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Posuzování vlivů na životní prostředí podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 

vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – předání 

závěru a závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona k záměru „Rozšíření průmyslové 

zóny Vrchlabí jih – Fotbalový areál Vrchlabí – Vejsplachy“ 

 

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen 

„krajský úřad“), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, 

Vám jako příslušný úřad podle § 22 zákona sděluje, že záměr „Rozšíření průmyslové zóny 

Vrchlabí jih – Fotbalový areál Vrchlabí – Vejsplachy“ byl podroben zjišťovacímu řízení podle 

§ 7 zákona. Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územ. 

samosprávných celků a veřejnosti byl vydán závěr zjišťovacího řízení. 

 

Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Horní Branná, město Vrchlabí, Liberecký kraj 

a Královéhradecký kraj, žádáme podle § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího 

řízení na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem 

(např. místní tisk nebo rozhlas). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Současně žádáme 

dotčené územní samosprávné celky v souladu s § 16 odst. 4 zákona o písemné 

vyrozumění o dni vyvěšení této informace příslušnému orgánu (tj. krajskému úřadu) 

v nejkratším možném termínu. 

 

Dotčený správní úřad, tj. Městský úřad Jilemnice, žádáme neprodleně o zveřejnění závěru 

zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme 

o písemné vyrozumění krajského úřadu o dni vyvěšení této informace na úřední desce 

v nejkratším možném termínu. 

 

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout na internetových stránkách České 

informační agentury životního prostředí (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), dále 

na internetových stránkách krajského úřadu (http://www.kr-kralovehradecky.cz) ve složce 

Životní prostředí a zemědělství – Aktuální informace z životního prostředí a zemědělství – 

Posuzování vlivů na životní prostředí – EIA (na těchto internetových stránkách lze také získat 

elektronickou podobu této písemnosti pro zveřejnění na elektronické úřední desce) 

nebo na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245 (budova Regiocentra Nový pivovar), 

500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, p. Černošek, tel. 495 817 188. 

mailto:dcernosek@kr-kralovehradecky.cz
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Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr  

 

„Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí jih – Fotbalový areál Vrchlabí – 

Vejsplachy“ 

 

          ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

 

podle § 7 zákona 

 

 

 

Identifikační údaje:  

 

Název: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí jih – Fotbalový areál Vrchlabí – Vejsplachy 

 

 

 

Kapacita (rozsah) záměru:  

Charakter záměru spočívá ve vybudování nového fotbalového areálu v lokalitě Vrchlabí –  

Vejsplachy. Hranice zájmového území tvoří ze severní strany silnice I/14 (ulice Valteřická), 

z východní strany silnice II/295 a z jihozápadní strany volný terén s vodotečí Bělá.  

Plocha areálu bude zahrnovat fotbalové hřiště s přírodním trávníkem, tréninkové fotbalové 

hřiště s umělým trávníkem a osvětlením, včetně atletické šestidráhy, menší tréninkové 

fotbalové hřiště s přírodním trávníkem, krytou tribunu, venkovní sedadla pro diváky, 

technický objekt (včetně garáže, dílny a skladu) a parkoviště pro osobní automobily 

a autobusy. Navržený areál bude tvořit ucelený sportovní soubor na západním okraji města, 

podél silnice I/14 ve směru na Liberec a II/295 ve směru na Prahu. 

Výstavba nového fotbalového areálu bude realizována na pozemcích vedených v katastru 

nemovitostí jako orná půda, vodní plochy, trvalý travní porost a ostatní plochy. Převážná část 

ploch je součástí zemědělského půdního fondu.  

 

 

Základní údaje o kapacitě stavby:  

- zastavěná plocha areálu: cca 66 147 m
2
  

- zastavěná plocha tribuny: cca 738,35 m
2
  

- obestavěný prostor: cca 6 360,40 m
3
  

- výška objektu po hřeben: max. 13 m od +-0,000  

 

- zastavěná plocha technického objektu: cca 263,70 m
2
  

- obestavěný prostor: cca 1 054,80 m
3
  

- výška objektu po hřeben: max. 4,0 m od +-0,000 

  

- zastavěná plocha pokladny: cca 16,0 m
2
  

- obestavěný prostor: cca 56,0 m
3
  

- výška objektu po hřeben: max. 3,5 m od +-0,000 

  

- plocha zpevněných ploch, komunikací: cca 10 733,75 m
2
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- předpokládaný počet zaměstnanců: 2 – 3 osoby  

 

 

 

Charakter záměru:  

Záměrem stavby je vybudování nového fotbalového areálu a nahrazení původního 

fotbalového stadionu, který se nacházel na plochách v těsné blízkosti stávající průmyslové 

zóny a automobilového závodu Škoda. Prostory závodu by měly být rozšířeny na úkor 

původního fotbalového stadionu. Rozšíření závodu Škoda Auto není předmětem tohoto 

oznámení, pouze výstavba nového fotbalového areálu. 

Záměr stavby nového fotbalového areálu neklade žádné nároky na realizaci jiných staveb 

a v době zpracování oznámení záměru nebyl v předmětné lokalitě znám žádný rozpor s jinými 

záměry. 

 

Základní parametry navrženého areálu:  

- fotbalové hřiště s přírodním trávníkem – 105 x 68 m,  

- tréninkové fotbalové hřiště s umělým trávníkem a osvětlením vč. atletické dráhy o délce  

  400 m – 105 x 68 m,  

- menší tréninkové fotbalové hřiště s přírodním trávníkem – 90 x 45 m,  

- krytá tribuna o kapacitě cca 300 míst pro sedící diváky, 

- venkovní sedadla pro diváky v počtu cca 300 míst pro sedící,  

- technický objekt (dispoziční řešení: sklad fotbalu, dílna, kancelář vč. sociálního zázemí 

  pro zaměstnance, garáž, čerpací stanice pro zavlažování, sklad),  

- parkoviště o kapacitě celkem 83 stání pro osobní auta a 4 stání pro autobusy, 

- lávka pro pěší přes silnici II. třídy,  

- úprava stávající kruhové křižovatky včetně vybudování páté větve pro napojení sportovního 

  areálu,  

- zpevněné plochy uvnitř areálu,  

- ostatní objekty a konstrukce: inženýrské sítě, oplocení areálu, terénní a sadové úpravy, 

  drobná architektura.  

  

 

Dispoziční řešení zázemí umístěného v objektu tribuny:  

- 1. NP: 8 šaten vč. sociálního zázemí, ošetřovna, šatna rozhodčích, sociální zázemí 

pro veřejnost, občerstvení vč. zázemí – provozováno pouze v průběhu sportovních akcí 

(ne jako trvalý stravovací prostor),  

- 2. NP: byt správce (1+kk), posilovna, sociální zázemí, kancelář, klubovna,  

- 3. NP: tribuna – hlasatelna,  

             - hlavní vstup do objektu tribuny je navržen od hlavního hřiště.  

  

 

Pozemní objekty: 

Pozemní stavební objekty zahrnuje část SO 01 Tribuna a SO 02 Technický objekt.  

 

Stavebně technické řešení SO 01 Tribuna 

Vnější rozměry objektu jsou cca 81,9 x 9,8 m s max. výškou objektu max. 13,0 m. Založení 

objektu je řešeno jako plošné zakládání (základové pasy) v kombinaci se zakládáním 

hlubinným (piloty v místě žb. sloupů pro vynesení konstrukce zastřešení tribuny). Objekt je 

konstrukčně řešen jako zděný systém tl. 400 mm, doplněný o železobetonový skelet 

pro ukotvení střešní konstrukce. Vnitřní nenosný systém je z keramických příček 

o tloušťce100-150 mm. Stropní konstrukce jsou řešeny jako železobetonové prefabrikované 

panely uložené na průvlacích mezi jednotlivé zdi. Zastřešení objektu je pomocí ocelové 
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konstrukce opláštěné membránovou krytinou. Výplně otvorů v obvodovém zdivu budou 

hliníkové nebo plastové, vnitřní dveře dřevěné. 

Základní parametry (celková kapacita tribuny je 300 sedících diváků): 

- zastavěná plocha: cca 722,0 m
2
 

- světlá výška: 2,6 m 

- výška po hřeben střechy: max. 13,0 m 

- obestavěný prostor: cca 5937,0 m
3
 

 

Stavebně technické řešení SO 02 Technický objekt 

Vnější rozměry objektu jsou cca 29,3 x 9,0 m s max. výškou objektu max. 5,0 m. Založení 

objektu je řešeno jako plošné zakládání (základové pasy). Objekt je konstrukčně řešen jako 

zděný systém tl. 400 mm. Stropní konstrukce jsou řešeny jako železobetonové prefabrikované 

panely uložené na průvlacích mezi jednotlivé zdi. Zastřešení objektu – plochá střecha 

s krytinou. Výplně otvorů, dveří, vrat budou plastové. V technickém objektu umístěn sklad 

fotbalu, dílna, kancelář, vč. sociálního zázemí pro zaměstnance, garáž pro techniku, čerpací 

stanice pro zavlažování, sklad. 
    

Základní parametry: 

- zastavěná plocha: cca 264,0 m
2
 

- světlá výška: 3,25 m 

- výška po hřeben střechy: cca 5,0 m 

- obestavěný prostor: cca 1320,0 m
3
 

 

 

Inženýrské objekty: 

IO 01 Hlavní hřiště 

Hlavní hřiště bude charakteru travnatého fotbalového hřiště s přírodním trávníkem o rozměru 

hrací plochy 105 x 68 m. Za postranními lajnami je umístěn travnatý pruh šíře 3,0 m (podélné 

strany) resp. 4,0 m (za brankami). Po obvodu travnaté plochy je navržen odvodňovací žlábek 

a ocelové zábradlí. Hřiště je navrženo se zavlažovacím systémem. Po obvodu travnaté plochy 

je navržen chodník ze zámkové dlažby. Celková zatravněná plocha hlavního hřiště 

je 8,362 m
2
. 

 

IO 02 Tréninkové hřiště 

Tréninkové hřiště bude charakteru travnatého fotbalového hřiště s přírodním trávníkem 

o rozměru hrací plochy 100 x 50 m. Za postranními lajnami je umístěn travnatý pruh o šíře 

3,0 m (podélné strany) resp. 4,0 (za brankami). Po obvodu travnaté plochy je navržen 

odvodňovací žlábek a ocelové zábradlí. Hřiště je navrženo se zavlažovacím systémem. 

U severní podélné strany je navržen chodník ze zámkové dlažby. Celková plocha zatravněná 

plocha tréninkového hřiště je 6 048 m
2
. 

 

IO 03 Hřiště s umělým povrchem + atletický ovál 

Hřiště s umělým trávníkem 3. generace o rozměru hrací plochy 100 x 64 m. Po obvodu tohoto 

hřiště je navržen atletický ovál s délkou 400 m – šestidráhou s umělým povrchem. Součástí 

atletického sektoru je i využití výsečí mezi atletickou dráhou a fotbalovým hřištěm pro další 

atletické disciplíny – skok vysoký, skok o tyči a vodní příkop na steaple. V prostoru severní 

výseče je navrženo vyznačení hrací plochy pro hřiště pro volejbal s umělým povrchem. 

Součástí atletického areálu je návrh umístění sektoru pro skok vysoký. Za postranními lajnami 

fotbalového hřiště s umělým povrchem jsou navrženy bezpečnostní zóny – pruh šíře 3,0 m 

(podélné strany) resp. 4,0 m (za brankami). Po obvodu travnaté plochy navržen odvodňovací 

žlábek, mezi podélnými stranami travnaté plochy a běžeckým oválem je umístěna zpevněná 

plocha š. 1,5 m ze zámkové dlažby. Hřiště s umělým povrchem je navrženo se systémem 

klimatizační závlahy pro úpravu mikroklimatu v letních měsících. Plocha fotbalového hřiště 
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s umělým povrchem je navržena s umělým osvětlením pro úroveň mistrovských utkání 

na úrovni krajských soutěží. Celková plocha umělého trávníku je 7 560 m
2
. Celková plocha 

umělého povrchu pro atletický sektor (běžecká dráha včetně výsečí) je 5 740 m
2
. 

 

IO 04 Venkovní tribuny 

Kapacita venkovních tribun je 900 diváků. Tribuny jsou osazeny v zemním valu po obvodu 

hlavního hřiště. Konstrukce tribun je navržena ze železobetonových prefabrikátů osazených 

na žb. základové patky a pásy. Přístup k tribunám je po zpevněné ploše ze zámkové dlažby 

navržené po obvodu hřiště.   

 

IO 13 - Oplocení fotbalového areálu a drobná architektura 

Objekt IO 13 řeší oplocení hlavního travnatého hřiště a hřiště s umělým povrchem včetně 

atletického oválu, tréninkové travnaté hřiště nebude oploceno. Oplocení je navrženo výšky 

1,9 m z drátových panelů s bezúdržbovou povrchovou úpravou. Nosným prvkem oplocení 

budou ocelové sloupky osazené do betonových patek, na styku oplocení s terénem bude 

osazena betonová deska. Součástí oplocení areálu budou vjezdové brány a branky. Hlavní 

vjezdová brána do areálu bude s otvíráním na elektropohon. Součástí objektu SO 13 bude 

objekt pokladny umístěný v oplocení u hlavní vjezdové brány a prvky drobné architektury – 

lavičky a odpadkové koše – umístěné v oplocené části areálu. 

 
IO 14 - Terénní a sadové úpravy 

Nově vzniklé a upravované plochy zeleně budou ohumusovány vrstvou do 200 mm ornice 

a zatravněny parkovou travní směsí v množství 0,025 kg/m
2
. Před humusováním bude třeba 

staveniště zbavit postavebních zbytků a zhutněné podloží rozrušit z důvodu navázání půdní 

kapilarity. Před založením trávníků budou plochy odpleveleny herbicidním postřikem. 

Součástí sadových úprav bude i výsadba stromů a keřů uvnitř areálu. Osevní plán s určením 

konkrétních druhů dřevin bude součástí projektové dokumentace.  

 

IO 15 - Přeložky inženýrských sítí 

Přeložky inženýrských sítí budou zpracovány dle požadavků a v rozsahu požadovaném 

jednotlivými správci dotčených sítí. Přeložka rozvodů O2 bude v místě pilíře nově budované 

lávky pro pěší přes silnici II. třídy.  

 

 

Provozní soubory: 

PS 01 – Vybavení fotbalových hřišť 

Součástí provozního souboru PS 01 je vybavení hlavního travnatého hřiště, tréninkového 

travnatého hříště a hřiště s umělým trávníkem vybavením a konstrukcemi potřebnými 

pro konání fotbalových zápasů a tréninků. Součástí vybavení budou stabilní fotbalové branky 

včetně sítí, mobilní fotbalové branky včetně sítí, sítě za stabilními brankami, konstrukce 

střídaček pro domácí a hosty, výsledkové tabule s časomírou u hlavního hřiště a u hřiště 

s umělým povrchem. Součástí vybavení fotbalových hřišť bude i strojní vybavení na údržbu 

přírodního i umělého trávníku – sekačka resp. čistící zařízení s provzdušňováním a rotačními 

kartáči.   

 
 

PS 02 – Vybavení atletického hřiště 

Vybavení atletického hřiště bude navrženo v rozsahu základního vybavení pro trénink 

běžeckých disciplín a vybavení pro atletické disciplíny v areálu uvažované. Pro běžecký 

trénink budou součástí vybavení překážky pro překážkové běhy na krátkých a středních 

tratích včetně překážek pro steapl. Z ostatních atletických disciplín bude v atletických 
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sektorech za fotbalovými brankami umístěno vybavení pro skok vysoký a skok o tyči + 

dvojice demontovatelných kůlů se sítí na volejbal.  

     

PS 03 – Vnitřní vybavení 

Součástí provozního souboru PS 03 je vybavení objektu SO 01 Tribuna nábytkem a ostatním 

vnitřním vybavením. Konkrétně se jedná o vybavení šaten lavicemi a věšáky, vybavení bufetu 

přístroji a nábytkem, vybavení kancelářských a klubových prostor nábytkem u posilovny 

vybavení základním tělocvičným a posilovacím nářadím.  

 

 

 

Umístění: 

Kraj: Královéhradecký  

Město: Vrchlabí  

Katastrální území: Vrchlabí (786306)  

Parcelní čísla dotčená realizací záměru: 572, 573/11, 573/38, 616/1, 625/1, 625/3, 627/1, 

629/2, 631/4, 631/5, 631/10, 631/11, 631/12, 631/13, 631/14, 631/15, 631/16, 631/18, 631/21, 

632/5, 632/6, 632/7, 632/14, 632/20, 632/22, 632/24, 632/25, 632/26, 632/28, 632/31, 632/40, 

634, 673, 1836/1, 1836/5, 1836/6, 1836/7, 1836/9, 1836/8, 1837/9, 1918/1, 2629/1, 2630, 

2640/1, 2640/2, 2640/3, 2640/59, 2640/60 

Kraj: Liberecký 

Obec: Horní Branná  

Katastrální území: Horní Branná (642584)  

Parcelní čísla dotčená realizací záměru: 1179/10  

 

Záměr je umístěn na území Královéhradeckého a Liberecké kraje. Ministerstvo životního 

prostředí sdělením ze dne 08.01.2013 (čj. 109164/ENV/12) rozhodlo, že příslušným úřadem 

k zajištění procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona je Krajský úřad 

Královéhradeckého kraje. 

 
 

 

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení: 

zahájení výstavby (přípravné práce) …………………… březen 2014 

dokončení výstavby ……………………………………. prosinec 2014 

Předpokládaná délka výstavby …………………………. 10 měsíců 
 

Investor preferuje realizaci celé akce v jedné etapě. V závislosti na získání finančních 

prostředků je však možné i rozdělení výstavby do etap.  

Předpokládané etapy výstavby: 

1. etapa: výstavba přírodních fotbalových hřišť včetně zázemí a technické 

a dopravní infrastruktury 

2. etapa: výstavba umělého hřiště včetně atletického oválu 

 

 

 

Oznamovatel:  
Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí (IČ 00278475) 
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Závěr: 

 

Záměr „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí jih – Fotbalový areál Vrchlabí – Vejsplachy“ 

naplňuje dikci bodu 10.8, kategorie II, přílohy č. 1 zákona, proto bylo ve smyslu ust. § 7 

zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr bude posuzován podle 

zákona. 

 

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu 

dospěl krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní 

správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že záměr „Rozšíření 

průmyslové zóny Vrchlabí jih – Fotbalový areál Vrchlabí – Vejsplachy“ nebude 

posuzován podle zákona. 

 

 

 

Odůvodnění:  
Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili: 

- krajský úřad, ze dne 04.02.2013, 

- Krajský úřad Libereckého kraje, ze dne 18.02.2013, 

- Královéhradecký kraj, ze dne 28.01.2013, 

- Liberecký kraj, ze dne 18.02.2013, 

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,    

  ze dne 04.02.2013, 

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, ze dne 11.02.2013, 

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 08.02.2013, 

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec, ze dne 29.01.2013, 

- Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, 15.02.2013, 

- Správa KRNAP, ze dne 12.02.2013, 

- Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, ze dne 20.02.2013. 

 

 

V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčených správních orgánů (Česká inspekce 

životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, Krajská hygienická stanice 

Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Krajský úřad Libereckého kraje) 

vzneseny připomínky k předloženému oznámení záměru. Dotčené územní samosprávné celky 

a veřejnost nevznesly námitky proti předloženému oznámení a realizaci záměru.  

 

 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany 

vod (dále jen „ČIŽP – ochrana vod“), ve stanovisku ze 08.02.2013 

(čj. ČIŽP/45/IPP/1301117.001/13/KDR) uvádí:  

Cit.: „Z hlediska ochrany vod je realizace posuzovaného záměru, kterým je vybudování 

nového sportovního (fotbalového) areálu ve Vrchlabí (k.ú. Vrchlabí a k.ú. Horní Branná), 

možná při splnění podmínek, jež jsou součástí opatření navržených z hlediska ochrany vod 

k prevenci, eliminaci a minimalizaci účinků na životní prostředí uvedených v předloženém 

oznámení. Tyto podmínky musí být respektovány v následujících stupních PD a zahrnuty jako  

podmínky návazných správních řízení. Provoz díla potom musí být v souladu s těmito 

závaznými předpisy.  

Srážkové vody ze zpevněných ploch parkoviště sportovního areálu budou odváděny 

samostatnou dešťovou kanalizací, na které bude osazen odlučovač lehkých kapalin (OLK), 

do místního recipientu, říčky Bělá. U OLK je nezbytné, aby zajišťoval požadovaný stupeň 

předčištění, zároveň musí být zabezpečen proti vyplavení látek intenzivním deštěm. 
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Na uvedené čistící zařízení musí být vypracován provozně-manipulační řád. Podmínky 

nakládání s těmito vodami stanoví příslušný vodoprávní úřad“. 

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana vod uvádí následující:  

ČIŽP – ochrana vod nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Požadavky 

k uplatnění opatření navržených z hlediska ochrany vod k prevenci, eliminaci a minimalizaci 

účinků na životní prostředí nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní 

prostředí, ale do  navazujících správních řízení. K těmto bude přihlédnuto v navazujících 

správních řízeních podle zvláštních právních předpisů. 

 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení 

odpadového hospodářství (dále jen „ČIŽP – odpadové hospodářství“), ve stanovisku 

ze 08.02.2013 (čj. ČIŽP/45/IPP/1301117.001/13/KDR) uvádí:  

Cit.: „Přehledy odpadů, jejichž produkce je očekávána při výstavbě i při realizaci záměru, jsou 

zpracovány na odpovídající úrovni. ČIŽP se domnívá, že produkce stavebních a demoličních 

odpadů s ohledem na skutečnost, že se jedná o stavbu na tzv. „zelené louce“ je nadbytečná. 

ČIŽP se naopak domnívá, že v rámci výstavby lze očekávat produkci dalších druhů odpadů -

absorpční tkaniny znečištěné škodlivinou, odpadní výkopovou zeminu znečištěnou ropnými 

látkami, odpady z odstraňování náletových dřevin a kácení dřevin, odpadní železo, odpady 

z používání barev apod. Dále se ČIŽP domnívá, že i provozem zařízení budou vznikat další 

druhy odpadů, např. odpady z údržby a provozu dílen (včetně absorpčních tkanin 

znečištěných škodlivinou, obalů znečištěných škodlivinou), odpady z provozu občerstvení, 

odpady související se sadovými úpravami – biologicko rozložitelný odpad, popř. i odpady 

z ošetřovny. Pokud v rámci realizace stavby i při vlastním provozu záměru budou vznikat 

další druhy odpadů, které nejsou v předloženém oznámení uvedeny, je nutno i s nimi nakládat 

dle jejich skutečných vlastností a v souladu se zákonem o odpadech. V souvislosti s výše 

uvedeným ČIŽP požaduje v dalších stupních PD blíže upřesnit druhy a množství vznikajících 

odpadů, způsoby nakládání s těmito odpady, a to tak, aby bylo zřejmé splnění požadavků 

daných zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy na úseku odpadového 

hospodářství.  

Při dodržení obecných povinností stanovených platnými právními předpisy na úseku 

odpadového hospodářství a všech podmínek uvedených v předloženém oznámení záměru, 

a za akceptování výše uvedených připomínek, nemá ČIŽP, oddělení odpadového 

hospodářství, k předloženému záměru další zásadních připomínek“.  

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – odpadové hospodářství uvádí následující:  

ČIŽP – odpadové hospodářství nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. 

Doporučení a požadavky nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, 

ale do  navazujících správních řízení a vyplývají z platné legislativy v oblasti odpadového 

hospodářství. K doporučením a požadavkům bude přihlédnuto v navazujících správních 

řízeních podle zvláštních právních předpisů. 

 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany 

lesa (dále jen „ČIŽP – ochrana lesa“), ve stanovisku ze 08.02.2013 

(čj. ČIŽP/45/IPP/1301117.001/13/KDR) uvádí:  

Cit.: „Uvedeným záměrem budou dotčeny stávající pozemky určené pro plnění funkcí lesa 

(PUPFL), proto ČIŽP požaduje v dalším stupni dokumentace provést podrobnější 

vyhodnocení ve vztahu k dočasnému či trvalému (dokumentace neuvádí) vyjmutí lesního 

pozemku p.p.č. 625/3 v k.ú. Vrchlabí a případných vlivů záměru na okolní lesní pozemky 

(p.p.č. 608/2, 625/2, 627/2, 692/2 v k.ú. Vrchlabí). Hodnocení vlivů v předložené 

dokumentaci je nedostačující.  

S ohledem na zásah záměru do PUPFL a do ochranného pásma lesa ČIŽP upozorňuje, že dle 

ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění jiných zákonů, 
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ve znění pozdějších předpisů, je pro realizaci záměru nutný souhlas příslušného orgánu státní 

správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění stanovených podmínek“.  

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana lesa:  

ČIŽP – ochrana lesa nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Doporučení 

a požadavky nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, 

ale do navazujících správních řízení a vyplývají z platné legislativy v oblasti ochrany lesa. 

K doporučením a požadavkům bude přihlédnuto v navazujících správních řízeních podle 

zvláštních právních předpisů.  

Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesa příslušný 

podle § 48 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění jiných zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, ve svém vyjádření ze dne 20.02.2013 (čj. ŽP/3116/2013-Ho, 

JID: 5049/2013/MUVR) nemá připomínky k zahájenému zjišťovacímu řízení k záměru 

„Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí jih – Fotbalový areál Vrchlabí – Vejsplachy“ 

a nepožaduje jeho dalšího posuzování podle zákona. 

 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany 

ovzduší, oddělení ochrany přírody, ve stanovisku ze 08.02.2013 

(čj. ČIŽP/45/IPP/1301117.001/13/KDR) nemají k záměru připomínky a nepožadují další 

posuzování záměru podle zákona.  

 

 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec, ve vyjádření ze dne 

29.01.2013 (čj. ČIŽP/51/IPP/1301073.001/13/LZG) nemá k té části záměru, která je umístěna 

v k.ú. Horní Branná,  připomínky a nepožaduje další posuzování záměru.  

 

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen 

„KHS“) ve svém vyjádření ze dne 04.02.2013 (čj. S-KHSHK 01915/2013/2/HOK.HK/Hr) 

souhlasí s oznámením záměru s podmínkou, že v dalších stupních projektového zpracování 

bude upřesněno ozvučení fotbalového areálu – používání reprodukované hudby, hlášení apod., 

včetně návrhu případných protihlukových opatření. 

Krajský úřad k vyjádření KHS uvádí následující:  

KHS nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Podmínka týkající se upřesnění 

ozvučení fotbalového areálu – používání reprodukované hudby, hlášení apod., včetně návrhu 

případných protihlukových opatření uvedená ve vyjádření není směřována do procesu 

posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona, ale do navazujících řízení. 

 

 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci ve svém vyjádření ze dne 

11.02.2013 (čj. KHSLB 02135/2013) nemá k záměru připomínky a nenavrhuje záměr 

posuzovat podle zákona. 

 

 

Krajský úřad ve svém vyjádření ze dne 04.02.2013 (čj. 1009/ZP/2013-Čr, 

eč.12739/2013/KHK) nemá k záměru zásadní připomínky a nepožaduje další posuzování 

podle zákona. 

 

 

Královéhradecký kraj ve svém vyjádření ze dne 28.01.2013 (čj. 1417/KH/2013), nemá 

k oznámení záměru připomínky. Královéhradecký kraj nepožaduje, aby byl záměr dále 

posuzován podle zákona. 
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Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (z hlediska ochrany 

ovzduší, nakládání s odpady, ochrany zemědělského půdního fondu, vodního hospodářství 

a státní správy lesů), odbor územního plánování a stavebního řádu (z pohledu pořizovatele 

Zásad územního rozvoje Libereckého kraje), odbor dopravy, ve svém vyjádření ze dne 

18.02.2013 (čj. KULK 5945/2013, OŽPZ 93/2013) nemá k záměru připomínky. Krajský úřad 

Libereckého kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, upozorňuje, že před 

započetím stavebních prací je třeba postupovat v souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., 

o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tj. má-li se provádět stavební činnost 

na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento 

záměr oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i. 

(Letenská 4, 118 01 Praha 1) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném 

území záchranný archeologický výzkum, obdobně se postupuje, má-li se na takovém území 

provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů. 

Krajský úřad k vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru kultury, památkové péče 

a cestovního ruchu, uvádí:  

Krajský úřad Libereckého kraje, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu 

nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Upozornění není směřováno 

do procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona, ale do navazujících řízení. 

 

 

Liberecký kraj ve svém vyjádření k záměru ze dne 18.02.2013 neuplatnil k záměru žádné 

připomínky a nepožadoval posouzení záměru v celém procesu podle zákona.  

 

 

Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, ve svém vyjádření ze dne 15.02.2013 

(čj. MUJI 289/13/ŽP) nemá k záměru připomínky a nepožaduje z hlediska státní správy lesů, 

ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, odpadového hospodářství, 

ochrany ovzduší a vodního hospodářství, posuzování záměru podle zákona.   

 

 

Správa KRNAP nemá ve své vyjádření ze dne 12.02.2013 (čj. KRNAP 00615/2013) k záměru 

z hlediska vlivu na území KRNAP a jeho ochranného pásma připomínek. 

 

 

Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesa příslušný 

podle § 48 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění jiných zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, ve svém vyjádření ze dne 20.02.2013 (čj. ŽP/3116/2013-Ho, JID: 

5049/2013/MUVR) nemá připomínky k zahájenému zjišťovacímu řízení k záměru „Rozšíření 

průmyslové zóny Vrchlabí jih – Fotbalový areál Vrchlabí – Vejsplachy“ a nepožaduje jeho 

dalšího posuzování podle zákona. Městský úřad dále ve svém vyjádření konstatuje, že 

v nedávné době byla odboru životního prostředí postoupena dokumentace pro územní řízení 

v rámci souhrnného koordinovaného stanoviska pro výše uvedený záměr. Z této dokumentace 

jasně vyplývá, že lesní pozemek č. 625/3 bude dotčen v nejsevernějším okraji stavbou 

vrchního vedení VN. Zábor pozemku bude minimální, jedná se o část ochranného pásma VN.   

 

 

 

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů 

záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření 

dospěl krajský úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona. 
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Krajský úřad k tomuto dospěl na základě zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií 

uvedených v příloze č. 2 zákona, s přihlédnutím k charakteru, kapacitě a umístění záměru, 

především pak na základě stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny, vyjádření příslušného 

stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace, vyjádření dotčených správních 

úřadů a dotčených územních samosprávných celků, veřejnosti a na základě oznámení záměru.  

 

Krajský úřad použil k vyhodnocení vlivu záměru na životní prostřední a veřejné zdraví 

kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé 

straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, 

tj. kritéria dle přílohy III Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27.06.1985, ve znění pozdějších 

směrnic, implementované do přílohy č. 2 k zákonu. 

 

 

I. CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU 

 

Rozsah záměru: 

Navržený areál bude tvořit ucelený sportovní soubor na západním okraji města, podél silnice 

I/14 ve směru na Liberec a II/295 ve směru na Prahu. Hranice zájmového území tvoří 

ze severní strany silnice I/14 (ulice Valteřická), z východní strany silnice II/295 

a z jihozápadní strany volný terén s vodotečí Bělá. Plocha areálu bude zahrnovat fotbalové 

hřiště s přírodním trávníkem, tréninkové fotbalové hřiště s umělým trávníkem a osvětlením, 

včetně atletické šestidráhy, menší tréninkové fotbalové hřiště s přírodním trávníkem, krytou 

tribunu, venkovní sedadla pro diváky, technický objekt (včetně garáže, dílny a skladu) 

a parkoviště pro osobní automobily a autobusy. Celková zastavěná plocha areálu bude 

66 147 m
2
. 

 

Kumulace s ostatními záměry 

Záměr stavby nového fotbalového areálu neklade žádné nároky na realizaci jiných staveb 

a v době zpracování oznámení záměru nebyl v předmětné lokalitě znám žádný rozpor s jinými 

záměry. 

 

Využití přírodních zdrojů 

Do plochy navržené pro výstavbu fotbalového areálu spadají pozemky vedené dle katastru 

nemovitostí jako orná půda, vodní plocha, trvalý travní porost a ostatní plocha. Převážná část 

ploch je součástí zemědělského půdního fondu. Do pozemků určených k plnění funkcí lesa 

spadá pozemek p.č. 625/3. 

Zásobování vodou bude zajištěno provedením nového okruhu venkovního vodovodu horního 

tlakového pásma DN 150, který bude napojen ze stávajícího vodovodního řadu DN 300 

vedeného východně od silnice II. tř. č.  295.  

Pro výstavbu fotbalového areálu budou vstupní suroviny odpovídat standardně používaným 

stavebním materiálům.  

Pro zásobování areálu zemním plynem bude vybudována nová přípojka napojením 

na stávající plynovod.  

V prostoru plánované výstavby sportovního areálu není v současné době zdroj elektrické 

energie. V novém areálu je nutno vybudovat trafostanici, která bude připojena vrchním 

vedením VN. 

Podle údajů uvedených v oznámení záměru se v zájmové oblasti nevyskytuje žádné chráněné 

ložiskové území ani jiný surovinový zdroj nebo přírodní bohatství. Nejbližším chráněným 

ložiskovým územím jsou chráněná ložisková území Horní Lánov: Horní Lánov 

(ev.č. 717900000), Horní Lánov II. (ev.č. 703970000), Horní Lánov III. (ev.č. 703990000), 

Horní Lánov IV. (ev.č. 703980000), Horní Lánov V. (ev.č. 703920000), Horní Lánov VI. 
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(ev.č. 720220000). Další chráněná ložisková území jsou např. Hořejší Vrchlabí I. 

(ev.č. 703950000), Strážné (ev.č. 703960000) a Horní Štěpanice I. (ev.č. 706340000). 

 

Produkce odpadu 

Druh a množství odpadu bude odpovídat rozsahu prací. V průběhu celé realizace výstavby 

bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobu nakládání s nimi. 

Odpady budou přímo na místě stavby tříděny a zařazovány do příslušných kategorií 

dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 

při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění 

pozdějších předpisů. U recyklovatelných odpadů bude provedena jejich recyklace. Odpad 

zpětně nevyužitelný bude podle jeho fyzikálních a chemických vlastností odvezen 

na příslušnou řízenou skládku nebo odstraněn oprávněnou firmou. U předpokládaného 

nebezpečného odpadu bude zajištěno ověření míry nebezpečnosti odpadu a následně se s ním 

bude podle jeho skutečných vlastností nakládáno. 

S veškerým odpadem bude nakládáno podle znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu souvisejících 

prováděcích předpisů.  

Odpad vznikající při provozu fotbalového areálu bude odpovídat charakteru sportovního 

areálu. Odpad, který spadá do kategorie N (nebezpečný), bude oddělen od ostatního odpadu a 

bude skladován v odpovídajících nádobách. Transport a likvidaci odpadu kategorie N bude 

zajišťovat odborná firma s povolením k nakládání s nebezpečnými odpady. Tyto odpady 

budou transportovány do zařízení, které jsou k likvidaci takového typu odpadu určeny a mají 

na tuto činnost příslušná povolení (skládky nebezpečného odpadu, spalovny apod.). Vznik 

nebezpečného odpadu se předpokládá při provozu odlučovače lehkých kapalin. Množství 

jednotlivých odpadů nebylo v této fázi přípravy záměru ještě upřesněno. 

Běžný komunální odpad bude ukládán do sběrných nehořlavých a nepropustných nádob 

(kontejnerů). Počítáno je se 3 kontejnery. Odpad bude odvážen 1 x týdně ke zpracování 

popřípadě uložení specializovanou firmou s certifikátem pro nakládání s odpady. Pro potřeby 

kontroly majitel objektu povede evidenci o odvozu komunálního odpadu. Odpad ve formě 

obalového materiálu (papír, PVC obaly) bude tříděn do příslušných kontejnerů a bude 1 x 

týdně odvážen. 

 

Znečišťování a rušivé vlivy 

Dočasným zdrojem znečišťování ovzduší v době stavebních prací bude prostor staveniště. 

Zdrojem emisí (prachu) budou zemní práce. Tuto prašnost je možné potlačit vhodnou 

organizací práce. Zdrojem emisí budou i stavební mechanismy a provoz vozidel nákladní 

dopravy – frekvence je očekávána na úrovni 10 nákladních aut denně. Při provozu areálu 

budou bodovými zdroji emisí spalovací zdroje určené pro vytápění tribuny a technického 

objektu a pro přípravu teplé vody. Roční spotřeba zemního plynu bude 7 000 m
3
/rok, s max. 

hodinovou spotřebou 13 m
3
/hod. Liniovým zdrojem bude krátká příjezdová cesta, plošným 

zdrojem emisí bude parkování osobních automobilů na parkovištích v posuzovaném areálu. 

Podle výpočtů záměr generuje průměrně 129 pohybů osobních vozidel denně a 4 pohybů 

autobusů denně. 

V době výstavby se předpokládá produkce splaškových vod ze sociálního zařízení 

pro pracovníky dodavatelských organizací při stavbě. Splaškové odpadní vody odpovídají 

nárokům na vodu pro sociální zařízení vyvolané stavbou. Předpokládá se, že zaměstnanci 

stavby budou používat mobilní sociální zařízení. Na staveništi nebude prováděno mytí 

vozidel, očista bude podle potřeby zajištěna pouze mechanicky. Za nepříznivého počasí zajistí 

dodavatel stavby očistu veřejných komunikací. Voda z cisterny k tomu použitá bude vsakovat 

do terénu podél komunikací. Při provozu bude množství odpadní vody splaškové odpovídat 

spotřebované vodě pitné. Kanalizační přípojka splaškové kanalizace bude odvádět splaškové 
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vody z objektu tribuny a z technického objektu a dále z parkoviště a přilehlé zpevněné plochy 

(přes odlučovač lehkých kapalin – OLK). OLK bude sloužit jako havarijní zařízení 

pro zachycení ropných látek z případného úniku ze zaparkovaných vozidel. Nově vybudovaná 

kanalizační přípojka bude napojena na stávající venkovní kanalizaci do šachty Š13. Přípojka 

bude vedena od místa napojení severozápadním směrem podél silnice II/295, v souběhu 

s vodovodem užitkové vody pro závlahu fotbalových hřišť podchází navrženou lávku pro pěší 

přes tuto silnici a za ní se lomí a podchází silnicí II/295. Za silnicí končí veřejná část přípojky 

splaškové kanalizace šachtou na okraji fotbalového areálu. Přípojka dále pokračuje jako 

areálová splašková kanalizace. Do hlavní stoky splaškové kanalizace budou napojeny jednou 

přípojkou vnitřní kanalizace z technického objektu, cca 5 přípojkami vnitřní kanalizace 

s objektu tribuny a dešťové vpusti z parkoviště. Veřejná kanalizace, na níž bude areál napojen, 

svádí odpadní vody na městskou ČOV. Areálová dešťová kanalizace bude odvádět srážkové 

a drenážní vody kanalizační přípojkou dešťové kanalizace do vodoteče Bělá. V místě vyústění 

dešťové kanalizace bude koryto vodoteče zpevněno těžkým záhozem lomovým kamenem. 

Vyústní potrubí bude opatřeno koncovou klapkou. Podle hydrogeologického posudku 

se pod vrchní vrstvou ornice naházejí jílovité zeminy, tj. materiál je pro vodu téměř 

nepropustný a jeho retenční schopnosti jsou minimální. Z tohoto důvodu a s ohledem 

na velikost odvodňovaných ploch je vsakování srážkových vod nereálné. 

Podle akustické studie souhrnné ekvivalentní hladiny akustického tlaku ze stacionárních 

zdrojů hluku u nejbližších chráněných venkovních prostorů (staveb) s rezervou splňují 

povolené limitní hodnoty pro stacionární zdroje hluku v denní době. U liniových zdrojů byl 

vyhodnocen vliv dopravy na změny ekvivalentních hladin akustického tlaku v chráněných 

venkovních prostorech (staveb pro bydlení). Vlivem provozu liniových zdrojů hluku 

hodnoceného záměru nedojde k nadlimitnímu navýšení hluku u nejbližších chráněných 

venkovních prostor staveb pro bydlení v denní době. Akustickou studií vyčíslené nárůsty 

hladiny hluku z liniových i stacionárních zdrojů hluku se v denní době pohybují do 0,2 dB. 

Tyto změny nejsou akusticky významné, jsou objektivně měřením prakticky neprokazatelné 

a jsou řádově menší, než je hodnota rozpoznatelná lidským sluchem (2 – 3 dB). 

 

Rizika havárií 

Havarijní stav v etapě výstavby a při provozu záměru může vzniknout v případě požáru 

zařízení objektů, nebo při úniku závadných látek. 

Jiné nepředvídané okolnosti nepředstavují s ohledem na charakter činnosti ani na umístění 

objektů zvýšená rizika. Důsledky případných havárií mohou představovat potenciální riziko 

pro podzemní a povrchovou vodu, ovzduší, půdu, zaměstnance areálu, popřípadě obyvatele 

nejbližší obytné zóny. Charakter stavby a provozované činnosti však nepředstavují rizika 

havárií s vážnějšími důsledky na životní prostředí ani zdraví obyvatelstva. 

Ke vzniku požáru může dojít zejména při nedodržení všeobecných a vnitroareálových 

bezpečnostních předpisů, nedbalostí při údržbářských činnostech (svařování), vlivem exploze 

zemního plynu nebo dopravního prostředku, závadou elektroinstalace, bleskem. Určené 

prostory budou vybavené dostatečným počtem vhodných hasicích přístrojů, stanovených dle 

dokumentace požárně bezpečnostního řešení stavby.  

V případě vzniku požáru bude postupováno podle požárního řádu a požární poplachové 

směrnice. V případě úniku zplodin hoření existuje možnost poškození zdraví osob a životního 

prostředí – v závislosti na rozsahu události. Příjezd a přístup do areálu je řešen tak, aby 

umožnil příjezd hasební techniky dle příslušných ČSN.  

V areálu musí být k dispozici prostředky pro likvidaci běžných úniků a úkapů pohonných 

hmot nebo jiných látek škodlivých vodám.  

Rozvod plynu bude chráněn před účinky statické a atmosférické elektřiny. Budou dodržovány 

požadavky požárně bezpečnostního řešení stavby.  
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II. LOKALIZACE ZÁMĚRU 

 

Parametry území, které může být ovlivněno záměrem, musí být zváženy s ohledem na: 

 

Dosavadní využívání území 

Výstavba nového fotbalového areálu bude realizována na pozemcích vedených v katastru 

nemovitostí jako orná půda, vodní plochy, trvalý travní porost a ostatní plochy. Převážná část 

ploch je součástí zemědělského půdního fondu.  

Podle vyjádření Městského úřadu Vrchlabí, odboru rozvoje města a územního plánování, ze 

dne 28.11.2012 (čj. ORM/16173/2012, JID. 33089/2012/MUVR) je záměr v souladu 

s platným územním plánem města Vrchlabí a navržená stavba v souladu s cíly a úkoly 

územního plánování. Podle vyjádření Městského úřadu Jilemnice, odboru územního plánování 

a stavebního řádu, ze dne 19.12.2012 (čj. PDMUJI 16884/2012/Bd/Dopi, spis.zn. MUJI 

4891/2012/ÚPSŘ) není záměr v rozporu s platným územním plánem. 

 

Relativní četnost, kvalitu a schopnost regenerace přírodních zdrojů 

Záměrem je umisťován na pozemky zemědělského a lesního půdního fondu. Záměr se nachází 

mimo Chráněnou oblast přirozené akumulace vod Krkonoše. Záměr je realizován mimo 

ochranná pásma vodních zdrojů. Záměr částečně zasahuje do vodního toku Bělá. V zájmové 

oblasti se nevyskytuje žádné chráněné ložiskové území ani jiný surovinový zdroj nebo 

přírodní bohatství.  

 

Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na:  

a) územní systém ekologické stability krajiny – na lokalitě plánovaného záměru 

se nenachází žádný funkční prvek územního systému ekologické stability. Nejbližší 

funkční prvek územního systému ekologické stability je regionální biokoridor Bělá – 

Vejsplachy. 

b) zvláště chráněná území, soustava NATURA 2000 – záměrem nejsou dotčena zvláště 

chráněná území ani území soustavy NATURA 2000. Vliv záměru na území soustavy 

NATURA 2000 vyloučil krajský úřad stanoviskem ze dne 25.10.2012 

(č.j.: 17089/ZP/2012-Nj). Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí 

a zemědělství, vydal dne 10.12.2012 (čj. KULK 7801/2012) stanovisko, že záměr 

nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 

c)  území přírodních parků a rezervací – území přírodních parků a rezervací nejsou 

polohou oznamovaného záměru dotčena.  

d)  významné krajinné prvky – záměr zasahuje do významného krajinného prvku 

ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů – niva říčky Bělá. V údolní nivě bude realizována vrchní přípojka VN spolu 

s dvěma podpěrnými a kotvícími sloupy. Rozsah zásahu bude nutné v dalším stupni 

projektové dokumentace specifikovat (umístění sloupů, požadavky na kácení dřevin, 

způsob izolování vedení) a zažádat o vydání závazného stanoviska k zásahu 

do významného krajinného prvku.  

e) území historického, kulturního nebo archeologického významu – přímo na zájmovém 

území výstavby ani v jeho nejbližším okolí se nenachází žádné architektonické ani 

historické památky a výskyt archeologických nalezišť není znám. Vzhledem k velmi 

starému osídlení tohoto území a blízkým archeologickým nalezištím v okolí je lokalita 

klasifikována jako území archeologického zájmu ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 

Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Záměr nemá vliv 

na hmotný majetek ani kulturní památky. Zájmová lokalita se nachází mimo městskou 

památkovou zónu.  

f) území hustě zalidněná – záměr je lokalizován v extravilánu na jihozápadním okraji 

města Vrchlabí na ploše určené pro tělovýchovu a sport. Záměr není plánován 
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v bytové zástavbě. Z hlediska umístění záměru nedojde k negativním vlivům na 

obyvatele. Nejbližší domovní zástavba, která zároveň tvoří hranici stávajícího 

intravilánu, leží od plánovaného fotbalového areálu ve vzdálenosti 200 m 

severovýchodním směrem (sjezd z kruhové křižovatky je vzdálen 100 m). Západní až 

jihozápadní strana záměru je ohraničena vodotečí Bělá. Jižní a jihovýchodní část je 

tvořena volnou krajinou s rybníkem Vejsplachy, který je v letních měsících využíván 

obyvateli a návštěvníky jako koupaliště.  

g) území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) – plochy 

pro výstavbu nejsou podle dostupných informací zasaženy starou ekologickou zátěží 

(znečištěním půdy) s nutností provádět sanační práce. 

 

 

III. CHARAKTERISTIKÉ ZNAKY MOŽNÉHO DOPADU 

 

Potenciálně významné vlivy záměru musí být zváženy ve vztahu ke kritériím vyjmenovaných 

v bodech 1. a 2., zejména s ohledem na:  

 

V oznámení byl vyhodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, 

ovzduší, povrchové a podzemní vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná 

společenstva, hlukovou a dopravní situaci, kulturní a historické památky, atd. 

Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 

Přímé ovlivnění obyvatel města Vrchlabí v době výstavby fotbalového areálu se dotýká 

obyvatel nejbližších rodinných domů (Valteřická 1110, 988, 1162, 731). Stavba může 

pro obyvatele domů znamenat dočasně narušení faktorů pohody, bude se však jednat o vliv 

časově omezený, spojený především se zvýšenou prašností a s hlukem ze stavebních 

mechanismů. Prašnost bude nutné řešit kropením a čištěním komunikací, v případě hlukové 

zátěže je třeba vzít v úvahu skutečnost již existující hlukové zátěže z automobilového provozu 

na silnicích I/14 a II/295. Vzhledem k charakteru vlivů, možnosti jejich zmírnění a k jejich 

relativně krátkodobému působení lze uvažované vlivy na nejbližší obydlené objekty v době 

výstavby považovat za malé a mírně negativní. V době výstavby budou stavební mechanismy 

a doprava provozovány pouze v denní době. 

V etapě provozu lze za hlavní negativní vlivy záměru ve vztahu k ohrožení zdraví 

obyvatelstva považovat vlivy spojené s dopravou, tedy související se znečištěním ovzduší 

a s hlukovou zátěží.   
 

Vlivy na ovzduší a klima 

Příprava stavebního prostoru a následná stavba bude spojena s emisí prašných částic. Zdrojem 

emisí bude i provoz stavebních mechanismů a silniční doprava. Četnost dopravy bude 

přibližně 10 nákladních aut denně. Pro omezení prašnosti se doporučuje skrápět nebo 

přikrývat sypké materiály. V případě znečištění příjezdových cest je nutné zabezpečit úklid 

vozovek.  Z hlediska ovzduší by stavební práce měly představovat pouze malý a mírně 

negativní vliv. 
 

Provoz budoucího fotbalového areálu souvisí s novými bodovými a plošným zdrojem 

znečištění ovzduší, kterými jsou plynové spotřebiče určené k vytápění tribuny a technického 

objektu a k přípravě teplé vody a dále provoz dopravy v areálu (parkoviště). V souvislosti 

s realizací záměru lze očekávat mírný nárůst intenzity dopravy na přilehlých komunikacích 

I/40 a II/295. Záměr generuje průměrně 129 pohybů osobních aut a 4 pohyby autobusů denně. 

Největší měrou se nárůst dopravy pravděpodobně projeví na úseku silnice I/40 směřujícím 

do Vrchlabí. Pokud by veškeré osobní automobily přijížděly do fotbalového areálu z tohoto 

směru, znamenalo by to nárůst dopravy průměrně o 2,8 %. Se zřetelem na objem emitovaných 

škodlivin lze odhadnout přírůstek imisní zátěže NO2 vyvolaný provozem záměru u maximální 

hodinové koncentrace do 0,5 μg.m
-3

 (0,25 % hodinového limitu 200 μg.m
-3

). U roční 
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průměrné koncentrace se odhaduje příspěvek do 0,03 μg.m
-3 

(0,08 % ročního limitu 40 μg.m
-

3
). Obdobně budou nízké i příspěvky dalších škodlivin. Příspěvek záměru by tak neměl 

představovat významnou změnu oproti stávajícímu imisnímu zatížení lokality. 

Vlivy na hlukovou situaci  

Fotbalový areál představuje stacionární a liniové zdroje hluku. Na základě vyhodnocení 

akustické studie byly vyčísleny nárůsty hladiny hluku z liniových i stacionárních zdrojů, které 

se v denní době pohybují do 0,2 dB. Tyto změny nejsou akusticky významné, jsou objektivně 

měřením prakticky neprokazatelné a jsou řádově menší, než je hodnota rozpoznatelná lidským 

sluchem (2 – 3 dB).  

Vlivy na povrchové a podzemní vody 

V období stavby existuje možnost vzniku kontaminace podzemních vod v souvislosti 

s dopravou pohybem stavebních mechanismů. Pro minimalizaci rizika vzniku takové 

kontaminace je zapotřebí kontrolovat technický stav vozidel. Vliv na vodu při stavebních 

pracích bude zanedbatelný a nevýznamný. 

Levou hranici cca 100 m od zájmové oblasti tvoří vodoteč Bělá. Jihozápadně cca 200 m 

od záměru se nachází povrchový útvar vod – Vejsplachy. Vodoteč Bělá a přírodní koupaliště 

Vejsplachy je v dostatečné vzdálenosti od záměru. Vzhledem k umístění nebude nutné řešit 

přeložení vodních toků. 

Lokalita záměru nespadá do ochranných pásem vodních zdrojů, proto z tohoto hlediska 

nehrozí žádné bezprostřední ohrožení.  

Při provozu fotbalového areálu bude docházet k produkci odpadních vod splaškových, které 

bude odvádět nová kanalizační přípojka splaškové kanalizace, jež bude napojena na stávající 

venkovní kanalizaci. Pro případné zachycení ropných látek z úniku ze zaparkovaných vozidel 

bude sloužit odlučovač lehkých kapalin. Srážkové vody bude odvádět kanalizační přípojka 

dešťové kanalizace s výustí do vodoteče Bělá. V místě vyústění dešťové kanalizace bude 

koryto vodoteče zpevněno těžkým záhozem lomovým kamenem, vyústí bude opatřeno 

koncovou klapkou. 

V souvislosti s běžným provozem fotbalového areálu není předpokládán negativní vliv 

na kvalitu podzemních vod. Kvalitativní ukazatele povrchové vody příjezdové komunikace 

by měly odpovídat ukazatelům srážkové vody, s nepatrným zvýšením ropných látek 

z parkujících automobilů. 

Vlivy na půdu 

Pozemky potřebné k realizaci záměru převážně spadají do zemědělského půdního fondu, 

proto bude nutné provést jejich vynětí. Do ploch určených k plnění funkce lesa patří pouze 

pozemek p.č. 625/3 v k.ú. Vrchlabí.  

Před započetím samotné výstavby bude provedena skrývka svrchní části půdy. Část bude 

uložena na staveništi a použita ke konečnému ohumusování zatravněných ploch a přebytek 

ornice bude odvezen na deponii. 

Výstavba areálu ani jeho provoz významně neohrozí kvalitu půdy. 

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Plánovanou výstavbou nedojde k bezprostřednímu ohrožení horninového prostředí 

a přírodních zdrojů. Nejbližší chráněná ložisková územím jsou v dostatečné vzdálenosti 

od záměru. 

Vlivy na flóru 

Na předmětné lokalitě nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněné dle vyhlášky 

č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Vlivy na dřevinné prvky rostoucí mimo les 

Na předmětné lokalitě záměru není počítáno s kácením vzrostlé zeleně.  

Vlivy na faunu 

Záměr nemá žádný vliv na ohrožení populace zvláště chráněných a ohrožených druhů 

živočichů, včetně jejich biotopu. Výstavba fotbalového areálu zmenší plochu zeleně, která je 
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z hlediska biodiverzity chudším stanovištěm. Na předmětné lokalitě je velké množství 

Microtus arvalis (hrabošů polních), kteří naleznou útočiště ve volné krajině v okolí. 

Vlivy na územní systém ekologické stability 

Na lokalitě plánovaného záměru se nenachází žádný funkční prvek územního systému 

ekologické stability.  

Vlivy na významné krajinné prvky 

Záměr zasahuje do významného krajinného prvku niva vodního toku Bělá. V údolní nivě bude 

realizována vrchní přípojka VN spolu s dvěma podpěrnými a kotvícími sloupy.  

Vlivy na lokality soustavy Natura 2000 

Ptačí oblast Krkonoše je v takové vzdálenosti od záměru, že jí není možné ohrozit. Záměr 

nepřichází do bezprostředního kontaktu s žádnou evropsky významnou lokalitou.  

Vlivy na zvláště chráněná území 

Hranice velkoplošného chráněného území NP Krkonoše a jeho ochranná pásma jsou 

dostatečně vzdálená od záměru. 

Vlivy na krajinu 

Vrchlabí obklopuje esteticky hodnotná krajina s velkým zastoupením lesních ekosystémů, 

rozptýlené zeleně a trvale travních porostů. Koeficient ekologické stability oblasti Vrchlabí 

udává, že je zde krajina velmi stabilizovaná. Plánovaný záměr bude umístěn na ploše spadající 

do funkční plochy „plochy občanského vybavení – tělovýchovy a sportu“. Nově vybudovaný 

fotbalový reál bude navazovat na intravilán města a měl by vytvořit multifunkční sportovní 

zónu. Výstavbou nebudou nijak zásadně narušeny krajinné prvky. 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Záměr nemá vliv na hmotný majetek ani kulturní památky. Zájmová lokalita se nachází mimo 

městskou památkovou zónu. 

 

 

Vzhledem k rozsahu, umístění a charakteru stavby je rozsah vlivů předpokládán jako malý 

a méně významný. Vlivy mají lokální charakter.  

 

Realizací záměru nevzniknou nepříznivé vlivy přesahující státní hranici. 

 

Záměr nepředstavuje žádné významné negativní vlivy, které je nutné kompenzovat. 

 

Opatření pro eliminaci možných negativních vlivů na životní prostředí, jež byla navržena 

v oznámení, budou zapracována do dokumentací pro navazující správní řízení. 

 

 

 

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů 

záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření 

dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona. 

 

K připomínkám uplatněným v průběhu zjišťovacího řízení k záměru bude přihlédnuto 

v navazujících řízeních podle zvláštních právních předpisů. 

 

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná 

povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným 

ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. 

 

Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů 

k záměru „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí jih – Fotbalový areál Vrchlabí – Vejsplachy“, 
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zveřejní podle ust. § 10 odst. 4 a 5 zákona žádost o vydání tohoto rozhodnutí, a to vždy 

alespoň na internetu.                                                                                                       

    

 

 

 

                                                                                

                                                                                                                       

     

     Dr. Ing. Richard Veselý        

vedoucí oddělení EIA a IPPC 

 

 

 

Příloha: kopie obdržených vyjádření (pro oznamovatele) 

 

Rozdělovník k čj.: 1009/ZP/2013 – Čr 

 

Dotčené územní samosprávné celky: 

1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

    Králové – zde  

2) Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

3) Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí  

4) Obec Horní Branná, 512 36 Horní Branná  

 

Dotčené správní úřady: 

1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec 

    Králové 

2) Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracoviště Semily, U Stadionu 204,  

    513 01 Semily 

3) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 

4) ČIŽP OI Liberec, Tř. 1. máje 26, 460 01 Liberec 

5) Městský úřad Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí 

6) Obecní úřad Horní Branná, 512 36 Horní Branná  

7) Městský úřad Jilemnice, Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice 

8) Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

9) Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2  

 

Oznamovatel: 

Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, zastoupené společností Vodní zdroje Ekomonitor 

spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III  

 

Na vědomí: 

1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10  

2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové  

3) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy V., Tř. 1. máje, 858/26, 460 07 Liberec  

4) Správa KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  

5) B K N, spol. s r.o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto  


