výstavbu haly navrhované provozovny autoservisu. Stávající přípojka vody rPE 32
bude zkrácena a ukončena v nově navržené hale autoservisu , kde bude umístěn
vodoměr.
Následující výpočet potřeby vody je proveden dle přílohy č. 12 vyhlášky 428/01 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 274/01 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
Celková spotřeba vody pro provoz haly autoservisu je odhadována na:
ü denní spotřeba . 180 l.den-1
ü roční spotřeba.....39,60 m3.rok-1
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B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Výstavba
Pro vlastní výstavbu se předpokládá spotřeba následujících surovinových zdrojů:
- kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukce ploch a vozovky :
Zdrojem těchto materiálu, hojně se vyskytujících v regionu stavby bude standardní těžebna
dodavatelské organizace. Zdroj do 25 km.
- živičné směsi pro kryt zpevněných ploch a vozovky
Zdrojem bude obalovna živičných směsí dodavatelské organizace.Obalovna do 15 km.
- betony
Betonárka do 10 km.
- betonové dlažby, potrubí, armatury
Zdrojem bude dodavatelský systém vybraného dodavatele a toto je mimo území obce.
- betonové prefabrikáty
Zdrojem bude autorizovaná výrobna prefabrikátů – 15 km.
- kameninové a plastové trubky pro stavbu kanalizace a vodovodu

Provoz
Suroviny

Vzhledem k charakteru posuzovaného záměru nejsou předpokládány žádné nároky na
suroviny s výjimkou stavebních materiálů, které budou specifikovány v další projektové
přípravě.
Energie:
Elektrická energie
Výstavba

V době výstavby bude odběr elektrické energie zajišťován ze staveništního rozvaděče.
Elektrická energie bude využita pro osvětlení staveniště a pro pracovní nářadí.
Stávající osvětlení 2.NP bude opraveno a rekonstruováno, aby vyhovovalo novým
skladovacím podmínkám. Před kolaudací stavby bude provedena výchozí revize
elektroinstalace.
Na pozemku staveniště se nachází stávající přípojka elektrické energie pro stávající
halu. Stávající kabelová přípojka elektrické energie CYKY 4 x 25 mm2 bude zkrácena
a ukončena v elektroměrovém pilíři osazeném u haly autoservisu.
Provoz

Elektrická energie
Navrhovaná stavba bude vyžadovat ke svému provozu elektrickou energii pro veřejné
osvětlení a osvětlení stavby:
instalovaný příkon elektrické energie ........................30,20 kW
soudobý příkon ..........................................................14,00 kW
hlavní jistič.................................................................. 32 A
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Zásobování teplem

Vytápění kanceláří a šaten bude pomocí tepelného čerpadla vzduch-vzduch, jedná se
o nástěnné jednotky (pro jednu nástěnnou jednotku jedna jednotka venkovní).
Příkon jednotek 3 ks x 1,5 kW, výkon 4 kW tepelný i chladící.
V hale servisu budou umístěna kamna na peletky od výrobce Kovo Novák. Peletky
jsou (dle výrobce) ekologické palivo s vysokým obsahem energie (cca 5 kW/kg) což
poskytuje vysokou výhřevnost. Vyrábějí se lisováním z dřevěných pilin bez použití
dalších přísad. Vylisovány bývají nejčastěji v průměru 6 mm a délce kolem 25 mm.
Kamna splňují emisní požadavky normy EN 14785.
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Výstavba
Etapa výstavby bude znamenat určité nároky na dopravu, která bude spojena
s dovozem stavebních materiálů a odvozem přebytečného odkopu a odpadů
souvisejících s posuzovaným záměrem. Vyvolané nároky na dopravu v etapě výstavby
by neměly znamenat výraznější narušení faktorů pohody. Vzhledem k charakteru
záměru lze odhadovat, že při realizaci jednotlivých částí záměru může docházet v
průměru k cca 10 pohybům TNA denně.
Provoz
Z hlediska předkládaného záměru je vyvolaná doprava odhadována na 80 pohybů
osobních automobilů za měsíc na běžné opravy, dále je očekáván pohyb 20 LNA za
měsíc související s dovozem autovraků. Dále je očekáváno 10 pohybů TNA/týden
související s odvozem produktů vznikajících při zpracování autovraků.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Výstavba
Bodové zdroje:

V etapě výstavby záměr nepředstavuje žádné bodové zdroje znečištění ovzduší.
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 zátěž kolem 10 pohybů nákladních automobilů/den. 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 plošné zdroje je v rámci posuzovaného záměru uvažována přítomnost nákladních
automobilů na staveništi. Dalším plošným zdrojem může být sekundární prašnost
v etapě výstavby – k její eliminaci jsou v další části oznámení formulována
odpovídající doporučení.
Provoz
Bodové zdroje:

V hale servisu budou umístěna kamna na peletky od výrobce Kovo Novák Znojmo
s následující specifikací:
jmenovitý výkon kamen
spotřeba paliva při jmen. výkonu
hmotnost
rozměry š x h x v
průměr kouřovodu
el. příkon při provozu
kapacita zásobníku paliva
garantované palivo

18 kW
4.9 kg
96 kg
410 / 820 / 1075 mm
80 mm
231 W
50 l
dřevní peletky, průměr 6 mm

Peletky jsou (dle výrobce) ekologické palivo s vysokým obsahem energie (cca 5
kW/kg) což poskytuje vysokou výhřevnost. Vyrábějí se lisováním z dřevěných pilin bez
použití dalších přísad. Vylisovány bývají nejčastěji v průměru 6 mm a délce kolem 25
mm. Kamna jsou vybavena samočinným roztápěním, plynulou regulací výkonu 8-18
kW, plynule regulovatelným profukovacím ventilátorem, který profukuje kamna a
vyfukuje přehřátý vzduch a tím vytápí dle potřeby i prostory značného objemu, 50 l
násypkou na palivo. Palivo stačí doplňovat jednou za cca 10 hodin při maximálním
výkonu kamen. Hoření probíhá za pomoci vlastního odtahového ventilátoru, není
potřeba komínový tah (komín). Kamna splňují emisní požadavky normy EN 14785.
Dle projektových podkladů se předpokládá roční spotřeba 5 000 kg tohoto paliva
ročně. Bilance emisí je patrná z následující tabulky:
Emisní faktor (kg/t dřeva)
tuhé znečišťující látky
12,5
SO2
1,0
NOx
3,0
CO
1,0
org. látky*
0,89
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C

emise (kg/rok)
62,5
5,0
15,0
5,0
4,45
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Liniové zdroje

Z hlediska předkládaného záměru je vyvolaná doprava odhadována na 80 pohybů
osobních automobilů za měsíc na běžné opravy, dále je očekáván pohyb 20 LNA za
měsíc související s dovozem autovraků. Dále je očekáváno 10 pohybů TNA/týden
související s odvozem produktů vznikajících při zpracování autovraků. Pracovní doba
je uvažována 5 dnů v týdnu od 08.00 do 18,00 hod., v sobotu od 08.00 do 12.00 hod.
Tab.: Emise z liniových zdrojů
Komunikace

NOx
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
2.025E-06
0.0485926
PM10
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
1.11E-07
0.0026634

Příjezd na staveniště
Komunikace
Příjezd na staveniště

-1

-1

t/km.rok
g/m.s
0.0121481 3.017E-08

Benzen
-1
kg/km.den
0.0007241

-1

t/km.rok
0.000181

-1

t/km.rok
0.0006659

Plošné zdroje

Plošnými zdroji v rámci posuzovaného záměru budou vyvolané dopravní nároky
související s provozem parkoviště.
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 lze sumarizovat následující sumu
emisí na ujetý kilometr:
Tab.: Suma emisí z plošného zdroje – stání automobilů
-1

parkoviště

g.s
0.0004218

NOx
-1
-1
-1
kg.den
t. rok
g.s
0.0242963 0.0060741 6.285E-06

Benzen
-1
kg.den
0.000362

PM10
-1
-1
-1
-1
t. rok
g.s
kg.den
t. rok
9.051E-05 2.312E-05 0.0013317 0.0003329

B.III.2. Odpadní vody
Výstavba
V procesu výstavby bude docházet k produkci splaškových vod pouze v případě, že
sociální zařízení pro pracovníky výstavby budou napojena na veřejnou kanalizaci.
Pokud tomu tak nebude, budou používána chemická WC a produkce splaškových vod
bude prakticky nulová. Upřesnění bude provedeno v prováděcích projektech stavby.
Provoz
Etapa provozu
V etapě provozu připadají v úvahu:
-

splaškové vody
srážkové vody

Připojení haly servisu bude na kanalizaci je navrženo samostatnou kanalizační
přípojkou z hlavního kanalizačního řadu na pozemku p.č. 76/2
Přípojka je navržena DN 200. Srážkové vody ze střech a zpevněných ploch budou
odváděny páteřní kanalizací stokou A, která bude zaústěna do stávající stoky DN 300
na p.č.76/2, do nové šachty, která zde bude vybudována.
Z podkladů oznamovatele je patrné, že při vypracování dokumentace pro územní
řízení bylo získáno souhlasné vyjádření správce kanalizace k navrhovanému způsobu
odvádění vznikajících splaškových a srážkových vod z areálu autobusového nádraží.
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Splaškové odpadní vody

Bilance splaškových vod vychází z předpokládaných nároků na pitnou vodu a je
odhadována na 39,6 m3/rok. Splaškové vody ze sociálního zázemí autoservisu budou
svedeny nově navrženou přípojkou do stávající šachty jednotné kanalizace areálu a
následně do jednotné kanalizace a ČOV města Hradec Králové.
Dešťové vody

Nový objem dešťových vod v rámci předkládaného záměru v zásadě nevzniká, jak je
patrné z bilance stávajících a očekávaných zpevněných, zastavěných a nezpevněných
ploch:
Stávající stav:
ü
ü
ü
ü

celková výměra pozemků:
1 206,0 m2
zpevněné plochy:
640,0 m2
zastavěné plochy:
350,0 m2
nezastavěná plocha stavebních pozemků:
206,0 m2

Nový stav:
ü
ü
ü
ü
ü

celková výměra pozemků:
1 206,0 m2
zpevněné plochy:
493,0 m2
zastavěné plochy – nová hala:
352,5 m2
zastavěné plochy – stávající zkrácená hala: 189,0 m2
nezastavěná plocha stavebních pozemků:
176,0 m2

Čisté srážkové vody ze střech objektů, nové haly i zkrácené stávající haly budou
svedeny dle požadavku VaK Hradec Králové do otevřené vodoteče, která vede podél
pozemku p.č. 1928/21 - způsob odvádění srážkových vod ze zpevněných ploch
zůstane zachován jako doposud, tedy bude odváděn do jednotné kanalizace areálu
ELEKTRO MOSEV na hranici pozemku p.č. 1928/20. Dále je doloženo vyjádření VaK
Hradec Králové:

V místě, kde budou do kanalizace svedeny veškeré dešťové vody z ploch potenciálně
kontaminovaných ropnými produkty bude osazen plastový odlučovač ropných látek od
firmy HAK EKO s.r.o. Pardubice, typ GSO 5/45-P-5,00-100 NS. Odlučovač bude
osazen na železobetonovou desku a obetonován prostým betonem se zbytkovým
znečištěním odpovídajícím kanalizačnímu řadu města Hradec Králové.
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Součástí technologie je agregát WAP, který je navržen pro mytí ropnými látkami
znečištěných demontovaných částí likvidovaných vozidel. Mytí bude prováděno na
mycím stole, o který bude doplněno technologické zařízení autoservisu. Zachycené
ropou kontaminované mycí vody budou přečerpány z mycího stolu do přepravních
nádob a odváženy smluvně zajištěnou firmou určenou k jejich likvidaci.
B.III.3. Odpady
Výstavba i provoz uvažovaného záměru se tedy řídí zákonem o odpadech a jeho
prováděcími vyhláškami. V rámci uvažovaného záměru lze očekávat vznik odpadů jak
v etapě vlastní výstavby, tak v rámci vlastního provozu.
Výstavba
Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z
vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou
známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí
smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní
dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v
průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě),
včetně jejich následného využití nebo odstranění (tato povinnost bude zapracována do
smlouvy o provedení prací), a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro
třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Předpokládaná struktura
jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v následující tabulce:
Tab.: Přehled odpadů vznikajících v etapě výstavby
pořadové číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

název odpadu
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
čistící tkanina
obaly z papíru a lepenky
obaly z plastů
obaly ze dřeva
obaly z kovů
kompozitní obaly
směs obal. materiálů
úlomky betonu
stavební suť
směsný stavební a demoliční odpad neuvedený pod čísly 17 0901 - 03
odpadní dřevo
odpadní sklo
asfalt bez dehtu
železný šrot
odpadní kabely
zemina a kameny
sběrový papír
kovové předměty
směsný komunál.odpad

kategorie
N
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

kód odpadu
150110
150202
150101
150102
150103
150104
150105
150106
170101
170102
170107
170201
170202
170302
170405
170411
170504
200101
200140
200301

Z hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v dalších stupních
projektové dokumentace respektovány podmínky, které jsou uvedeny v příslušné
pasáži předkládaného oznámení.
Provoz
V rámci záměru budou odpady přijímány, a to především odpad – 16 01 04 Autovrak
(N). V dalším přehledu je sumarizována sestava odpadů, které v rámci záměru budou
přijímány a sestava vznikajících odpadů:
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Tab.: Odpady, které budou do zařízení přijímány
Katalog. číslo
16 01 04

Název
Autovrak

Kategorie
N

Způsob nakládání
Odstranění nebezpečnosti

Tab.: Odpady, které mohou v zařízení vznikat:
Kód
odpadu
130110
130204
130205
130206
130207
130208
130307
130701
130702
150202
150203
160103
160107
160108
160109
160110
160111
160112
160113
160114
160115
160116
160117
160118
160119
160120
160121
160122
160202
160212
160213
160214
160215
160216
160601
160602
160603
160605
160606
170204
170407
170409
170603
170604
191201
191202
191203
191204
191205
191206
191207
191208
191211
191212
200111
200121
200301
200303
200307
Pozn:

Klasifikace
(O/N)
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Název odpadu

Nechlorované hydraulické minerální oleje
Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje
Topný olej a motorová nafta
Motorový benzín
Absorbční činidla, filtrační materiály, (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a
N
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
O
Absorbční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
O
Pneumatiky
N
Olejové filtry
N
Součástky obsahující rtuť
N
Součástky obsahující PCB
N
Výbušné součásti např. airbagy
N
Brzdové destičky obsahující azbest
O
Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 16
N
Brzdové kapaliny
N
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
O
Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14
O
Nádrže na zkapalněný plyn
O
Železné kovy
O
Neželezné kovy
O
Plasty
O
Sklo
N
Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14
O
Součástky jinak blíže neurčené
N
Ni-Cd akumulátory a baterie
N
Součástky obsahující volný azbest
N
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod č. 16 02 09 až 16 02 12
O
Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 160209 a 160213
N
Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení
O
Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení
N
Olověné akumulátory
N
Ni-Cd akumulátory a baterie
N
Baterie obsahujíc rtuť
O
Jiné baterie a akumulátory
N
Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů
N
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
O
Směsné kovy
N
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
N
Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
O
Izolační materiály neuvedené pod č.170601 a 170603
O
Papír a lepenka
O
Železné kovy
O
Neželezné kovy
O
Plasty a kaučuk
O
Sklo
N
Dřevo obsahující nebezpečné látky
O
Dřevo neuvedené pod číslem 191206
O
Textil
N
Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahující nebezpečné látky
O
Jiné odpady(včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadů neuvedené pod č.170106
O
Textilní materiály (sedačky apod.)
N
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
O
Směsný komunální odpad
O
Uliční smetky
O
Objemný odpad (např. sedačky apod.)
N – odpad mající nebezpečné vlastnosti, O – odpad nemá nebezpečné vlastnosti
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Pro shromažďování odpadů z demontáže autovraků budou k dispozici:
-

Označené nádoby na provozní kapaliny umístěné na záchytných vanách, 50 l a
200 l sudy
Nepropustný kontejner na zaolejované části autovraku umístěný v dílně
Nepropustný kontejner na autobaterie
Nepropustná nádoba na olejové filtry
Kontejner na drobný odpad z kovových a nekovových materiálů
Nádoba na shromažďování znečištěných textilií, ochranných prostředků, případně
sorbentů
Nádoba na odpad podobný komunálnímu
Regály a nádoby na odkládání dílů určených k prodeji nebo dalšímu využití
Velkoobjemové kontejnery na ostatní odpady na venkovní ploše

Nevyužitelné části, které se stanou odpady, budou tříděny podle jednotlivých druhů a
v souladu s uzavřenými smlouvami budou předány k materiálovému využití nebo
k odstranění. Nebezpečné odpady budou skladovány v nepropustných označených
nádobách na záchytných vanách v určeném místě v dílně nebo v příručním skladu
také na záchytné vaně.
Nevyužitelné části autovraku budou tříděny s ohledem na materiálové využití. To se
týká zejména pneumatik a velkých částí z plastů (nárazníky, palubní desky, kryty kol a
mřížky chladiče, nádrže na kapaliny, katalyzátory, kovové části obsahující měď, hliník
a hořčík, sklo.
B.III.4. Ostatní výstupy
(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství
emisí, způsoby jejich omezení)
Výstavba
Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který vzhledem k umístění záměru a charakteru
stavebních prací nemůže ovlivnit akustické parametry v území.
Provoz
Stacionární zdroje hluku:

Dle podkladů oznamovatele nejsou se záměrem uvažovány žádné významnější
bodové zdroje hluku. Nejsou uvažovány žádné klimatizační jednotky. Na objektu je
uvažováno
dle projektových podkladů 5 nástřešních ventilátorů, které jsou
specifikovány: LpA, 1m = 55 dB, výška 7,5 m, provoz v noci: ne. Dále je uvažován komín
kotelny: LpA, 1m = 56 dB, výška 7,5 m, provoz v noci: ano.
Samotná technologie demontáže není zdrojem hluku ve venkovním prostředí. Veškeré
hlučné práce spojené s demontáží autovraků budou prováděny uvnitř objektu. Hlavním
zdrojem hluku je fáze demontáže při rozbrusu karoserií. Při této činnosti byl
v obdobném zařízení naměřen 1 m od zdroj hluku 96 dB. Pro oddělení kovové části
karoserie autovraku osobního automobilu je třeba rozbrusu celkově cca 2 hodiny.
Vzhledem k tomu, že se předpokládá průměrně počet 2 autovraků osobních
automobilů týdně, bude se jednat celkově o zdroj hluku provozovaný 4 hodiny týdně.
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Plošné zdroje hluku
Dopravní nároky související s provozem posuzovaného záměru již byly bilancovány
v předcházející části oznámení.
Liniové zdroje hluku
Liniové zdroje hluku vycházejí z již uvedeného modelu dopravy, který byl prezentován
v předcházející části předkládaného oznámení.
Vibrace
Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací.
Záření
Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření. Při realizaci ani
v provozu není předpokládáno provozování otevřených generátorů vysokých a velmi
vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory obsahovala, tj. zařízení,
která by mohla být původcem nepříznivých účinků elektromagnetického záření na
zdraví ve smyslu Nařízení vlády 480/2001 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím
zářením. Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi
vysokých frekvencí. Není nutné realizovat opatření, jež by vyloučila indukovaná pole
překračující hodnoty stanovené uvedeným Nařízením vlády 480/2001 Sb.
Zápach
Realizace záměru ani provoz nejsou zdrojem zápachu.
Jiné výstupy
Jiné výstupy ovlivňující významně životní prostředí nejsou známy.
B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Možnosti vzniku havárií

Za rizika vzniku havarijních stavů lze označit:
♦ požár
♦ havarijní únik látek škodlivých vodám

Dopady na okolí
Požár

Součástí dokumentace pro územní řízení je „Požárně bezpečnostní řešení“,
vypracované autorizovaným technikem pro požární bezpečnost staveb. V rámci stavby
a následného provozu bude postupováno dle závěrů této zprávy, která byla
odsouhlasena Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje.
Havarijní únik látek škodlivých vodám

V místě, kde budou do kanalizace svedeny veškeré dešťové vody z ploch potenciálně
kontaminovaných ropnými produkty bude osazen plastový odlučovač ropných látek od
firmy HAK EKO s.r.o. Pardubice, typ GSO 5/45-P-5,00-100 NS. Odlučovač bude
osazen na železobetonovou desku a obetonován prostým betonem se zbytkovým
znečištěním odpovídajícím kanalizačnímu řadu města Hradec Králové.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Přímo 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 však je v bezprostředním kontaktu se skladebným prvkem ÚSES, jak je patrné
z další části oznámení, zájmové území taktéž leží v ochranné zóně územního systému
ekologické stability nadregionální úrovně biokoridoru řeky Labe.
Rovněž tak není v posuzovaném území hodnoceného záměru evidována CHOPAV.
Prostor areálu závodu je podle územně plánovací dokumentace umístěn ve funkční
zóně „plochy výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí“ a je v souladu se záměry
a cíli územního plánování.
Ze složek životního prostředí by mohly být ovlivněny pouze složky vodního
hospodářství případnou havárií dopravních prostředků nebo nepředvídatelným únikem
olejů a provozních kapalin z autovraků. Tento aspekt je projektově vyřešen.
Záměr bude realizován uvnitř stávajícího areálu. Záměr nevyžaduje zábor ZPF ani
PUPFL.
V bezprostředním okolí se nenachází žádný prvek územního systému ekologické
stability krajiny ani žádné zvláště chráněné území, území přírodních parků nebo
významné krajinné prvky.
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C.2. Charakteristika
v dotčeném území

současného

stavu

životního

prostředí

C.2.1.Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Hradec Králové leží v severovýchodních Čechách, v polabské nížině při soutoku Labe
a Orlice, v nadmořské výšce cca 220 až 280 m n.m. Jeho klima odpovídá typickému
středoevropskému klimatu, tj. přechodnému typu mezi maritimním a kontinentálním
klimatem mírných šířek.
Území patří do mírně teplé a mírně vlhké klimatické oblasti T2 s dlouhým, teplým a
suchým létem, s velmi krátkým přechodovým obdobím s teplým až mírně teplým jerem
a podzimem, s krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou.

Převažující směry větrů:

západní
severozápadní
jihovýchodní
severovýchodní
bezvětří

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

CHARAKTERISTIKA
Průměrná roční teplota vzduchu
Průměrný počet dnů s průměrnou teplotou > 10 oC
Průměrný počet letních dnů (t max> 25oC)
Průměrný počet mrazových dnů (ve 2m nad zemí tmin < -0,1oC)
Průměrný počet ledových dnů (ve 2 m nad zemí tmax < -0,1oC)
Průměrný roční úhrn srážek
průměrná teplota v lednu
průměrná teplota v červenci
průměrná teplota v dubnu
průměrná teplota v říjnu
průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Průměrný úhrn srážek ve vegetačním období (IV-IX)
srážkový úhrn v zimním období
počet dnů se sněhovou pokrývkou
počet dnů zamračených
počet dnů jasných

Klimatická oblast T2
8,4 oC
160 – 170
50 – 60
100 – 110
30 – 40
614 mm
-2°C až -3°C
18°C – 19°C
8°C – 9°C
7°C – 9°C
90 - 100
350 – 400 mm
200 – 300 mm
40 – 50
120 – 140
40 – 50

Podíl tříd stability v průběhu roku:
5,96%
13,17%
36,39%
35,45%
9,05%
Rozptylové podmínky sídelního útvaru jsou závislé především na celkové konfiguraci
terénu a konfiguraci zástavby ve městě, meteorologické situaci a množství
vypouštěných exhalací.
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Terén v Hradecké kotlině je málo členitý a poměrně plochý, což vytváří předpoklad pro
dobré provětrávání území.
Inverzní situace se v Hradci Králové vyskytuje poměrně málo, většinou se jedná o
inverze středně vysoké. V poměrně širokém údolí řeky Labe a Orlice mohou vznikat
radiační inverze lokálního měřítka. Oblast jejich výskytu zahrnuje větší část města,
s výjimkou Nového Hradce Králové, Svobodných Dvorů a části Kuklen.Tyto inverze
mohou dosahovat výšek 15 m nad údolím.
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.
Imisní pozadí NO2
Rok:

2008

Kraj:

Královéhradecký

Okres:

Hradec Králové

Látka:

NO2-oxid dusičitý

Jednotka:

µg/m

Hodinové
LV :

200,0

Hodinové
MT :

20,0

Hodinové
TE :

18

3

Roční LV : 40,0
Roční MT : 4,0
Hodinové hodnoty
KMPL

HHKSA
20965

HHKBA
41181

Organizace:
Staré č. ISKO
Lokalita

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

Typ m.p.
Metoda

Denní hodnoty

Čtvrtletní hodnoty

Roční
hodnoty

50%
95% 50%
Max.
X1q X2q X3q X4q X
S
Kv
Kv Kv
98%
98%
Datum Datum VoM
Datum
C1q C2q C3q C4q XG SG
Kv
Kv
Automatizovaný
126,3 92,8
0 30,6 60,3 ~ 49,4 32,5 34,5 27,8
33,8 33,2 9,81
měřicí program
CHLM
05.09. 06.11.
0 70,8 12.02. ~
~ 55,4 89 84 75 92 31,7 1,36

Automatizovaný
měřicí program
CHLM

Max. 19 MV VoL

96,8

84,4

27.08. 23.04.

0 23,0

dv
340
20

49,4 ~ 40,3 25,4 26,0 27,5 23,5 25,7 25,6 9,22 363

0 62,0 12.02. ~

31

N

~ 42,8

88

91

92

92 23,8 1,50
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Imisní pozadí PM10
Rok:

2008

Kraj:

Královéhradecký

Okres:

Hradec Králové

Látka:

PM10-částice PM10
3

Jednotka: µg/m
Denní LV : 50,0
Denní MT : 0,0
Denní TE : 35
Roční LV : 40,0
Roční MT : 0,0

Hodinové hodnoty
Organizace:
KMPL Staré č. ISKO
Lokalita

HHKSA
20971

HHKBA
41180

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

Typ m.p.
Metoda

Automatizovaný
měřicí program
TEOM

Automatizovaný
měřicí program
RADIO

95%
Kv
99.9%
Datum
Kv
150,0 ~
53,0
Max.

50%
Max. 36 MV VoL
Kv
98%
Datum Datum VoM
Kv
22,5 86,5
37,4
9

07.11. ~ 115,0 65,0 11.02. 05.01.

171,1 ~

Čtvrtletní hodnoty

Denní hodnoty

58,8 22,5 111,4

42,6

14.02. ~ 129,9 73,3 12.02. 26.10.

Roční
hodnoty

50%
X1q X2q X3q X4q X
S
N
Kv
98%
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
23,3 27,7 25,1 21,4 26,3 25,2 10,73 355

9 52,5

89

91

86

89 23,2 1,49

6

22 23,3 30,1 24,5 20,8 29,7 26,2 13,94 363
22 65,2

88

91

92

92 23,2 1,64

2

C.2.2. Voda
Z hlediska hydrogeologického členění ČR patří zájmové území do hydrogeologického
rajónu č. 112 Kvartérní sedimenty Labe po Pardubice. Jedná se o poměrně široký
pruh sedimentů ssv. – jjz. směru podél toku Labe. Na severu je ohraničen jílovickým
zlomem jižně od Jaroměře, na jihu probíhá hranice severně od Pardubic. Kvartér je
uložen na svrchnokřídových horninách, které tvoří relativně nepropustné podloží.
Vrstevný sled je charakterizován převahou písčito-jílovitých sedimentů v povrchových
polohách a mocnou vrstvou středně a hrubozrnných štěrků s písčitou výplní prakticky
v celém zbývajícím profilu. Mocnější polohy štěrkopísků jsou rozšířeny zejména na
pravém břehu Labe, jako produkce sedimentace starého labského toku (bohdanečská
brána). Dosahují mocnosti necelých 20 m.
Na kvartérní fluviální sedimenty jsou vázány významné zvodně údolních nízkých, popř.
i vyšších teras, často do sebe navzájem přecházejících. Hladina podzemní vody je
volná až mírně napjatá, obvykle v hloubce 1 – 3 m pod terénem. Propustnost je
průlinová, koeficient filtrace se pohybuje v rozmezí řádu 10-4 m.s-1, s výjimkou
povrchové vrstvy, kde je daleko nižší.
K dotaci podzemních vod z atmosférických srážek dochází v celé rozloze teras, ale
holocenní pokryv značně snižuje podíl vsaku. Proud podzemní vody směřuje obecně
od okrajů rozšíření štěrkopísků k toku, v přehloubeném korytě k ose a dále v závislosti
na reliéfu podloží k místním erozním bázím.
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Zájmová lokalita je odvodňována Piletickým potokem (číslo hydrologického pořadí 101-04-034). Pramení 1 km východně od Librantic ve výšce 276 m n. m., délka toku je
18,4 km. Uváděná čistota vody je II. tř.
Plocha povodí Piletického potoka je 46,55 km2. Toto povodí je vymezeno uzávěrovým
profilem v místě ústí do Labe. Q30d v profilu ústí do Labe je 313 l/s, Q355d je 18 l/s,
Qprům. je 0,13 m3.s-1. Úroveň hladiny Q100 (stoletá voda) je dle údajů Povodí Labe
231,64 m n. m. Hydrologické poměry zájmové lokality jsou uvedeny v mapové příloze
č. 2.
Zájmová oblast se nachází v povodí toku Labe, mimo vymezená ochranná pásma
vodních zdrojů. Jiná chráněná území se v prostoru zájmové lokality a nejbližším okolí
nevyskytují.
Základní výřez vodohospodářské mapy je patrná z následující situace:

C.2.3. Půda
Nároky na ZPF
Záměr nepředstavuje žádné nároky na ZPF nebo PUPFL. Tato složka není proto dále
popisována.
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C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry
Ze širšího geomorfologického pohledu je zájmové území součástí pardubické kotliny
jako rozlehlé terénní sníženiny rozprostírající se podél toku Labe mezi Jaroměří a
Týncem nad Labem.
Dle geomorfologického členění náleží lokalita do provincie Česká vysočina, soustavy
Česká tabule, podsoustavy Východočeská tabule, celku Východolabská tabule,
podcelku Pardubická kotlina, okrsku Královehradecká kotlina (VIC-1C-a).
Královéhradecká kotlina se nachází v severní části Pardubické kotliny. Jedná se o
erozní kotlinu v povodí Labe, nejdolnější Úpy, Metuje a Orlice s rovinným reliéfem
středo a mladopleistocenních říčních teras a údolních niv, se sprašovými pokryvy a
závějemi, místy s pokryvy a přesypy navátých písků.
Zájmové území má původně rovinatý charakter.
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 křídové facie –
střednoturonské až coniacké slínovce povrchu navětralé až zvětralé. Skalní podloží
zájmového území je budováno křídovými vápnitými jílovci až slínovci, které
stratigraficky přináleží k souvrství březenskému stáří spodního až středního coniacu.
Povrch skalního masivu je v zájmovém území plochý bez výraznějších lokálních
morfologických prvků s obecnou svažitostí od východu k západu
Směrem do podloží tyto horniny přecházejí do navětralých partií, silně až středně
rozpukaných. Rozpad je polyedrický až lavicovitý. Pukliny jsou sevřené, nevyhojené, s
hnědými až rezavohnědými povlaky oxidů na plochách diskontinuit.
Podle ČSN 73 0036 Z2 „Seismické zatížení staveb„ se území nachází mimo
vymezené seismické oblasti ČR".
Základní geologická mapa je patrná z následující situace:
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Radonové riziko
Ovlivnění lidského organizmu radonem může pocházet ze 3 zdrojů:
•
•

z půdního vzduchu
z podzemní vody
ze stavebních materiálů

•

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

nízké
střední
vysoké

222

Objemová aktivita Rn
nízká
méně než 30
30 - 100
více než 100

-3

(kBg.m ) v půdním vzduchu v základních půdách propustných
pro plyny a vodu
střední
vysoká
méně než 20
méně než 10
20 – 70
10 – 30
více než 70
více než 30

Radonový průzkum bude součástí další projektové přípravy.
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C.2.5. Fauna a flora
Flóra, stromy rostoucí mimo les

Lokalita se nachází v průmyslové oblasti v severovýchodní části Hradce Králové. Jde
o prostor s panely a nefunkční halou. Na lokalitě se nachází ruderální vegetace svazu
Dauco - Melilotion a na části plochy se na cca 100m2 jsou výmladky akátů rostoucí ze
spár mezi panely.
Geobotanická charakteristika lokality
Fytogeografické členění
Fytogeografická oblast: termofytikum
Fytogeografický obvod: České termofytikum
Fytogeografický okres: Východní Polabí, podokres Hradecké Polabí
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998):
jilmové doubravy (Querco - Ulmetum)
Seznam nalezených druhů rostlin
Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující
(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek
Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný
Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl
Calamagrostis epigeios (L.)Roth - třtina křovištní
Centaurea stoebe L. - chrpa latnatá
Cichorium intybus L. - čekanka obecná
Cirsium vulgare (Savi)Ten. - pcháč obecný
Conyza canadensis (L.)Cronquist - turanka kanadská +
Crepis biennis L. - škarda dvouletá
Digitaria ischaemum (Schweier)Mühlenb. - rosička lysá +
Eragrostis minor Host - milička menší
Erigeron annuus (L.)Pers.agg. - turan(hvězdník) roční
Erysimum cheiranthoides L. - trýzel cheirovitý
Festuca pratensis Huds. - kostřava luční
Hieracium umbellatum L. - jestřábník okoličnatý
Hypericum perforatum L. - třezalka tečkovaná
Medicago lupulina L. - tolice dětelová
Melilotus albus Med. - komonice bílá
Oenothera biennis L. agg. - pupalka dvouletá +
Pastinaca sativa L. - pastinák setý
Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý
Plantago major L. - jitrocel větší
Poa annua L. - lipnice roční
Poa compressa L. - lipnice smáčknutá
Poa palustris L. subsp.xerotica Chrtek et Jirásek - lipnice bahenní suchobytná
Polygonum arenastrum Bor. - truskavec obecný
Populus alba L. - topol bílý (linda) +
Populus nigra L. agg. - topol černý (+)
Populus tremula L. - topol osika
Potentilla argentea L. - mochna stříbrná
Potentilla reptans L. - mochna plazivá
Robinia pseudacacia L. - trnovník akát +
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Rumex thyrsiflorus Fingerh. - šťovík kytkokvětý
Senecio jacobaea L. - starček přímětník
Senecio viscosus L. - starček lepkavý
Senecio vulgaris L. - starček obecný
Setaria pumila (Poiret)R.et Sch. - bér sivý +
Sisymbrium loeselii L. - hulevník Loeselův +
Solidago canadensis L. - celík kanadský +
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - heřmánek nevonný +
Verbascum thapsus L. - divizna malokvětá

Závěr
Na lokalitě bylo nalezeno 40 druhů rostlin včetně dřevin. Nebyl zjištěn žádný druh
rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí České
republiky č.395/1992 Sb. a ani ochranářsky významné druhy obsažené v Červeném
seznamu květeny ČR.
Vůči navržené stavbě nelze vznést z botanického hlediska žádné námitky.
V prostoru areálu se nenachází žádné stromy rostoucí mimo les, které by mohly být
předkládaným záměrem poškozeny nebo jinak negativně ovlivněny.
Fauna

Druhové spektrum fauny je velice ochuzené díky situování předloženého záměru.
Nejedná se o složku životního prostředí, která by měla být záměrem ovlivněna.
Seznam zoologických druhů
Plži (Gastropoda)
Nebyli prokázáni

Třída – Stonožky (Chilopoda)
-

stonožka škvorová (Lithobius forficatus)

Třída - Hmyz (Insecta)
-

brouci – běžné druhy –střevlík hladký (Carabus glabratus), chroustci – listokaz
zahradní (Phylloperta horticola)
blanokřídlí – běžné druhy – včela medonosná (Apis melifera), vosy (Vespidae),
mravenec obecný (Lasius niger), moucha domácí (Musca domestica), bzikavka
dešťová (Haematopota pluvialis).

Obojživelníci
Nebyli prokázáni

Plazi
Nebyli prokázáni

Ptáci
Strakapoud velký – Dendrocopos major
Žluna šedá – Picus canus
Holub skalní domestikovaná forma – Columba livia f. domestica
Hrdlička zahradní – Sreptopelia decaocto
Vlaštovka obecná – Hirundo rustica (395/92 Sb. Ohrožený druh)
Jiřička obecná – Delichon urbic
Rehek domácí – Phoenicurus ochruros
Kos černý – Turdus merula
Sýkora koňadra – Parus major
Sýkora modřinka – Parus coeruleus
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Brhlík lesní – Sitta europea
Pěnkava obecná – Fringilla coelebs
Zvonek zelený – Carduelis chloris
Vrabec domácí – Passer domesticus

Savci
Letouni (Chiroptera) – nebyli prokázáni
Myšice druhy – Apodemus sp.
Potkan - Ratus norvegicus

Poznámky k některým druhům:
Největší zastoupení bylo prokázáno u třídy ptáků. Důvodem je jejich vysoká mobilita a
rychlé vyhledávání zdrojů potravy. Na lokalitě však bylo prokázáno hnízdění pouze
kosa (Turdus merula). Ostatní druhy lokalitu míjejí (přeletují) při vyhledávání potravy
v okolí, případně lokalitu krátkodobě navštíví při hledání potravy (hrdlička zahradní,
kavka obecná).
Evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality uvedené v národním
seznamu evropsky významných lokalit (nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se
stanoví národní seznam evropsky významných lokalit) nebo vyhlášené ptačí oblasti ve
smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny.

C.2.6. Územní systém ekologické stability, ekosystémy a krajinný ráz
Územní systém ekologické stability krajiny

ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního
celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního působení
na okolní, antropicky narušenou krajinu. Je tedy jednak předpokladem záchrany
genofondu rostlin, živočichů i celých geobiocenóz přirozeně se vyskytujících v širším
okolí sledovaného území a jednak nezbytným východiskem pro ozdravení krajinného
prostředí a uchování všech jeho užitečných funkcí. Vymezení prvků ÚSES v širším
zájmovém území se opírá jednak o již existující krajinné prvky s výrazným
přírodovědným potenciálem, jednak jde o prvky nové, projektované ve smyslu
požadovaných prostorových parametrů.
Provoz záměru uvnitř areálu nijak neovlivňuje žádný ze skladebných prvků ÚSES,
proto není nutné se touto problematikou dále podrobněji zabývat.
Území přírodních parků

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
Významné krajinné prvky

Zájmové území výstavby oznamovaného záměru není v kolizi s žádnými významnými
krajinnými prvky „ze zákona“ ani s VKP registrovanými podle § 6 zákona č. 114/1992
Sb.
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Krajina, krajinný ráz

Krajinný reliéf zájmového území je rovinný bez výraznějších změn souvisejících
s předkládaným záměrem ve vztahu k ovlivnění krajinného rázu.
Vlastní zájmové území je z hlediska krajinného rázu určeno stávajícím charakterem
zástavby a průmyslových aktivit. Vzhledem k historickému využití tohoto území pro
průmyslovou výrobu nebude vlastní architektonické pojetí záměru významné.
C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání
Charakter krajiny

Zájmové území je situováno do prostoru určeného jako průmyslová zóna. Zvláště
chráněná území přírody se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od zájmového území.
Území obecné ochrany přírody charakteru přírodního parku se v posuzovaném
zájmovém území nenachází.
Charakter městské čtvrti

Jedná se o území určené územním plánem jako plochy výroby a služeb bez
negativního vlivu na okolí. Záměr je realizován zcela mimo souvislou obytnou
zástavbu.
Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky

Zvláště chráněná území přírody se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od zájmového
území a protože v žádném případě nemohou být záměrem ovlivněna, nejsou tímto
materiálem dále popisována.
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.
Architektonické a jiné historické památky

V místě uvažované výstavby se nenachází žádné architektonické ani historické
památky, výskyt archeologických nalezišť není znám. Nemovité památky zapsané ve
státním seznamu v nejbližším okolí záměru nemohou být uvažovaným záměrem nijak
ovlivněna.
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.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a
významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a
vratnosti)
D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo
Výstavba – znečištění ovzduší
Rozsah zemních prací není významný, přesto nelze vyloučit, že etapa výstavby
může představovat částečné narušení faktorů pohody. Případnou sekundární prašnost
lze technicky eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou formulována
následující doporučení:
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu
zemních prací
• zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány
• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu
• v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno
skrápění příslušných stavebních ploch

Výstavba – hluk
Etapa výstavby bude zdrojem hluku. Vzhledem k situování záměru lze dopady
stavební činnosti minimalizovat respektováním následujících doporučení:
• vlastní výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který vyloučí možnost narušení faktorů
pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu
• veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou
uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době

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

Jak je patrné z bilancí uvedených v příslušné kapitole předkládaného oznámení, se
záměrem nejsou spojeny žádné významné bilance emisí, které by mohly významněji
ovlivňovat imisní situaci zájmového území. Není proto nezbytné tento vliv
vyhodnocovat s využitím rozptylové studie.
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Provoz – akustická situace

Se záměrem jsou spojeny zdroje hluku na veřejné ploše a ze samotného objektu
autoservisu, které je nezbytné vyhodnotit pouze ve vztahu ke školnímu autoservisu
SOU, které se nachází uprostřed celé průmyslové zóny.
Zpracovatel akustické studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program HLUK+, verze 8.26 na základě registrační karty z ledna 2000.

Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru je řešen v jedné
variantě a vyhodnocuje příspěvky záměru ve vztahu k nejbližšímu hygienicky
významnému objektu.
Vyhodnocení akustické situace bylo řešeno v 1 výpočtové oblasti pro 2 výpočtové
body představující školní autoservis odborného učiliště. Výpočtové body jsou patrné
z následující situace:
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VB č.1

VB č.2
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VB 1

VB 2

Vstupní podklady pro výpočet
Stacionární zdroje hluku:

Dle podkladů oznamovatele nejsou se záměrem uvažovány žádné významnější
bodové zdroje hluku. Nejsou uvažovány žádné klimatizační jednotky. Na objektu je
uvažováno
dle projektových podkladů 5 nástřešních ventilátorů, které jsou
specifikovány: LpA, 1m = 55 dB, výška 7,5 m, provoz v noci: ne. Dále je uvažován komín
kotelny: LpA, 1m = 56 dB, výška 7,5 m, provoz v noci: ano.
Samotná technologie demontáže není zdrojem hluku ve venkovním prostředí. Veškeré
hlučné práce spojené s demontáží autovraků budou prováděny uvnitř objektu. Hlavním
zdrojem hluku je fáze demontáže při rozbrusu karoserií. Při této činnosti byl
v obdobném zařízení naměřen 1 m od zdroj hluku 96 dB. Pro oddělení kovové části
karoserie autovraku osobního automobilu je třeba rozbrusu celkově cca 2 hodiny.
Vzhledem k tomu, že se předpokládá průměrně počet 2 autovraků osobních
automobilů týdně, bude se jednat celkově o zdroj hluku provozovaný 4 hodiny týdně.
Plošné zdroje hluku

Z hlediska předkládaného záměru je vyvolaná doprava odhadována na 80 pohybů
osobních automobilů za měsíc na běžné opravy, dále je očekáván pohyb 20 LNA za
měsíc související s dovozem autovraků. Dále je očekáváno 10 pohybů TNA/týden
související s odvozem produktů vznikajících při zpracování autovraků.
Liniové zdroje hluku

Se záměrem nejsou spojeny žádné liniové zdroje hluku, které by byly metodicky
zdrojem hluku, protože vyvolané pohyby související se záměrem jsou hluboko pod
počtem 30 pohybů osobních automobilů za hodinu.
Použitá metoda výpočtu
Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit programový produkt
HLUK+, verze 8.26 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.
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Nejistoty výpočtu hluku programem HLUK+ byly systematicky průběžně ověřované
terénními měřeními pro potřeby deklarací nejistot výsledků výpočtů. Předpokládaná
nejistota vlastního predikčního modelu od verze 8 je podle autora metodiky RNDr.
Liberka je Um = 1,5 dB. Uvedená nejistota výsledků výpočtů platí za předpokladu
korektního zadání všech dopravně – urbanistických výpočtových parametrů. Nejistota
výsledku výpočtu není daná jenom softwarem, který tuto problematiku výpočtově
ověřuje, ale primárně zejména použitou akustickou metodikou a následně rovněž i
kvalitou výpočtového modelu, který se pro kvantifikaci řešené úlohy zmíněnou
metodou použije.
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
(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.
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(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.

Důsledky pro řešení studie
Z dikce Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. vyplývají následující limity nejvýše přípustných
hodnot hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru ve vzdálenosti 2 m před
fasádou obytných a ostatních chráněných objektů a v prostoru, který je využíván k
rekreaci, sportu, léčení, zájmové a jiné činnosti. K výpočtovým bodům nelze uplatnit
žádnou korekci, platí tedy hladiny akustického tlaku 50 dB (A) pro denní dobu.
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Výsledky výpočtu
DEN

T A B U L K A

Č.
1
2

výška
3.0
3.0

B O D Ů

Souřadnice
105.1; 281.1
98.8; 264.3

V Ý P O Č T U

doprava
20.6
30.6
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( D E N )

LAeq (dB)
průmysl celkem
42.1
42.2
45.3
45.4

předch.

měření
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NOC

T A B U L K A

Č.
1
2

výška
3.0
3.0

B O D Ů

Souřadnice
105.1; 281.1
98.8; 264.3

V Ý P O Č T U

doprava
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( N O C )

LAeq (dB)
průmysl celkem
31.2
31.2
27.5
27.5

předch.

měření
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Závěr
Předmětem hlukové studie je vyhodnocení příspěvků posuzovaného záměru
k akustické situaci v zájmovém území.
Vyhodnocení akustické situace bylo řešeno v 1 výpočtové oblasti pro 2 výpočtové
body představující školní autoservis odborného učiliště.
Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit programový produkt
HLUK+, verze 8.26 profi, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí
generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území.
Výsledky výpočtu pro denní a noční dobu jsou patrné z následujících tabulek:
B O D Ů

T A B U L K A

Č.
1
2

výška
3.0
3.0

Souřadnice
105.1; 281.1
98.8; 264.3
B O D Ů

T A B U L K A

Č.
1
2

výška
3.0
3.0

Souřadnice
105.1; 281.1
98.8; 264.3

V Ý P O Č T U

doprava
20.6
30.6

LAeq (dB)
průmysl celkem
42.1
42.2
45.3
45.4

V Ý P O Č T U

doprava

( D E N )

předch.

měření

( N O C )

LAeq (dB)
průmysl celkem
31.2
31.2
27.5
27.5

předch.

měření

Z výsledků výpočtu je patrné, že provoz posuzovaného záměru nebude znamenat
překračování základních hygienických limitů pro denní, respektive noční dobu.

D.1.2. Vlivy na ovzduší
Etapa výstavby
Rozsah zemních prací není významný, přesto nelze vyloučit, že etapa výstavby
může představovat částečné narušení faktorů pohody. V tomto smyslu jsou v příslušné
části předkládaného oznámení formulována odpovídající doporučení.
Etapa provozu
Etapa provozu nepředstavuje produkci žádných významných emisí do ovzduší.
Bilancované emise související s přepravními nároky a z provozu stacionárního zdroje
jsou malé a z hlediska vlivů na ovzduší nevýznamné. Celkově lze tudíž vliv
předkládaného záměru označit za malý a nevýznamný.

D.1.3. Vlivy na vodu
Vlivy na jakost vod

Etapa výstavby
Potenciální riziko kontaminace z hlediska vlastního hodnoceného záměru může nastat
v etapě výstavby. Pro eliminaci rizik v etapě výstavby jsou navržena následující
opatření:
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•

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

•

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

•

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

Etapa provozu
Splaškové vody
Vypouštěné odpadní splaškové vody budou splňovat požadované limity dané
kanalizačním řadem.
Množství odpadních vod z budoucího provozu lze označit za malé a nevýznamné.
Srážkové vody
Čisté srážkové vody ze střech objektů, nové haly i zkrácené stávající haly budou
svedeny dle požadavku VaK Hradec Králové do otevřené vodoteče, která vede podél
pozemku p.č. 1928/21 - způsob odvádění srážkových vod ze zpevněných ploch
zůstane zachován jako doposud.
V místě, kde budou do kanalizace svedeny veškeré dešťové vody z ploch potenciálně
kontaminovaných ropnými produkty bude osazen plastový odlučovač ropných látek od
firmy HAK EKO s.r.o. Pardubice, typ GSO 5/45-P-5,00-100 NS. Odlučovač bude
osazen na železobetonovou desku a obetonován prostým betonem se zbytkovým
znečištěním odpovídajícím kanalizačnímu 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; odlučovač ropných látek bude vybaven obtokem pro případ
přívalových vod

•

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

•

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

•

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

Z hlediska navržené koncepce likvidace odpadních vod a navrženého řešení ochrany
vod lze konstatovat, že posuzovaný záměr nebude představovat ovlivnění kvality
povrchových a podzemních vod v etapě výstavby i provozu při respektování
doporučení uvedených touto dokumentací. Z hlediska velikosti vlivu lze označit tento
vliv za malý, z hlediska významnosti za nevýznamný až málo významný.
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D.1.4. Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy

Záměr nevyžaduje zábor ZPF ani PUPFL, stavba není realizována v ochranném
pásmu lesa.
Znečištění půdy

Výstavba
Vlastní etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality půd. Přesto
pro další minimalizaci tohoto rizika jsou navržena opatření, která již byla prezentována
v předcházející části oznámení.
Provoz
Z hlediska vlastního provozu nelze objektivně předpokládat významnou
pravděpodobnost kontaminace půd při respektování opatření navržených tímto
oznámením a při dodržení technického řešení stavby v souladu se zpracovaným
zadáním a při respektování příslušných provozních směrnic. Obecně lze vyvodit závěr,
že při respektování navržených doporučení je možné vliv na kontaminaci půd označit
z hlediska významnosti jako nevýznamný až nulový.
Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

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

Lokalita výstavby objektu nenarušuje ani se nedotýká žádného zvláště chráněného
území z hlediska zájmů ochrany přírody (a to jak území vymezených dle §14 platného
znění zákona o ochraně přírody a krajiny, tak i území evropsky významných lokalit
nebo ptačích oblastí. Vliv je možno hodnotit za nulový.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů
Výstavba

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

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

•

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

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

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění bude
vedena odpovídající evidence

•

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

Provoz
Předpokládané druhy a množství jednotlivých odpadů z etapy provozu jsou souhrnně
uvedeny v předcházející části předkládaného oznámení včetně návrhů doporučení
zpracovatelského týmu oznámení. Pro provoz záměru je doporučeno respektovat
následující doporučení:
•

veškeré manipulace s odpady s potenciálním rizikem úniku látek škodlivých vodám provádět
pouze ve vyčleněném prostoru, který bude vybaven dostatečným množstvím požadovaných
sanačních materiálů

•

v rámci provozního řádu zdůraznit požadavek na okamžité ukládání nebezpečných odpadů
do nepropustných kontejnerů

D.1.6. Vlivy na faunu , floru a ekosystémy
Vzhledem k lokalizaci záměru uvnitř ploch určených pro výrobu, již dnes většinově na
zpevněných plochách, nelze očekávat žádné negativní vlivy ve vztahu k této složce
životního prostředí.
Záměr neovlivňuje žádný prvek ÚSES, VKP respektive zvláště chráněná území.
Další aspekty

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

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

D.I.7. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Uvedené vlivy nelze v rámci předloženého záměru očekávat. Navrhovaná stavba se
nachází ve stávajícím areálu a nově navržená hala nebude tento areál zvětšovat
půdorysně ani výškově.
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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.

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 vodu. V tomto smyslu jsou formulována odpovídající
doporučení pro další projektovou přípravu záměru.

D.III. Údaje o možných
přesahujících státní hranice

významných

nepříznivých

Přeshraniční vlivy ve spojitosti s předkládaným záměrem nenastávají.
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D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
V dalším textu je uveden návrh opatření dle zpracovatele oznámení, které je účelné
zohlednit v další fázi přípravných prací záměru, případně při realizaci stavby:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění bude
vedena odpovídající evidence

•

dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především
v průběhu zemních prací

•

zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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;

•

veškeré manipulace s odpady s potenciálním rizikem úniku látek škodlivých vodám provádět
pouze ve vyčleněném prostoru, který bude vybaven dostatečným množstvím požadovaných
sanačních materiálů

•

v rámci provozního řádu zdůraznit požadavek na okamžité ukládání nebezpečných odpadů
do nepropustných kontejnerů
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D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při specifikaci vlivů
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady:
n literární údaje (viz seznam literatury)
n terénní průzkumy
n osobní jednání
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.
Uváděný popis jednotlivých technologických částí výroby vychází z údajů
z rozpracovaného projektu pro územní řízení. Detailnější popis technologie, včetně
bilančních údajů a specifikace strojního zařízení budou promítnuty do projektu pro
stavební řízení.
Za nezbytné je však třeba požadovat realizování souboru doporučení, která vzešla ze
zpracování oznámení, zejména pro etapu přípravy, jejichž respektováním lze negativní
vlivy na životní prostředí minimalizovat.
Seznam použité literatury a podkladů
1) Autoservis vč. přípojek na pozemcích st.p.č. 549/15, p.č.1928/20a p.č. 1928/21,
dokumentace pro územní řízení, N – projekt s.r.o., 2008
2) Bubník J.: Modely pro výpočet znečištění ovzduší z provozu automobilové dopravy
používané v ČHMÚ a praktické příklady výpočtu imisní zátěže, Sb. předn.: "Metody
stanovení emisní a imisní zátěže z mobilních zdrojů znečištění ovzduší, FINISH s.r.o.,
Pardubice, 1995
3) Liberko M., Polášek J.: HLUK +, verze 6.01, ENVICONSULT, JpSoft, Praha, 1999
4) Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha
5) Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, Praha
6) Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der Tschechoslowakei. - Studia Geographica,
Brno, 16:1-74
7) Kolektiv: Hygiena, díl 1., faktory životního prostředí ovlivňující zdraví, Univerzita Karlova,
Praha, 1996
8) Faltysová H., Mackovčin P., Sedláček M. a kol. (2001): Královéhradecko. In: Mackovčin P.,
Sedláček M (eds.): Chráněná území ČR, svazek V.. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
a EkoCentrum Brno, Praha
9) Generel místních SES – Piletice, Pouchov, Rusek, Slatina, Slezské Předměstí, Věkoše.
Ing. J. Simůnková a kol. : Urbaplan s. r. o., Hradec Králové, září 1994
10) Chytrý M., Kučera T., Kočí M. (2001 eds.): Katalog biotopů České republiky. Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
11) Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991
12) Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území České republiky včetně
doprovodných meteorologických dat, ČHMÚ, 1997
13) Hejný S.et Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. - Academia,
Praha.
14) Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.] (2002):
Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha.
15) Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky
(stav v roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166.
16) Neuhäuslová Z. et al. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Academia, Praha.
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E. POROVNÁNÍ
PŘEDLOŽENY)

VARIANT

ŘEŠENÍ

ZÁMĚRU

(POKUD

BYLY

Variantní řešení v rámci uvedeného záměru není uvažováno. Oznamovatel předložil
jednovariantní řešení, které lze s ohledem na charakter záměru považovat za
akceptovatelné.

F. ZÁVĚR
V rámci předloženého oznámení v rozsahu přílohy č. 3 příslušného zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí byl předložený záměr posouzen z hlediska
velikosti a významnosti vlivu na jednotlivé složky životního prostředí. Z hodnocení vlivu
výstavby a provozu posuzovaného záměru na životní prostředí vyplývá, že výstavba a
následný provoz předkládaného záměru by v dané lokalitě mohl být realizovatelný při
respektování podmínek doporučených předkládaným oznámením.
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G. VŠEOBECNĚ
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Předložený záměr spadá do kategorie II, bod 10.1 – Zařízení ke skladování, úpravě
nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě,
energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů. Příslušným úřadem
pro proces EIA je Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Jedná se o autoservis pro osobní vozidla se zpracováním autovraků. K tomuto účelu
bude sloužit výstavba montované haly, kterou lze charakterizovat následovně:
ü
ü
ü
ü

celková délka:
celková šířka:
výška po hřeben:
modul:

28,38 m
12,42 m
5,43 m
6,00 m

Dle podkladů oznamovatele se bude jednat o cca 40 oprav vozidel měsíčně a o
zpracování 10 autovraků za měsíc.
Území ve Skladištní oblasti, bylo historicky zřízeno jako sídlo velkých i malých firem
lehké průmyslové výroby. Dle platného územního plánu je území určeno pro aktivitu
podobného druhu. Stavba je realizována za účelem dalšího využití stávajícího,
v současné době nevyužívaného objektu. Nová hala bude postavena kolmo k hale
stávající. Stavba má význam z hlediska rozvoje drobného podnikání, které je městem
Hradec Králové podporováno.
Situace umístění areálu je patrná z příslušné části předkládaného oznámení.
Hala autoservisu je situována ve stávajícím areálu firmy „ELEKTRO MOSEV spol.
s r.o. na Slezském Předměstí v Hradci Králové. Vlastní objekt tvoří lehká ocelová
nosná konstrukce, opláštěná a zastřešená panely KINGSPAN. Dispozičně je objekt
členěn na montážní halu a provozní zázemí.
Založení objektu je provedeno na základových patkách. Mezi patkami budou
provedeny základové trámy pro provedení zdiva soklu.
Přístup do haly zajišťují dvoje vjezdová vrata a troje vstupní dveře, z nichž jedny jsou
integrovány do vjezdových vrat.
Denní osvětlení haly zajišťují okna a tři střešní světlíky.
Hala je vybavena osvětlením, přívodem vody pro sociální zařízení a montážní halu.
Vytápění je navrženo kombinovaně, montážní hala je vytápěna kotlem na dřevěné
peletky, provozní zázemí je vytápěno klimatizačními jednotkami. Požadované
parametry vnitřního prostředí zajišťují větrací jednotky a okna.
Hala autoservisu je členěna na tyto prostory:
§
§
§
§
§
§
§

montážní hala
šatna – sociální zařízení
WC
předsíň
chodba
kancelář vedoucího
kancelář účetní
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Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
n znečištění ovzduší
n hluk
Jak je patrné z bilancí uvedených v příslušné kapitole předkládaného oznámení, se
záměrem nejsou spojeny žádné významné bilance emisí, které by mohly významněji
ovlivňovat imisní situaci zájmového území. Není proto nezbytné tento vliv
vyhodnocovat s využitím rozptylové studie.
Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru je řešen v jedné
variantě a vyhodnocuje příspěvky záměru ve vztahu k nejbližšímu hygienicky
významnému objektu. Z výsledků výpočtu je patrné, že provoz posuzovaného záměru
nebude znamenat překračování základních hygienických limitů hluku pro denní,
respektive noční dobu.
Potenciální riziko kontaminace vod z hlediska vlastního hodnoceného záměru může
nastat v etapě výstavby. Pro eliminaci rizik v etapě výstavby jsou navržena
odpovídající opatření.
Vypouštěné odpadní splaškové vody budou splňovat požadované limity dané
kanalizačním řadem.
Čisté srážkové vody ze střech objektů, nové haly i zkrácené stávající haly budou
svedeny dle požadavku VaK Hradec Králové do otevřené vodoteče, která vede podél
pozemku p.č. 1928/21 - způsob odvádění srážkových vod ze zpevněných ploch
zůstane zachován jako doposud.
V místě, kde budou do kanalizace svedeny veškeré dešťové vody z ploch potenciálně
kontaminovaných ropnými produkty bude osazen plastový odlučovač ropných látek od
firmy HAK EKO s.r.o. Pardubice, typ GSO 5/45-P-5,00-100 NS.
Záměr nevyžaduje zábor ZPF ani PUPFL, stavba není realizována v ochranném pásu
lesa.
Realizace záměru není spojena s významnější změnou místní topografie a nemá vliv
na stabilitu a erozi půdy.
Lokalita výstavby objektu nenarušuje ani se nedotýká žádného zvláště chráněného
území z hlediska zájmů ochrany přírody (a to jak území vymezených dle §14 platného
znění zákona o ochraně přírody a krajiny, tak i území evropsky významných lokalit
nebo ptačích oblastí. Vliv je možno hodnotit za nulový.
Vzhledem k lokalizaci záměru uvnitř ploch určených pro výrobu, již dnes většinově na
zpevněných plochách, nelze očekávat žádné negativní vlivy ve vztahu k této složce
životního prostředí.
Záměr neovlivňuje žádný prvek ÚSES, VKP respektive zvláště chráněná území.
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.
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Záměr nepředstavuje z hlediska velikosti a významnosti svých vlivů na jednotlivé
složky životního prostředí takové negativní dopady, které by znemožňovaly předložený
způsob podnikání v daném zájmovém území. Nejvýznamnějším rizikem
vyhodnoceným předkládaným oznámením je potenciální riziko kontaminace
povrchových a podzemních vod, které je ošetřeno příslušnými doporučeními
předkládaného oznámení. Ostatní vlivy jsou vyhodnoceny jako malé a nevýznamné.
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