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Úvod 

Oznámení záměru (dále jen oznámení) 

Samoobslužná myčka aut a kontejnerová čerpací stanice na pozemku p.č. 520/1,  
k.ú. Nové Město nad Metují 

je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, v členění a rozsahu přílohy č. 3, a slouží jako podklad pro provedení zjišťovacího řízení 
podle § 7 tohoto zákona. 

Záměr je zařazen do kategorie II, svým rozsahem a kapacitou přesáhne příslušné limitní hodnoty a bude 
tedy ve smyslu §4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona předmětem zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona. 
Oznámení je v souladu s tímto zařazením zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu.  

Oznamovatelem záměru je firma Autovitamin Investment s.r.o. 

Zpracování oznámení probíhalo v návaznosti na projektovou přípravou stavby během srpna a září 2013. 

Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté oznamovatelem, projektová dokumentace a dílčí doplňující 
informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování a údaje získané během vlastního 
průzkumu lokality. 
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ČÁST A 
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI) 

A.1. Obchodní firma 

AUTOVITAMIN INVESTMENT s.r.o. 

A.2. IČ 

0158 2119 

A.3. Sídlo 

Bělehradská 858/23 
120 00 Praha 2, Vinohrady 

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele 

Ing. Marek Pavlík, výkonný ředitel 

Tel.: 725 053 828; email: mpavlik@autovitamin.com 

A.5. Projektant 

Ing.Arch. Hana Vašatová 
Blodkova 346, 500 06  Hradec Králové 6 

Tel: 728 627 227, email: hana.vasatova@centrum.cz 

 

Oznamovatele zastupuje na základě plné moci ze dne 24.5.2013: 
 

Ing. Arch. Hana Vašatová 
Blodkova 346, 500 06 Hradec Králové 
 
a dále na základě plné moci ze dne 23.8.2013: 
 
Ing. Alexandr Mertl 
Trstěnice 106, 569 57 Trstěnice u Litomyšle 
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ČÁST B 
(ÚDAJE O ZÁMĚRU) 

B.I. 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B.I.1. Název a zařazení záměru 

Samoobslužná myčka aut a kontejnerová čerpací stanice na pozemku p.č. 520/1, k.ú. Nové 
Město nad Metují 

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, je následující: 

kategorie: II 
bod: 10.4 
název: Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků 

(vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, 
senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, 
nebezpečných pro životní prostředí)1 a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných 
hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t. 

sloupec: B 

Dle §4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1 
k zákonu, kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo 
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a 
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a 
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na 
životní prostředí. 

Příslušným úřadem je Krajský úřad Královéhradeckého kraje. 

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

plocha areálu        2 326,5 m2 

z toho: zastavěná plocha (objekty)     282,43 m2 

  ostatní zpevněné plochy      1 112,28 m2 

  nezpevněné plochy zeleně     931,79 m2 

skladovací kapacita 
  pohonných hmot      52 m3 (2x26 m3) 

          42 380 kg (2) 

počet parkovacích míst (celkem)      3 stání pro OA 

B.I.3. Umístění záměru 

Stavba je navržena v uzavřeném areálu v západní části města Nové Město nad Metují, mezi stávajícími 
průmyslovými areály jižně od ulice Havlíčkova. Vlastní pozemek pro záměr je umístěn jižně od ulice 
Havlíčkova v oploceném areálu Pneu – Truněček. 

                                                
1 Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů. 
2 Při měrné hmotnosti benzínu 700-750 kg/m3 a nafty 800-880 kg/m3 
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kraj:   Královéhradecký 
obec:  Nové Město nad Metují 
katastrální území: Nové Město nad Metují, 706442 
pozemky:  p.č. 520/1 

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1.). 

Obrázek: Umístění záměru (1:50 000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Záměrem je výstavba samoobslužného areálu s myčkou automobilů a kontejnerovou čerpací stanicí PHM na 
volném pozemku v západní části města Nové Město nad Metují. 

Samoobslužná ČS PHM na motorovou naftu a automobilový benzín bude sloužit k veřejnému 
samoobslužnému prodeji PHM. Samoobslužné mycí boxy budou sloužit veřejnosti k mytí vozidel. Dále jsou 
v areálu navržena parkovací místa a místa pro vysávání vozidel. 

Dotčené území se nacházejí v severní části předmětného pozemku, v současné době je plocha nevyužitá, 
vedená v kategorii trvalý travní porost. Na pozemku nejsou žádné vzrostlé stromy ani žádná zeleň, stávající 
okrasná zeleň podél oplocení zůstane zachována a doplněna. 

Dotčený pozemek pro plánovanou stavbu se nachází ve funkční ploše OV – plochy občanské vybavenosti. 
V případě respektování platných regulativů územního plánu bude záměr v souladu s územním plánem.  

V zájmovém území se nachází zóna služeb, a plochy pro smíšené bydlení a občanské vybavení. Navrhovaný 
záměr je umístěn jižně od ulice Havlíčkova a tedy která rozděluje území v zásadě na zónu bydlení (severně) 
a zónu občanské vybavenosti (jižně). Kumulace vlivů se stávajícími aktivitami v území je vyhodnocena 
v textu oznámení ve vztahu k současnému stavu.  

Záměr nevyvolává potřebu realizace jiných staveb kromě napojení na potřebné inženýrské sítě. 

B.I.5. Zdůvodnění  potřeby záměru a jeho umístění 

Záměr řeší výstavbu nové samoobslužné myčky automobilů a kontejnerové (samoobslužné) čerpací stanice 
pohonných hmot (dále ČS PHM) na motorovou naftu a automobilový benzín umístěné v katastrálním území 
Nové Město nad Metují na pozemku p.č. 520/1 při ulici Havlíčkova.  



 

   Samoobslužná myčka aut a kontejnerová čerpací stanice na pozemku p.č. 520/1, k.ú. Nové Město nad Metují 
   OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 
 

 
STRANA 7 z 68    

 

Záměr využívá volnou část pozemku s napojením na veřejné komunikace a technickou infrastrukturu 
společně s již provozovaným pneuservisem v jižní části dotčeného areálu. 

Účelem stavby je nabídka daného typu služeb, dochází k využití volné části dotčeného pozemku. Volba 
umístění vychází z řady faktorů, mezi nimiž lze uvést dostupnou infrastrukturu a vhodné napojení na silniční 
síť. 

Přehled variant 

V rámci posuzování záměru jsou uvažovány dvě varianty: varianta projektová (představuje realizaci záměru 
v navržené podobě) a varianta nulová (bez realizace záměru). 

Projektová varianta (varianta P) popisuje stav při realizaci navrhovaného záměru. Popis projektové 
varianty je uveden v příslušných kapitolách tohoto oznámení (část B).  

Vlastní záměr je řešen jednovariantně. Lokalita je dána dostupností plochy a rozhodnutím oznamovatele. 

Nulová varianta (varianta 0) je referenční variantou, představující stav bez realizace posuzovaného 
záměru. Slouží k porovnání vlivů souvisejících s realizací záměru (ovzduší, hluk, doprava, ochrana vod, 
krajinný ráz) se stavem bez záměru, resp. ke stanovení kvalitativních a kvantitativních rozdílů mezi aktivní a 
nulovou variantou, a vyhodnocení celkové významnosti vlivů projektové varianty. 

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 

Základní technické údaje o stavbě 

Záměr obsahuje následující stavební objekty: 

SO01 – typovou samoobslužnou myčku aut AUTOSPA. Velikost myčky je určena počtem jednotlivých 
mycích stání a technologickým boxem. Jsou navržena 3 mycí stání. Stání jsou vždy krytá. Každé stání je 
půdorysného rozměru 6660 x 5010 m. Technologický box má půdorysné rozměry 2500 x 6660 mm. 
Myčka je řešena jako samoobslužná a plně automatická. Zákazník po příjezdu navolí mycí program, 
zaplatí v platebním terminálu a následně probíhá automatický mycí proces. V případě dodávkových 
automobilů probíhá mytí zákazníkem ručně. 

Zastavěná plocha  118,8 m2 

Obestavěný prostor  460 m3 

Počet pracovníků  1 pracovník na občasný úklid a kontrolu 

SO 02 – typovou kontejnerovou čerpací stanici PH se samoobslužným provozem. Tato čerpací stanice je 
určena pro veřejný výdej pohonných hmot. Základem ČS PH je výrobek spol. Krampitz Tank systém 
GmbH, SRN. Je to kontejnerová konstrukce, do níž je vložena dvouplášťová nádrž na pohonné hmoty, 
prostory pro výdejní stojany, stáčecí zařízení, tankovací automaty a všechny zabezpečovací a měřící 
prvky. Dále je zde technická místnost, v níž jsou soustředěna elektrická silnoproudá a slaboproudá 
zařízení a výpočet. 

Zastavěná plocha  150 m2 

Obestavěný prostor  780 m3 

SO 03 – typový samoobslužný vysavač s kompresorem napojeným na elektrickou přípojku 

Zastavěná plocha  1, 1 m2 

Obestavěný prostor  2, 2 m2 

Pro stavby SO02 a SO03 bude potřeba 1 pracovník pro občasnou obsluhu a úklid. 

SO 04 – reklamní stožár (totem) napojení na elektrickou přípojku 

KO 01 – zpevněná pojízdná plocha – komunikace. Materiál použití na povrch této plochy bude upřesněn 
v dalším stupni PD. 

Stavby technické infrastruktury (vodovod, kanalizace splašková a dešťová, plynovod, 
elektrorozvody). 
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Popis architektonického řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Myčka – stavba SO 01  

Stavba je podřízená svému účelu tj. jednoduchá přízemní stavba s kovovou konstrukcí umožňující bezpečný 
a snadný provoz aut a vlastní mytí. Jedná se o otevřenou konstrukci, s bannery oddělujícími jednotlivá stání 
myčky, se zastřešením, jehož součástí je světelný banner s označením myčky. 

Kontejnerová ČS PHM – Stavba SO 02 

Po architektonické stránce se jedná o stavbu, jejíž dominantní částí je pultové přestřešení výdejních ploch 
pohonných hmot. Přestřešení je dvouplášťové s podhledem se zapuštěnými svítidly, z boků uzavřené 
prosvětlenou atikou. Nádrž je nadzemní, celá opláštěná plechem DEKMETAL. Komunikace jsou asfaltové, 
manipulační plocha betonová.  

Kontejner bude v neutrální stříbřité barvě, atika přestřešení bude zvýrazněna světelnou linkou. Celá čerpací 
stanice je zastřešena ocelovým přestřešením o rozměrech 12 x 9,6 m, podjezdná výška 4,5 m. Ocelová 
konstrukce bude navržena z tenkostěnných ocelových profilů nebo jako svařence z U profilů. Vodorovné 
nosné prvky jsou z válcovaných I profilů, přes něž budou roznášecí prvky menších profilů. Zakrytí střechy se 
provede z VSŽ plechů, vyspádovaných do středního žlabu, s odvodem svislými dešťovými svody podél sloupů 
do dešťové kanalizace. Střecha je nesena 8 sloupy. Sloupy budou umístěny buď samostatně mimo kontejner 
a kotveny do betonových patek nebo budou integrovány do pouzder (výřezů) vytvořených v konstrukci 
kontejneru. Toto řešení musí bezpodmínečně odsouhlasit výrobce kontejneru.  

Střešní konstrukce bude ze spodní části opatřena podhledem z hliníkových lamel, do podhledu budou 
zapuštěna svítidla.  

Z boku bude na ocelovou konstrukci upevněna lehká montážní konstrukce z profilů jekl, na kterou budou 
zavěšeny plastové profily s logem investora. 

Povrchová úprava bude provedena buď žárovým pozinkováním, nebo nátěrem v barvě podle výběru 
investora. 

Samoobslužný vysavač s kompresorem – stavba SO 03 

Typová přízemní stavba, obsahuje pouze vlastní technologická zařízení. 

Reklamní stožáry/totemy – stavba SO 04 

Totemy rozměru 8x2 m budou ukotvené do základové desky. Nosná ocelová konstrukce nese osvětlené 
plochy.  

Zpevněná plocha – stavba KO 01 

Povrchová úprava zpevněné plochy bude asfaltobetonová. Barevné provedení bude upřesněno v PD ke 
stavebnímu povolení. 
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Obrázek: Koordinační situace stavby 
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Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení 

Stavba typové myčky automobilů SO 01 je členěna na stavební a technologickou část. 

Stavební část obsahuje: 

− Vybudování ležaté kanalizace v ploše pod automatickou myčkou a její napojení na příslušnou 
kanalizační přípojku v areálu. 

− Osazení chrániček pro přívod vodovodní přípojky a elektro přípojky. 

− Vybudování základové desky pro osazení technologie myčky. 

− Napojení zpevněných ploch na plochy v areálu. 

Technologická část obsahuje: 

− Realizaci ocelového přístřešku nad přestřešenými boxy automatické myčky s rozvody technologie 
(přívody, hadice, tlakové pistole, kartáče). 

− Osazení technologického kontejneru, ve kterém je zabudována technologie myčky, vytápění – 
plynový kotel, hlavní rozvodnice elektro, systém nezamrzání. 

Stavba typové kontejnerové čerpací stanice PHM SO 02 je členěna na stavební a technologickou část. 

Stavební část obsahuje: 

− Zemní práce. 

− Základová konstrukce. 

− Výškové uložení kontejneru je řešeno v situaci a bude upřesněno v PD pro vydání stavebního 
povolení. 

− Celkové kotvení a statické zabezpečení bude řešeno v PD pro vydání stavebního povolení. 

− Dále bude zajištěn přívod el. energie. 

− Napojení na dešťovou kanalizaci. 

− Připojení na vnější zemnící síť. 

Technologická část obsahuje: 

− Kontejnerová konstrukce (výrobek spol. Krampitz Tank systém GmbH, SRN) do níž je vložena 
dvouplášťová nádrž na pohonné hmoty, prostory pro výdejní stojany, stáčecí zařízení, tankovací 
automaty a všechny zabezpečovací a měřící prvky. Dále je zde technická místnost, v níž jsou 
soustředěna elektrická silnoproudá a slaboproudá zařízení a výpočetní technika pro přenos dat.  

Stavba samoobslužného vysavače SO 03 je členěna na stavební a technologickou část. 

Stavební část obsahuje: 

− Zemní práce. 

− Základovou konstrukci. 

− Celkové kotvení a statické zabezpečení bude řešeno v PD pro vydání stavebního povolení. 

− Vybudování elektrického připojení. 

Technologická část obsahuje: 

− Technologická konstrukce vysavače s kompresorem, ve kterém je zabudována automatická obsluha 
s ovládacím programem. 
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Stavba reklamního stožáru (totemu) SO 04 je členěna na stavební a technologickou část. 

Stavební část obsahuje: 

− Zemní práce. 

− Základové konstrukce. 

− Osazení chrániček pro přívod elektropřípojky. 

− Celkové kotvení a statické zabezpečení bude řešeno v PD pro vydání stavebního povolení. 

Technologická část obsahuje: 

− Konstrukce reklamního stožáru, ve kterém je zabudován program k ovládání stožáru. 

Stavba navržené zpevněné plochy KO 01 je členěna na stavební a technologickou část. 

Stavební část obsahuje: 

− Zemní práce realizované dle inženýrsko-geologického průzkumu. 

− Pláň zpevněné plochy je nutno hutnit, popř. upravit na minimum Edef,2= 45 Mpa, na kterou jsou 
navrženy všechny skladby komunikací a zpevněných ploch. 

− Před provedením pláně je nutno uložit v místech křížení s inženýrskými sítěmi chráničky. 

Technologická část obsahuje: 

− Skladba vlastní zpevněné plochy bude navržena pro třídu nejvyššího dopravního zatížení s krytem 
z asfaltobetonu. 

− Odvodnění zpevněné plochy bude podchyceno uličními vpustěmi se sorpční náplní. Dále budou 
podchyceny areálovou dešťovou kanalizací, která bude vedena do vsakovací/retenční nádrže. 

Stavby technické infrastruktury (vodovod, kanalizace splašková a dešťová, plynovod, elektrorozvody) jsou 
členěny na stavební a technologickou část. 

Stavební část obsahuje: 

− Zemní práce realizované dle inženýrsko–geologického průzkumu. 

− Podkladní podsypové vrstvy pod jednotlivé přípojky. 

− Zásypové vrstvy s obalem po natažení jednotlivých vedení TI. 

Technologická část obsahuje: 

− Realizaci jednotlivých vedení (potrubí, kabelů). 

Popis technického řešení 

SO 01 - Samoobslužná myčka je objekt určený především pro místa, kde působí jako doprovodná funkce 
jiných služeb typu obsluha komunikací nebo obchod, ale není vyloučeno ani její uplatnění bez spojení 
s jinými funkcemi. Myčka je určena pro obsluhu osobních vozidel do 3,5 t, příp. malých dodávkových vozidel. 

Projektová dokumentace řeší dílčí variantní objekt typové samoobslužné myčky aut AUTOSPA. Velikost 
myčky je určena počtem jednotlivých mycích stání a technologickým boxem. V předmětném záměru se jedná 
o myčku, která má 3 stání pro mytí aut a 1 technologický box. Stání jsou vždy krytá, ve větších sestavách je 
navíc jedno stání nekryté určené pro dodávkové automobily. Každé stání je půdorysného rozměru 6,66 x 
5,01 m. Technologický box má půdorysné rozměry 2,50 x 6,66 m. Myčka je řešena jako samoobslužná a 
plně automatická, řízena průmyslovým počítačem B&R Automation. Zákazník po příjezdu navolí mycí 
program, zaplatí v platebním terminálu a následně probíhá automatický mycí proces. V případě dodávkových 
automobilů probíhá mytí zákazníkem ručně. 

Pro zvýšení poskytované služby a komfortu zákazníků může být součástí mycí linky (ML) i další samostatné 
části. Jedná se například o automatický vysavač s 2 stáními pro vozidla, stojan pro samoobslužný prodej 
rozmrazovacích prostředků apod.  
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Po vybudování inženýrských sítí (viz celková dokumentace stavby) bude provedena základová deska, na 
kterou bude osazena ocelová typová konstrukce myčky. Objekt obsluhy je rovněž typový a jedná se o 
ocelový kontejner se zabudovaným vnitřním vybavením a bude osazen na základovou desku.  

Funkce systému nezamrzání myčky (anti-freezing systém) 

Aby se zabránilo tvoření ledu a sněhu na stanovištích myčky, navrhuje se pro vytápění jednotlivých stání 
podlahové vytápění. Vytápěcím médiem je směs vody a glykolu (nebo samotný glykol). Ohřev média bude 
probíhat v kotli umístěném v kontejneru. 

Teplo bude přiváděno z tepelného zdroje do oběhového rozdělovače (podle počtu stání) a následně 
rozvedeno nezávislými oběhy na jednotlivá stanoviště. Instalace od tepelného zdroje do rozdělovače a 
samotné rozdělovače jsou součástmi technologie myčky.  

Pro zajištění chodu technologie myčky v zimním období je myčka vybavena: 

− podlahovým vytápěním stání pro automobily pro zajištění bezpečnosti provozu 

− principem nezamrzání mycího média v trubkách a hadicích technologie. 

� Princip fungování systému anti-freezing: 

Systém anti-freezing zabraňuje zamrzání kapalin vně myčky při nízkých teplotách. Spočívá v udržování 
nepřetržité cirkulace vody ve vodních trubkách vně strojovny (pokud se na stanovišti nemyje vozidlo). 

Čerpadlo anti-freezingu čerpá kapalinu přes výměník (dochází k zahřátí kapaliny) na vysokotlaká čerpadla. 
Následně přes nepracující čerpadla do vysokotlakých vedení vně strojovny k otočným ramenům, od ramen 
vedením k tlakovým pistolím umístěným v držácích tlakových pistolí. Od držáků tlakových pistolí (a nádob 
pro kartáče) kapalina odtéká přímo do nerezové nádrže anti-freezingu (dodané spolu s technologií myčky, 
umístění v technologickém kontejneru). Z nádrže čerpadlo posílá kapalinu opět na výměník a celý proces se 
opakuje. 

Tepelný zdroj  

Zdrojem tepla pro potřeby vytápění podlahy a mycího okruhu bude kotel na zemní plyn, který bude součástí 
technologie myčky. Pro 3 mycí stání je navrhován kotel o výkonu 50 kW. 

Spotřeba zemního plynu pro navrhovanou technologii je odhadována na 5,5 m3/hod, 6 000 m3/rok. 

Odvod spalin z kotle bude řešen individuálním dvouplášťovým spalinovým vedením provedeným z oceli 
odolné proti kyselinám, o průměru DN 150/250 mm, které bude ukončeno 0,6 m nad nejvyšším bodem 
střechy myčky. Komín bude ukončen stříškou a u jeho základu bude instalován odlučovač kapek. Celý 
komínový systém bude dodán spolu s technologií myčky. 

Větrání v technologickém kontejneru, kde je umístěn kotel vytápění musí zajistit přívod čerstvého vzduchu 
v množství stanoveném pro proces spalování a dále celkové větrání technologického kontejneru. 

Navrhovaný kotel je plně automatizovaný a nevyžaduje trvalou obsluhu, pouze pravidelný servisní dohled 
příslušně proškolenými pracovníky. 

SO 02 - Samoobslužná čerpací stanice PHM - na ocelovém rámu je umístěna dvouplášťová nádrž 
objemu 52 000 litrů, dělená na komory pro BA 26 000 litrů a NM 26 000 litrů. Pro směs do ostřikovačů je 
samostatná komora objemu cca 1 500 litrů.  

Stáčení pohonných látek a nemrznoucí směsi se provádí z auto cisterny pomocí 3 stáčecích čerpadel, 
umístěných ve stáčecí skříni. Při stáčení jsou prostory cisterny a nádrží propojeny a páry se odvádějí zpět do 
parního prostoru cisterny v uzavřeném okruhu. 

Pohonné hmoty - BA a NM jsou vydávány ze dvou jednostranných dvouproduktových stojanů, umístěných ve 
výklenku kontejneru. Nemrznoucí směs se vydává ze samostatných výdejních stojanů. Výdej je ovládán 
pomocí tankovacích automatů na bankovní, případně zákaznické karty, kde po identifikaci zákazníka a 
ověření údajů si zákazník navolí požadované množství látky nebo finanční obnos. Údaje se přenášejí do 
platebního centra. Automat vydá potvrzení, daňový doklad o čerpaném množství.  

Komory nádrží jsou vybaveny sondami pro kontinuální měření hladin s přepočtem na množství látky v nádrži. 
Mezní hladiny, tj. maximální a havarijní hladina jsou signalizovány opticky a zvukově, při stáčení se při 
dosažení maximální hladiny automaticky vypne stáčecí čerpadlo.  
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Nádrž je vybavena zařízením pro sledování její těsnosti.  

Součástí kontejneru je technická místnost, v níž jsou soustředěny elektronické výstupy zabezpečovacích 
prvků, zařízení pro přenos dat do zúčtovacího centra, elektrický rozvaděč a další potřebná zařízení. 

SO 03 - Typový samoobslužný vysavač s kompresorem a s elektronickým programovým zařízením. 

SO 04 - Reklamní stožár/totem, který bude informovat o náplni lokality, o druzích stáčených pohonných 
hmot a jejich cenách. 

KO 01 - Zpevněná plocha navržená pro třídu nejvyššího dopravního zatížení s odvodněním. 

Dispoziční a provozní řešení 

Myčka – SO 01 

Vnější rozměry myčky a použitá technologická řešení neumožňují, aby myčku využívala nákladní vozidla. 
Zákazník myčky vjede s automobilem na stanoviště a poté, co z vozidla vystoupí, pomocí vysokotlaké trubky 
s pistolovým držákem vlastnoručně myje vozidlo. Mytí karosérie osobních a dodávkových vozidel probíhá 
ručně aktivní pěnou, voskování za tepla nebo za studena a mytí karosérie a podvozku pod vysokým tlakem 
(volitelně). Mytí bude probíhat v otevřeném systému. Stropní upevnění hadice přivádějící pod vysokým 
tlakem kapalinu do trubky umožňuje ergonomickou obsluhu vozidla z každé strany. Vhodné zformování 
utěsněné železobetonové podlahové desky stanoviště umožňuje rychle odvádět průmyslové vody do čistícího 
systému a následně do kanalizační sítě. Na všech stanovištích jsou navrženy odpadní mřížky.  

Technologická voda bude dále odvedena odvodňovacím potrubím do odlučovače uhlovodíků s nominální 
kapacitou 6 l/s vybaveného přepadovým okruhem, tzv. by-pass. Předčištěná odpadní voda bude odvedena 
do veřejné kanalizace. Ohřev podlahy stanovišť zabraňuje vzniku ledu při poklesu teploty.  

Provoz neobsahuje skladové hospodářství a nevyžaduje pomocné provozy. 

Kontejnerová ČS PH – Stavba SO 02 

Účelem stavby je vybudovat veřejnou samoobslužnou čerpací stanici PH. Vydáván bude benzin BA 95 a 
motorová nafta NM a směs do ostřikovačů. U ČS není plánována žádná prodejna, ani trvalá obsluha, pouze 
občasný úklid a kontrola.  

Výdej pohonných hmot je samoobslužný, s platbou pomocí tankovacích automatů na bankovní, případně 
zákaznické karty.  

Nadzemní nádrž je dvouplášťová o objemu 52 m3 na kapalné pohonné hmoty (dělená 26 m3 nafta motorová 
NM, 26 m3 benzin BA95). 

Samostatná komora na kapalinu do ostřikovačů objemu 1,5 m3. 

Havarijní jímka podzemní má objem 5 m3. 

Výdejní stojany: 2 stojany na kapalné pohonné hmoty, jednostranné, dvouproduktové. 

2 stojany na směs. do ostřikovačů  

Pro každou stranu čerpací stanice je k dispozici jeden tankovací automat. 

Umístění záměru je patrné ze situací v přílohách oznámení (přílohy č. 1), situace stavby a jejího okolí je 
zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.3.). 
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Obrázek: Situace stavby (1:10 000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek: Vizuální podoba mycí linky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o provozu, směnnost, pracovní doba 

Počet pracovníků:  není uvažována trvalá obsluha, pouze občasná technická kontrola 

Provoz   nepřetržitý  0:00 – 24:00 hod (7 dnů v týdnu) 
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Předpokládaný termín zahájení výstavby:   03/2014 

Předpokládaný termín zahájení provozu:   09/2014 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky: 

kraj: Královéhradecký  Královéhradecký kraj    
    Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  

     tel.: 495 817 111 

obec: Nové Město nad Metují Městský úřad Nové Město nad Metují  
    náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují 

     tel.: 491 419 611 

správní obvod obce s rozšířenou působností:  Nové Město nad Metují 

správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem: Nové Město nad Metují 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí 

Rozhodnutí Právní předpis Příslušný správní úřad 

Územní rozhodnutí Zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu 

MÚ Nové Město nad Metují,       
Stavební úřad 

Stavební povolení 

Vodoprávní rozhodnutí 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 

MÚ Nové Město nad Metují,            
Stavební úřad 

MÚ Nové Město nad Metují,           
Odbor životního prostředí 

Kolaudační rozhodnutí Zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu 

MÚ Nové Město nad Metují,        
Stavební úřad 

B.II. 
ÚDAJE O VSTUPECH 

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje) 

B.II.1. Půda 

Stavba je navržena na části oplocené plochy pozemku p.č. 520/1 v katastrálním území Nové Město nad 
Metují. Plocha se nachází v západní části města Nové Město nad Metují, jižně od komunikace a ulice 
Havlíčkova. 

Předmětný pozemek má rozlohu 5 402 m2, záměrem bude dotčeno území o rozloze 2 326,50 m2. 

Záměr vyžaduje trvalý zábor zemědělské půdy. 

Záměr nezasahuje na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), ani nevyžaduje jejich zábor.  

Tabulka: Přehled dotčených pozemků 

parcelní 
číslo 

druh pozemku využití způsob 
ochrany 

výměra 
(celková) 

520/1 Trvalý travní porost --- ZPF 5 402 m2  

Situace katastrální mapy je patrná z následujícího obrázku. 
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Obrázek: Situace katastrální mapy (bez měřítka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochranná pásma 

Na řešené území zasahují ochranná pásma technické infrastruktury (vedení el. energie, kanalizace, vodovod, 
silniční komunikace). 

Jiná ochranná pásma nejsou v území vymezena. 

B.II.2. Voda 
(například zdroj vody, spotřeba)  

Pitná voda 

Ve fázi výstavby bude potřeba pitné vody dovozem pitné vody, nebo v případě možnosti odběrem ze 
stávající přípojky do areálu.  

Zásobování navrhované stavby pitnou vodou bude zajištěno novým areálovým vodovodem PE D 63 mm. 
Navržený areálový vodovod bude napojen na stávající vodovodní přípojku areálu, na jehož pozemcích bude 
stavba v nájmu. 

Objekt myčky bude napojen odbočkou s uzávěrem a podružným měřením spotřeby vody. Odtud bude 
proveden přívod areálového vodovodu PE D 63 mm do technické místnosti kontejnerové myčky, kde bude 
ukončen uzávěrem a dále budou připojena zařízení dle požadavků technologie mytí. 

V rámci záměru nebude zřízeno trvalé pracoviště ani sociální zařízení. Potřeba pitné vody tedy není řešena. 
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Technologická voda 

Potřeba technologické vody pro myčku automobilů bude zajištěna odběrem z veřejného rozvodu pitné vody.  

Spotřeba technologické vody vyplývá z potřeby vody pro myčku, která je stanovena: 

 300 vozidel/den    80 l.vozidlo/den  tj. 24 000 l/den 

 Průměrný odběr je stanoven na  0,6 l/s 

 Celková spotřeba   7.920 m3/rok 

Požární voda 

Potřeba požární vody bude pokryta požárním hydrantem DN 80 mm na vodovodním řadu min. DN 100 mm 
ve vzdálenosti do 100 m od objektu. 

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje 

Elektrická energie 

Potřeba elektrické energie bude pokryta odběrem z veřejné distribuční sítě. 

Přípojka NN bude využita stávající, bez úprav. Kabelové distribuční vedení je ukončeno ve stávajícím 
plastovém pilíři skříni SR402, odkud bude provedeno napojení stávajících elektroměrových rozvaděčů RE1 a 
RE2. V rozvaděči RE1 bude osazeno měření samoobslužné myčky aut a samoobslužné čerpací stanice PHM.  

Energetická bilance: 

     Myčka   ČS    celkem 

Instalovaný příkon (kW)  28   22   50 

Roční potřeba elektrické energie celkem: 150 MWh/rok 

Zemní plyn 

Zemní plyn bude potřeba pro provoz myčky v zimním období.  

Areálový NTL plynovod bude napojen na novou samostatnou STL plynovodní přípojku, která bude připojena 
na STL plynovodní řád, který je veden podél východní strany řešeného areálu a dále areálem severní a 
západní stranou. 

Spotřeba plynu je stanovena na 6.000 m3/rok. 

Tepelná energie 

Tepelná energie bude využita jako ochrana myčky proti zamrzání a zajištění provozu myčky v období pod 
bodem mrazu.  

Zdrojem tepla pro potřeby vytápění podlahy a mycího okruhu bude kotel na zemní plyn, který bude součástí 
technologie myčky. Pro 3 mycí stání je navrhován kotel o výkonu 50 kW. 

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

Předmětem záměru je umístění areálu se samoobslužnou myčkou automobilů a kontejnerovou bezoblužnou 
čerpací stanicí PHM. Záměr je umístěn v západní části města, ve které jsou jak významné zdroje dopravy 
(průmyslové areály), tak i zóna bydlení se významnou individuální dopravou. Dopravní obsluha záměru je 
výhradně silniční. 

Dopravní nároky záměru jsou následující: 

zákaznická doprava: 

intenzita zákaznické dopravy:  300 osobních vozidel/den 
přitížení silnice II/285 a ulice Havlíčkova: není očekáváno, veškerá doprava bude součástí  
      projíždějících vozidel 
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zásobování a údržba: 

intenzita zásobovací dopravy:  cca 1 vozidla/den 
typ vozidel:     osobní, těžká a střední nákladní 

Dopravní provoz související se záměrem bude probíhat prakticky nepřetržitě vzhledem k provozní době 
areálu. 

Záměr nebude cílem hromadné, pěší ani cyklistické dopravy. 

Období výstavby 

Příjezd a výjezd na staveniště bude zajištěn po komunikacích se zpevněným povrchem. Po dobu výstavby 
zde bude provedeno provizorní dopravní značení (vjezd a výjezd ze stavby). Jiná mimořádná dopravní 
opatření během výstavby nejsou nutná. 

Dopravní nároky v období výstavby záměru nepřekročí jednotky nákladních vozidel denně. Stavební doprava 
bude časově omezena na dobu provádění stavebních a konstrukčních prací. 

Komunikace mimo obvod staveniště budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. Čistící zóna pro očištění 
automobilů bude umístěna u výjezdu ze stavby. 

B.III. 
ÚDAJE O VÝSTUPECH 

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií 
vzhledem k navrženému použití látek a technologií) 

B.III.1. Ovzduší 

Období výstavby 

V etapě výstavby budou prováděny zásahy do terénu a další stavební práce, při nichž může docházet k emisi 
prašných částic. Doba zvýšených emisí bude omezená, emitované množství bude značně proměnné a bude 
závislé na aktuálních klimatických podmínkách. 

Dalším zdrojem emisí budou motory stavebních strojů a mechanismů a vozidel obsluhujících stavbu.  

Charakterem se bude jednat o plošný zdroj sekundární prašnosti na ploše odpovídající výměře staveniště 
(důsledek pojezdu nákladních automobilů v prostoru staveniště, provoz stavebních mechanismů a vznos 
lehkých frakcí materiálů z povrchu staveniště a stavebních hmot). 

Projevy zvýšené prašnosti jsou běžným doprovodným prvkem každé stavební činnosti. Prašnost ze stavební 
činnosti je nepravidelná, krátkodobá a z hlediska imisních koncentrací relativně nahodilá. Její působení bude 
přechodné a nepřekročí období výstavby. Negativní vlivy tohoto projevu lze eliminovat organizací práce, 
očistou vozidel vyjíždějících ze staveniště, ohrazením staveniště a kropením kritických míst v případě 
potřeby. 

Bodové zdroje znečišťování ovzduší 

V rámci záměru bude realizován nový bodový zdroj znečišťování ovzduší. Jde o kotel pro zajištění 
celoročního provozu mycích boxů. Půjde o malý zdroj znečišťování ovzduší o výkonu 50 kW. Vzhledem 
k době provozu (pouze při teplotách pod bodem mrazu) a navrhovaném výkonu budou emise ze zdroje velmi 
nízké. S ohledem na uvedené parametry není tento zdroj znečištění ovzduší významný a není dále hodnocen. 

Plošné zdroje znečišťování ovzduší 

Jako plošný zdroj znečišťování ovzduší bude za provozu působit provoz osobních vozidel v areálu. 
Znečištění ovzduší může být dále způsobeno výfukovými plyny přijíždějících aut k čerpací stanici. K 
výfukovým plynům se pak připojí aerosoly různého složení, jejichž zdrojem budou chemické látky používané 
k udržování zimní sjízdnosti a v malém množství i látky související bezprostředně s automobilovým provozem 
(otěr pneumatik aj.). Zdrojem emisí budou motory osobních automobilů využívajících ČS a myčku. Množství 
emisí z dopravního provozu v areálu uvádí následující tabulka. 
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Uvažovaná dopravní zátěž je 300 vozidel za den. Lze předpokládat, že cca 90% dopravní zátěže bude 
realizováno ve dne (6-22 hodin), 10% pak v noční době (22-6 hod). Při zajíždění do areálu se uvažuje trasa 
cca 130 m za předpokladu odbočení z hlavní ulice (Havlíčkova) a následného vrácení se na tuto komunikaci.  

Tabulka: Emise z dopravy 

NOx 4.130 kg/rok 

PM10 0.350 kg/rok 

benzen 0.030 kg/rok 

Pozn.: V posuzovaném případě se nejedná o studený start, emise při startování nebudou tak velké jako při rozjíždění 
vozidel při delším parkování. Prodloužení trasy činní  cca 130 m.  

Dalším zdrojem je vlastní čerpací stanice, pro kterou jsou hodnoceny výpary organických látek (benzen, 
alifatické uhlovodíky aj.) při stáčení pohonných hmot.  

Emise do ovzduší lze odhadnout na základě předpokládaného obratu množství paliva. Při 2 200 000 litrech 
PHM se jedná o cca 1,1 milionu litrů benzinu a cca 1,1 milionu litrů nafty.  

 PHM    Emisní faktor (g VOC/m3)  

 Benzin    1400  

 Motorová nafta       20 

Tabulka: Emise z CSPH – provoz technologie 

Čerpání   do nádrží vozidel 

 Emise v kg při účinnosti 85% rekuperace II. stupně pro benzin 
(nafta bez rekuperace) 

 roční Hodinové maximální Průměrně na vozidlo 

benzin 231 0,063 0,005 

nafta 22 0,006 0,0005 

Čerpání do zásobních nádrží CSPH 

 Emise v kg při účinnosti 95% rekuperace II. stupně pro benzin 
(nafta bez rekuperace) 

 roční Na jedno doplnění nádrží 

benzin 77 1.05 

nafta 22 0.6 

Poznámka: Výpočet předpokládá poměr čerpání nafta – benzin cca 1:1 

Posouzení navrhovaného zdroje znečišťování ovzduší je předmětem odborného posudku, který je v plném 
znění přílohou oznámení (viz příloha č. 3). 

Liniové zdroje znečišťování ovzduší 

Jako liniový zdroj znečišťování ovzduší budou za provozu působit motorová vozidla zákazníků (osobní a 
nákladní automobily). S ohledem na předpokládané intenzity dopravy není tento zdroj znečištění ovzduší 
významný a není dále hodnocen. Vozidla budou součástí dopravního proudu na veřejných komunikacích. 
Uvažované navýšení dopravní trasy o cca 130 m je hodnoceno v rámci provozu samotného areálu. 
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B.III.2. Odpadní vody 
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost)  

Odpadní vody splaškové 

Odpadní splaškové vody nebudou produkovány. 

Odpadní vody technologické 

Technologické odpadní vody budou produkovány z myčky automobilů.  

Zdroj odpadní vody Počet  l.OA-1.den-1 celkem  

Technologie mycí linky 300 OA/den  80 24 000 l.den-1 

 Qd  = 24 m3.den-1 

 Qmax  = 3,9 l.s-1 

výpočtový průtok ZTI Qs  = 1,0 l.s-1 

 Qh  = 14,0 m3.hod-1 

 Qměsíc  = 720 m3 

 Qrok  = 7 920 m3 

Odvedení technologických odpadních vod z navrhovaného objektu myčky automobilů bude provedeno 
areálovou kanalizací PVC DN 200 mm, na kterou budou napojeny odtoky ze záchytných žlabů mycích míst. 
Kanalizace odtud bude vedena východním směrem, kde v zeleném pásu bude osazena ŽP prefa kalová jímka 
typu např. ACO SF5000 o objemu 5 m3. Přepad z této jímky bude napojen do navrženého odlučovače 
ropných látek např. RONN EH0501C s kapacitou 1,5 l/s a kalovou jímkou 150 l. Tento odlučovač je vybaven 
koalescenčním filtrem a automatickým uzavíracím ventilem, pro I. třídu znečištění NEL max. 5 mg/l.  

Dále je vedeno potrubí předčištěných odpadních vod východním směrem do přečerpávací stanice odpadních 
vod, která je navržena z důvodu nepříznivých výškových poměrů pozemku vůči stávající kanalizaci. Bude 
použita prefabrikovaná čerpací stanice s dvěma čerpadly (100% záloha). Odpadní vody budou odtud 
přečerpávány do stávající revizní šachty nacházející se na kanalizaci PVC DN 250 východně vedle oplocení 
areálu. Tato kanalizace je zaústěna do kanalizační stoky KT DN 400 mm v ulici Havlíčkova.  

Areálová splašková kanalizace je navržena z PVC DN 200 mm o celkové délce cca 25 m.  

Materiálem venkovní kanalizace bude potrubí PVC SN 8. Na kanalizaci budou provedeny betonové prefa 
revizní šachty DN 1000 mm. 

Množství odpadních vod, odváděných přes odlučovač ropných látek: 

počet automobilů             300 aut/den 

spotřeba vody          80 l/auto 

potřeba vody činí:     24 m3/den 

průměrný průtok odpadních vod:  0.25 l.s-1 

maximální průtok odpadních vod:  0.75 l.s-1 

Celková bilance tukových odpadních vod:    denní:  24 m3/den 

           měsíční:      720 m3/měs 

              roční:           8.760 m3/rok 

Na dané množství ropných látek je navržen odlučovač ropných látek o jmenovité velikosti NS1.5 s kapacitou 
1.5 l/s typu RONN EH0501C, jemuž bude předřazena kalová jímky o objemu 5 m3 typu ACO SF5000. 
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Návrh odlučovače lehkých kapalin: 

Koeficient závislý na druhu odtoku fx = 2 

Koeficient měrné hmotnosti lehkých kapalin fd = 1     

Množství znečištěných vod Qs =  0.75 l/s   

Jmenovitá velikost odlučovače NS = (Qr + fx
.Qs) 

.fd = 1.5 

Kalová jímka V = (200 * NS /fd ) = 300 l , minimálně však 5.000 l 

Tabulka: Garantované hodnoty znečištění odpadní vody na odtoku z areálu (dle rozboru vody z již realizovaného provozu) 

Ukazatel Symbol jednotka limitní hodnota 
na výtoku 

Hodnota KŘ ČOV 
Nové Město n/M 

chemická spotřeba kyslíku 
dichromanem CHSK(Cr) mg O2/l 350 800 

nerozpuštěné látky sušené NL mg/l 6 400 

rozpuštěné anorganické soli RAS mg/l 680 1000 

reakce vody PH mg/l 8,5 6,0-8,5 

tenzidy PAL-A mg/l 0,22 10 

adsorbovatelné organicky vázané 
halogeny AOX mg/l 

0,05 0,1 

Uhlovodíky C10-C40 C10-C40 mg/l 6,8 10 

Posouzení: 

Kapacita navrženého odlučovače ropných látek je 1,5 l/s (viz. výpočet), je pro uvažovanou zátěž dostačující, 
s dostatečnou kapacitní rezervou. 

Zbytkové znečištění odpadních vod odváděných do veřejné kanalizace bude v souladu s kanalizačním řádem 
stokové sítě města. Odběr vzorků bude prováděn v nové revizní šachtě za odlučovačem ropných látek. 

Odtok z odlučovače ropných látek bude napojen do splaškové areálové kanalizace, která bude svedena 
potrubím PVC DN 200 mm do nové revizní šachty DN 1000 mm osazené na navržené splaškové kanalizační 
přípojce PVC DN 200 mm, která bude svedena do stávající splaškové kanalizační stoky systému centrální 
ČOV. 

Odlučovač ropných látek bude provozován dle zpracovaného provozního řádu, který bude doložen k jeho 
kolaudaci. 

Srážkové odpadní vody 

Čisté dešťové vody ze střech budovy budou podchyceny střešními žlaby a svedeny do země přes lapače 
střešních splavenin. Dešťové vody z komunikací budou podchyceny uličními vpustmi se sorpční náplní 
(stupeň předčištění dešťových vod na NEL max. 0,2 mg/l). Dále budou podchyceny areálovou dešťovou 
kanalizací PVC DN 200 mm. Tato kanalizace bude dále vedena západním směrem, kde bude umístěna 
retenční nádrž. Na pozemku investora bude provedeno zdržení (retence) dešťových vod dle požadavku vyhl. 
501/2006 Sb. - vsakování dešťových vod (§ 21 odst. 3) nebo jejich zdržení na pozemku v kapacitě 20 mm 
denního úhrnu srážek před jejich svedením do vodního toku či do kanalizace pro veřejnou potřebu jednotné 
či oddílné pro samostatný odvod dešťové vody veřejné dešťové nebo jednotné kanalizace. Pro vsakování na 
pozemku jsou nevhodné podmínky, dle HG posudku je nutné dešťové vody odvézt mimo pozemek. Řízený 
odtok (max. 3 l/s) dešťových vod z retenční nádrže bude napojen do stávající dešťové kanalizace areálu, 
která je svedena jižním směrem do vodoteče nacházející se zájmovém prostoru řešeného areálu. 

Na množství srážkových vod je navržena retenční nádrž, která bude tvořena bloky ACO o celkovém objemu 
38,2 m3 a vel. 9 x 5 x 0.66 m. Areálová dešťová kanalizace z komunikací je navržena z PVC DN 200 mm o 
celkové délce cca 145 m, DN 150 mm o celkové délce cca 10 m.  
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Materiálem venkovní kanalizace bude potrubí PVC SN8. Na kanalizaci budou provedeny betonové prefa 
revizní šachty DN 1000 mm. Uliční vpusti budou použity ECOTECHNIC se sorpční náplní. 

Bilance srážkových vod:     

č. Místo produkce srážkových vod povrch plocha  MJ koef. průtok   

1. střecha objektu myčky plochá 120  m2 1 1,7  l.s-1 

2. střecha objektu ČSPH plochá 115  m2 1 1,6  l.s-1 

3. zpev. plocha vysavač dlažba 75  m2 0,6 0,6  l.s-1 

4. komunikace asfalt 1120  m2 0,8 12,8  l.s-1 

5. zeleň tráva 1308  m2 0,1 1,9  l.s-1 

 celkem  2738  m2  18,7  l.s-1 

 návrhová srážka 15 min. -     P = 0,2 143  l.s-1.ha-1 

 Objem návrhové srážky      16,8  m3 

 Odtok z původní plochy      3,5  m3 

Roční bilance srážkových vod:    

   plocha  MJ koef. objem   

 Roční srážkový úhrn      630  mm 

1. střecha objektu plochá 120  m2 1,0 76  m3.rok-1 

2. střecha objektu ČSPH dlažba 115  m2 1,0 72  m3.rok-1 

3. zpev. plocha vysavač asfalt 75  m2 0,6 28  m3.rok-1 

4. komunikace dlažba 1120  m2 0,8 564  m3.rok-1 

5. zeleň tráva 1308  m2 0,1 82  m3.rok-1 

 celkem  2738  m2  823  m3.rok-1 

Znečištění srážkových odpadních vod z komunikací    

 Odvodňovaná plocha      1120  m2 

 Maximální odtok z ploch a parkovišť     13  l.s-1 

 Roční bilance vod z ploch a parkovišť     564  m3 

 Zbytkové znečištění NEL      0,2  mg.l-1 

 Roční bilance      64  kg.rok-1 

B.III.3. Odpady 

S veškerým odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpad bude dle 
tohoto zákona tříděn, shromažďován a zneškodňován podle jednotlivých druhů a kategorií dle katalogu, 
vydaného vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., a v souladu s vyhláškou 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, v platném znění. 

Likvidaci odpadů vznikající během výstavby bude zajišťovat dodavatel v souladu s platnou legislativou. 
S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností. Odpady budou tříděny podle druhů a 
přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci a následnému využití. V případě výskytu 
nebezpečného odpadu budou tyto umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech tak, aby škodliviny 
nemohly unikat do okolního prostředí a budou odvezeny k využití nebo zneškodnění. Bude vedena evidence 
o množství a způsobech nakládání s odpadem v souladu s § 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
v platném znění. 
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Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude podmínka o zodpovědnosti hlavního 
dodavatele stavby za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů 
vznikajících činností subdodavatelů na stavbě).  

S odpady vzniklými při realizaci díla bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
v této posloupnosti: 

- materiálově využitelné odpady budou využity – recyklovány; 

- spalitelné odpady budou termicky odstraněny ve spalovacím zařízení k tomu určeném; 

- nespalitelné odpady, které nelze materiálově využít, budou uloženy na skládku. 

Předpokládaná struktura jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v následující tabulce. 

Tabulka: Předpokládaná produkce odpadů z výstavby 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly  O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

N 

15 02 02 Absorpční činidla, filtr.mat., čistící  tkaniny znečištěné nebezpečnými látkami N 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 03 Plasty  O 

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky, nebo nebezpečnými látkami 
znečištěné 

N 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady ( včetně směsných stavebních a demoličních 
odpadů) obsahující nebezpečné látky  

N 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,  17 09 02 
a 17 09 03 

O 

Investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Ty 
budou následně odváženy oprávněnou osobou (organizací) v souladu s platnou legislativou v oblasti 
odpadového hospodářství. Konkrétní způsob naložení s odpadem bude doložen při kolaudačním řízení 
(dodavatelské firmy budou povinny doložit způsob odstranění odpadů). 

Likvidaci odpadů vznikající při vlastním provozu bude zajišťovat provozovatel v souladu s § 39 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Rozdělení těchto odpadů podle jejich fyzikálně chemických 
vlastností je provedeno s ohledem na stávající předpokládané činnosti. S ohledem na to budou umístěny 
jednotlivé typy odpadů v prostorách určených pro soustřeďování těchto odpadů a to v oddělených   
vyhrazených a zvlášť označených částech těchto prostor. Odpady budou umístěny v uzavíratelných obalech 
nebo kontejnerech nepropustných pro škodliviny. Veškeré odpady budou předávány pouze oprávněným 
osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob budou archivovány po dobu danou zvláštními právními 
předpisy. Předání bude zaznamenáno v průběžné evidenci odpadového hospodářství. 
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Tabulka: Předpokládaná produkce odpadů z provozu 

Kód Druh odpadu Kategorie 
Produkce 

(t) 

130501 Pevný podíl z lapáku písku a odlučovačů olejů N 0,2 

130502 Kal z odlučovače olejů  N 0,3 

130503 Kal z lapáků nečistot N 0,5 

130508 Směsi odpadů z lapáku písku a odlučovačů oleje N 0,5 

150101 Papírový a/nebo lepenkový odpad  O 0,2 

150102 Plastový obal O 0,2 

150202 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy s NL N 0,05 

    

200121 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 20 ks 

200201 Biologicky rozložitelný odpad O 1 

200301 Směsný komunální odpad O 2,5 

200303 Uliční smetky O 0,5 

Při provozování záměru musí být dodržován zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů a prováděcí předpisy, zejména vyhláška č. 381/2001 Sb., (Katalog odpadů), v platném znění a 
vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

Původce odpadů je povinen: 

a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií; 

b) zajistit přednostní využití odpadů; 

c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem a prováděcími právními 
předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, a to buď přímo, nebo 
prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby; 

d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností; 

e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií; 

f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem; 

g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat 
příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném zákonem a prováděcím právním 
předpisem; tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou zákonem nebo prováděcím právním 
předpisem; 

h) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit 
dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady; 

i) vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními 
právními předpisy a plánem odpadového hospodářství. 

Způsoby využití a odstraňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí respektovat 
platnou legislativu. Provoz závodu bude využívat stávajících zařízení a nevyžaduje výstavbu nových kapacit 
na využití nebo odstraňování odpadů. 

Na část produkovaných odpadů se bude vztahovat povinnost zpětného odběru. Podle § 38 zákona č. 
185/2001 Sb., se tato povinnost vztahuje na: 

− oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, přípravky jinde neuvedené 
ani nezahrnuté obsahující nejméně 70% hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou 
těchto přípravků, 

− elektrické akumulátory, 
− galvanické články a baterie, 
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− výbojky a zářivky, 
− pneumatiky, 
− elektrozařízení pocházející z domácností. 

Původce bude využívat systém zpětného odběru, kdy uvedené komodity budou do místa zpětného odběru 
předávány jako použité výrobky a nebudou se na ně vztahovat další povinnosti podle zákona o odpadech. 
Investorem budou preferovány dodavatelé výrobků a služeb, kteří zajišťují zpětný odběr. 

B.III.4. Ostatní 

Zdroje hluku z areálu záměru do venkovního prostoru jsou následující: 

stacionární zdroje:  výdejní místo PHM (2 pozice):  do LAw = 72/66 dB (den/noc) 
    samoobslužná mycí kóje (3 pozice): do LAw = 72/60 dB (den/noc) 
    vysavač (1 pozice):   do LAw = 72/60 dB (den/noc) 
    Uvedené hodnoty jsou uvažovány pro nepřetržitý provoz. 

účelové komunikace (areál): osobní vozidla:   do 360/60 (den/noc) 
    nákladní vozidla (zásobování): do 1 vozidlo (pouze den) 

Pokud jde o období výstavby, budou provozovány stavební mechanismy (do LAw = 103 dB) a stavební 
doprava (špičkově do jedné desítky nákladních vozidel za den). 

Vibrace:       nejsou produkovány ve významné míře 

Záření: ionizující záření:    zdroje nejsou používány 
 elektromagnetické záření:  významné zdroje nejsou používány 

      (pouze běžná komunikační zařízení) 

Další fyzikální nebo biologické faktory:   nejsou uvažovány (používány) 

B.III.5. Rizika vzniku havárií 

Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních 
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované 
riziko, doprava nebezpečného zboží nebude běžně prováděna. 

Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Objekt ČS PHM v k.ú. 
Ohrazenice nebude zařazen do kategorie A ani B dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (zákon o prevenci 
závažných havárií). 

Množství jednorázově uložených látek klasifikovaných jako hořlavé nedosahuje limitního množství uvedeného 
v odstavci 6 sloupci I tabulky II přílohy 1 zákona č. 349/2004 Sb. (limitní množství je 5 000 t). Pohonné 
hmoty jsou klasifikovány jako hořlavé kapaliny. Automobilové benziny jako I. třída, nafta motorová jako III. 
třída. 

Při normálním provozu pracovníci nepřijdou do styku s přečerpávanými látkami, při opravách musí být 
dodržena ustanovení ČSN 65 0201. V okruhu 5 m od šachet nádrží je zakázáno kouření a manipulace s 
otevřeným ohněm. Veškeré možné závady z požárního a ekologického hlediska jsou identifikovány a 
signalizovány světelně a zvukově na místo obsluhy. Mimo to budou provozním řádem předepsány pravidelné 
kontroly. 

Z hlediska zabezpečení zařízení před účinky statické a atmosférické elektřiny je provedeno uzemnění všech 
technologických zařízení, přírubové potrubní spoje budou provedeny vodivé, pro připojení autocisterny je 
zřízen na refýži se stáčecí šachtou uzemňovací bod. 

Stáčet je možno pouze autocisterny vybavené zařízením pro zpětné jímání par stáčených pohonných hmot. 

Do zóny stanovené pro stáčení autocisteren je stanoven zákaz vjezdu jiných motorových vozidel po dobu 
stáčení. Pro stanovení prostředí bude odbornou komisí sestaven protokol o určení vnějších vlivů č. 21a/04 
upravený dle novely EN 60079-10:2003. 
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Stáčení pohonných hmot 

Pohonné hmoty jsou přiváženy autocisternami smluvních dopravců. Média z autoutocisterny jsou stáčena do 
nádrže zabezpečené proti havarijnímu úniku stáčených PHM. Před stáčením bude cisterna přistavena na 
manipulační plochu, kde bude připojena na uzemňovací bod a připojena stáčecí a rekuperační hadicí na 
příslušná hrdla. Manipulační plocha ČS je zastřešená a je odvodněna do havarijní jímky. 

Rovněž zabránění havárií při stáčení pohonných hmot je řešeno tak, že úkapy ropných látek jsou směrovány 
do havarijní bezodtoké jímky. Proti přeplnění, při dosažení max. hladiny, jsou ukládací nádrže jištěny 
zvukovou a světelnou signalizací. Obsluha autocisterny kontroluje bezchybný chod stáčení. 

Výdej pohonných hmot 

Stojan je usazen na rámu záchytné plechové vany zakotvené na základu. Prostupy potrubí do vany jsou 
provedeny těsně zavařenými chráničkami. Prostup kabelů je v průchodkách do vany zatěsněn těsnící 
manžetou odolnou proti účinkům ropných látek. 

Úkapy 

Izolovaná manipulační plocha tankování vozidel je zastřešená a spádována do sběrných vpustí. Od okolního 
terénu je oddělena spádováním. V souladu s ČSN 65 0202 a ČSN 75 3415 jsou úkapy ze stáčení a výdej PHM 
odváděny do ocelové bezodtoké nádrže (havarijní jímky), jejíž obsah bude předáván k ekologické likvidaci. 
Úkapy ze zastřešené stáčecí plochy jsou shromažďovány rovněž v bezodtoké nádrži. Nádrž je opatřena 
izolací proti podzemní vodě. 
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ČÁST C 
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V DOTČENÉM ÚZEMÍ) 

C.I. 
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK 

DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Navržený areál se nachází v katastru města Nové Město nad Matují, v západní části města, v oblasti mezi 
výrobní a obytnou zónou v k.ú. Nové město nad Metují. 

Lokalita pro umístění záměru je situována jižně od ulice Havlíčkova, v oploceném areálu f. Pneu – Truněček. 
Východně je situován areál f. Bohemia – Trafo s.r.o. Západně je situována zástavba podél ulice I. máje a 
severně smíšená zástavba podél ulice Havlíčkova. 

Průměrná nadmořská výška zájmového území je 296 – 298 m n.m.  

Širší okolí stavby a její poloha v území města jsou patrné z následujícího obrázku (viz příloha č. 1.2.).  

Obrázek: Zájmové území záměru (1:25 000) 
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Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky znamená, 
že: 
� Záměr nezasahuje na žádné zvláště chráněné území velkoplošného ani maloplošného charakteru. 
� Záměr nezasahuje na plochy prvků územního systému ekologické stability na lokální, ani na regionální 

úrovni. 
� Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného významného krajinného prvku.  
� Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000. 
� Dotčené území není součástí přírodního parku. 

Dotčené území není (dle aktuálních dat - sdělení č. 2 oboru ochrany ovzduší MŽP, Věstník MŽP částka 
2/2012) zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). 

Vlastním územím stavby neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná 
vodní plocha, prameniště či mokřad. Na plochu stavby nezasahuje aktivní záplavové území žádného toku. 

Projektovaný záměr leží podle aktuálních podkladů mimo území chráněné oblasti přirozené akumulace vod 
(CHOPAV) Východočeská křída. 

V prostoru projektovaného záměru se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.  

Plocha výstavby záměru se nachází v území s archeologickými nálezy. 

V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost navrhovaného 
záměru. 

C.II. 
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví 

Záměr je umístěn na území katastru města Nové Město nad Metují, západně od historického centra města. 
Území se nachází na nezastavěné ploše jižně od ulice Havlíčkova. 

Na území města žije trvale celkem cca 10 180 obyvatel. 

Záměr je umístěn na nezastavěné ploše určené pro zástavbu občanskou vybaveností. Nejbližší obytné 
objekty západně a severně od areálu v ulici Havlíčkova a 1. máje. 

Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány. 

C.II.2. Ovzduší a klima 

Kvalita ovzduší 

Dle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou  
kvalitou ovzduší uváděné ve věstníku MŽP, není území zařazeno do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

Hodnocení imisní situace bylo provedeno z dat ČHMU (pětileté průměry). Hodnocení imisní situace vychází ze 
čtverců 1x1 km.  

Imisní zatížení je na posuzovaném území nad úrovní imisních limitů u znečišťující látky benzo(a)pyren. Na 
posuzované území má vliv zejména doprava na okolních komunikacích a v zimních měsících způsoby 
vytápění. 

Imisní zatížení u ostatní škodlivin je podlimitní s dostatečnou rezervou. 
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CISLO NO2 PM10 BZN BaP PM10_M36 SO2_M4 PM25 

580581 13 23.9 1 1.06 42.6 17.5 18.2 

581581 13 23.6 1 1.09 42 17.4 18.1 

580580 16.5 24.2 1 1.06 43.2 17.2 18 

581580 14 23.9 1 1.07 42.6 17.2 18.1 

Imisní limit 40 40 5 1 50 350 25 

Minimum 13.00 23.60 1.00 1.06 42.00 17.20 18.00 

Maximum 16.50 24.20 1.00 1.09 43.20 17.50 18.20 

% limitu minimum 32.50% 59.00% 20.00% 106.00% 84.00% 4.91% 72.00% 

% limitu maximum 41.25% 60.50% 20.00% 109.00% 86.40% 5.00% 72.80% 

Klimatické faktory 

Podle klimatické klasifikace náleží zájmové území do mírně teplé klimatické oblasti MT7. Oblast je 
charakteristická normálně dlouhým, mírným, mírně suchým létem. Přechodné období je krátké, s mírným 
jarem a mírně teplým podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s krátkým 
trváním sněhové pokrývky. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 7-8 °C a průměrné roční srážkové 
úhrny jsou 600-650 mm. Nejčastější vítr je Z a JZ. 

Tabulka: Klimatické charakteristiky  

Údaj MT 7 

Počet letních dnů 30 až 40 

Počet dnů s teplotou nad 10 °C 140 až 160 

Počet mrazových dnů 110 až 130 

Počet ledových dnů 40 až 50 

Průměrná teplota v lednu -2 až -3 

Průměrná teplota v červenci 16 až 17 

Průměrná teplota v dubnu 6 až 7 
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Průměrná teplota v říjnu 7 až 8 

Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm 100-120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 400-450 

Srážkový úhrn v zimním období 250-300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 až 80 

Počet dnů zamračených 120 až 150 

Počet dnů jasných 40 až 50 

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky 

Záměr se nachází na nezastavěném pozemku. Dominantním zdrojem hluku v území je dopravní provoz na 
okolních komunikacích (silnice II/285 - ul. Havlíčkova s intenzitou dopravy cca 6000 vozidel/24 h, sčítání ŘSD 
ČR 2010). Prostor je územním plánem určen pro umisťování provozoven, záměr tedy není v rozporu 
s územním plánem. 

Nejbližší resp. nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor nebo chráněný venkovní prostor staveb se nachází 
západně záměru (jednopodlažní rodinný dům na parcele č. 430/1, uliční fasáda i dvorní fasáda) a severně 
záměru na opačné straně ul. Havlíčkovy (dvoupodlažní bytové domy, případně s půdní vestavbou na parcele 
č. 481 a domy okolní, uliční fasáda). Objekty jsou užívány k různým účelům (obchodní prostory, kanceláře, 
bydlení), nelze tedy vyloučit obytnou funkci.  

Hygienické limity pro hluk z provozoven činí LAeq,T = 50/40 dB (den/noc), pro hluk z provozu na pozemních 
komunikacích LAeq,T = 55/45 dB (den/noc) a pro hluk z provozu na hlavních pozemních komunikacích 
LAeq,T = 60/50 dB (den/noc). 

V území nejsou provozovány zdroje radioaktivních výpustí do životního prostředí. Úroveň 
elektromagnetického záření nebyla zjišťována, lze předpokládat, že se nevymyká běžnému stavu, bez 
konfliktů s hygienickými limity. 

Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, 
nebyly zjištěny. 

C.II.4. Povrchová a podzemní voda 

Povrchové vody 

Zájmové území náleží hydrograficky do hlavního povodí řeky Labe 1-01-01, do jejího dílčího povodí 1-01-03 
Metuje a do detailního povodí 1-01-03-051 Metuje. 

Řeka pramení v Broumovské vrchovině 1,5 km severovýchodně od obce Hodkovice v nadmořské výšce 585 
m n. m. Do Labe ústí zleva v Jaroměři ve výšce 248 m n. m. a dále jsou její vody odváděny do Severního 
moře. Plocha povodí činí 607,6 km2, z toho ve správním území ORP NMnM 80,5 km2. Délka toku činí 77,2 
km, z toho na správním území OPR NMnM 19,1 km. Průměrný průtok vody v ústí je 5,73 m3/s. 

Horní tok protéká soutěskovitými údolími Adršpašsko-teplických skal, dále protéká Poličskou vrchovinou, 
Náchodskou vrchovinou, přitéká na Úpsko-metujskou tabuli a v nejsevernějším výběžku Pardubické kotliny 
se vlévá do Labe. 

V pramenné oblasti je tok řeky součástí přírodní rezervace Adršpašsko-teplických skal, kde se nachází i 
ochranné pásmo vodárenských zdrojů. Dále rovněž protéká i ochranným pásmem léčivých zdrojů u lázní 
Běloves. 

Mezi významnější přítoky zde patří potok Olešenka, ústící v osadě Peklo, Libchyňský potok, Bohdašínský 
potok a Janovský potok ústící v Novém Městě nad Metují. Všechny tyto přítoky jsou levostranné. 

Metuje je ve smyslu vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam 
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, v cel své délce 
vodohospodářsky významným vodním tokem. Z hlediska vodního zákona vykonává správu toku Povodí Labe. 

Vlastní hodnocené území leží při pravém břehu Metuje (ř. km 17,5), je suché, nenachází se na něm žádná 
trvalá vodní plocha, prameniště či mokřad. 
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Obrázek: Hydrologická situace (výřez ze základní vodohospodářské mapy ČR 1 : 50 000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podzemní vody 

V mělké artéské pánvi podorlické křídy se v bělohorském souvrství vytváří hydraulicky spojitý proudový 
systém, která se rozpadá do drenážní báze na soutoku Labe, Úpy a Metuje a drenážních bází na Orlici a 
jejích přítocích. Podle proudových systémů se vyčleňují dva rajony: 

4221 Podorlická křída v povodí Úpy a Metuje 

4222 Podorlická křída v povodí Orlice. 

V podorlické křídě je hlavním kolektorem bělohorské souvrství (kolektor B) ve facii spikulitových prachovců a 
prachovitých vápenců. Nadložní mladší křídová souvrství jsou nepropustná a tvoří stropní izolátor. Puklinově 
propustný kolektor B má vysokou průtočnost, a tak je jeho souvislé zvodnění – nádrž podzemní vody – 
omezeno na strukturní deprese ústecké a jaroměřské synklinály. Ve zdviženém východním okraji křídy a 
elevacích libřické a opočenské antiklinály není kolektor nasycen vodou, je oblastí stoku. 

Nádrž podzemní vody je doplňována infiltrací atmosférických srážek na výchozech kolektoru a influkcí z toků 
přitékajících z Orlických hor, hlavně z Bělé a Dědiny. Vzhledem k mírně zvlněnému terénu nevystupuje 
piezometrická úroveň artéské nádrže vysoko nad terén. Konfigurace piezometrické úrovně je plochá, s 
depresemi v okolí drenážních bází. Pozice proudnice, která dělí nádrž na rajony 4221 a 4222, není fixní, ale 
mění se podle intenzity dotace a drenáže. 

Drenáž podzemní vody rajonu 4221, který zaujímá severní brachysynklinální uzávěr podorlické křídy, je 
vázána na soutok Labe, Úpy a Metuje v Jaroměři. Obdobně i nejvýznamnější vodárenské odběry jsou v 
Jaroměři, dalším odběrným místem je Česká Skalice. 

Z hlediska hydrogeologického rajónování ČR patří zájmové území do rajónu 4221 – Podorlická křída v povodí 
Úpy a Metuje v základní vrstvě.  

V těsné blízkosti západně od lokality prochází hranice rajónu 1121 – Kvartér Labe po Hradec Králové ve 
svrchní vrstvě. Kvartérní sedimenty Labe v trati mezi Metují a Vltavou mají společnou morfologickou a 
geologickou charakteristiku i podobné hydrogeologické vlastnosti. Z hlediska geologické povahy labského 
koryta se odlišuje východní a západní část. 

V plochém a poměrně širokém údolí Labe jsou vyvinuty fluviální sedimenty na relativně nepropustném 
podloží většinou slínovcové facie křídy. Jde převážně o spojité údolní terasy, vyšší terasy jsou zachovány jen 
lokálně. 
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Labské terasy se vyznačují jemnozrnným materiálem, s dobrou propustností a mocnostmi až 30 m. Převažuje 
písčitá složka, hrubší štěrky se vyskytují ojediněle. Terasy mají průlinovou propustnost s vysokým stupněm 
transmisivity (součinitel nad 1.10-3 m2/s). 

V rámci prováděného IG průzkumu lokality nebyla kopanou sondou do hloubky 2,1 m podzemní voda 
zjištěna. Podle analogie s archívními vrty u železničního mostu, nelze vyloučit její výskyt v rozpukaném stopu 
křídových hornin v hloubce větší než 3 m pod terénem. Podrobněji viz příloha č. 5 (Inženýrskogeologický 
průzkum). 

Směr proudění podzemní vody v zájmovém území lze očekávat ve směru k JZ – Z k místní erozní bázi, kterou 
představuje řeka Metuje. 

Pramenné oblasti 

Záměr se nachází mimo pramenné oblasti. 

Zátopová území 

Řeka Metuje má vyhlášené záplavové území. Předmětná lokalita se nachází mimo aktivní vyhlášené 
záplavové území. 

Vodní zdroje 

Projektovaný záměr neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). V těsné blízkosti západně 
od pozemku prochází hranice CHOPAV Východočeská křída. 

V prostoru projektovaného záměru se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.  

C.II.5. Půda 

Celková plocha dotčená realizací záměru činí 2 326,50 m2. Záměr vyžaduje trvalé vynětí zemědělské půdy ze 
ZPF, dočasné vynětí ze ZPF není uvažováno. 

Dle bonitace zemědělského půdního fondu jsou půdní představitelé zájmového území zařazeni do 
následujících BPEJ: 

BPEJ        Třída ochrany 
7.14.10        II. 

První číslo v kódu BPEJ charakterizuje klimatický region. 

Další dvojčíslí kódu BPEJ charakterizuje hlavní půdní jednotku (HPJ) - účelové seskupení půdních forem, 
příbuzných ekonomickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány genetickým půdním typem, subtypem, 
půdotvorným substrátem, zrnitostí, sklonitostí, hloubkou půdního profilu a skeletovitostí. 

14 - Luvizemě modální, hnědozemě luvické včetně slabě oglejených na  sprašových hlínách (prachovicích) 
nebo svahových (polygenetic-kých) hlínách s výraznou eolickou příměsí, středně těžké s těžkou spodinou, 
s příznivými vláhovými poměry. 

Na čtvrtém místě kódu BPEJ je kombinace svažitosti a expozice: Kód 1 - svažitost: 3 - 7o (mírný sklon), 
expozice: všesměrná. Na pátém místě kódu BPEJ je uveden kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy: 
Kód 0 - bezskeletovitá; hloubky půdy: hluboká (> 60 cm). 

Dle BPEJ je půda zařazena do II. třídy ochrany ZPF. Do této třídy ochrany spadají zemědělské půdy, které 
mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně 
zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na 
územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebudou záměrem dotčeny.  

V širším okolí záměru převládají urbanizované a zastavěné plochy. Záměr je umístěn na ploše určené 
zástavbě.  
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C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Geomorfologické poměry, charakter terénu 

Geomorfologicky je zájmové území součástí Východočeské tabule, podcelku Úpsko-metujská tabule, ve 
kterém je vyčleněno okrskem Novoměstská tabule, s mírně zvlněným reliéfem. Jedná se o rovinu oživenou 
nevysokými elevacemi křídových hornin a s širokými mělkými erozními koryty vodotečí. 

Zájmová lokalita leží na mírném svahu v západní části města Nové Město nad Metují, na pravém břehu řeky 
Metuje. Terén v prostoru lokality má skon k jihu, nadmořská výška lokality je mezi 296 – 298 m n.m.  

Morfologie okolí lokality je poznamenána zástavbou a dopravními koridory (silnice, železnice). 

Geologické poměry 

Předkvartérní podloží 

Posuzované území přísluší z regionálně - geologického hlediska k východnímu okraji České křídové pánve, k 
litofaciální oblasti orlicko-žďárské, s monoklinálně uloženými zpevněnými pelitickými až peliticko-psefitickými 
sedimenty, tvořícími monotónní souvrství s mírným úklonem k JZ. 

Předkvartérní podloží je budováno bělohorským souvrstvím (stáří svrchní křída – turon spodní, střední). 
Litologicky se jedná o jemně písčité spongilitické slínovce („opuky“), šedé až hnědošedé barvy, v 
připovrchových partiích rozložené na jílovité eluvium. Směrem do hloubky velmi rychle přecházejí do mírně 
zvětralých až navětralých partií s vyšší pevností a s rozpadem deskovitým až lavicovitým. Ve výřezu 
geologické mapy jsou křídové horniny vyznačeny zelenou barvou. 

V místě strojně hloubené sondy byly slínovce ověřeny od 1,90 m pod stávajícím povrchem terénu, tj. na kótě 
v 294,33 m n. m. Úklon stropu písčitých slínovců (opuk) je možné očekávat jižním směrem, k místní erozní 
bázi představované tokem Metuje. 

Kvartérní pokryv 

Křídové horniny nevystupují přímo na povrch, ale jsou překryty sedimenty deluviálního a eluviálního původu, 
stáří pleistocén - holocén, které vytvářejí souvislou vrstvu, v průměru 1,50 m mocnou. Celý interval budují 
pouze soudržné zeminy - svrchu jíly se střední plasticitou a v jejich podloží písčité až štěrkovité jíly s 
variabilní příměsí různě velkých úlomků slínovců. 

Rychlý přechod do pevných slínovců naznačuje možnou částečnou redepozici eluvia ve vodním prostředí. 
Fluviální terasové a nivní sedimenty, v geomapě vyznačené světle modrou barvou, sondou nebyly zjištěny. 

Vrstevní sled uzavírá půdní horizont - 0,40 m silná vrstva ornice s drnem na povrchu. 

Obrázek: Výřez z geologické mapy, M 1 : 50 000 (Mapový server ČGS) 
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Geotechnické zhodnocení základových půd v navrhovaném areálu 

Humózní vrstva je na zájmovém pozemku vyvinutá v souvislé mocnosti 0,40 m, na povrchu s drnem a jeho 
kořenovým systémem tl. do 10 cm. V dokumentaci nese označení symbolem F5 O a v uvedené mocnosti 
bude představovat samostatnou skrývku. 

Jedná se o velmi kvalitní zeminu, využitelnou při rekultivacích a konečných terénních úpravách. Z tohoto 
důvodu musí být odděleně deponovaná a její skrývce věnovaná patřičná pozornost. 

Na základě vizuálního popisu kopané sondy KS 1 jsou v prostoru budoucího staveniště vyčleněny následující 
druhy základových půd: 

− jíl se střední plasticitou 

− jíl písčitý, se štěrky 

− písčitý spongilitický slínovec 

Jíl se střední plasticitou 

Vyskytuje se pod ornicí, v mocnosti 1 m. Jedná se o soudržnou jemnozrnnou zeminu, klasifikovanou třídou 
F6 CI / clSi. Na základě vizuálních charakteristik, i měření kapesním penetrometrem (RP = 80 - 120 kPa), má 
v celém ověřeném intervalu tuhou konzistenci, s předpokládaným Ic = 0,70 - 0,90. Podle zrnitostního 
složení, struktury a barvy je možné, že jde o redeponované sprašové hlíny, které se vyskytují v širším okolí 
Nového Města, či jejich relikt v původním uložení. 

Jíl písčitý 

Buduje hloubkový interval 1,40 - 1,90 m pod stávajícím povrchem terénu. Obsahuje drobnou drť, 
polozaoblené i poloostrohranné úlomky podložního slínovce o velikosti od 0,5 cm do 8 cm, v jílovité matrix 
nerovnoměrně rozložené. Místy přechází až do štěrkovitého jílu. 

Zemina tř. F4 CS / grclSi má vesměs tuhou konzistenci (RP = 120 - 160 kPa), s předpokládaným Ic = 0,80 - 
1,00. Podle charakteru slínovcových úlomků a barvy se zřejmě jedná o částečně přeplavené eluvium 
slínovce. 

Obě výše popisované zeminy jsou velmi nepropustné (filtrační součinitel k ≤ 10-10 m.s-1), vysoce až 
nebezpečně namrzavé, s výškou kapilární vzlínavosti hs > 2,5 m a pomalu konsolidující (cv < 1.10-6 m2.s-1). 
Při styku s vodou snadno degradují a rozbřídají. 

Písčitý spongilitický slínovec 

Je zastižený od hloubky 1,90 m pod stávajícím povrchem terénu a sonda v něm byla poté ukončena. V 
prostoru budoucího staveniště jej lze charakterizovat jako mírně zvětralý, tence deskovitě odlučný, 
rozpukaný a rozpadavý na ploché destičkovité úlomky a tence deskovité bloky, o velikosti až do 20 x 4 cm. 
Úlomky v ruce nelze lámat, je možné je rýpat nožem či lehce rozbíjet kladívkem. V dokumentaci je 
předmětný slínovec klasifikovaný třídou R4. Na plochách diskontinuit (puklinách a vrstevních plochách) má 
místy jemné rezavé povlaky oxidů a hydroxidů železa. 

Podle výše uvedených zjištění je základové poměry možné hodnotit jako jednoduché. Základová půda se v 
prostoru staveniště nebude výrazně měnit a podzemní voda nebude negativně ovlivňovat průběh zakládání. 
Nejúnosnější základovou půdu na lokalitě představují písčité slínovce tř. R4, ověřené od hloubky 1,90 m pod 
stávajícím terénem. 

Nerostné suroviny a přírodní zdroje 

Podle databází spravované ČGS - Geofondem ČR nebyly v širším zájmovém území dotčeného záměru zjištěny 
střety s evidovanými ložisky nerostných surovin, chráněnými ložiskovými územími a dobývacími prostory, 
evidované v rozsahu map ložiskové ochrany. 

V dotčeném území se nenachází žádné další zdroje nerostných surovin, nepředpokládá se výskyt 
geologických nebo paleontologických památek. 
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Stabilita území, seismicita 

V prostoru hodnoceného záměru nejsou (dle databáze ČGS-Geofond ČR) evidovány žádné sesuvné jevy 
nebo svahové pohyby, území není poddolováno, nenachází se zde stará důlní díla ani deponie.  

Z hlediska seismicity náleží zájmová oblast do území s malou seismicitou se zrychlením v rozsahu 0,08 - 0,10 
g. Podloží lze přiřadit typu základových půd (Norma Eurocode 8 - EN 1998:2004). 

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy, krajinný ráz 

Biogeografická a fytogeografická charakteristika území 

Zájmové území leží na rozhraní dvou oblastí – mezofytika a termofytika – které se v dané oblasti odvíjejí od 
geomorfologické situace. 

Oblast termofytika se omezuje na rovinatou část území. Je zde vyčleněn okrsek 15 Východní Polabí s 
podokrskem 15b Hradecké Polabí. Jedná se o krajinu s převážně kolinním vegetačním stupněm, 
převládajícím nad planárním (nížina). Reliéf je ale plochý nebo mírně svažitý. Vyznačuje se slínitými a 
písčitými živnými půdami, předurčujícími zemědělské využití území jen s nízkou lesnatostí. 

Oblast mezofytika je v území prezentována okrskem 59 Orlické podhůří, ležícím geologicky na krystalických 
břidlicích. Jeho květena je jednotvárná a převládají v ní mezofyty. Odpovídá vegetačnímu stupni srážkově 
nadbytkovému a vegetačnímu stupni suprakolinnímu. Reliéf krajiny převažuje svažitý nad plochým. Krajina je 
v daném území spíše lesnatá, jen místy zemědělsky využívaná. 

Podle geobiocenologického hodnocení potenciální přirozené vegetace v řešeném území převažuje region 
černýšové dubohabřiny, vázaný na oblast termofytika. Je vhodný pro lesy s převahou habru obecného 
(Carpinus betulus), dubu zimního a letního (Quercus petraea s. lat. a Q. robur) a častou příměsí lípy srdčité 
(Tilia cordata). V keřovém patře se vyskytují nižší jedinci dřevin stromového patra a dále např. svída krvavá 
(Corpus sanguinea), líska obecná (Corylus avellana) a zimolez obecný (Lonicera xylosteum). V bylinném 
patře má významnější indikační hodnotu zejména jaterník podléška (Hepatica nobilis) a dále se vyskytují 
hájové druhy, jako např. sasanka hajní (Anemone nemorosa), jestřábník zední (Hieracium murorum), lecha 
jarní (Lathyrus vernus), strdivka nící (Melica nutans), lipnice hajní (Poa nemoralis), Pulmonaria officinalis s. 
lat. a řimbaba chocholičnatá (Tanacetum corymbosum). Mechové patro je vyvinuto spíše sporadicky. 

Z hlediska současného stavu bioty je dotčené území součástí antropogenní krajiny, představovaná především 
charakterem sídelní a výrobní krajiny. Posuzovaný záměr je umístěn v urbanizovaném území s městskou 
zástavbou včetně objektů výroby a služeb.  

Fauna a flóra 

Záměr je umístěn na zatravněné ploše uvnitř oploceného areálu Pneu - Truněček. V současnosti se jedná o 
nezpevněnou plochu s okrasnou vegetací podél oplocení. 

Okolní pozemky jsou zastavěné či využité pro stavby technické infrastruktury. Lesní porosty se v zájmovém 
území nevyskytují.  

Při místním šetření bylo zjištěno, že dotčená plocha je pokryta trvalým pravidelně sečeným travním 
porostem. 

S ohledem na charakter území a dotčených ploch je území z botanického i zoologického hlediska 
nevýznamné. Z hlediska flóry se zde vyskytují běžné druhy vegetace (travní porosty, běžné druhy dřevin). 
Vzhledem k charakteru území nelze očekávat na dotčených plochách výskyt běžných ani vzácných druhů 
živočichů. Lze očekávat pouze výskyt běžných druhů půdní fauny a drobných živočichů adaptovaných na 
daný typ prostředí (ptáci, hlodavci apod.). 

S ohledem na dostupné informace, není na dotčených plochách předpokládán výskyt zvláště chráněného 
druhu rostlin nebo živočichů (ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.). 

Lesy - lesní pozemky ani porosty nebudou stavbou nijak dotčeny. 
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Územní ochrana přírody 

Národní parky (NP) - v okolí se žádný národní park nenachází. 

Chráněné krajinné oblasti (CHKO) – v okolí záměru se žádná CHKO nenachází. 

Národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky - na 
místě stavby ani na území města nejsou vyhlášena žádná zvláště chráněná území uvedených kategorií.  

Územní systém ekologické stability je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak 
přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální 
systém ekologické stability. 

Nadregionální a regionální ÚSES v širším území reprezentována nadregionálním biocentrem NRBC 87 
Peklo ve východní části katastru města. Podél toku řeky Metuje je trasován regionální biokoridor RBK 
777. Tento biokoridor se nachází cca 200 k jižně od místa stavby. 

Lokální ÚSES významně doplňuje regionální síť biokoridorů vedených většinou příčně k průběhu údolí s 
místními potoky a jejich nivami (s výjimkou RBK 777 sledujícím Metuji). Lokální biocentra jsou vložená do 
tras nadregionálního nebo regionálních i lokálních biokoridorů. Nejbližším k lokalitě záměru je lokální 
biokoridor L1 Janovský potok, který se stéká s Metují z jihu cca 300 m jižně do záměru a lokální 
biocentrum LBC 6 Na Budíně, cca 400 m JV. 

Žádný ze skladebných prvků ÚSES nezasahuje na území stavby. Situace ÚSES v zájmovém území záměru je 
patrná z následujícího obrázku.  

Obrázek: Situace ÚSES v okolí záměru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přírodní parky (PP) – na zájmové území ani v širší oblasti není vymezen žádný přírodní park. 

Památné stromy – v zájmovém prostoru ani v okolí záměru nejsou žádné památné stromy vyhlášeny. 
Nejbližším je Masarykova lípa (registrační kód 105329) o výšce cca 22 m a obvodu kmene cca 201 cm na 
travnaté ploše zhruba ve středu krčínského parku (cca 250 m JZ od plochy záměru). Přibližně ve stejné 
vzdálenosti (250 m JZ) se nachází i lipové stromořadí v Krčíně, na levém břehu řeky Metuje. 
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Významné krajinné prvky (VKP) - jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části 
krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky 
jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které 
zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní 
trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, 
výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a 
parků.  

VKP ze zákona: 

Vodní tok, údolní niva – nejbližším vodním tokem je Metuje cca 200 m jižně od plochy záměru. 

VKP registrované: 

V blízkosti se nenacházejí.  

Na řešeném území je registrován jediný významný krajinný prvek – přirozený skalní útvar Čertova díra 
nad Bohdašínským potokem v Klopotovském údolí, cca 2,5 km JV. 

Území soustavy Natura 2000 

Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat 
přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska 
ochrany, popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími 
oblastmi a evropsky významnými lokalitami.  

Ptačí oblasti (PO) - Nejbližší ptačí oblast Broumovsko (CZ0521014) se nachází cca 17 km SV a ptačí 
oblast Orlické záhoří (CZ0521015) se nachází cca 20 km JV od zájmového území záměru.  

Evropsky významné lokality (EVL) 

Záměr nezasahuje na území žádné EVL, nejblíže k záměru se nachází: 

EVL Peklo (CZ0524047), cca 1,7 km východně od záměru. Jde o údolí Metuje a Olešanky mezi 
Náchodem a Novým Městem nad Metují, z J navazuje na obec Nové Město nad Metují a táhne se SV 
směrem. Příkrý svah na pravém břehu hluboce zaříznutého údolí řeky Metuje; 0,5 - 2 km SV od Nového 
Města nad Metují, ve fytogeografickém regionu Orlické podhůří.  

EVL tvoří ekotopy prudkých svahů ostře zahloubeného koryta Metuje a úzké nivy s několika chráněnými 
stanovišti. Lokalita Peklo je jedinečné území s komplexem přirozených a polopřirozených lesních, skalních, 
vodních a pobřežních společenstev.  

Jediným chráněným druhem na mezinárodní úrovni je mech šikoušek zelený (Buxbaumia viridis). Ze 
zvláště chráněných druhů rostlin se zde vyskytuje kapradina hrálovitá (kriticky ohrožený druh), kapradina 
plevinatá, vstavač mužský (druhy silně ohrožené) a dále vranec jedlový, plavuň pučivá, bledule jarní, lilie 
zlatohlávek, měsíčnice vytrvalá, prstnatec májový, vemeník dvoulistý, pampeliška bahenní (druhy 
ohrožené). Ze živočišných zvláště chráněných druhů je třeba zmínit zástupce obojživelníků – čolek velký 
(kriticky ohrožený), čolek horský, čolek obecný, mlok skvrnitý (druhy silně ohrožené), plazů – užovka 
hladká (kriticky ohrožená), ještěrka obecná (silně ohrožený druh), ptáků – holub doupňák, čáp černý, 
lejsek malý, krahujec obecný (silně ohrožené druhy), výr velký, jestřáb lesní, lejsek šedý, ťuhýk obecný, 
krkavec velký, ořešník kropenatý (druhy ohrožené), savců – rejsek horský (silně ohrožený), plch velký 
(druh ohrožený). V neposlední řadě je lokalita významná i z entomologického hlediska. Výskyt uvedených 
druhů není v blízkosti Nového Města n. M. zaznamenán. 

EVL Halín (CZ0524050) se nachází cca 3 km jižně od plochy záměru. Jde o lesní komplex s rybníkem u 
obce Běstviny západně od silnice 14, mezi Dobruškou a Novým Městem nad Metují.   
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Obrázek: Situace lokalit soustavy Natura 2000 v okolí záměru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.II.8. Krajina 

Oblast tvořená křídovými sedimenty a překryvnými kvartérními sedimenty je dle geomorfologického členění 
reliéfu ČR (Czudek T. et al., 1972) geomorfologicky řazena do celku Orlické tabule, podcelku Úpsko – 
Metujské tabule a okrsku Novoměstská tabule. 

Oblast tvořená krystalickými břidlicemi spadá do Orlické oblasti, celku Orlické tabule a podcelku Podorlická 
pahorkatina. Hranice morfologických jednotek probíhá zhruba přes Spy, mezi Novým Městem a Krčínem a 
Vrchoviny. Zásadní rozdíl je zřejmý nejen z vývoje reliéfu, který se mění ze svažitého na rovinatý, ale také 
prudkým poklesem nadmořské výšky území, klesající na krátké vzdálenosti až o 200 m z vrchovinných poloh 
do roviny křídové tabule. 

Utváření krajiny je dominantně ovlivněno výše popsanou morfologií. Řešené území je z pohledu možného 
využití asymetrické, což se projevuje i v historicky dané hustotě osídlení navazující na možnost 
zemědělského využití půd. V Orlickém Podhůří převažují lesy.  

Významným elementem utváření rázu krajiny je také tok Metuje s širokou aluviální plání. 

Posuzovaný záměr je situován v urbanizovaném území. 

Do prostoru záměru nezasahuje žádný vyhlášený přírodní park. 

Krajinný ráz je dán (dle § 12 zákona č.114/1992 Sb.) přírodní, kulturní a historickou charakteristikou 
daného území.  

Z hlediska přírodního se v okolí stavby nachází jako pozitivní prvek vodní tok, resp. údolí Metuje, ve 
vzdálenějším okolí pak zejména lesní porosty ve východní části katastru města. Zeleň v bezprostředním okolí 
stavby je velmi sporadická, další pozitivní prvky přírodního charakteru se zde nenacházejí. 

Z hlediska kulturní charakteristiky je nutno uvést, že na území města se nachází velké množství 
nemovitých kulturních památek, včetně historického jádra města, které bylo vyhlášeno městskou 
památkovou rezervací. Tyto památky však nejsou v přímém ani vizuálním kontaktu s plánovanou stavbou – 
nacházejí se převážně v prostoru historického jádra města. 

Z hlediska historického nejsou v místě stavby žádné historické stavby ani památky (hřbitovy, památníky, 
významná místa historických dějů). Nejbližší zástavbou jsou dnes objekty pro služby, výrobu, bydlení a 
občanská vybavenost. 
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C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky 

Hmotný majetek 

Záměr se nachází v prostoru oploceného areálu na ploše trvalého travního porostu bez zástavby, nezasahuje 
žádné objekty ani majetek mimo tento areál.  

Architektonické a historické památky 

Nemovité kulturní památky jsou soustředěny v historické části Nového Města n. M. V přidružených obcích se 
registrované nemovité památky nenacházejí.  

Nejvýznamnější památkou je zámek, který byl v roce 2008 prohlášen za národní kulturní památku s 
registračním číslem 318. Dalšími památkami jsou kostely, městské opevnění, hrad Výrovka, pomníky a sochy 
na území města, a dále historicky a architektonicky vyjímečné objekty (spořitelna, špitál, městské domy 
apod.). 

Na dotčených plochách ani v jejich okolí se žádné objekty památkové ochrany nenacházejí. 

Archeologická naleziště 

V prostoru záměru se nenachází žádné archeologické naleziště, ani nebyly zaznamenýny žádné archeologické 
nálezy. 

Historickému významu území odpovídají rovněž četné archeologické nálezy ve městě i jeho správním území. 
Z území pochází řada archeologických nálezů, území města je pak charakterizováno jako území 
s archeologickými nálezy. Na území města je vymezena řada lokalit UAN I – území s pozitivně prokázaným a 
dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů, a dvě lokality jako UAN II – území, na 
němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují; 
pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů je 51–100%. 

Celé katastrální území města lze charakterizovat jako území s archeologickými nálezy. Při zásazích do terénu 
na takovém území dochází s velkou pravděpodobností k narušení archeologických objektů nebo situací a je 
tedy nezbytné provedení záchranného archeologického výzkumu (ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).  

V území je před zahájením jakýchkoliv zemních prací a úprav terénu stavebník povinen tuto činnost v 
časovém předstihu oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a musí umožnit jemu nebo jiné oprávněné 
organizaci případné provedení záchranného archeologického výzkumu (ustanovení § 22 odst. 2 zák. č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).  

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura 

Územím obce procházejí základní silniční dopravní koridory: 

− silnice I. třídy: I/14 Liberec – Jablonec nad Nisou – Tanvald – Vrchlabí – Trutnov – Červený Kostelec – 
Náchod – Nové Město nad Metují – Dobruška – Rychnov nad Kněžnou – Vamberk – Ústí nad Orlicí – 
Česká Třebová; 

− silnice II. třídy: II/285 Sedlec – Velichovky – Jaroměř – Městec – Nové Město nad Metují – Olešnice v 
Orlických horách; 

− silnice II. třídy: II/308 Hradec Králové – Černilov – Libřice – Bohuslavice – Nové Město nad Metují 

Územím města prochází regionální železniční trať č. 026 Týniště nad Orlicí – Otovice zastávka. Hlavní 
železniční koridory územím neprocházejí. 

Na správním území města je situováno jedno veřejné vnitrostátní letiště provozované Aeroklubem Nové 
Město nad Metují. Letiště má vyhlášena ochranná pásma. 

Správním obvodem ORP NMnM nevede žádná evropská cyklotrasa. Územím ORP NMnM probíhá jedna 
cyklotrasa nadregionálního významu:  

− cyklotrasa č. 4034 „Josefov – Náchod“. 
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Dále územím probíhají tři cyklotrasy regionálního významu: 

− cyklotrasa č. 4055 „Branka – Ratibořice“ 

− cyklotrasa č. 4058 „Šonov u Nového Města n. Metují – Šestajovice“ 

− cyklotrasa č. 4059 „Lhota u Nahořan – Spy – Val“ 

Na území ORP NMnM je rovněž provedena síť místních cyklotras (cykloturistické trasy) č. 4050, 4060, 4038, 
4333. 

V dotčeném území je dostupná veškerá infrastruktura nezbytná pro provoz a výstavbu záměru, tj. zejména 
komunikační síť. 

Záměr se nachází mezi komerční a obytnou zónou v západní části města Nové Město nad Metují. 
Komunikačně je napojen na silnici II/285 v ulici Havlíčkova a jejím prostřednictvím na navazující komunikační 
síť (silnice II/308 a I/14).  

Schéma komunikační sítě dotčeného území a umístění záměru je zřejmé z následujícího obrázku. 

Obrázek: Schéma komunikační sítě v dotčeném území, umístění záměru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silnice II/285 a II/308, které se kříží v blízkosti záměru, jsou státní silnice II. třídy. V současné době slouží 
především pro obsluhu měst a obcí. Technický a provozní stav komunikací v dotčeném území je při zajištění 
stavební a zimní údržby vyhovující. 

Intenzita dopravy na silnici II/285 v profilu záměru je zřejmá z následující tabulky. 

Tabulka: Výsledky sčítání dopravy na komunikační síti (ŘSD ČR, 2010) 

Silnice Profil Těžká Osobní Motocykly Celkem 

II/285 5-3382 394 5 456 80 5 930 

 

 

 



 

   Samoobslužná myčka aut a kontejnerová čerpací stanice na pozemku p.č. 520/1, k.ú. Nové Město nad Metují 
   OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 
 

 
STRANA 41 z 68    

 

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí 

Historie osídlení 

Nové Město nad Metují (něm. Neustadt an der Mettau) je město v okrese Náchod, v Královéhradeckém kraji 
na východě Čech. Bylo založeno v roce 1501 Janem Černčickým z Kácova. Centrum města leží na vysokém 
ostrohu obtékaném ze tří stran řekou Metují a je městskou památkovou rezervací. 

Brzy po svém založení město roku 1526 vyhořelo. Většina domů na náměstí byla pak postavena podle 
jednotného plánu za Vojtěcha z Pernštejna v letech 1526-1548. Renesanční ráz historického jádra spolu s 
opevněním si město zachovalo do dnešních dob.  

Roku 1623 město koupil Albrecht z Valdštejna, pak bylo v majetku Trčků z Lípy a od roku 1634 Waltera z 
Leslie. Městské brány byly zbořeny na přelomu 19. a 20. století (1878 severní Krajská brána, 1904 jižní 
Horská brána). Na severní straně se zachovala věž Zázvorka s branou. V letech 1953-1954 byla 
severozápadní strana náměstí přestavěna do uniformní podoby architektem M. Vincíkem. Od 19. století 
vznikl ve městě textilní průmysl, v 50. a 60. letech 20. století vznikly velké továrny na stavební stroje a na 
výrobu hodinek. Po roce 1990 se průmysl proměnil a město bylo důkladně obnoveno. 

Základní charakteristiky životního prostředí jsou determinovány historickým vývojem oblasti. Rozsáhlá 
urbanizace, spojená s industrializací, proběhla jednak v době nástupu průmyslové revoluce, jednak ve druhé 
polovině minulého století. Došlo tak k zásadním změnám v rozložení zastavěného území jak obytnými, tak 
industriálními objekty. 

K dalšímu významnějšímu ovlivnění došlo ve druhé polovině minulého století zejména v oblasti zemědělství 
(odhlédneme-li od rozsáhlého odlesnění v období středověké kolonizace). 

Vyhodnocení stavu územních podmínek 

Na základě rozboru území byly pro území města vyhodnoceny územní podmínky v základních pilířích 
udržitelného rozvoje.  

Environmentální pilíř 

Většina indikátorů zde dosahuje průměrných hodnot, tj. neindikují ani výrazně nevyhovující, ale ani výrazně 
kvalitní stav podmínek udržitelného rozvoje území. Výrazně vystupuje pouze velmi vysoká míra recyklace 
komunálního odpadu a dále vysoká míra urbanizace. Je zde dostatečné zastoupení lesních pozemků a území 
je výrazně ovlivněné protékající řekou Metuje, podél které jsou v některých částech výrazné plochy nivních 
půd. Souhrnný stav územních podmínek je hodnocen jako kvalitní. 

Sociální pilíř 

Území je charakteristické vysokou hustotou zalidnění, nicméně zde probíhá negativní vývoj počtu obyvatel. 
Obyvatelstvo zde dosahuje průměrného indexu stáří s vysokým podílem zastoupení obyvatel s úplným 
středoškolským vzděláním s maturitou a současně s vysokým poměrem zastoupení obyvatel s 
vysokoškolským vzděláním. Nachází se zde Městské středisko sociálních služeb Oáza a celá řada 
zdravotnických zařízení. Zároveň je zde několik mateřských a základních škol. Nicméně je zde vysoký podíl 
zastavitelných ploch pro bydlení mimo dostupnost jak mateřských, tak i základních škol. Vzhledem k počtu 
obyvatel zde v posledních letech probíhá podprůměrná bytová výstavba. Současně je zde nízký poměr 
neobydlených bytů. V území je vysoké zastoupení pěších turistických tras. Souhrnný stav územních 
podmínek je hodnocen jako kvalitní. 

Ekonomický pilíř 

Město dosahuje průměrné ekonomické aktivity. Je zde vysoká bilanční rovnováha mezi populační a 
pracovištní velikostí vyjadřující soběstačnost lokálního pracovištního trhu, čemuž odpovídá i nízká míra 
vyjížďky do zaměstnání a částečně i průměrná míra nezaměstnanosti. 

Vzhledem k počtu obyvatel zde v posledních letech probíhá podprůměrná bytová výstavba. Současně je zde 
nízký poměr neobydlených bytů. Souhrnný stav územních podmínek je hodnocen jako kvalitní. 
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Územně plánovací dokumentace 

Podle platného územního plánu (včetně schválených změn) se plocha nachází uvnitř zastavěného 
území města, na funkční ploše OV – plochy občanské vybavenosti. Podmínky využití území jsou vymezeny 
platným ÚP: 

Plochy občanské vybavenosti 

Území sloužící pro umísťování občanské vybavenosti, mající nárok na urbanistickou plochu. 

A. Přípustné využití 

− stavby pro školství a kulturu 
− stavby pro zdravotnictví a sociální péči 
− stavby pro veřejné stravování 
− stavby pro přechodné ubytování 
− stavby pro veřejnou administrativu 
− stavby pro obchod a služby 
− stavby církevní 
− plochy pro shromažďování 
− doprovodná zeleň 
− obytné domy s integrovanou občanskou vybaveností 
− služební byty a byty majitelů provozoven v polyfunkčních objektech 
− provozovny výrobních služeb 
− objekty technické vybavenosti potřebné pro funkci území 
− hromadné garáže 
− odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily, autobusy, motocykly a kola 

Podmínky 

− stavby musí splňovat podmínky vyhlášky č. 137/1998 Sb. zejména § 4, 8-13. 
− parkování vozidel uživatelů musí být řešeno na pozemcích provozovatelů služeb nebo na vyhrazených 

stáních na veřejných komunikacích a parkovacích plochách. 

B. Nepřípustné využití 

− stavby pro výrobu, mimo staveb pro drobnou řemeslnou výrobu a služby 
− stavby pro dlouhodobé skladování a ukládání odpadů (např. sběrné dvory, skládky) 
− stavby pro bydlení 
− stavby pro individuální rekreaci 
− zemědělské stavby mimo staveb pro veterinární péči 

(Koeficient zastavění KZ = 0,6. Výška římsy max. 9 m nad okolním terénem). 

Situace stávajícího územního plánu Nové Město nad Metují je znázorněna na následujícím obrázku. 
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Obrázek: Umístění záměru na podkladu Územního plánu Nové Město nad Metují (stávající ÚP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle nově zpracovaného a projednávaného územního plánu města se plocha nachází uvnitř 
zastavěného území města, na funkční ploše OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední. 
Podmínky využití území jsou vymezeny v novém ÚP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situace nového územního plánu Nové Město nad Metují je znázorněna na následujícím obrázku. 
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Obrázek: Umístění záměru na podkladu Územního plánu Nové Město nad Metují (nový ÚP) 
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ČÁST D 
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) 

D.I. 
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD 

JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI 

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví 

Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo. Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, které by 
způsobovaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly samy o sobě nebo 
ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování příslušných hygienických limitů. 

Na základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit postižitelné negativní 
důsledky na veřejné zdraví z následujících důvodů: 

� Z hlediska znečištění ovzduší není předpokládáno významné a objektivně zjistitelné navýšení 
stávající imisní zátěže v blízkém i širším okolí stavby. V okolí stavby není očekáváno překračování 
imisních limitů vlivem provozu posuzovaného záměru, významné zdravotní vlivy nejsou z tohoto 
titulu předpokládány. 

� Významné a nadlimitní navýšení hlukové zátěže v důsledku realizace záměru není očekáváno. 
Vlivem provozu záměru nedojde k překračování přípustných hodnot ekvivalentních hladin hluku u 
nejbližší chráněné zástavby. 

� Záměr nebude zdrojem znečištění povrchových a podzemních vod, nebude rovněž zdrojem 
kontaminace zemědělské půdy. Zdravotní rizika spojená s kontaminací podzemních či povrchových 
vod nebo zemědělských plodin lze vyloučit. 

� Navýšení dopravy vlivem provozu areálu lze považovat za nízké, málo významné, v širším měřítku 
je pak za zcela nevýznamné a zanedbatelné. Riziko úrazů spojené s provozem dopravních prostředků 
nebude podstatně zvýšeno ani sníženo. 

� Záměr je situován na území ovlivněném antropogenní činností (plocha určená k zástavbě) vyhrazené 
pro daný typ využití (občanská vybavenost). Narušení psychické pohody není předpokládáno.  

Z uvedeného rozboru vyplývá celkově nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů 
nebo rizik. 

Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit jako nízké pozitivního charakteru, pro město a jeho obyvatele však 
jako málo významné. 

Významné ekonomické dopady realizace záměru pro město a obyvatelstvo nejsou očekávány. 

Záměr neomezuje stávající rekreační aktivity v území. 

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví lze hodnotit jako velmi nízké a zanedbatelné, rozsahem jako 
lokální. Významné negativní vlivy na obyvatele a veřejné zdraví nejsou očekávány. 

D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima 

Výstavba 

V průběhu výstavby může především během zemních prací docházet krátkodobě ke zvýšené emisi prašných 
částic. Takové případy však budou časově limitovány a jejich dosah bude omezen pouze na plochu vlastního 
staveniště a jeho nejbližší okolí. Rozsah a intenzita emise bude nižší než při provádění (např.) polních prací. 
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Vlivy provozu na kvalitu ovzduší 

Vliv provozu hodnoceného záměru na kvalitu ovzduší bude spočívat v ovlivnění emisemi při výdeji PHM a 
také při provozu spalovacích motorů přijíždějících a parkujících vozidel. Pro posouzení uvažovaného zdroje 
znečišťování ovzduší byl v rámci tohoto oznámení zpracován odborný posudek dle § podle §11 odstavce 2 
písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

Vzhledem k charakteru a významu zdroje byl vliv zdroje vyhodnocen na základě výpočtu množství emisí, 
imisní výpočty nebyly prováděny. Odborný posudek je v plném znění uveden v příloze č. 3 oznámení. 

Navrhovaný zdroj bude realizován a provozován s následujícími podmínkami: 

Požadavky na plnicí a skladovací zařízení v čerpacích stanicích a terminálech, kde se provádí 
meziskladování par  

Páry vytlačované stáčeným benzinem z plněných skladovacích zařízení v čerpacích stanicích a v nádržích s 
pevnou střechou používaných pro meziskladování par musí být vraceny potrubím s parotěsnými spoji do 
mobilní cisterny dodávající benzin. Plnění nesmí být zahájeno, dokud tyto systémy nejsou připraveny a 
dokud není zajištěna jejich správná funkce.  

Roční ztráty motorového benzinu vznikající při plnění skladovacích zařízeních v čerpacích stanicích musí 
být nižší než 0,01 % hmotnostních z ročního obratu motorového benzinu.  

Podmínky provozu čerpacích stanic  

Všechny stojany sloužící k výdeji benzinu musí být vybaveny zřetelným nápisem, upozorňujícím zákazníky 
na nutnost úplného zasunutí výdejní pistole do plnicího hrdla nádrže motorového vozidla.  

Čerpací stanice musí být vybaveny systémem rekuperace benzinových par etapy II, který musí pracovat s 
minimální účinností zachycení benzinových par rovnou 85 %, což potvrdí výrobce v souladu s příslušnými 
evropskými technickými normami nebo postupy schvalování, nebo neexistují-li žádné takové normy nebo 
postupy, v souladu s jakoukoli příslušnou vnitrostátní normou. Poměr objemu odvedených benzinových 
par při atmosférickém tlaku k celkovému objemu benzinu přečerpaného do palivové nádrže motorového 
vozidla je v rozmezí 0,95 až 1,05.  

Kontrola funkčnosti systému rekuperace benzinových par etapy II u výdejních stojanů musí být 
prováděna jedenkrát za směnu. U stojanů vybavených optickou signalizací správné funkčnosti systému 
rekuperace benzinových par etapy II musí být kontrolována funkčnost tohoto systému při výdeji benzinu. 
Jsou-li stojany vybaveny automatickým monitorovacím systémem, musí tento systém automaticky 
zjišťovat poruchy řádné funkce systému rekuperace benzinových par etapy II a samotného 
automatického monitorovacího systému, signalizovat poruchy obsluze čerpací stanice a automaticky 
zastavovat průtok benzinu z vadného palivového automatu, pokud by porucha nebyla opravena do sedmi 
dnů. U výdejních stojanů, které nejsou vybaveny optickou signalizací správné funkčnosti systému nebo 
automatickým monitorovacím systémem, musí být správná funkčnost systému rekuperace benzinových 
par etapy II kontrolována mechanickým testerem rekuperace.  

Posuzovaná technologie bude plnit požadavky platné legislativy, bude vybavena systémem rekuperace II 
stupně.  

Imisní zatížení je na posuzovaném území nad úrovní imisních limitů u znečišťující látky benzo(a)pyren. Na 
posuzované území má vliv zejména doprava na okolních komunikacích.  

Celková intenzita dopravy na hlavní komunikaci (II/285, ulice Havlíčkova) je dle sčítání dopravy v roce 2010 
na úrovni 5.930. Navýšení v počtu 250 - 300 vozidel představuje cca 4,2 – 5,1 % z vozidel projíždějících po 
hlavní komunikaci. Navíc minimálně 50% z uvedeného počtu vozidel bude ze stávajícího dopravního proudu, 
takže reálné navýšení dopravy bude nižší. 

Čerpací stanice bude pro čerpání benzinu do nádrží vozidel využívat rekuperaci II stupně, pro plnění 
zásobních nádrží bude rovněž využita rekuperace. Znečišťující látky uvolňující se vlivem provozu technologie 
(plnění zásobních nádrží a plnění nádrží vozidel benzinem a naftou) - těkavé organické látky - nemají 
stanoven imisní limit. 

K navýšení emisí dojde vlivem změny režimu provozu vozidel zajíždějících k čerpací stanici (odbočení 
k čerpací stanici, změna rychlosti, zastavení, nastartování vozidla, výjezd od čerpací stanice). Dojde k  
lokálnímu navýšení emisí na krátkém úseku a vliv lze hodnotit jako lokální a nevýznamný. 
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Pro snížení druhotné prašnosti bude třeba provádět úklid komunikací a zpevněných ploch.  

Z hlediska ochrany ovzduší nebude mít realizace záměru a jeho provoz významný vliv na imisní situaci 
lokality. V průběhu výstavby není s ohledem na rozsah stavby a délku stavebních prací očekáváno významné 
ovlivnění kvality ovzduší. 

Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem realizace záměru není předpokládáno. 

Významné (relevantní) negativní vlivy na kvalitu ovzduší a klimatické poměry nejsou očekávány. Vlivy na 
kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat významem za negativní, velikostí za nízké, rozsahem za 
lokální.  

D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky 

Hluk z provozu záměru 

Pro vyhodnocení vlivů hluku byla provedena orientační analýza vlivů hluku, ve které je zohledněn plný 
provoz stacionárních zdrojů a účelových komunikací, které jsou součástí záměru.  

Limitní hladiny hluku jsou dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, jsou pro hluk ze stacionárních zdrojů a účelových komunikací (tj. hluk z provozoven) 
uvažovány hodnotou LAeq,T = 50/40 dB (den/noc). 

Průběh limitní izofony LAeq,T = 50 dB (denní limit) je zřejmý z následujícího obrázku. Zároveň je naznačen 
i průběh izofony LAeq,T = 40 dB (noční limit), v tomto případě však jde o velmi konzervativní odhad (v nočním 
období bude provoz zdrojů omezený). 

Obrázek: Průběh limitních izofon v denní době, LAeq,T = 50 dB 
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Obrázek: Průběh limitních izofon v noční době, LAeq,T = 40 dB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hladiny hluku v referenčních bodech č. 1 a 2, umístěných v nejbližším resp. nejvíce dotčeném chráněném 
venkovním prostoru staveb (viz výše uvedený obrázek), jsou shrnuty v následující tabulce. 

Tabulka: Hluk ze stacionárních zdrojů a účelových komunikací 

Bod Výška 
[m] 

Limit 
(den/noc) 
LAeq [dB] 

Den 
LAeq,8h [dB] 

Noc 
LAeq,1h [dB] 

1 2 50/40 41,8 36,1 
2 2 50/40 43,3 37,7 

2 50/40 43,0 35,9 
5 50/40 43,5 36,7 

1 

8 50/40 44,5 37,8 

Z výsledků je zřejmé, že hygienický limit dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro hluk ze stacionárních zdrojů a účelových komunikací (tj. LAeq,T = 
50/40 dB den/noc), je v nejbližším resp. nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru staveb dodržen. 

Průběh limitních izofon LAeq,T = 50/40 dB (den/noc), jak je zřejmé z obrázků, je omezen prakticky na areál 
záměru a nedotýká se žádného chráněného venkovního prostoru resp. chráněného venkovního prostoru 
staveb. 

Pozn.: Hluk z provozu záměru bude maskován dopravním hlukem z provozu na ul. Havlíčkově, který činí v 
referenčních bodech přivrácených k ul. Havlíčkově cca 62-63 dB v denní době a cca 54-55 dB v noční době. 
Na tomto pozadí nebude provoz záměru sluchově zaznamenatelný (rozdíl činí až cca 20 dB ve prospěch 
dopravního hluku na ul. Havlíčkově). Záměr tedy významně nemění hlukovou situaci v území. Pro obě 
oblasti, jak pro hluk z provozoven (stacionárních zdrojů a účelových komunikací), tak pro hluk z provozu na 
veřejných komunikacích, jsou však stanoveny samostatné příslušné limity. Přímé porovnání proto není 
směrodatné, jde pouze o metodickou poznámku. 
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Záměr nebude významným cílem/zdrojem dopravy. Budou jej využívat zejména vozidla tranzitující daným 
prostorem za jiným cílem. Z konzervativních důvodů je však analyzován 100% podíl cílové/zdrojové dopravy, 
produkované záměrem. Příspěvek dopravy záměru k dopravně-hlukové situaci v území (vztaženo k 
intenzitám celkové dopravy na ul. Havlíčkova) tak nepřekročí hodnotu ∆L = 10log((6000+420)/6000) = 0,3 
dB. Tento příspěvek záměru k dopravně-hlukové situaci v okolí komunikací dotčeného území je akusticky 
zcela nevýznamný (ve smyslu metodiky NRL pro výpočtové akustické studie ze dne 11.9.2008, schválené 
hlavním hygienikem ČR dne 13.10.2008, není za hodnotitelnou změnu považován rozdíl do 0,9 dB). Záměr 
tedy významně neovlivní stávající hladiny hluku z dopravního provozu na veřejných komunikacích. 

Nejsou proto navrhována žádná dodatečná protihluková opatření pro běžný provoz navrhovaného záměru. 

Hluk ze stavební činnosti 

V rámci stavební činnosti budou prováděny zemní práce (příprava území, zakládání objektů), následně 
stavební a konstrukční práce. 

Výraznější hlukové zatížení bude na počátku výstavby v době provádění zemních prací, v dalších fázích 
výstavby bude hlukové zatížení nižší. Akustický výkon zdrojů hluku je limitován nařízením vlády 
č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení 
vlády č. 342/2003 Sb. a 198/2006 Sb. Nepřekročí hladinu akustického výkonu LAW = 103 dB, čemuž 
odpovídá hladina akustického tlaku LA,10m = 78 dB resp. LA,50m = 64 dB. 

Korigovaný limit nejvyšší přípustné hladiny hluku pro období provádění stavebních prací (LAeq,T = 65 dB, platí 
pro období mezi 7:00 a 21:00) tak bude splněn do vzdálenosti nejvýše cca 50 metrů od místa provádění 
prací. V této vzdálenosti se v současné době nenachází žádný chráněný venkovní prostor resp. chráněný 
venkovní prostor staveb. 

Odstup staveniště od chráněného prostoru je dostatečný pro eliminaci hlukových vlivů výstavby. Z hlediska 
ochrany území před nadměrným hlukem je doporučováno, aby stavební práce včetně stavební dopravy 
nebyly prováděny v nočním období (22:00-6:00 hodin) ani v časném ranním a pozdním večerním období 
(6:00-7:00, 21:00-22:00 hodin). 

Významné (relevantní) negativní vlivy na hlukovou situaci nejsou očekávány. Vlivy na hlukovou situaci i další 
fyzikální faktory lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, velikostí jako velmi nízké až 
zanedbatelné, rozsahem lokální.  

Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo 
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny. 

D.I.4 Vlivy na povrchovou a podzemní vodu 

Vlivy na povrchové vody 

� vliv na charakter odvodnění a změny hydrologických charakteristik  

V současné době jsou dotčené pozemky nezpevněné, nicméně přirozený odtok srážkových vod byl narušen 
předchozím využitím plochy (hřiště, rekreační objekty). V území dochází pouze omezeně k přirozenému 
vsaku dešťových vod. Realizací záměru dojde ke zpevnění a zastavění 1 395 m2 plochy. Dešťové vody ze 
zpevněných ploch a střech objektů budou svedeny do veřejné kanalizace, jejíž součástí bude retenční nádrž 
k zajištění dostatečné retence dešťových na pozemku. Dešťové vody budou předčištěny na sorpčních 
odlučovačích, které budou součástí kanalizačních vpustí. 

Realizací hodnoceného záměru dojde ke snížení plochy pro infiltraci srážkových vod do podzemí v rozsahu 
navrhovaných zpevněných ploch. Podmínky pro zasakování srážkových vod nejsou v území příznivé, takže 
ani navýšení odtoku z území v rozsahu navrženého záměru nebude z hydrologického hlediska významným 
vlivem. Vliv na charakter odvodnění lze hodnotit jako nevýznamný až nulový. Odvod srážkových vod do 
vodního toku lze hodnotit jako nevýznamnou změnu hydrologických charakteristik toku. 

� vlivy na jakost povrchových vod 

Realizací záměru nedochází k vypouštění technologických nebo splaškových vod do povrchových toků.  
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Splaškové vody nejsou v rámci záměru produkovány, technologické vody z mycí linky budou po předčištění 
odváděny do veřejné kanalizace a na městskou ČOV. 

Realizace záměru přináší na lokalitu nové riziko úniku závadných látek. Na lokalitě bude vybudována čerpací 
stanice pohonných hmot s potřebným zázemím (zpevněné plochy, skladové nádrže, havarijní jímky). 

V případě zpevněných ploch se jako možná havarijní situace jeví únik ropných látek v objemu max. jedné 
nádrže (desítky litrů PHM). Takový únik bude zachycen na zpevněné ploše, v havarijní jímce nebo v systému 
zasakování srážkových vod. 

Únik ropných látek z provozu čerpací stanice není předpokládán. Stáčecí plocha je zajištěna proti úniku 
ropných látek mimo kontrolované prostory ČS. Skladovací nádrže a rozvody PH jsou řešeny jako podzemní, 
dvouplášťové s indikací porušení těsnosti a bez rizika ohrožení kvality povrchových vod. 

V souvislosti s provozem záměru nelze tedy očekávat negativní vlivy na jakost povrchových vod. 

Vlivy na podzemní vody 

� vlivy na hydrogeologické charakteristiky 

Výstavba ani provoz záměru nevyžaduje jímání nebo čerpání podzemních vod, zásobování pitnou vodou je 
řešeno veřejným rozvodem. Srážkové vody i technologické odpadní vody budou odváděny do veřejné 
kanalizace. Pro zasakování srážkových vod nejsou na lokalitě vhodné podmínky. 

S ohledem na uvedené skutečnosti lze konstatovat, že záměr nebude mít vliv na hydrogeologické 
charakteristiky jako je výška hladiny podzemních vod, objem infiltrace, směr proudění, propustnost prostředí 
a podobně. 

� vlivy na kvalitu podzemních vod 

Technologické odpadní vody budou svedeny areálovou kanalizací na městský kanalizační řad a dále na 
městskou ČOV. 

Záměr nepředstavuje významné riziko pro kvalitu podzemních vod. Zasakované srážkové vody budou čištěny 
na požadovanou úroveň ukazatelů znečištění. Preventivní opatření zajistí zachycení i případného havarijního 
úniku. 

Nejsou předpokládány negativní vlivy na kvalitu podzemních vod při běžném provozu.  

Během provozu stavby nelze vyloučit havarijní únik nebezpečných látek (pohonné hmoty). Riziko ohrožení 
kvality podzemních vod je však nízké. Pravděpodobný je únik na zpevněné ploše bez možnosti průniku do 
podzemí.  

Únik ropných látek z podzemních skladovacích nádrží čerpací stanice není předpokládán. Nádrže i potrubní 
rozvody jsou řešeny jako dvouplášťové s automatickou indikací porušení těsnosti jednoho z plášťů. Indikace 
porušení těsnosti jednoho z plášťů představuje pro provozovatele havarijní stav, po zjištění následuje 
vyčerpání media z nádrže a revize. 

Vlivy na vodní zdroje 

Záměr neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Na plochu stavby nezasahuje žádné 
ochranné pásmo vodního zdroje. Vodní zdroje nebudou provozem záměru ovlivněny. 

Posuzovaným záměrem nebudou významně ovlivněny hydrologické ani hydrogeologické 
charakteristiky blízkého ani širšího okolního zájmového území. Vlivy na kvalitu povrchových i 
podzemních vod lze hodnotit jako velmi nízké až zanedbatelné. 

Významné (relevantní) negativní vlivy na povrchové a podzemní vody nejsou očekávány. 

D.I.5 Vlivy na půdu 

Záměr vyžaduje trvalé vynětí zemědělské půdy ze ZPF v rozsahu cca 2 326,50 m2. Dočasné vynětí ze ZPF 
není uvažováno. 

Na dotčeném pozemku je vymezen kód BPEJ 7.14.10, pozemek spadá do II. třídy ochrany ZPF. 
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Odnětí zemědělské půdy lze vzhledem k charakteru území a záměrům dle územně plánovacích podkladů 
považovat za akceptovatelné. 

Navržený záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). 

Stavba nebude mít vliv na stabilitu nebo erozi půdy v jejím okolí. 

Vliv na kvalitu (znečištění) půdy v zájmovém území lze hodnotit jako bezvýznamný. Záměr nebude zdrojem 
nebezpečných a rizikových látek, ani jiným způsobem neovlivní stávající kvalitu půdy v dotčeném území.  

Vlivy na půdu z hlediska záboru lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, z hlediska velikosti jako 
nízké, rozsahem lokální. 

D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Vlivy na horninové prostředí a morfologické charakteristiky 

Projekt neuvažuje s hloubením podzemních prostor. Nové objekty budou založeny dle místních podmínek 
plošně. Při zemních pracích bude odtěžena pouze svrchní část geologického profilu (terénní úpravy), kterou 
tvoří převážně hlíny využitelné pro terénní úpravy. Stavba samotná tvoří z geologického hlediska cizorodý 
prvek v geologické stavbě území, bez dalších vlivů na její kvalitu. 

Záměr nepředstavuje významné riziko pro kvalitu horninového prostředí. Během provozu stavby může dojít 
k úniku nebezpečných látek (pohonné hmoty, oleje) například v důsledku dopravní nehody nebo technické 
závady mechanismu, jde však o riziko obecně spojené s výstavbou a provozem motorových vozidel.  

V případě úniku mimo zpevněné plochy by došlo ke kontaminaci přípovrchových vrstev zemin a hornin 
v místě úniku. Nezjištěný nebo zanedbaný únik však není předpokládán, mimořádné stavy lze spolehlivě řešit 
sanačním zásahem. 

Vlivy na nerostné zdroje 

Záměr není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany.  

Zdroje nerostných surovin nebudou v důsledku vlastního provozu záměru významně dotčeny. 

Vlivy na jiné přírodní zdroje 

Přírodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem záměru narušeny či znehodnoceny. Poškození či ztrátu 
geologických či paleontologických památek nelze předpokládat. 

Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje lze hodnotit jako nízké až zanedbatelné, rozsahem 
lokální. Významné (relevantní) negativní vlivy nejsou očekávány. 

D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Záměr je situován na plochách pozměněných lidskou činností (trvalý travní porost) v zastavěném území 
(okolní zástavba občanské vybavenosti, bydlení, technická infrastruktura). Podle výsledků terénního šetření 
se na dotčeném pozemku ani v jeho okolí nevyskytují biotopy zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, 
nelze tudíž předpokládat jejich přímé nebo zprostředkované ohrožení. 

Vlivy na flóru - zábory hodnotných ploch ani kácení dřevin není uvažováno, vliv na vegetaci bude prakticky 
nulový. Žádné zásadní negativní vlivy nelze očekávat. 

Vlivy na faunu - s ohledem na charakter dotčeného území (z hlediska výskytu fauny nepříznivý) lze vyloučit 
jakékoli negativní vlivy na živočichy. 

Vlivy na chráněná území 

a) Vlivy na prvky ÚSES 

Záměr není v územním ani funkčním střetu s prvky územního systému ekologické stability. Prvky ÚSES jsou 
vázány na tok a nivu řeky Metuje, která se nachází v dostatečné vzdálenosti od místa stavby. 
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b) Vlivy na významné krajinné prvky 

Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  

Žádný registrovaný významný krajinný prvek není záměrem dotčen. 

c) Vlivy na zvláště chráněná území 

Zvláště chráněná území ve smyslu kategorií dle § 14 zákona (NP, CHKO, NPR, PR, NPP, PP) nejsou záměrem 
dotčena ani prostorově, ani kontaktně, ani zprostředkovaně. ZCHÚ tedy nebudou záměrem ovlivněna a vlivy 
v tomto směru lze hodnotit jako nulové. 

d) Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti  

Vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti lze rovněž vyloučit. Žádné z těchto území nebude 
záměrem přímo nebo nepřímo ovlivněno. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a 
zemědělství, svým stanoviskem ze dne 16.8.2013 vyloučil možnost jejich negativního ovlivnění (viz příloha č. 
6 oznámení). 

Vlivy na ekosystémy – území záměru je převážně zcela antropogenně přeměněné (pravidelně sečený 
trvalý travní porost a okrasná vegetace) bez výskytu přírodě blízkých ekosystémů. Vliv na existující 
ekosystémy bude zanedbatelný až nulový. 

Vlivy na faunu, flóru, prvky ÚSES a VKP, lze hodnotit z hlediska významu jako velmi nízké až nulové, 
prakticky zanedbatelné. 

Zvláště chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti nemohou být záměrem ovlivněny. 

D.I.8 Vlivy na krajinu a krajinný ráz 

Jedná se výstavbu ve zcela urbanizovaném území (zastavěné území města Nové Město nad Metují), kde se 
ochrana krajinného rázu uplatňuje omezeně a spíše je třeba respektovat urbanistické a architektonické 
požadavky na zástavbu v území. Celkově lze konstatovat, že krajina v místě nebude stavbou ovlivněna. Nová 
výstavba bude odpovídat výškou okolní zástavbě a svým charakterem se nebude odlišovat od stávající budov 
v lokalitě (pneuservis, výrobní areál). 

Vlivy na krajinu a krajinný ráz lze hodnotit jako velmi nízké až zanedbatelné. Realizace záměru 
nepotlačuje celostátně nebo regionálně významné kulturně historické hodnoty území ani nelikviduje stávající, 
pohledově určující strukturní prvky krajiny. Realizací záměru nedojde k významné změně krajinného rázu, 
krajinné struktury či jiné krajinné charakteristiky. 

Charakter záměru odpovídá funkci vymezené územním plánem. Dopad realizace záměru na krajinu lze 
hodnotit jako nízký, lokálního rozsahu, bez významných negativních důsledků. 

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Záměrem nebude dotčen žádný hmotný majetek mimo vlastní staveniště. 

Inženýrské sítě na staveništi a v jeho bezprostřední blízkosti budou chráněny před poškozením. Jiný majetek 
nebude dotčen ani nebude omezena jeho funkce. 

Architektonické nebo historické památky se v řešeném nebo zájmovém území záměru nenacházejí. Z důvodu 
jejich absence tedy nebudou ovlivněny. 

Na lokalitu záměru nejsou vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice, dějiště významné 
události, místo spojené s významnou osobou.  

Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru nelze jednoznačně vyloučit, 
neboť zájmové území je územím s archeologickými nálezy. V případě, kdy budou skrývkou, výkopem nebo 
jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury, bude nutno, ve smyslu ustanovení zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, zajistit záchranný archeologický výzkum. 
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Negativní vlivy na hmotný majetek, historické a kulturní památky nejsou očekávány. Ochrana 
případných archeologických nálezů bude zajištěna provedením průzkumu a odborným dozorem při provádění 
zásahů do terénu. 

D.I.10 Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu 

Vliv na dopravní infrastrukturu je dán zejména intenzitou dopravy, obsluhující záměr. Celkový počet cílové 
dopravy vozidel obsluhujících záměr je odhadován na 250 až 300 osobních vozidel za den a 1 nákladní 
vozidlo za den. Převážná většina vozidel s výjimkou zásobování (cca 1 NA/den) budou součástí dopravního 
proudu na okolních komunikacích (II/285 a II/308) a záměr tedy nebude mít vliv na dopravní intenzity 
v širším měřítku. Navýšení lze očekávat pouze v bezprostředním okolí areálu od blízké křižovatky obou silnic 
(ulic Havlíčkova a 1. máje). 

Pozaďová intenzita dopravy na silnici II/285 (ul. Havlíčkova) se pohybuje v úrovni cca 5.930 vozidel za den. 
Podíl dopravy záměru na celkových intenzitách dopravy na okolních komunikacích lze po realizaci záměru 
odhadovat na cca 2,1 – 2,5 % (v reálných hodnotách, uvažováno 50 % dopravy ze stávajícího dopravního 
proudu a 50 % jako nárůst).  

Z dopravního hlediska nevzniká žádný negativní ani pozitivní vliv. Záměr bude realizován v souladu s 
územním plánem, nedochází proto k nárůstu zbytné dopravy. Realizace záměru vylučuje v daném prostoru 
realizaci záměrů jiných, avšak obdobných, a tím i dopravními nároky srovnatelných. 

Záměr neovlivňuje dopravní rozvojové záměry v území ani další existující komunikace, pěší nebo cyklistické 
trasy resp. systémy hromadné dopravy. Vlivy dopravy, související se záměrem, nepřekračují akceptovatelnou 
míru, požadovanou příslušnými hygienickými předpisy. 

Pro období výstavby záměru lze učinit obdobné závěry, jako pro období jeho provozu, půjde navíc o vliv 
dočasný. 

Vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány, nedochází k rozvoji ani k omezení existující infrastruktury. 

Vlivy na zatížení dopravní infrastruktury jsou hodnoceny z hlediska významu jako negativní, 
z hlediska velikosti jako nízké, z hlediska rozsahu jako lokální. Významné (relevantní) negativní vlivy na 
dopravní a jinou infrastrukturu nejsou očekávány. 

D.I.11 Jiné ekologické vlivy 

Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané. 

D.II. 
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI 

Rozsah negativních vlivů je vymezen nejvýznamnějšími negativními vlivy očekávanými při realizaci a provozu 
záměru, mezi které lze řadit tyto charakteristiky: 

→ ovlivnění kvality ovzduší (provoz záměru), 
→ vlivy na hlukovou situaci (provoz záměru), 
→ vliv na dopravu (provoz záměru). 

Z uvedeného rozboru vyplývá, že negativní důsledky (bez ohledu na jejich velikost) jsou identifikovány 
výhradně z hlediska vlastního provozu (ovzduší, hluk, povrchové vody). Z hlediska umístění záměru nejsou 
žádné negativní důsledky identifikovány. Veškeré identifikované vlivy jsou hodnoceny jako mírné, umístění 
záměru i jeho následný provoz lze pak hodnotit jako akceptovatelné. 

Vlivy provozu areálu jsou omezeny na jeho bezprostřední okolí. Důsledky realizace záměru lze 
hodnotit jako nízké, málo významné, lokálního rozsahu. 
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V širším okolí posuzovaného záměru lze vlivy realizace záměru lze hodnotit jako velmi nízké až zanedbatelné, 
objektivně neprokazatelné.  

Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány. 

D.III. 
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH 

PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE 

Nepříznivé vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím 
státní hranice jsou vyloučeny. 

D.IV. 
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ 

POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 

Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů 
a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec jsou za účelem minimalizace vlivů doporučeny následující 
podmínky a opatření. 

� Návrh stavby bude respektovat požadované regulativy platného územního plánu. 

� Návrh stavby bude respektovat stávající výsadby zeleně na pozemku dotčeném stavbou tak, aby byly 
stávající vegetace byla v maximální míře zachována. 

� Založení objektů bude respektovat složité geologické podmínky na lokalitě a bude vycházet 
z výsledků IG průzkumu, který uvádí únosnost podložních zemin a podmínky zakládání objektů. 

� Srážkové vody z komunikací a parkovacích ploch budou před zaústěním kanalizace vedeny přes 
čistící zařízení (např. sorpční odlučovač), které bude součástí areálového kanalizačního systému. 
Hodnoty ukazatelů znečištění odváděných srážkových vod budou odpovídat podmínkám správce 
kanalizace a požadavkům kanalizačního řádu. Součástí areálového dešťové kanalizace bude retenční 
nádrž o objemu odpovídajícímu potřebnému zdržení srážkových vod. 

� Technologické odpadní vody z areálu budou předčištěny na odlučovači lehkých kapalin a odváděny 
do veřejné kanalizace. Hodnoty ukazatelů znečištění technologických odpadních vod budou odpovídat 
podmínkám správce kanalizace a požadavkům kanalizačního řádu. 

� Provoz odlučovače ropných látek bude řízen podle provozního řádu, který bude předložen k žádosti o 
vydání kolaudačního souhlasu. 

� Stavba bude realizována tak, aby bylo eliminováno riziko úniku nebezpečných látek. Objekt bude 
vybaven záchytnými a havarijními systémy pro zajištění případného úniku nebezpečných látek. 

� Čerpací stanice je vybavena rekuperací benzinových par - systémem rekuperace benzinových par 
etapy II - zařízení zajišťující rekuperaci benzinových par vytěsněných z palivové nádrže motorového 
vozidla při čerpání pohonných hmot na čerpací stanici a přenášející benzinové páry do skladovací nádrže 
na čerpací stanici.  

� Mezipláštový prostor (nádrží i rozvodů) je průběžně indikován elektronickým systémem. 

� Součástí stavby bude havarijní jímka na úkapy o objemu 5 m3. 

� Instalovaná technologická zařízení budou splňovat obecné požadavky z hlediska emise hluku; zařízení 
umístěná ve venkovním prostoru (mimo uzavřené kontejnery a objekty) budou vybavena 
protihlukovými opatřeními tak, aby akustické imise na hranici areálu nepřekročily nejvyšší přípustné 
hygienické limity. 
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� Organizace stavby bude navržena tak, aby u okolních chráněných venkovních prostorů byly 
respektovány nejvyšší přípustné hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti. V noční době (mezi 
21:00 až 7:00) bude vyloučena stavební činnost s významnějšími zdroji hluku a stavební doprava. 

� V rámci konečných terénních úprav budou provedeny vhodné a dostatečné výsadby a 
ozelenění areálu. Sadové úpravy budou odsouhlaseny příslušným orgánem ochrany přírody.  

� Při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost: 

− omezování emise tuhých látek jak při dopravě, tak při vlastních stavebních pracích, 
− stavu stavebních strojů a uložení stavebních materiálů s ohledem na prevenci případných 

úniků s možností ohrožení kvality vod, 
− dodržování opatření pro prevenci úkapů či úniků ropných látek nebo jiných provozních 

kapalin, 
− účinnému zajištění techniky pro případ úniku závadných látek. 

� Při výstavbě je nutné postupovat v souladu se zásadami organizace výstavby: realizovat stavbu 
s maximálním ohledem na okolí, zajistit plnění souboru opatření k minimalizaci potenciálních 
nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, a zabezpečit důslednou a průběžnou kontrolu 
plnění příslušných opatření. 

� Staveniště bude vybaveno tak, aby jeho provoz odpovídal platným předpisům v oblasti ochrany životního 
prostředí (nakládání s odpady, nakládání s odpadními vodami, prostředky pro záchyt úniku ropných 
látek). 

� V průběhu stavby je nutné dbát všech preventivních opatření a je třeba vyloučit havarijní zhoršení jakosti 
vody i jakékoli úniky škodlivin do horninového prostředí. 

� Stavební stroje a mechanismy budou používány pouze v dobrém technickém stavu, který vyloučí 
případné drobné úniky ropných látek a znečišťování vod či půdy. 

� V případě pozitivního archeologického nálezu bude umožněn záchranný archeologický průzkum. 

� Pro areál bude zpracován plán opatření pro případ havarijního úniku nebezpečných látek. 

� Za provozu bude prováděna pravidelná kontrola a údržba všech vodohospodářských zařízení a 
ochranných prvků (ORL, ČOV, havarijní jímky, nepropustné povrchy a atd.). 

D.V. 
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, 

KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ 

V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by 
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. 
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné. 

V žádné ze sledovaných oblastí (veřejné zdraví, ovzduší, voda, půda, geofaktory, flóra a fauna, hluk, 
památky, krajina) se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by znemožnily 
jednoznačnou formulaci závěrů.  

Záměr (samoobslužná myčka aut a kontejnerová čerpací stanice) není potenciálně významným zdrojem 
znečišťování či poškozování životního prostředí. Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku 
významných negativních vlivů na životní prostředí nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, ve kterém se záměr 
nachází, není mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech hodnocení možných 
vlivů na životní prostředí dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí. 
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ČÁST E 
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU) 

E.I. 
POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY 

Záměr je řešen v jedné variantě umístění dané vymezenou plochou staveniště a dotčenými pozemky. 
Vzhledem k výběru lokality a souladu se záměry platného územního plánu nebylo umístění stavby řešeno ve 
více variantách. 

Projektová varianta (varianta P) popisuje stav při realizaci navrhovaného záměru. Popis projektové 
varianty je uveden v příslušných kapitolách tohoto oznámení (část B). 

Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě. 

E.II. 
POROVNÁNÍ VARIANT 

Záměr je navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta tzv. nulová, 
představující nerealizaci stavby.  

Nulová varianta (varianta 0) je referenční variantou, představující stav bez realizace posuzovaného 
záměru. Slouží k porovnání vlivů souvisejících s realizací záměru (hluk, doprava, ochrana vod, krajinný ráz) 
se stavem bez záměru, resp. ke stanovení kvalitativních a kvantitativních rozdílů mezi aktivní a nulovou 
variantou, a vyhodnocení celkové významnosti vlivů projektové varianty. 

Prosazování nulové varianty (bez činnosti) je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí nad 
únosnou mez (překračování povolených limitů znečištění, devastace rozsáhlých území, likvidace cenných 
ekosystémů, produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení lidského zdraví apod.). Žádný 
z uvedených negativních důsledků nebyl u hodnoceného záměru identifikován. 

 

Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané 
území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru únosnou mez a 
nedojde k podstatné změně charakteru území. Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska 
územního plánování; záměr je v souladu se záměry územního plánování v dané lokalitě. 

Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit jako 
nízkou až střední, bez zásadních a významných negativních dopadů. 

Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí považovat za 
přijatelný způsob využití území. 
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ČÁST F 
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE) 

F.I. 
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE 

Tématické mapové, obrazové a grafické přílohy jsou součástí příloh tohoto oznámení. 

Situační řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení (příloha 2). 

V přílohách oznámení jsou dále uvedeny tyto materiály v plném znění: 

− Odborný posudek podle §11 odstavce 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
(příloha 3) 

− Akustická studie (příloha 4) 

− Inženýrskogeologický průzkum – závěrečná zpráva (příloha 5) 

F.II. 
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE 

Nejsou uváděny. 
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ČÁST G 
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU) 

Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry 
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější 
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení. 

G.I. 
INFORMACE O ÚČELU OZNÁMENÍ 

Toto oznámení je zpracováno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona. Účelem tohoto 
oznámení je poskytnout základní informace o charakteru záměru, o stavu dotčeného území a o 
předpokládaných vlivech na okolní prostředí pro potřeby zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Své písemné 
vyjádření k oznámení může zaslat každý na adresu příslušného krajského úřadu do 20 dnů ode 
dne zveřejnění informace o oznámení. Souhrnné vypořádání všech písemných připomínek bude součástí 
písemného závěru ze zjišťovacího řízení, který vydá příslušný úřad. 

G.II. 
INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU 

Záměrem je výstavba samoobslužného areálu s myčkou automobilů a kontejnerovou čerpací stanicí PHM na 
volném pozemku v západní části města Nové Město nad Metují. 

Název záměru: Samoobslužná myčka aut a kontejnerová čerpací stanice na pozemku p.č. 520/1, 
k.ú. Nové Město nad Metují 

Oznamovatel: AUTOVITAMIN INVESTMENT s.r.o., Bělehradská 858/23 120 00 Praha 2, Vinohrady 

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, je následující: 

kategorie: II 
bod: 10.4 
název: Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků 

(vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, 
senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, 
nebezpečných pro životní prostředí)1 a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných 
hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t. 

sloupec: B 

Dle §4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1 
k zákonu, kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo 
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a 
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a 
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na 
životní prostředí. 

Příslušným úřadem je Krajský úřad Královéhradeckého kraje. 

                                                
1 Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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Záměr řeší výstavbu nové samoobslužné myčky automobilů a kontejnerové (samoobslužné) čerpací stanice 
pohonných hmot (dále ČS PHM) na motorovou naftu a automobilový benzín umístěné v katastrálním území 
Nové Město nad Metují na pozemku p.č. 520/1 při ulici Havlíčkova.  

Základní kapacitní údaje jsou následující: 

plocha areálu        2 326,5 m2 

z toho: zastavěná plocha (objekty)     282,43 m2 

  ostatní zpevněné plochy      1 112,28 m2 

  nezpevněné plochy zeleně     931,79 m2 

skladovací kapacita 
  pohonných hmot      52 m3 (2x26 m3) 

          42 380 kg (1) 

počet parkovacích míst (celkem)      3 stání pro OA 

Stavba je navržena v uzavřeném areálu v západní části města Nové Město nad Metují, mezi stávajícími 
průmyslovými areály jižně od ulice Havlíčkova. Vlastní pozemek pro záměr je umístěn jižně od ulice 
Havlíčkova v oploceném areálu Pneu – Truněček. 

kraj:   Královéhradecký 
obec:  Nové Město nad Metují 
katastrální území: Nové Město nad Metují, 706442 
pozemky:  p.č. 520/1 

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1.). 

Obrázek: Umístění záměru (1:50 000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samoobslužná ČS PHM na motorovou naftu a automobilový benzín bude sloužit k veřejnému 
samoobslužnému prodeji PHM. Samoobslužné mycí boxy budou sloužit veřejnosti k mytí vozidel. Dále jsou 
v areálu navržena parkovací místa a místa pro vysávání vozidel. 

 

                                                
1 Při měrné hmotnosti benzínu 700-750 kg/m3 a nafty 800-880 kg/m3 



 

   Samoobslužná myčka aut a kontejnerová čerpací stanice na pozemku p.č. 520/1, k.ú. Nové Město nad Metují 
   OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 
 

 
STRANA 60 z 68    

 

Dotčené území se nacházejí v severní části předmětného pozemku, v současné době je plocha nevyužitá, 
vedená v kategorii trvalý travní porost. Na pozemku nejsou žádné vzrostlé stromy ani žádná zeleň, stávající 
okrasná zeleň podél oplocení zůstane zachována a doplněna. 

Dotčený pozemek pro plánovanou stavbu se nachází ve funkční ploše OV – plochy občanské vybavenosti. 
V případě respektování platných regulativů územního plánu bude záměr v souladu s územním plánem.  

V zájmovém území se nachází zóna služeb, a plochy pro smíšené bydlení a občanské vybavení. Navrhovaný 
záměr je umístěn jižně od ulice Havlíčkova a tedy která rozděluje území v zásadě na zónu bydlení (severně) 
a zónu občanské vybavenosti (jižně). Kumulace vlivů se stávajícími aktivitami v území je vyhodnocena 
v textu oznámení ve vztahu k současnému stavu.  

Účelem stavby je nabídka daného typu služeb, dochází k využití volné části dotčeného pozemku. Volba 
umístění vychází z řady faktorů, mezi nimiž lze uvést dostupnou infrastrukturu a vhodné napojení na silniční 
síť. 

Přehled variant 

V rámci posuzování záměru jsou uvažovány dvě varianty: varianta projektová (představuje realizaci záměru 
v navržené podobě) a varianta nulová (bez realizace záměru). 

Projektová varianta (varianta P) popisuje stav při realizaci navrhovaného záměru. Popis projektové 
varianty je uveden v příslušných kapitolách tohoto oznámení (část B).  

Vlastní záměr je řešen jednovariantně. Lokalita je dána dostupností plochy a rozhodnutím oznamovatele. 

Nulová varianta (varianta 0) je referenční variantou, představující stav bez realizace posuzovaného 
záměru. Slouží k porovnání vlivů souvisejících s realizací záměru (ovzduší, hluk, doprava, ochrana vod, 
krajinný ráz) se stavem bez záměru, resp. ke stanovení kvalitativních a kvantitativních rozdílů mezi aktivní a 
nulovou variantou, a vyhodnocení celkové významnosti vlivů projektové varianty. 

Stavebně technické řešení 

Záměr obsahuje následující stavební objekty: 

SO01 – typovou samoobslužnou myčku aut AUTOSPA. Velikost myčky je určena počtem jednotlivých 
mycích stání a technologickým boxem. Jsou navržena 3 mycí stání. Stání jsou vždy krytá. Každé stání je 
půdorysného rozměru 6660 x 5010 m. Technologický box má půdorysné rozměry 2500 x 6660 mm. 
Myčka je řešena jako samoobslužná a plně automatická. Zákazník po příjezdu navolí mycí program, 
zaplatí v platebním terminálu a následně probíhá automatický mycí proces. V případě dodávkových 
automobilů probíhá mytí zákazníkem ručně. 

Zastavěná plocha  118,8 m2 

Obestavěný prostor  460 m3 

Počet pracovníků  1 pracovník na občasný úklid a kontrolu 

SO 02 – typovou kontejnerovou čerpací stanici PH se samoobslužným provozem. Tato čerpací stanice je 
určena pro veřejný výdej pohonných hmot. Základem ČS PH je výrobek spol. Krampitz Tank systém 
GmbH, SRN. Je to kontejnerová konstrukce, do níž je vložena dvouplášťová nádrž na pohonné hmoty, 
prostory pro výdejní stojany, stáčecí zařízení, tankovací automaty a všechny zabezpečovací a měřící 
prvky. Dále je zde technická místnost, v níž jsou soustředěna elektrická silnoproudá a slaboproudá 
zařízení a výpočet. 

Zastavěná plocha  150 m2 

Obestavěný prostor  780 m3 

SO 03 – typový samoobslužný vysavač s kompresorem napojeným na elektrickou přípojku 

Zastavěná plocha  1, 1 m2 

Obestavěný prostor  2, 2 m2 

Pro stavby SO02 a SO03 bude potřeba 1 pracovník pro občasnou obsluhu a úklid. 

SO 04 – reklamní stožár (totem) napojení na elektrickou přípojku 
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KO 01 – zpevněná pojízdná plocha – komunikace. Materiál použití na povrch této plochy bude upřesněn 
v dalším stupni PD. 

Stavby technické infrastruktury (vodovod, kanalizace splašková a dešťová, plynovod, 
elektrorozvody). 

Popis technického řešení 

SO 01 - Samoobslužná myčka je objekt určený především pro místa, kde působí jako doprovodná funkce 
jiných služeb typu obsluha komunikací nebo obchod, ale není vyloučeno ani její uplatnění bez spojení 
s jinými funkcemi. Myčka je určena pro obsluhu osobních vozidel do 3,5 t, příp. malých dodávkových vozidel. 

Projektová dokumentace řeší dílčí variantní objekt typové samoobslužné myčky aut AUTOSPA. Velikost 
myčky je určena počtem jednotlivých mycích stání a technologickým boxem. V předmětném záměru se jedná 
o myčku, která má 3 stání pro mytí aut a 1 technologický box. Stání jsou vždy krytá, ve větších sestavách je 
navíc jedno stání nekryté určené pro dodávkové automobily. Každé stání je půdorysného rozměru 6,66 x 
5,01 m. Technologický box má půdorysné rozměry 2,50 x 6,66 m. Myčka je řešena jako samoobslužná a 
plně automatická, řízena průmyslovým počítačem B&R Automation. Zákazník po příjezdu navolí mycí 
program, zaplatí v platebním terminálu a následně probíhá automatický mycí proces. V případě dodávkových 
automobilů probíhá mytí zákazníkem ručně. 

Pro zvýšení poskytované služby a komfortu zákazníků může být součástí mycí linky (ML) i další samostatné 
části. Jedná se například o automatický vysavač s 2 stáními pro vozidla, stojan pro samoobslužný prodej 
rozmrazovacích prostředků apod.  

Po vybudování inženýrských sítí (viz celková dokumentace stavby) bude provedena základová deska, na 
kterou bude osazena ocelová typová konstrukce myčky. Objekt obsluhy je rovněž typový a jedná se o 
ocelový kontejner se zabudovaným vnitřním vybavením a bude osazen na základovou desku.  

Funkce systému nezamrzání myčky (anti-freezing systém) 

Aby se zabránilo tvoření ledu a sněhu na stanovištích myčky, navrhuje se pro vytápění jednotlivých stání 
podlahové vytápění. Vytápěcím médiem je směs vody a glykolu (nebo samotný glykol). Ohřev média bude 
probíhat v kotli umístěném v kontejneru. 

Teplo bude přiváděno z tepelného zdroje do oběhového rozdělovače (podle počtu stání) a následně 
rozvedeno nezávislými oběhy na jednotlivá stanoviště. Instalace od tepelného zdroje do rozdělovače a 
samotné rozdělovače jsou součástmi technologie myčky.  

Pro zajištění chodu technologie myčky v zimním období je myčka vybavena: 

− podlahovým vytápěním stání pro automobily pro zajištění bezpečnosti provozu 

− principem nezamrzání mycího média v trubkách a hadicích technologie. 

� Princip fungování systému anti-freezing: 

Systém anti-freezing zabraňuje zamrzání kapalin vně myčky při nízkých teplotách. Spočívá v udržování 
nepřetržité cirkulace vody ve vodních trubkách vně strojovny (pokud se na stanovišti nemyje vozidlo). 

Čerpadlo anti-freezingu čerpá kapalinu přes výměník (dochází k zahřátí kapaliny) na vysokotlaká čerpadla. 
Následně přes nepracující čerpadla do vysokotlakých vedení vně strojovny k otočným ramenům, od ramen 
vedením k tlakovým pistolím umístěným v držácích tlakových pistolí. Od držáků tlakových pistolí (a nádob 
pro kartáče) kapalina odtéká přímo do nerezové nádrže anti-freezingu (dodané spolu s technologií myčky, 
umístění v technologickém kontejneru). Z nádrže čerpadlo posílá kapalinu opět na výměník a celý proces se 
opakuje. 

Tepelný zdroj  

Zdrojem tepla pro potřeby vytápění podlahy a mycího okruhu bude kotel na zemní plyn, který bude součástí 
technologie myčky. Pro 3 mycí stání je navrhován kotel o výkonu 50 kW. 

Spotřeba zemního plynu pro navrhovanou technologii je odhadována na 5,5 m3/hod, 6 000 m3/rok. 
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Odvod spalin z kotle bude řešen individuálním dvouplášťovým spalinovým vedením provedeným z oceli 
odolné proti kyselinám, o průměru DN 150/250 mm, které bude ukončeno 0,6 m nad nejvyšším bodem 
střechy myčky. Komín bude ukončen stříškou a u jeho základu bude instalován odlučovač kapek. Celý 
komínový systém bude dodán spolu s technologií myčky. 

Větrání v technologickém kontejneru, kde je umístěn kotel vytápění musí zajistit přívod čerstvého vzduchu 
v množství stanoveném pro proces spalování a dále celkové větrání technologického kontejneru. 

Navrhovaný kotel je plně automatizovaný a nevyžaduje trvalou obsluhu, pouze pravidelný servisní dohled 
příslušně proškolenými pracovníky. 

SO 02 - Samoobslužná čerpací stanice PHM - na ocelovém rámu je umístěna dvouplášťová nádrž 
objemu 52 000 litrů, dělená na komory pro BA 26 000 litrů a NM 26 000 litrů. Pro směs do ostřikovačů je 
samostatná komora objemu cca 1 500 litrů.  

Stáčení pohonných látek a nemrznoucí směsi se provádí z auto cisterny pomocí 3 stáčecích čerpadel, 
umístěných ve stáčecí skříni. Při stáčení jsou prostory cisterny a nádrží propojeny a páry se odvádějí zpět do 
parního prostoru cisterny v uzavřeném okruhu. 

Pohonné hmoty - BA a NM jsou vydávány ze dvou jednostranných dvouproduktových stojanů, umístěných ve 
výklenku kontejneru. Nemrznoucí směs se vydává ze samostatných výdejních stojanů. Výdej je ovládán 
pomocí tankovacích automatů na bankovní, případně zákaznické karty, kde po identifikaci zákazníka a 
ověření údajů si zákazník navolí požadované množství látky nebo finanční obnos. Údaje se přenášejí do 
platebního centra. Automat vydá potvrzení, daňový doklad o čerpaném množství.  

Komory nádrží jsou vybaveny sondami pro kontinuální měření hladin s přepočtem na množství látky v nádrži. 
Mezní hladiny, tj. maximální a havarijní hladina jsou signalizovány opticky a zvukově, při stáčení se při 
dosažení maximální hladiny automaticky vypne stáčecí čerpadlo.  

Nádrž je vybavena zařízením pro sledování její těsnosti.  

Součástí kontejneru je technická místnost, v níž jsou soustředěny elektronické výstupy zabezpečovacích 
prvků, zařízení pro přenos dat do zúčtovacího centra, elektrický rozvaděč a další potřebná zařízení. 

SO 03 - Typový samoobslužný vysavač s kompresorem a s elektronickým programovým zařízením. 

SO 04 - Reklamní stožár/totem, který bude informovat o náplni lokality, o druzích stáčených pohonných 
hmot a jejich cenách. 

KO 01 - Zpevněná plocha navržená pro třídu nejvyššího dopravního zatížení s odvodněním. 
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Obrázek: Koordinační situace stavby 
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Umístění záměru je patrné ze situací v přílohách oznámení (přílohy č. 1), situace stavby a jejího okolí je 
zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.3.). 

Obrázek: Situace stavby (1:10 000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace je uvedeno 
v příloze č. 6 (Doklady): 

Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, vyjádření zn.: 
7230/2013/OVRR/Bal UPI 4/2013 ze dne 28.8.2013: 

„Dle platného Územního plánu sídelního útvaru Nové Město nad Metují se dotčený pozemek nachází v ploše 
občanské vybavenosti. Předložený záměr představuje pro toto území přípustné využití, ale z podkladů 
vyplývá, že celková zastavěná plocha činí 1472,8 m2, plocha zeleně 675,3 m2, tj. koeficient zastavění činí 0,69. 
Regulativy k dané ploše připouští ovšem koeficient zastavění 0,6. 

Pro uvedení záměru do souladu s územně plánovací dokumentací je nutné buď snížit celkovou zastavěnou 
plochu (tj. zastavěné a zpevněné plochy), nebo navýšit plochu zeleně. 

Úřad územního plánování vidí jako vhodné řešení rozšíření plochy řešeného území více do hloubky parcely a 
posunutí celé stavby dále od ulice Havlíčkova, čímž by vznikl širší pás zeleně podél chodníku, který by sloužil 
pro výsadbu vhodné izolační zeleně.“ 
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Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., je uvedeno v příloze č. 6 
(Doklady): 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.: 15057/ZP/2013-Nj 
ze dne 16.8.2013: 

„Zám ěr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality (uvedené v nařízení vlády č. 208/2012 Sb., 
o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu) nebo na vyhlášené ptačí 
oblasti ve smyslu zákona.“ 

G.III. 
INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ 

V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší, povrchové a 
podzemní vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, krajinný ráz, hlukovou a 
dopravní situaci a kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace těchto 
složek a faktorů přírodního a sociálního prostředí. Jejich popis je uveden v části C tohoto oznámení. 

Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že vlivy na jednotlivé složky prostředí lze hodnotit jako 
nízké, přičemž navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit jako nízké až zanedbatelné. Výstupy do 
životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou celkově málo významné a nepovedou ke 
znečišťování nebo poškozování životního prostředí. 

Nedojde k významným negativním vlivům na obyvatelstvo. Vlivy na veřejné zdraví spojené s výstavbou a 
provozem myčky a ČS PHM lze hodnotit jako málo významné, lokálního charakteru. Nejvýznamnějšími 
aspektem záměru je nakládání s nebezpečnými látkami a doprava (znečišťování ovzduší, hluk). V žádném 
z uvedených faktorů nejsou očekávány přeslimitní stavy (znečištění ovzduší, hluk) a ani ve spojení se 
současnými aktivitami v území nepovede realizace záměru k překračování příslušných hygienických limitů 
v zájmovém území. 

Emise z provozu záměru a z vyvolané dopravy neovlivní významně celkovou úroveň imisní zátěže v 
hodnoceném území a v součtu se stávající imisní zátěží bude podlimitní. Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní 
situaci lze považovat z hlediska významu za negativní, z hlediska velikosti za velmi nízké, rozsahem lokální. 

Záměr nebude způsobovat přeslimitní hladiny hluku. Navržené řešení záměru respektuje požadavky nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Limitní hladiny hluku jsou 
jak pro hluk z provozovny, tak pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, v nejbližším chráněném 
venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb prokazatelně dodrženy. Hluk ze stavební 
činnosti je v daném prostoru spolehlivě řešitelný. 

Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo 
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny. 

Nebyly zjištěny žádné významné vlivy na povrchové nebo podzemní vody. Z hlediska odvodnění území 
nedojde k významnému navýšením odtoku ze zpevněných ploch. Srážkové vody budou před odtokem do 
veřejné kanalizace čištěny na odpovídajícím zařízení (sorpční odlučovač ropných látek). Technologické 
odpadní vody budou čištěny rovněž na odlučovači lehkých kapalin a odváděny do veřejné kanalizace. 

Vlivy na povrchové vody v posuzované oblasti i v širším okolí lze souhrnně hodnotit jako prakticky nulové. 

Vlivy na podzemní vody lze souhrnně hodnotit rovněž jako velmi nízké až nulové. Provoz bude odpovídajícím 
způsobem zabezpečen pro případ mimořádného stavu. Skladovací nádrže PH a potrubní rozvody jsou řešeny 
jako dvouplášťové s indikací porušení těsnosti jednoho z plášťů. 

Realizací ani provozem záměru nebudou narušeny geologické nebo morfologické podmínky v okolí, 
záměrem nebudou dotčena ložiska nerostných surovin. Kvalita horninového prostředí nebude za běžného 
provozu ovlivněna. 

Záměr vyžaduje zábor zemědělské půdy zařazené do II. třídy ochrany. Vzhledem k umístění záměru 
(zastavěné plochy v intravilánu města) je odnětí půdy ze ZPF akceptovatelné. Realizací záměru nedojde k 
záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
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Stavba bude realizována na ploše v oploceném využívaném areálu, vliv na vegetaci bude prakticky 
zanedbatelný. Záměr nevyžaduje kácení dřevin rostoucích mimo les, ani zásah do porostů dřevin. 

Vlastní lokalita není z hlediska fauny významná, jedná se plochu v urbanizovaném území. V místě stavby 
nelze očekávat výskyt obojživelníků či plazů, do jejichž biotopu by záměr mohl negativně zasáhnout. 

Pro fázi provozu areálu lze vliv na živé složky přírody hodnotit jako velmi nízký a zanedbatelný. 

Záměr není v územním ani funkčním střetu s prvky územního systému ekologické stability.  

Záměr nezasahuje do žádného významného krajinného prvku. 

Záměr neovlivní žádné zvláště chráněné území ani nemá vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu 
nebo ptačí oblast (Natura 2000). 

Architektonické a historické památky v okolí záměru nebudou ovlivněny.  

Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru není vyloučena. Je proto 
nutné zajistit archeologický dozor, případně záchranný archeologický výzkum. 

Vliv na dopravní infrastrukturu je dán zejména intenzitou dopravy, obsluhující záměr. Celkový počet 
cílové dopravy vozidel obsluhujících záměr je odhadován na 250 až 300 osobních vozidel za den. Většina 
vozidel s výjimkou zásobování (1 NA/den) bude součástí dopravního proudu na okolních komunikacích a 
záměr tedy nebude mít vliv na dopravní intenzity v širším měřítku. 

Záměr neovlivňuje dopravní rozvojové záměry v území ani další existující komunikace, pěší nebo cyklistické 
trasy. 

Záměr nepředstavuje ani významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů. 

Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, hluk, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, 
flóra, ekosystémy, krajina případně jiné) jsou možné vlivy záměru „Samoobslužná myčka aut a kontejnerová 
čerpací stanice na pozemku p.č. 520/1, k.ú. Nové Město nad Metují“ na území města Nové Město nad Metují 
hodnoceny jako přijatelné. Záměr nepředstavuje zdroj významného negativního ovlivnění okolního území. 

Souhrnně lze konstatovat: 

→ Umístění záměru je, s přihlédnutím k jeho charakteru a využití zájmového území, akceptovatelné. 

→ Provoz záměru nepředstavuje významnou zátěž pro jednotlivé složky životního okolí ve svém okolí. 
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ČÁST H 
(PŘÍLOHY) 

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení. 

Seznam příloh: 

1. Mapové, obrazové a grafické přílohy 

1.1. Situace širších vztahů 1:50 000 
1.2. Situace zájmového území 1:25 000 
1.3. Situace okolí záměru 1:10 000 
1.4. Zákres do katastrální mapy 
1.5. Situace zájmového území - ortofotomapa 
1.6. Hydrologická situace 
1.7. Fotodokumentace 

2. Situace stavby 

2.1. Situační výkres širších vztahů 1: 2000 (ozn. C1) 
2.2. Koordinační situační výkres 1:200 (ozn. C3) 
2.3. Katastrální situační výkres 1:500 (ozn. C4) 

3. Odborný posudek 

4. Akustická studie 

5. Inženýrskogeologický průzkum – závěrečná zpráva 

6. Doklady 

- vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace 
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. 
- autorizace zpracovatele oznámení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ 

Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na zpracování 
oznámení se nachází v jeho úvodní části. 
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foto è. 1
pohled a místo stavby jihozápadním smìrem z ulice Havlíèkova;
v pozadí objekt Pneu - Trunìèek

n

Alexandr Mertl - ekologické in�enýrství

foto è. 4
pohled západním smìrem v ulici Havlíèkova,
navrhovaný zámìr je situován za stávajícím oplocením

foto è. 6
pohled do ulice Havlíèkova (silnice II/285) od køi�ovatky s ulicí
1. máje (silnice II/308) smìrem k areálu zámìru

foto è. 3
pohled na plochu zámìru z východu, vpravo ulice Havlíèkova,
vlevo objekty Pneu - Trunìèek

1.7. FOTODOKUMENTACE

foto è. 5
pohled na plochu stavby (za oplocením) ji�ním smìrem pøes
komunikaci v ulici Havlíèkova

foto è. 2
pohled na plochu zámìru z jihu,
v pozadí zástavba v ulici Havlíèkova

Samoobslu�ná myèka aut a kontejnerová èerpací stanice

na pozemku p.è. 520/1, k.ú. Nové Mìsto nad Metují



PŘÍLOHA 2 
(SITUACE ZÁMĚRU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ing. arch. Hana Vašatová
Blodkova 346

IČ 11582278
500 06 HRADEC KRÁLOVÉ

ČKA 01063

Ing. Karel Dovrtěl
Vladislav BydžovskýIng. arch. Hana Vašatová

Ing. arch. Michal Čapek

ČÍSLO ZAKÁZKY

STUPEŇ PD

DATUM

POČET A4

MĚŘÍTKO

DÚR
9 / 2013
2

SAMOOBSLUŽNÁ MYČKA AUT A KONTEJNEROVÁ
ČERPACÍ STANICE VČETNĚ PŘÍPOJEK INŽ. SÍTÍ
na p.č. 520/1 K.Ú. Nové Město nad Metují (706442)

ČÁST: ČÍSLO VÝKRESU:

INVESTOR:

AUTORSKÝ
KOLEKTIV:

AUTOR ČÁSTI:

NÁZEV AKCE:

NÁZEV VÝKRESU:

AUTOVITAMIN INVESTMENT s.r.o.
Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Benzin
Diesel S M Ě R  C E N T R U M

H A V L Í Č K O V A

NÁ
C H

O
D S

K Á

1 .  M
Á J E

N A  S T R Á Ž N I C I

ZIMNÍ STADION

STANICE ČD

SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1C
1 : 2 000

Ing. arch. Michal Čapek



4,1 m
9 m

23,5 m

18 m

5 
m

7 
m

6,
6 

m
10

 m
9,

4 
m

5,
4 

m

43
,4

 m

52,7 m

43
,7

 m
21

,5
 m

18
,5

 m

3,
7 

m 53,6 m

43
,8

 m

14
 m

13
,1

 m

16
,5

 m

2,5 m

17,5 m
2,5 m

18 m
2,5 m 11,5 m

30 m

12,3 m
10,4 m

4,1 m

8,2 m
1,5 m 5 m

4 m

5,5 m

415/1

430/1430/2

2341

SO 01

SO 02
Benzin

Diesel

r = 6m

r = 10m

r = 10m

r = 10mr =
 6m

r = 3m

520/1

ul. Hav l íčkova

JB8

JB8

JB8

JB8

JB8JB8

RCS

60o

RM

R1 RE1

V O D O V O D  L T  D N  1 5 0

VO
DO

VO
D N

Í
P Ř

Í P
O J

K A
 D N

 5 0

K A N A L I Z A C E  K T  D N  4 0 0

KA
NA

L I
Z A

C E
 P V

C  
D N

 2 5
0

P L Y N O V O D  S T L  P E  2 2 5

P L Y N O V O D  P R Ů M Y S L O V Ý  S T L  P E  5 0

P E  D  63

P V C  D N  2 0 0

PV
C 

DN
 1

50

PV
C  

DN
 1

50

PV
C  

DN
 1

50

PV
C  

DN
 1

50

P V C  D N  2 0 0
P E  D  9 0

P E  D  4 0

RETENČNÍ NÁDRŽ
CELKOVÝ OBJEM 28,2 m3

P V C  D N  2 0 0

PV
C 

DN
 2

00

PV
C  

DN
 2

00

P V C  D N  200

P V C  D N  2 0 0

P V C  D N  1 5 0

SR722

522

2052/2

SO 03

SO 04

KO 01

R1

RM

RČS

RE1

JB8

ELEKTROMĚRNÝ PLASTOVÝ PILÍŘ
ER 121 DCK Holoubkov

ROZVADĚČ PLASTOVÝ PILÍŘ
SS 200 DCK Holoubkov

ROZVADĚČ MYČKY
DODÁVKA MYČKY

ROZVADĚČ ČERPACÍ STANICE
DODÁVKA ČERPACÍ STANICE

OSVĚTLOVACÍ BEZPATICOVÝ STOŽÁR
VÝŠKA 8 m, VÝLOŽNÍK 1,5 m

KONTEJNEROVÁ ČERPACÍ STANICE

PLOCHY
NAVRŽENÉ POJEZDNÉ PLOCHY
- KRYT: ŽIVICE

NEZPEVNĚNÉ PLOCHY - ZELEŇ

OBJEKTY

SO 01
SO 02
SO 03 AUTOVYSAVAČ

SO 04 REKLAMNÍ STOŽÁR - TOTEM

KO 01 NAVRŽENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

LEGENDA

SAMOOBSLUŽNÁ MYČKA AUT

NAVRŽENÉ POJEZDNÉ PLOCHY
- KRYT: ZÁMKOVÁ DLAŽBA

ČÁST STÁVAJÍCÍ OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE
VYUŽÍVANÉ PRO PROVOZ ČS A MYČKY

SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

NÁVRH - PODZEMNÍ KABEL. VEDENÍ 0,4 kV
VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ

STAV - PODZEMNÍ KABEL. VEDENÍ 0,4 kV
HLAVNÍ VEDENÍ

NÁVRH - PODZEMNÍ KABEL. VEDENÍ 0,4 kV
NAPÁJENÁ MYČKY A ČS

NÁVRH - PODZEMNÍ KABEL. VEDENÍ 0,4 kV
NAPÁJENÍ VYSAVAČE A TOTEMU

NÁVRH - UZEMŇOVACÍ VEDENÍ

STAV - STL PLYNOVOD

NÁVRH - AREÁLOVÝ NTL
PLYNOVOD V CHRÁNIČCE

NÁVRH - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

STAV - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

NÁVRH - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
S OBSAHEM ROPNÝCH LÁTEK

STAV - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

NÁVRH - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

STAV - VODOVODNÍ ŘAD

NÁVRH - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
V CHRÁNIČCE

NÁVRH - AREÁLOVÝ VODOVOD

NÁVRH - AREÁLOVÝ VODOVOD
V CHRÁNIČCE

STAV - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

DALŠÍ JEVY
PŘEDPOKLÁDANÉ TRASY POHYBU
VOZIDEL V AREÁLU

OBJEKTY
            - SO01  -      119,41 m2

            - SO02  -     118,76 m2

            - SO03  -       44,26 m2

  CELKEM   282,43 m2

ZPEVNĚNÉ PLOCHY
            - KO01  -      1 112,28 m2

PLOCHY ZELENĚ
           -           931, 79 m2

CELKOVÁ PLOCHA:      2 326,50 m2

KOEFICIENT ZASTAVĚNOSTI: 0,6

REKAPITULACE PLOCH

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 3C
1 : 200

Ing. arch. Michal Čapek

S

Ing. arch. Hana Vašatová
Blodkova 346

IČ 11582278
500 06 HRADEC KRÁLOVÉ

ČKA 01063

Ing. Karel Dovrtěl
Vladislav BydžovskýIng. arch. Hana Vašatová

Ing. arch. Michal Čapek

ČÍSLO ZAKÁZKY

STUPEŇ PD

DATUM

POČET A4

MĚŘÍTKO

DÚR
9 / 2013
4

SAMOOBSLUŽNÁ MYČKA AUT A KONTEJNEROVÁ
ČERPACÍ STANICE VČETNĚ PŘÍPOJEK INŽ. SÍTÍ
na p.č. 520/1 K.Ú. Nové Město nad Metují (706442)

ČÁST: ČÍSLO VÝKRESU:

INVESTOR:

AUTORSKÝ
KOLEKTIV:

AUTOR ČÁSTI:

NÁZEV AKCE:

NÁZEV VÝKRESU:

AUTOVITAMIN INVESTMENT s.r.o.
Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady



Ing. arch. Hana Vašatová
Blodkova 346

IČ 11582278
500 06 HRADEC KRÁLOVÉ

ČKA 01063

Ing. Karel Dovrtěl
Vladislav BydžovskýIng. arch. Hana Vašatová

Ing. arch. Michal Čapek

ČÍSLO ZAKÁZKY

STUPEŇ PD

DATUM

POČET A4

MĚŘÍTKO

DÚR
9 / 2013
2

SAMOOBSLUŽNÁ MYČKA AUT A KONTEJNEROVÁ
ČERPACÍ STANICE VČETNĚ PŘÍPOJEK INŽ. SÍTÍ
na p.č. 520/1 K.Ú. Nové Město nad Metují (706442)

ČÁST: ČÍSLO VÝKRESU:

INVESTOR:

AUTORSKÝ
KOLEKTIV:

AUTOR ČÁSTI:

NÁZEV AKCE:

NÁZEV VÝKRESU:

AUTOVITAMIN INVESTMENT s.r.o.
Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

SO 01

SO 02
Benzin

Diesel

ul. Havlíčkova

JB8

JB8

JB8

JB8

JB8JB8

RCS

60o

RM

R1 RE1

VODOVOD LT DN 150

VO
DO

VO
DN

Í
PŘ

ÍPO
JK

A 
DN

 50

KANALIZACE KT DN 400

KA
NA

LIZ
AC

E 
PV

C 
DN

 25
0

PLYNOVOD STL PE 50

PLYNOVOD STL PE 225

PLYNOVOD STL PE 225

PLYNOVOD PRŮMYSLOVÝ STL PE 50

PE D 63

PVC DN 200

PV
C 

DN
 1

50

PV
C 

DN
 1

50

PV
C 

DN
 1

50

PV
C 

DN
 1

50

PVC DN 200
PE D 90

PE D 40

RETENČNÍ NÁDRŽ
CELKOVÝ OBJEM 28,2 m3

PVC DN 200

PV
C 

DN
 2

00

PV
C 

DN
 2

00

PVC DN 200

PVC DN 200

PVC DN 150

PV
C 

DN
 1

50

SR722

SO 03

SO 04

KO 01

KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 4C
1 : 500

Ing. arch. Michal ČapekS

CELÉ ZOBRAZENÉ ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ (706442)



PŘÍLOHA 3 
(ODBORNÝ POSUDEK) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
zpracoval:   
 
ing. Bohuslav Popp,  
Autorizovaná osoba pro výpočet rozptylových studií a vypracovávání odborných posudků  
Podůlšany, říjen 2013 

 

Ing. Bohuslav Popp 
                                           Poradenství v oblasti technicko ekologické 

IČO  686 99 841 

 
533 45 Podůlšany 27     mobil: 724 093 845 
       e-mail: bohuslav.popp@seznam.cz 

 

 
O D B O R N Ý    P O S U D E K 

 
k řízení o vydání závazného stanoviska podle §11 odstavce 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb. ze 

dne  2. května 2012 , o ochraně ovzduší  
 

  
Kontejnerová čerpací stanice PHM 

 
k. ú. Nové M ěsto nad Metují (706442), p. č. 520/1 

 



Obdobný posudek - Kontejnerová čerpací stanice PHM, Nové Město nad Metují, p.č. 520/1 Strana: 2 

 
  

OBSAH 

1 URČENÍ POSUDKU......................................................................................................................... 3 
2 VSTUPNÍ ÚDAJE...................................... ....................................................................................... 3 
2.1 Podklady ....................................................................................................................................... 3 
2.2 Legislativa..................................................................................................................................... 3 
2.3 Identifikační údaje......................................................................................................................... 4 
2.4 Návrh zařazení uvedené technologie ........................................................................................... 4 
3 CHARAKTERISTIKA.................................... ................................................................................... 5 
3.1 Umístění stavby ............................................................................................................................ 5 
3.2 Výrobní program ........................................................................................................................... 6 
3.3 Jmenovitá (projektovaná) výrobní kapacita.................................................................................. 6 
3.4 Údaj o směnnosti provozu, rytmus provozu zdroje ...................................................................... 6 
3.5 Popis provozu ............................................................................................................................... 7 
3.6 Opatření k zamezení negativních vlivů a opatření pro případ havárie......................................... 8 
3.7 Porovnání s požadavky příslušného prováděcího právního předpisu.......................................... 9 
4 EMISNÍ CHARAKTERISTIKA ZDROJE...................... .................................................................. 10 
4.1 CSPH.......................................................................................................................................... 10 
4.2 Doprava  a manipulace............................................................................................................... 11 
5 POSOUZENÍ IMISNÍHO ZATÍŽENÍ ............................................................................................... 11 
6 ZÁVĚR ........................................................................................................................................... 13 
6.1 Zhodnocení z hlediska ochrany ovzduší .................................................................................... 13 
6.2 Návrh podmínek pro další přípravu, realizaci a provozování stavby.......................................... 13 
6.3 Shrnutí ........................................................................................................................................ 13 
 
 
 
 
SEZNAM TABULEK: 
Tabulka 1. Emise z CSPH – provoz technologie .................................................................................. 10 
Tabulka 2: Emise z dopravy v kg/rok .................................................................................................... 11 
Tabulka 3: Hodnocení imisní situace ze čtverců 1x1 km ...................................................................... 11 
 
 
SEZNAM OBRÁZK Ů: 
Obrázek 1: Umístění stavby .................................................................................................................... 5 
Obrázek 2:  Situace stavby (katastrální mapa) ....................................................................................... 6 
Obrázek 3:  CSPH - řez........................................................................................................................... 8 
Obrázek 4: CSPH - půdorys .................................................................................................................... 8 
Obrázek 5: Umístění čtverců ................................................................................................................. 12 



Obdobný posudek - Kontejnerová čerpací stanice PHM, Nové Město nad Metují, p.č. 520/1 Strana: 3 

 
 

1 URČENÍ POSUDKU 
 
Předmětem posudku je stavba „SAMOOBSLUŽNÁ MYČKA AUT A KONTEJNEROVÁ ČERPACÍ 
STANICE VČETNĚ PŘÍPOJEK INŽ. SÍTÍ v lokalitě Nové Město nad Metují, k. ú. Nové Město nad 
Metují (706442) p. č. 520/1.“  
 
Posuzovaným zdrojem znečišťování ovzduší je provoz  kontejnerové čerpací stanice PHM (nafta +  
benzin). 
 
Objednatelem posudku je:  AUTOVITAMIN INVESTMENT s.r.o. 

   Bělehradská 858/23 
   120 00 Praha 2, Vinohrady 
   IČ 01582119 

 
Posudek je zpracován v souladu s § 11 odstavec 8) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k 
řízení o vydání závazného stanoviska podle odstavce 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb. 
 
 

 

2 VSTUPNÍ ÚDAJE 
 

2.1 Podklady 

 

1. Místní šetření (prohlídka místa stavby, upřesnění umístění zdroje emisí včetně upřesnění jeho 
parametrů). 

 
2. Projektová dokumentace SAMOOBSLUŽNÁ MYČKA AUT A KONTEJNEROVÁ ČERPACÍ 

STANICE VČETNĚ PŘÍPOJEK INŽ. SÍTÍ “ zpracovaná Ing. arch. Hana Vašatová, Blodkova 346, 
50006 Hradec Králové, IČ 11582278, ČKA 01063. 

 
 
2.2 Legislativa 

1. ZÁKON č. 201/2012 Sb. ze dne 2. května 2012, o ochraně ovzduší 
  
2. VYHLÁŠKA č. 415 ze dne 30. listopadu 2012, o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a 

o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 
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2.3 Identifika ční údaje 

 

Název stavby : „SAMOOBSLUŽNÁ MYČKA AUT A KONTEJNEROVÁ ČERPACÍ STANICE 
VČETNĚ PŘÍPOJEK INŽ. SÍTÍ“   

Místo stavby :      Nové Město nad Metují, k. ú. Nové Město nad Metují (706442) p. č. 520/1.“  

Kraj Královéhradecký  kraj 

Investor : 
Objednatel : 
Provozovatel stavby 

     AUTOVITAMIN INVESTMENT s.r.o. 
     Bělehradská 858/23 
     120 00 Praha 2, Vinohrady 
     IČ 01582119 

Posudek zpracoval: Ing. Bohuslav Popp, 533 45 Podůlšany 27 
IČO: 686 99 841 
Autorizace: Autorizovaná osoba pro výpočet rozptylových studií a vypracovávání 
odborných posudků ve smyslu §15 zákona 86/2002 Sb. Číslo autorizace: 
2700/740/02 Poslední prodloužení autorizace číslo 1967/820/09/IB s platností do 
31.5. 2014 
 
Dle zákona č. 201/2012 Sb. § 42  
(4) Pro činnost zpracování odborného posudku se autorizace ke zpracování 
odborného posudku vydaná podle zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném do dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje za autorizaci podle § 32 odst. 1 písm. d) 
tohoto zákona.  
(5) Pro činnost zpracování rozptylové studie se autorizace ke zpracování rozptylové 
studie vydaná podle zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, považuje za autorizaci podle § 32 odst. 1 písm. e) tohoto 
zákona. 
 
Dle stanoviska MŽP se výše uvedené stávající autorizace na zpracování 
rozptylových studií a odborných posudků platné v době nabytí platnosti zákona č. 
201/2012 Sb. stávají automaticky autorizacemi na dobu neurčitou a není třeba 
žádat o změnu nebo prodloužení. 

 

Datum zpracování 
posudku : 

říjen 2013 

  
 
    
2.4 Návrh za řazení uvedené technologie  

Jedná se o veřejnou čerpací stanici, která bude sloužit pro zásobování benzinem a naftou.  

V posuzovaném případě se jedná o dva zdroje znečišťování ovzduší (nakládání s benzinem, 
nakládání s naftou).  

Pro nakládání s benzinem  platí : 

Technologie  je uvedena v příloze č. 2  zákona č. 201/2012 Sb. bod:  

NAKLÁDANÍ S BENZINEM  
10.2 Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu  

jedná se tedy o  

vyjmenovaný zdroj zne čišťování ovzduší. 
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Pro nakládání s naftou  platí : 

Technologie není uvedena v příloze č. 2  zákona č. 201/2012 Sb.:  

jedná se tedy o  

nevyjmenovaný zdroj zne čišťování ovzduší. 

Dle  § 11 Stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší, odstavec 2 písmeno 
b) a c) vydává závazné stanovisko k umístění stavby a ke stavbě u zdrojů uvedených v p říloze č. 2 
zákona č. 201/2012 Sb., krajský úřad. 

Dle  § 11 Stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší , odstavec 3  vydává 
závazné stanovisko k umístění stavby a ke stavbě u zdrojů neuvedených v p říloze č. 2 zákona č. 
201/2012 Sb., obecní úřad obce s rozšířenou působností. 
 
 
 

3 CHARAKTERISTIKA 

3.1 Umíst ění stavby 

Stavba bude umístěna na území města Nové Město nad Metují, k. ú. Nové Město nad Metují 
(706442), p.č. 520/1. Plocha stavby je umístěna poblíž křižovatky ulic Na Strážnici, Náchodská, 
1.máje a Havlíčkova. 
 

Obrázek 1: Umístění stavby 
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 Obrázek 2: Situace stavby (katastrální mapa) 

 
 
 
3.2 Výrobní program 

Jedná se o veřejnou čerpací stanici tj. zařízení pro nakládání s benzinem a naftou. 

 
 

3.3 Jmenovitá (projektovaná) výrobní kapacita 

Současně mohou odebírat pohonné hmoty 2 vozidla.  

Předpokládaná roční výtoč 2 200 000 litrů PHM (poměr nafta : benzin   50:50) 

 

 

3.4 Údaj o sm ěnnosti provozu, rytmus provozu zdroje 

Celoroční nepřetržitý provoz. 
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3.5 Popis provozu  

Jedná se o novostavbu samoobslužné automatické mycí linky aut, novostavbu kontejnerové čerpací 
stanice spolu s vysavačem, reklamního stožáru/totemu, zpevněné plochy/komunikace a stavbu 
technické infrastruktury. 

Posuzovaným zdrojem znečišťování ovzduší je kontejnerová čerpací stanice. 

Jedná se o typovou kontejnerovou čerpací stanici PH se samoobslužným provozem. Tato čerpací 
stanice je určena pro veřejný výdej pohonných hmot. Základem ČS PH je výrobek spol. Krampitz Tank 
systém GmbH, SRN. Je to kontejnerová konstrukce, do níž je vložena dvouplášťová nádrž na 
pohonné hmoty, prostory pro výdejní stojany, stáčecí zařízení, tankovací automaty a všechny 
zabezpečovací a měřící prvky. Dále je zde technická místnost, v níž jsou soustředěna elektrická 
silnoproudá a slaboproudá zařízení a výpočet. 

Nadzemní nádrž je dvouplášťová, objemu 52 m3
 na kapalné pohonné hmoty (dělená 26 m3 nafta 

motorová NM, 26 m3 benzin BA95). 

� Samostatná komora na kapalinu do ostřikovačů objemu 1,5 m3 

� Havarijní jímka podzemní má objem 5 m3 

� Výdejní stojany: 2 stojany na kapalné pohonné hmoty, jednostranné, dvou produktové 

� 2 stojany na směs. do ostřikovačů  

Pro každou stranu čerpací stanice je k dispozici jeden tankovací automat. 

Jedná se o veřejnou ČS PH se samoobslužným provozem, výdej pohonných hmot na bankovní karty. 
U čerpací stanice bude možno tankovat automobilový benzin BA95, motorovou naftu NM a také směs 
do ostřikovačů vozidel NS.  

Nádrž, výdejní stojany, stáčecí zařízení je umístěno na ocelovém rámu a tvoří jeden celek vyrobený v 
továrně, který se doveze a usadí na připravené základy. Součástí kontejneru je technická místnost. 
Čerpací stanice je obousměrná, stáčecí místo je po levé straně ve směru jízdy. 

Na ocelovém rámu je umístěna dvouplášťová nádrž objemu 52.000 litrů, dělená na komory pro BA 
26.000 litrů a NM 26.000 litrů. Pro směs do ostřikovačů je samostatná komora objemu cca 1.500 litrů. 
Stáčení pohonných látek se provádí z autocisterny pomocí 3 stáčecích čerpadel, umístěných ve 
stáčecí skříni. Při stáčení benzinu a směsi NS jsou parní prostory cisterny a nádrží propojeny a páry 
se odvádějí zpět do parního prostoru cisterny v uzavřeném okruhu.  

Pohonné hmoty - BA a NM jsou vydávány ze dvou jednostranných dvouproduktových stojanů, 
umístěných ve výklenku kontejneru. Nemrznoucí směs se vydává ze samostatných výdejních stojanů. 
Výdej je ovládán pomocí tankovacích automatů na bankovní, případně zákaznické karty, kde po 
identifikaci zákazníka a jeho platební schopnosti si zákazník navolí požadované množství látky nebo 
finanční obnos. Údaje se přenášejí do platebního centra. Automat vydá potvrzení, daňový doklad o 
čerpaném množství.  

Komory nádrží jsou vybaveny sondami pro kontinuální měření hladin s přepočtem na množství látky v 
nádrži. Mezní hladiny, tj. maximální a havarijní hladina jsou signalizovány opticky a zvukově, při 
stáčení se při dosažení maximální hladiny automaticky vypne stáčecí čerpadlo. Nádrž je vybavena 
zařízením pro sledování její těsnosti.  

Součástí kontejneru je technická místnost, v níž jsou soustředěny elektronické výstupy 
zabezpečovacích prvků, zařízení pro přenos dat do zúčtovacího centra, elektrický rozvaděč a další 
potřebná zařízení.  
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Obrázek 3:  CSPH - řez 

 
 

 

 

Obrázek 4: CSPH - půdorys 

 
 
 
 
 
 
3.6  Opat ření k zamezení negativních vliv ů a opat ření pro p řípad havárie 

� Čerpací stanice je vybavena rekuperací benzinových par - systémem rekuperace benzinových par 
etapy II - zařízení zajišťující rekuperaci benzinových par vytěsněných z palivové nádrže 
motorového vozidla při čerpání pohonných hmot na čerpací stanici a přenášející benzinové páry 
do skladovací nádrže na čerpací stanici.  

� Mezipláštový prostor (nádrží i rozvodů) je průběžně indikován elektronickým systémem.  

� Součástí stavby je 5 m3
 havarijní jímka na úkapy. 
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3.7 Porovnání s požadavky p říslušného provád ěcího právního p ředpisu 

Posuzovaná technologie je dle § 2 písmeno e) zákona č. 201/2012 Sb. stacionárním zdrojem 
znečišťování ovzduší.  Nakládání s benzinem je uvedeno v bodu 10.2 přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 
Sb. vyjmenované stacionární zdroje. 

Pro nakládání s benzinem platí  příloha č. 6 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. bod 1, bod 5 a bod 6. 

SPECIFICKÉ EMISNÍ LIMITY A TECHNICKÉ PODMÍNKY PROVO ZU PRO STACIONÁRNÍ 
ZDROJE, VE KTERÝCH DOCHÁZÍ K NAKLÁDÁNÍ S BENZINEM   

1. Pojmy   

Pro účely této přílohy se rozumí  

a) benzinem - jakýkoliv ropný výrobek, s aditivy nebo bez aditiv, který je určen pro použití jako palivo 
motorových vozidel, vyjma kapalného propanbutanu, a jehož nasycené páry mají při teplotě 20 °C 
tlak roven nebo větší než 1,32 kPa,  

b) benzinovými parami - všechny plynné sloučeniny, které se odpařují z benzinu,  

c) čerpací stanicí - zařízení pro vydávání benzinu ze stacionárních skladovacích nádrží do 
palivových nádrží motorových vozidel,  

d) mobilním kontejnerem - cisterna pro přepravu benzinu po silnici, železnici nebo vodních cestách z 
jednoho terminálu do druhého nebo z terminálu do čerpací stanice,  

e) systémem rekuperace benzinových par etapy II - zařízení zajišťující rekuperaci benzinových par 
vytěsněných z palivové nádrže motorového vozidla při čerpání pohonných hmot na čerpací stanici 
a přenášející benzinové páry do skladovací nádrže na čerpací stanici nebo zpět do benzinového 
čerpacího automatu k opětovnému prodeji,  

f) účinností zachycení benzinových par - množství benzinových par zachycených systémem 
rekuperace benzinových par etapy II ve srovnání s množstvím benzinových par, které by bylo 
jinak vypouštěno do ovzduší, pokud by takový systém neexistoval, a které je vyjádřeno jako 
procentní podíl.  

 

5. Požadavky na plnicí a skladovací za řízení v čerpacích stanicích a terminálech, kde se 
provádí meziskladování par   

Páry vytlačované stáčeným benzinem z plněných skladovacích zařízení v čerpacích stanicích a v 
nádržích s pevnou střechou používaných pro meziskladování par musí být vraceny potrubím s 
parotěsnými spoji do mobilní cisterny dodávající benzin. Plnění nesmí být zahájeno, dokud tyto 
systémy nejsou připraveny a dokud není zajištěna jejich správná funkce.  

Roční ztráty motorového benzinu vznikající při plnění skladovacích zařízeních v čerpacích stanicích 
musí být nižší než 0,01 % hmotnostních z ročního obratu motorového benzinu.  

 

6. Podmínky provozu čerpacích stanic   

6.1. Podmínky provozu čerpacích stanic   

Všechny stojany sloužící k výdeji benzinu musí být vybaveny zřetelným nápisem, upozorňujícím 
zákazníky na nutnost úplného zasunutí výdejní pistole do plnicího hrdla nádrže motorového vozidla.  

Čerpací stanice musí být vybaveny systémem rekuperace benzinových par etapy II, který musí 
pracovat s minimální účinností zachycení benzinových par rovnou 85 %, což potvrdí výrobce v 
souladu s příslušnými evropskými technickými normami nebo postupy schvalování, nebo neexistují-li 
žádné takové normy nebo postupy, v souladu s jakoukoli příslušnou vnitrostátní normou. Poměr 
objemu odvedených benzinových par při atmosférickém tlaku k celkovému objemu benzinu 
přečerpaného do palivové nádrže motorového vozidla je v rozmezí 0,95 až 1,05.  
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Kontrola funkčnosti systému rekuperace benzinových par etapy II u výdejních stojanů musí být 
prováděna jedenkrát za směnu. U stojanů vybavených optickou signalizací správné funkčnosti 
systému rekuperace benzinových par etapy II musí být kontrolována funkčnost tohoto systému při 
výdeji benzinu. Jsou-li stojany vybaveny automatickým monitorovacím systémem, musí tento systém 
automaticky zjišťovat poruchy řádné funkce systému rekuperace benzinových par etapy II a 
samotného automatického monitorovacího systému, signalizovat poruchy obsluze čerpací stanice a 
automaticky zastavovat průtok benzinu z vadného palivového automatu, pokud by porucha nebyla 
opravena do sedmi dnů. U výdejních stojanů, které nejsou vybaveny optickou signalizací správné 
funkčnosti systému nebo automatickým monitorovacím systémem, musí být správná funkčnost 
systému rekuperace benzinových par etapy II kontrolována mechanickým testerem rekuperace.  

Posuzovaná technologie bude plnit požadavky platné legislativy, bude vybavena systémem 
rekuperace II stupně.  
 
 
 

4 EMISNÍ CHARAKTERISTIKA ZDROJE 
 
4.1 CSPH 

Současně můžou odebírat pohonné hmoty 2 vozidla. 
 
Emise do ovzduší lze odhadnout na základě předpokládané výtoče. Při 2 200 000 litrech PH se jedná 
o cca 1,1 milionu litrů benzinu a cca 1,1 milionu litrů nafty.  
 
PHM    Ef (g VOC/m3)  
Benzin    1400  
Motorová nafta      20 
 

Tabulka 1. Emise z CSPH – provoz technologie 

 
Čerpání do nádrží vozidel 

 Emise v kg při účinnosti 85% rekuperace II stupně pro 
benzin (nafta bez rekuperace) 

 roční Hodinové 
maximální 

Průměrně na 
vozidlo 

benzin 231 0,063 0,005 
nafta 22 0,006 0,0005 

Čerpání do zásobních nádrží ČSPH 
 Emise v kg při účinnosti 95% rekuperace II stupně pro 

benzin (nafta bez rekuperace) 
 roční Na jedno doplnění nádrží 

benzin 77 1,05 
nafta 22 0,6 

 
Poznámka: 
Výpočet předpokládá poměr čerpání nafta – benzin cca 1:1 
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4.2 Doprava  a manipulace 

Pokud se bude předpokládat cca 25 litrů do nádrže, bude se jednat při maximální uvažované výtoči              
2 200 000 litrů PH o cca 88 000 vozidel za rok, tj. v průměru o cca 240-250 vozidel denně. Maximální 
počet vozidel, která je CSPH schopna najednou obsloužit jsou 2, při jedné manipulaci včetně placení 
cca 5 minut se bude za hodinu jednat o maximálně 24 vozidel. Lze předpokládat cca 90% ve dne (6-
22 hodin), 10% noční provoz, což představuje průměrně cca 13 - 15 vozidel za hodinu ve dne, 3-4 
vozidla za hodinu noc. Při zajíždění k CSPH, pokud se bude uvažovat, že vozidla by jinak projížděla 
po hlavní komunikaci najedou vozidla navíc cca  130 m za předpokladu odbočení z hlavní komunikace 
(Havlíčkova) a následného vrácení se na ni. 

Pozn.: V posuzovaném případě se nejedná o studený start, emise při startování nebudou tak velké 
jako při rozjíždění vozidel při delším parkování. Prodloužení trasy činní  cca 130 m. Odhad emisí v 
kg/rok je uveden v následující tabulce a počítá se standardním rozložením dopravy. 

Tabulka 2:  Emise z dopravy v kg/rok 

NOx 4,13 
PM10 0,35 
benzen 0,03 

 
 
 

5 POSOUZENÍ IMISNÍHO ZATÍŽENÍ 

Tabulka 3: Hodnocení imisní situace ze čtverců 1x1 km 

Hodnocení imisní situace bylo provedeno z dat ČHMU (pětileté průměry): 

CISLO NO2 PM10 BZN BaP PM10_M36 SO2_M4 PM25 

580581 13 23.9 1 1.06 42.6 17.5 18.2 
581581 13 23.6 1 1.09 42 17.4 18.1 
580580 16.5 24.2 1 1.06 43.2 17.2 18 
581580 14 23.9 1 1.07 42.6 17.2 18.1 

Imisní limit 40 40 5 1 50 350 25 
Minimum 13.00 23.60 1.00 1.06 42.00 17.20 18.00 
Maximum 16.50 24.20 1.00 1.09 43.20 17.50 18.20 
% limitu minimum 32.50% 59.00% 20.00% 106.00% 84.00% 4.91% 72.00% 
% limitu maximum 41.25% 60.50% 20.00% 109.00% 86.40% 5.00% 72.80% 
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Obrázek 5: Umíst ění čtverc ů 

 
 

Imisní zatížení je na posuzovaném území nad úrovní imisních limitů u znečišťující látky benzo(a)pyren. 
Na posuzované území má vliv zejména doprava na okolních komunikacích  a v zimních měsících 
způsoby vytápění.   

Celková intenzita dopravy na hlavní komunikaci (II/285, ulice Havlíčkova) je dle sčítání dopravy v roce 
2010 na úrovni 5.900. Navýšení v počtu 250 - 300 vozidel představuje cca 4,2 – 5,1 % z vozidel 
projíždějících po hlavní komunikaci. 

Čerpací stanice bude pro čerpání benzinu do nádrží vozidel využívat rekuperaci II stupně, pro plnění 
zásobních nádrží bude rovněž využita rekuperace. Znečišťující látky uvolňující se vlivem provozu 
technologie (plnění zásobních nádrží a plnění nádrží vozidel benzinem a naftou) - těkavé organické 
látky - nemají stanoven imisní limit. 

K navýšení emisí dojde vlivem změny režimu provozu vozidel zajíždějících k čerpací stanici (odbočení 
k čerpací stanici, změna rychlosti, zastavení, nastartování vozidla, výjezd od čerpací stanice). Dojde k  
lokálnímu navýšení emisí na krátkém úseku. Vliv bude lokální.  

Pro snížení druhotné prašnosti bude třeba provádět úklid komunikací a zpevněných ploch.  
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6 ZÁVĚR 
 

Posouzení bylo provedeno na základě výše uvedených podkladů a závěrů a porovnáním zjištěného 
stavu s platnými právními předpisy. 

 

6.1 Zhodnocení z hlediska ochrany ovzduší 

Z hlediska umístění a parametrů posuzovaného zdroje bude zajištěna přiměřená ochrana ovzduší. 
Zdroj v případě dodržení parametrů uvedených v tomto posudku dodrží platnou legislativu. 

 

6.2 Návrh podmínek pro další p řípravu, realizaci a provozování stavby 

S ohledem na kategorizaci zdroje je třeba požádat orgán ochrany ovzduší (Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství) o závazné stanovisko k umístění 
stacionárního zdroje a závazné stanovisko ke stavbě stacionárního zdroje znečišťování ovzduší podle 
zákona o ovzduší č. 201/2012 Sb., § 11, odst. 2 písm. b) a c). K žádosti je třeba přiložit tento odborný 
posudek. 

V posuzovaném případě se jedná o čerpací stanici pohonných hmot (ČSPH). 

Podmínky pro období realizace stavby  

� Uplatnění standardních opatření pro provádění výkopových prací a terénních úprav pro omezení 
prašnosti (zkrápění ploch v případě suchého a větrného počasí, omezení volných meziskládek 
materiálů (např. zemina , materiály pro zásyp nádrží ..), zabránění vynášení nečistot na vozidlech 
z prostor staveniště na komunikace – očištění vozidel před výjezdem na komunikace atd. 

Podmínky pro období provozu  

� Čerpací stanice pohonných hmot bude plnit podmínky stanovené v příloze č. 6 k vyhlášce č. 
415/2012 Sb. bod 5 a bod 6. 

� Provádět pravidelný úklid používaných zpevněných ploch a komunikací - omezení druhotné 
prašnosti. 

� Provozovatel bude pravidelně kontrolovat provozní stav používaných  zařízení včetně provozování 
v souladu s technickými požadavky a platnou legislativou. 

Není třeba stanovit žádné další závazné podmínky provozování posuzovaného stacionárního zdroje 
znečišťování ovzduší podle zákona o ovzduší č. 201/2012 Sb., tj.: 

- opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí, 
- podmínky zajišťující ochranu životního prostředí. 

Případná každá další změna posuzovaného ZZO (zejména projektované parametry, kapacita) 
podléhá povolení podle zákona o ovzduší č. 201/2012 Sb., § 11, odst. 2 písm. c).  
 
 
6.3 Shrnutí 

Název stavby : „SAMOOBSLUŽNÁ MYČKA AUT A KONTEJNEROVÁ ČERPACÍ STANICE 
VČETNĚ PŘÍPOJEK INŽ. SÍTÍ   

Místo stavby :      Nové Město nad Metují, k. ú. Nové Město nad Metují (706442) p. č. 520/1.“  

Kraj Královéhradecký  kraj 

Investor : 
Objednatel : 
Provozovatel stavby 

     AUTOVITAMIN INVESTMENT s.r.o. 
     Bělehradská 858/23 
     120 00 Praha 2, Vinohrady 
     IČ 01582119 
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Posuzovaným zdrojem znečišťování ovzduší je kontejnerová čerpací stanice.  

Posouzení jsem provedl na základě výše uvedených podkladů a závěrů a porovnáním zjištěného 
stavu s platnými právními předpisy. 

Při splnění podmínek a parametrů uvedených v tomto posudku bude posuzovaný zdroj znečišťování 
ovzduší plnit požadavky legislativy platné k termínu zpracování posudku. Provoz zdroje bude 
v souladu s platnými direktivami EU a závazky ČR v oblasti ochrany ovzduší. 

Na základě tohoto posudku navrhuji, aby orgán ochrany ovzduší (Krajský úřad Královéhradeckého  
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství), vydal souhlasné : 

• Závazné stanovisko k umíst ění vyjmenovaného stacionárního zdroje zne čišťování 
ovzduší, podle ust. § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb.,  

• Závazné stanovisko ke  stavb ě vyjmenovaného stacionárního zdroje zne čišťování 
ovzduší, podle ust. § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb.  

s podmínkami, uvedenými v tomto posudku. 
 
 
Ing. Bohuslav Popp, 533 45 Podůlšany 27 
IČO: 686 99 841 
Autorizovaná osoba pro výpočet rozptylových studií a vypracovávání odborných posudků 
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1.  Zadání a cíl studie 
 

Akustická studie je vypracována jako součást dokumentace pro územní řízení akce 

SAMOOBSLUŽNÁ MYČKA AUT A KONTEJNEROVÁ ČERPACÍ STANICE, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ. 

Cílem studie je doložit údaje pro vydání stanoviska příslušného orgánu hygienické služby (KHS Královéhradeckého kraje se 
sídlem v Hradci Králové), požadované výzvou č.j.: S-KHSHK 23346/2013/2/HOK.NA/Be ze dne 2. října 2013. To znamená: 

1) Stanovit předpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku z provozu předmětného zařízení v chráněných venkovních 
prostorech staveb v denní a noční době. 

2) Porovnat předpokládané hladiny akustického tlaku s platnými předpisy. 
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2.  Vstupní údaje 
 

2.1. Popis zám ěru a dot čeného území 

Umístění a popis záměru 

Předmětem záměru je novostavba samoobslužné automatické mycí linky aut, kontejnerové čerpací stanice pohonných hmot spolu 
s vysavačem, reklamními stožáry/totemy, zpevněných ploch/komunikací a související technické infrastruktury. 

Záměr je umístěn v Novém Městě nad Metují (k.ú. Nové Město nad Metují) na pozemku p.č. 520/1. Jde o pozemek, navazující na 
ul. Havlíčkovu (silnice II/285 s celkovou intenzitou dopravy cca 6000 vozidel/24 h (sčítání ŘSD ČR 2010)). Vjezd z ulice 
Havlíčkovy na pozemek je v současné době již realizován a obsluhuje i další aktivity v území (Pneu Truneček). 

Prostor je územním plánem určen pro umisťování provozoven, záměr je v souladu se záměry územního plánování. 

Chráněný prostor 

Nejbližší resp. nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor nebo chráněný venkovní prostor staveb se nachází západně záměru 
(jednopodlažní rodinný dům na parcele č. 430/1, uliční fasáda i dvorní fasáda) a severně záměru na opačné straně ul. Havlíčkovy 
(dvoupodlažní bytové domy, případně s půdní vestavbou na parcele č. 481 a domy okolní, uliční fasáda). 

Referenční (výpočtové) body jsou v tomto prostoru voleny následovně: 

1 rodinný dům na parcele č. 430/1, jednopodlažní objekt k bydlení, uliční fasáda, 
 výška referenčního bodu 2 m nad terénem 

2 rodinný dům na parcele č. 430/1, jednopodlažní objekt k bydlení, dvorní fasáda, 
 výška referenčního bodu 2 m nad terénem 

3 bytový dům na parcele č. 481, dvoupodlažní objekt k bydlení s podkrovní vestavbou, uliční fasáda, 
 výška referenčního bodu 2, 5 a 8 m nad terénem 

Umístění záměru a výpočtových bodů je zřejmé z následujícího obrázku. 

Obrázek: Umístění záměru, poloha výpočtových bodů 
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Zdroje hluku 

Uvažovanými zdroji hluku do venkovního prostoru jsou: 

Stacionární zdroje a účelové komunikace: 

S1 - S2 výdejní místo PHM (2 pozice) 
  provoz nepřetržitý 
  akustický výkon do LwA = 72/66 dB (den/noc) 

S3 - S5 samoobslužná mycí kóje (3 pozice) 
  provoz nepřetržitý (v noční době omezený) 
  akustický výkon do LwA = 72/60 dB (den/noc) 

S6 vysavač/kompresor (1 pozice) 
  umístění na severní straně objektu 
  provoz nepřetržitý (v noční době omezený) 
  akustický výkon do LwA = 72/60 dB (den/noc) 

U1 pojezdy osobních vozidel (příjezd a odjezd) 
  trasa areálem záměru 
  intenzita do 360 příjezdů za den (6-22 hodin), 60 příjezdů za noc (22-60 hodin), 
  z toho 1 nákladní (pouze den) 

Pozn.: Uvedené hodnoty jsou uvažovány pro nepřetržitý provoz. Ve výpočtu jsou tak konzervativně zohledněny pro osm 
nejhlučnějších na sebe navazujících hodin v průběhu denního období (6-22 hodin) a pro jednu nejhlučnější hodinu v 
průběhu nočního období (22-6 hodin). 

2.2. Použité podklady 

[1] Samoobslužná myčka aut a kontejnerová čerpací stanice včetně přípojek inž. sítí na p.č. 520/1 k.ú. Nové Město nad Metují. 
DÚR. Ing. arch. Hana Vašatová, září 2013 

[2] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

2.3. Použitá metodika 

Studie je zpracována ve smyslu metodického pokynu NRL pro výpočtové akustické studie ze dne 11.9.2008, schváleného 
Hlavním hygienikem ČR dne 13.10.2008. 

Výsledky jsou hodnoceny dle Metodického návodu Ministerstva zdravotnictví ČR (Hlavní hygienik) č.j.: 62545/2010-OVZ-32.3-
1.11.2010 ze dne 1.11.2010. 

Vliv hluku technologie je vyhodnocen na základě ČSN ISO 9613-2 Akustika - Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru (Část 
2 Obecná metoda výpočtu) a dle běžných postupů technické a akustické praxe. 

Vliv dopravního hluku je vyhodnocen ve smyslu Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy (RNDr. Miloš Liberko, 
VÚVA Praha, pracoviště Brno, I. vydání 1991, novela 1996, 2005). 

Výpočetní postupy jsou aplikovány v autorizovaném programu HLUK+, verze 7.11. 

Nejistota výpočtu je ±2,0 dB, výpočtový model je přitom konzervativní, tj. vede spíše k nadhodnocení výsledků. 

2.4. Hygienické limity 

Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru jsou dány nařízením vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, takto: 

Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, 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). 
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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 nařízení vlády. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce 
minus 12 dB. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, a hluku s 
výrazně informačním charakterem se přičte další korekce -5 dB. 

Korekce podle přílohy č. 3 k nařízení vlády jsou následující: 

Korekce 
[dB] 

Druh chráněného prostoru 

1) 2) 3) 4) 

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní -5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní 0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor 0 +5 +10 +20 

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. 

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se 
použije korekce -5 dB. 
1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, dále pro hluk na účelových komunikacích a hluk ze železničních 
stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. 
2) Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a dráhách. 
3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto 
komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném 
pásmu dráhy. 
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací a dráhách uvedených v bodu 2) 
a 3). Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření 
vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace, nebo dráhy, při kterém nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v 
chráněném venkovním prostoru staveb nebo v chráněném venkovním prostoru, a pro krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce se dále použije i v 
chráněných venkovních prostorech staveb při umístění bytu v přístavbě nebo nástavbě stávajícího obytného objektu nebo víceúčelového objektu nebo 
v případě výstavby ojedinělého obytného, nebo víceúčelového objektu v rámci dostavby proluk, a výstavby ojedinělých obytných nebo víceúčelových 
objektů v rámci dostavby center obcí a jejich historických částí. 

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti jsou 
uvedeny v následující tabulce: 

Posuzovaná doba [hod] Korekce [dB] 

od   6:00 do   7:00 +10 

od   7:00 do 21:00 +15 

od 21:00 do 22:00 +10 

od 22:00 do   6:00 +5 

S ohledem na uvedené požadavky lze stanovit nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru následovně: 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní 
prostor staveb je pro hluk ze stacionárních zdrojů a účelových komunikací (hluk z provozoven) uvažována hodnotami: 

LAeq,8h  = 50 dB v denní době (pro 8 na sebe navazujících nejhlučnějších hodin z denního období), 
LAeq,1h  = 40 dB v noční době (pro 1 nejhlučnější hodinu z nočního období). 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní 
prostor staveb je pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a dráhách uvažována hodnotami: 

LAeq,16h = 55 dB v denní době (pro celé denní období), 
LAeq,8h  = 45 dB v noční době (pro celé noční období). 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní 
prostor staveb je pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy a v ochranném pásmu 
dráhy (mimo železniční dráhu) uvažována hodnotami: 

LAeq,16h = 60 dB v denní době (pro celé denní období), 
LAeq,8h  = 50 dB v noční době (pro celé noční období). 
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Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní 
prostor staveb je pro hluk z dopravy v ochranném pásmu železniční dráhy uvažována hodnotami: 

LAeq,16h = 60 dB v denní době (pro celé denní období), 
LAeq,8h  = 55 dB v noční době (pro celé noční období). 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní 
prostor staveb je pro starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách uvažována hodnotami: 

LAeq,16h = 70 dB v denní době (pro celé denní období), 
LAeq,8h  = 60 dB v noční době (pro celé noční období). 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk ze 
stavební činnosti uvažována hodnotami: 

LAeq,14h = 65 dB v denní době (7:00 - 21:00), 
LAeq,1h  = 60 dB v brzké ranní a pozdní večerní době (6:00 - 7:00, 21:00 - 22:00), 
LAeq,8h  = 45 dB v noční době (22:00 - 6:00). 
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3.  Hluk ze stacionárních zdroj ů a účelových komunikací 
 

Hluk ze stacionárních zdrojů a účelových komunikací (hluk z provozoven) je dán provozem technologických zařízení záměru 
(čerpací stanice, samoobslužná myčka, vysavač/kompresor) a dále dopravním provozem na areálových komunikacích včetně 
vjezdu. V rámci záměru nebudou provozovány žádné další výrobní nebo jiné činnosti, produkující hluk. 

Výsledky výpočtu hluku ze stacionárních zdrojů a účelových komunikací jsou shrnuty v následujících tabulkách: 

Tabulka: Hluk ze stacionárních zdrojů a účelových komunikací 

Bod Výška 
[m] 

Limit (den/noc) 
LAeq [dB] 

Den 
LAeq,8h [dB] 

Noc 
LAeq,1h [dB] 

1 2 50/40 41,8 36,1 
2 2 50/40 43,3 37,7 

2 50/40 43,0 35,9 
5 50/40 43,5 36,7 

1 

8 50/40 44,5 37,8 

Z výsledků je zřejmé, že hygienický limit dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, pro hluk ze stacionárních zdrojů a účelových komunikací (tj. LAeq,T = 50/40 dB den/noc), je v nejbližším resp. nejvíce 
dotčeném chráněném venkovním prostoru staveb dodržen. 

Průběh limitních izofon LAeq,T = 50/40 dB (den/noc) je zřejmý z přílohové části této studie. Je omezen prakticky na areál záměru 
a nedotýká se žádného chráněného venkovního prostoru resp. chráněného venkovního prostoru staveb. 

Pozn.: Hluk z provozu záměru bude maskován dopravním hlukem z provozu na ul. Havlíčkově, který činí v referenčních bodech 
přivrácených k ul. Havlíčkově cca 62-63 dB v denní době a cca 54-55 dB v noční době. Na tomto pozadí nebude provoz záměru 
sluchově zaznamenatelný (rozdíl činí až cca 20 dB ve prospěch dopravního hluku na ul. Havlíčkově). Záměr tedy významně 
nemění hlukovou situaci v území. Pro obě oblasti, jak pro hluk z provozoven (stacionárních zdrojů a účelových komunikací), tak 
pro hluk z provozu na veřejných komunikacích, jsou však stanoveny samostatné příslušné limity. Přímé porovnání proto není 
směrodatné, jde pouze o metodickou poznámku. 
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4.  Hluk z dopravy 
 

Záměr nebude významným cílem/zdrojem dopravy. Budou jej využívat zejména vozidla, tranzitující daným prostorem za jiným 
cílem. Z konzervativních důvodů je však analyzován 100 % podíl cílové/zdrojové dopravy produkované záměrem. Příspěvek 
dopravy záměru k dopravně-hlukové situaci v území (vztaženo k intenzitám celkové dopravy na ul. Havlíčkově, která dle 
aktuálního sčítání ŘSD činí cca 6000 vozidel za 24 hodin) tak nepřekročí hodnotu 

∆L = 10log((6000+420)/6000) = 0,3 dB. 

Tento příspěvek záměru k dopravně-hlukové situaci v okolí komunikací dotčeného území je akusticky zcela nevýznamný (ve 
smyslu metodiky NRL pro výpočtové akustické studie ze dne 11.9.2008, schválené hlavním hygienikem ČR dne 13.10.2008, není 
za hodnotitelnou změnu považován rozdíl do 0,9 dB). Záměr tedy významně neovlivní stávající hladiny hluku z dopravního 
provozu na veřejných komunikacích. Nedochází ani k vzniku nových přeslimitních stavů. 
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5.  Hluk ze stavební činnosti 
 

Hluk ze stavební činnosti je v daném prostoru řešitelný. V rámci stavební činnosti nebudou prováděny ve významnějším měřítku 
těžké zemní práce, převažovat budou běžné stavební a konstrukční činnosti. 

Je doporučeno následující opatření: 

• stavební práce včetně stavební dopravy nebudou prováděny v nočním období (22:00-6:00 hodin) ani v časném ranním 
a pozdním večerním období (6:00-7:00, 21:00-22:00 hodin). 
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6.  Závěry a doporu čení 
 

Navržené řešení záměru SAMOOBSLUŽNÁ MYČKA AUT A KONTEJNEROVÁ ČERPACÍ STANICE, NOVÉ MĚSTO NAD 
METUJÍ respektuje požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Je vytvořen reálný předpoklad, že při provozu záměru budou dodrženy hygienické limity hluku v nejbližším resp. nejvíce dotčeném 
chráněném venkovním prostoru staveb, a to jak pro hluk ze stacionárních zdrojů a účelových komunikací (provozovny záměru), 
tak pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích resp. stavební činnosti. 

Souhrn navržených opatření je následující: 

• stavební práce včetně stavební dopravy nebudou prováděny v nočním období (22:00-6:00 hodin) ani v časném ranním 
a pozdním večerním období (6:00-7:00, 21:00-22:00 hodin). 
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 Přílohy 
 

Protokol z výpočtu - den 

 
 
 
HLUK+  verze 7.11 normal                 Uživatel: 4028/Ing. Petr Myná ř 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K1.   AUTOMOBILY: 1                                       (V rovin ě) | 
| Po čet aut za hodinu:    15.00, podíl nákladních aut:   0 %.          | 
|/1 Krajní body: [ 104.1,  69.8] [ 105.2,  56.2] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 45.1 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [ 105.2,  56.2] [ 127.3,  43.8] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 45.1 dB.                              | 
|/3 Krajní body: [ 127.3,  43.8] [ 132.1,  34.3] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 45.1 dB.                              | 
|/4 Krajní body: [ 132.1,  34.3] [ 150.7,  34.1] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 45.1 dB.                              | 
|/5 Krajní body: [ 150.7,  34.1] [ 156.2,  38.5] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 45.1 dB.                              | 
|/6 Krajní body: [ 156.2,  38.5] [ 156.4,  45.8] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 45.1 dB.                              | 
|/7 Krajní body: [ 156.4,  45.8] [ 151.9,  48.2] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 45.1 dB.                              | 
|/8 Krajní body: [ 151.9,  48.2] [ 127.4,  49.5] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 45.1 dB.                              | 
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|/9 Krajní body: [ 127.4,  49.5] [ 108.3,  58.8] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 45.1 dB.                              | 
|/10 Krajní body:[ 108.3,  58.8] [ 107.4,  70.2] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 45.1 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K2.   AUTOMOBILY: 2                                       (V rovin ě) | 
| Po čet aut za hodinu:    15.00, podíl nákladních aut:   0 %.          | 
|/1 Krajní body: [ 104.6,  70.1] [ 105.6,  56.7] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousm ěrná). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 44.9 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [ 105.6,  56.7] [ 135.2,  40.1] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousm ěrná). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 44.9 dB.                              | 
|/3 Krajní body: [ 135.2,  40.1] [ 152.2,  39.7] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousm ěrná). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 44.9 dB.                              | 
|/4 Krajní body: [ 152.2,  39.7] [ 153.2,  41.4] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousm ěrná). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 44.9 dB.                              | 
|/5 Krajní body: [ 153.2,  41.4] [ 153.2,  45.2] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousm ěrná). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 44.9 dB.                              | 
|/6 Krajní body: [ 153.2,  45.2] [ 149.8,  46.6] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousm ěrná). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 44.9 dB.                              | 
|/7 Krajní body: [ 149.8,  46.6] [ 127.7,  47.7] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousm ěrná). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 44.9 dB.                              | 
|/8 Krajní body: [ 127.7,  47.7] [ 107.8,  58.3] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousm ěrná). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 44.9 dB.                              | 
|/9 Krajní body: [ 107.8,  58.3] [ 106.9,  70.2] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousm ěrná). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 44.9 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K3.   AUTOMOBILY: 3                                       (V rovin ě) | 
| Po čet aut za hodinu:    10.00, podíl nákladních aut:   0 %.          | 
|/1 Krajní body: [ 105.0,  70.2] [ 106.0,  57.1] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousm ěrná). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 43.2 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [ 106.0,  57.1] [ 127.6,  45.1] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousm ěrná). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 43.2 dB.                              | 
|/3 Krajní body: [ 127.6,  45.1] [ 155.4,  44.6] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousm ěrná). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 43.2 dB.                              | 
|/4 Krajní body: [ 155.4,  44.6] [ 158.3,  51.6] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousm ěrná). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 43.2 dB.                              | 
|/5 Krajní body: [ 158.3,  51.6] [ 158.0,  62.8] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousm ěrná). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 43.2 dB.                              | 
|/6 Krajní body: [ 158.0,  62.8] [ 152.5,  63.9] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousm ěrná). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 43.2 dB.                              | 
|/7 Krajní body: [ 152.5,  63.9] [ 127.5,  63.4] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousm ěrná). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 43.2 dB.                              | 
|/8 Krajní body: [ 127.5,  63.4] [ 116.0,  56.7] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousm ěrná). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 43.2 dB.                              | 
|/9 Krajní body: [ 116.0,  56.7] [ 109.2,  59.9] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousm ěrná). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 43.2 dB.                              | 
|/10 Krajní body:[ 109.2,  59.9] [ 108.4,  70.3] m.                     | 
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| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousm ěrná). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 43.2 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K4.   AUTOMOBILY: 4                                       (V rovin ě) | 
| Po čet aut za hodinu:    10.00, podíl nákladních aut:   0 %.          | 
|/1 Krajní body: [ 105.3,  70.1] [ 106.5,  57.4] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 43.4 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [ 106.5,  57.4] [ 127.2,  46.6] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 43.4 dB.                              | 
|/3 Krajní body: [ 127.2,  46.6] [ 154.7,  47.8] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 43.4 dB.                              | 
|/4 Krajní body: [ 154.7,  47.8] [ 154.5,  60.4] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 43.4 dB.                              | 
|/5 Krajní body: [ 154.5,  60.4] [ 126.0,  60.3] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 43.4 dB.                              | 
|/6 Krajní body: [ 126.0,  60.3] [ 115.6,  56.1] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 43.4 dB.                              | 
|/7 Krajní body: [ 115.6,  56.1] [ 108.7,  59.4] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 43.4 dB.                              | 
|/8 Krajní body: [ 108.7,  59.4] [ 107.7,  70.2] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 43.4 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|                    P R Ů M Y S L O V É         Z D R O J E             | 
|                                                                        | 
| Zdroj | Obj |     [x ; y]     | výška|  Q |  L2  | Plocha|  Lw  | RMin | 
|       |     |                 |  [m] |    | [dB] |  [m2] | [dB] |  [m] | 
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  P  1 |   0 |   133.3;   55.1 |   1.0| 1.0|  72.0 |  1.000|  72.0| 0.28 | 
|  P  2 |   0 |   138.6;   54.9 |   1.0| 1.0|  72.0 |  1.000|  72.0| 0.28 | 
|  P  3 |   0 |   143.5;   55.0 |   1.0| 1.0|  72.0 |  1.000|  72.0| 0.28 | 
|  P  4 |   0 |   141.4;   38.9 |   1.0| 1.0|  72.0 |  1.000|  72.0| 0.28 | 
|  P  5 |   0 |   141.1;   35.7 |   1.0| 1.0|  72.0 |  1.000|  72.0| 0.28 | 
|  P  6 |   0 |   120.3;   39.4 |   1.0| 1.0|  72.0 |  1.000|  72.0| 0.28 | 
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|                          Opis zadání - objekty                          | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|     |     |     |                 sou řadnice objektu v (m)              | 
| Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————| 
|     |     | (m) |  bod č. 1/5 |  bod č. 2/6 |  bod č. 3   |  bod č. 4   | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| 1.  | D ům |  5.0| 102.4;  57.6|  80.1;  55.9|  79.2;  68.3|  101.5;  70.0| 
| 2.  | D ům |  9.0| 191.4;  92.1|  68.1;  85.8|  67.4;  99.0|  190.7; 105.3| 
| 3.  | D ům |  3.0| 130.8;  52.0| 130.9;  58.4| 128.6;  58.4|  128.5;  52.0| 
| 4.  | D ům |  3.0| 135.9;  36.0| 148.0;  36.0| 148.0;  38.4|  135.9;  38.4| 
| 5.  | D ům |  3.0| 100.0;  45.9| 101.3;  50.2|  96.1;  50.0|   96.2;  45.4| 
|N1/1 |Násep|  3.0| 135.9;  51.8| 136.3;  51.8| 136 .5;  58.3| 136.1;  58.3| 
|N2/1 |Násep|  3.0| 141.0;  51.9| 141.4;  51.9| 141 .6;  58.4| 141.2;  58.4| 
|N3/1 |Násep|  3.0| 146.0;  51.9| 146.4;  51.9| 146 .6;  58.4| 146.2;  58.4| 
|N4/1 |Násep|  2.2| 102.5;  57.3| 102.1;  57.3| 100 .9;  50.6| 101.3;  50.6| 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|           T A B U L K A      O B J E K T Ů                              | 
|                                                                         | 
|      |     |     |      p ů d o r y s   [m]   | Korekce pro             | 
| Číslo| Typ |Výška|Bod ů| Bod č. 1  |délka|ší řka| odraz od st ěn [dB]      | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| 1    |D ům  |  5.0|  4 |  102;   58|   22|   12| 0.0                     | 
| 2    |D ům  |  9.0|  4 |  191;   92|  123|   13| 0.0                     | 
| 3    |D ům  |  3.0|  4 |  131;   52|    6|    2| 3.0                     | 
| 4    |D ům  |  3.0|  4 |  136;   36|   12|    2| 3.0                     | 
| 5    |D ům  |  3.0|  4 |  100;   46|    5|    5| 3.0                     | 
| N1/1 |Násep|  3.0|  4 |  136;   52|    7|    1| 3 .0                     | 
| N2/1 |Násep|  3.0|  4 |  141;   52|    7|    1| 3 .0                     | 
| N3/1 |Násep|  3.0|  4 |  146;   52|    7|    1| 3 .0                     | 
| N4/1 |Násep|  2.2|  4 |  103;   57|    7|    1| 3 .0                     | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Sou řadnice   |doprava|pr ůmysl|celkem |p ředch.| m ěření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   2.0 |   98.3;   71.0 |  41.8 |  18.8 |  41 .8 |       |        | 
|  2 |   2.0 |   99.0;   56.5 |  43.1 |  29.6 |  43 .3 |       |        | 
|  3 |   2.0 |  128.0;   87.8 |  41.2 |  38.0 |  43 .0 |       |        | 
|  3 |   5.0 |  128.0;   87.8 |  42.1 |  38.0 |  43 .5 |       |        | 
|  3 |   8.0 |  128.0;   87.8 |  43.1 |  38.6 |  44 .5 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
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Protokol z výpočtu - noc 

 
 
HLUK+  verze 7.11 normal                 Uživatel: 4028/Ing. Petr Myná ř 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K1.   AUTOMOBILY: 1                                       (V rovin ě) | 
| Po čet aut za hodinu:     5.00, podíl nákladních aut:   0 %.          | 
|/1 Krajní body: [ 104.1,  69.8] [ 105.2,  56.2] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 40.4 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [ 105.2,  56.2] [ 127.3,  43.8] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 40.4 dB.                              | 
|/3 Krajní body: [ 127.3,  43.8] [ 132.1,  34.3] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 40.4 dB.                              | 
|/4 Krajní body: [ 132.1,  34.3] [ 150.7,  34.1] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 40.4 dB.                              | 
|/5 Krajní body: [ 150.7,  34.1] [ 156.2,  38.5] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 40.4 dB.                              | 
|/6 Krajní body: [ 156.2,  38.5] [ 156.4,  45.8] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 40.4 dB.                              | 
|/7 Krajní body: [ 156.4,  45.8] [ 151.9,  48.2] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 40.4 dB.                              | 
|/8 Krajní body: [ 151.9,  48.2] [ 127.4,  49.5] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 40.4 dB.                              | 
|/9 Krajní body: [ 127.4,  49.5] [ 108.3,  58.8] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 40.4 dB.                              | 
|/10 Krajní body:[ 108.3,  58.8] [ 107.4,  70.2] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 40.4 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K2.   AUTOMOBILY: 2                                       (V rovin ě) | 
| Po čet aut za hodinu:     5.00, podíl nákladních aut:   0 %.          | 
|/1 Krajní body: [ 104.6,  70.1] [ 105.6,  56.7] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousm ěrná). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 40.2 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [ 105.6,  56.7] [ 135.2,  40.1] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousm ěrná). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 40.2 dB.                              | 
|/3 Krajní body: [ 135.2,  40.1] [ 152.2,  39.7] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousm ěrná). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 40.2 dB.                              | 
|/4 Krajní body: [ 152.2,  39.7] [ 153.2,  41.4] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousm ěrná). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 40.2 dB.                              | 
|/5 Krajní body: [ 153.2,  41.4] [ 153.2,  45.2] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousm ěrná). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 40.2 dB.                              | 
|/6 Krajní body: [ 153.2,  45.2] [ 149.8,  46.6] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousm ěrná). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 40.2 dB.                              | 
|/7 Krajní body: [ 149.8,  46.6] [ 127.7,  47.7] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousm ěrná). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 40.2 dB.                              | 
|/8 Krajní body: [ 127.7,  47.7] [ 107.8,  58.3] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousm ěrná). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 40.2 dB.                              | 
|/9 Krajní body: [ 107.8,  58.3] [ 106.9,  70.2] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousm ěrná). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 40.2 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K3.   AUTOMOBILY: 3                                       (V rovin ě) | 
| Po čet aut za hodinu:     2.00, podíl nákladních aut:   0 %.          | 
|/1 Krajní body: [ 105.0,  70.2] [ 106.0,  57.1] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousm ěrná). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 36.2 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [ 106.0,  57.1] [ 127.6,  45.1] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousm ěrná). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 36.2 dB.                              | 
|/3 Krajní body: [ 127.6,  45.1] [ 155.4,  44.6] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousm ěrná). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 36.2 dB.                              | 
|/4 Krajní body: [ 155.4,  44.6] [ 158.3,  51.6] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousm ěrná). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 36.2 dB.                              | 
|/5 Krajní body: [ 158.3,  51.6] [ 158.0,  62.8] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousm ěrná). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 36.2 dB.                              | 
|/6 Krajní body: [ 158.0,  62.8] [ 152.5,  63.9] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousm ěrná). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 36.2 dB.                              | 
|/7 Krajní body: [ 152.5,  63.9] [ 127.5,  63.4] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousm ěrná). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 36.2 dB.                              | 
|/8 Krajní body: [ 127.5,  63.4] [ 116.0,  56.7] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousm ěrná). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 36.2 dB.                              | 
|/9 Krajní body: [ 116.0,  56.7] [ 109.2,  59.9] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousm ěrná). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 36.2 dB.                              | 
|/10 Krajní body:[ 109.2,  59.9] [ 108.4,  70.3] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousm ěrná). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 36.2 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K4.   AUTOMOBILY: 4                                       (V rovin ě) | 
| Po čet aut za hodinu:     2.00, podíl nákladních aut:   0 %.          | 
|/1 Krajní body: [ 105.3,  70.1] [ 106.5,  57.4] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 36.4 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [ 106.5,  57.4] [ 127.2,  46.6] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 36.4 dB.                              | 
|/3 Krajní body: [ 127.2,  46.6] [ 154.7,  47.8] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 36.4 dB.                              | 
|/4 Krajní body: [ 154.7,  47.8] [ 154.5,  60.4] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 36.4 dB.                              | 
|/5 Krajní body: [ 154.5,  60.4] [ 126.0,  60.3] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 36.4 dB.                              | 
|/6 Krajní body: [ 126.0,  60.3] [ 115.6,  56.1] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 36.4 dB.                              | 
|/7 Krajní body: [ 115.6,  56.1] [ 108.7,  59.4] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 36.4 dB.                              | 
|/8 Krajní body: [ 108.7,  59.4] [ 107.7,  70.2] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 36.4 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|                    P R Ů M Y S L O V É         Z D R O J E             | 
|                                                                        | 
| Zdroj | Obj |     [x ; y]     | výška|  Q |  L2  | Plocha|  Lw  | RMin | 
|       |     |                 |  [m] |    | [dB] |  [m2] | [dB] |  [m] | 
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  P  1 |   0 |   133.3;   55.1 |   1.0| 1.0|  60.0 |  1.000|  60.0| 0.28 | 
|  P  2 |   0 |   138.6;   54.9 |   1.0| 1.0|  60.0 |  1.000|  60.0| 0.28 | 
|  P  3 |   0 |   143.5;   55.0 |   1.0| 1.0|  60.0 |  1.000|  60.0| 0.28 | 
|  P  4 |   0 |   141.4;   38.9 |   1.0| 1.0|  66.0 |  1.000|  66.0| 0.28 | 
|  P  5 |   0 |   141.1;   35.7 |   1.0| 1.0|  66.0 |  1.000|  66.0| 0.28 | 
|  P  6 |   0 |   120.3;   39.4 |   1.0| 1.0|  60.0 |  1.000|  60.0| 0.28 | 
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|                          Opis zadání - objekty                          | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|     |     |     |                 sou řadnice objektu v (m)              | 
| Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————| 
|     |     | (m) |  bod č. 1/5 |  bod č. 2/6 |  bod č. 3   |  bod č. 4   | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| 1.  | D ům |  5.0| 102.4;  57.6|  80.1;  55.9|  79.2;  68.3|  101.5;  70.0| 
| 2.  | D ům |  9.0| 191.4;  92.1|  68.1;  85.8|  67.4;  99.0|  190.7; 105.3| 
| 3.  | D ům |  3.0| 130.8;  52.0| 130.9;  58.4| 128.6;  58.4|  128.5;  52.0| 
| 4.  | D ům |  3.0| 135.9;  36.0| 148.0;  36.0| 148.0;  38.4|  135.9;  38.4| 
| 5.  | D ům |  3.0| 100.0;  45.9| 101.3;  50.2|  96.1;  50.0|   96.2;  45.4| 
|N1/1 |Násep|  3.0| 135.9;  51.8| 136.3;  51.8| 136 .5;  58.3| 136.1;  58.3| 
|N2/1 |Násep|  3.0| 141.0;  51.9| 141.4;  51.9| 141 .6;  58.4| 141.2;  58.4| 
|N3/1 |Násep|  3.0| 146.0;  51.9| 146.4;  51.9| 146 .6;  58.4| 146.2;  58.4| 
|N4/1 |Násep|  2.2| 102.5;  57.3| 102.1;  57.3| 100 .9;  50.6| 101.3;  50.6| 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|           T A B U L K A      O B J E K T Ů                              | 
|                                                                         | 
|      |     |     |      p ů d o r y s   [m]   | Korekce pro             | 
| Číslo| Typ |Výška|Bod ů| Bod č. 1  |délka|ší řka| odraz od st ěn [dB]      | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| 1    |D ům  |  5.0|  4 |  102;   58|   22|   12| 0.0                     | 
| 2    |D ům  |  9.0|  4 |  191;   92|  123|   13| 0.0                     | 
| 3    |D ům  |  3.0|  4 |  131;   52|    6|    2| 3.0                     | 
| 4    |D ům  |  3.0|  4 |  136;   36|   12|    2| 3.0                     | 
| 5    |D ům  |  3.0|  4 |  100;   46|    5|    5| 3.0                     | 
| N1/1 |Násep|  3.0|  4 |  136;   52|    7|    1| 3 .0                     | 
| N2/1 |Násep|  3.0|  4 |  141;   52|    7|    1| 3 .0                     | 
| N3/1 |Násep|  3.0|  4 |  146;   52|    7|    1| 3 .0                     | 
| N4/1 |Násep|  2.2|  4 |  103;   57|    7|    1| 3 .0                     | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Sou řadnice   |doprava|pr ůmysl|celkem |p ředch.| m ěření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   2.0 |   98.3;   71.0 |  36.1 |   8.9 |  36 .1 |       |        | 
|  2 |   2.0 |   99.0;   56.5 |  37.6 |  20.0 |  37 .7 |       |        | 
|  3 |   2.0 |  128.0;   87.8 |  35.4 |  26.3 |  35 .9 |       |        | 
|  3 |   5.0 |  128.0;   87.8 |  36.3 |  26.4 |  36 .7 |       |        | 
|  3 |   8.0 |  128.0;   87.8 |  37.4 |  28.0 |  37 .8 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
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1. ÚVOD 
 
 Předkládaný inženýrskogeologický průzkum je realizován jako podklad ke zpracování 
projektové dokumentace pro připravovanou výstavbu automatické čerpací stanice PHM a myčky, 
umístěných na pozemku p. č. 520/1 v Novém Městě nad Metují. 
 
  Cílem průzkumu je zjištění geologického složení základových půd, stanovení jejich 
geotechnických charakteristik a ověření hydrogeologických poměrů v místě investičního záměru, 
pro účely posouzení základových poměrů a výběr vhodného způsobu založení  
a technologického postupu stavebních prací. 
 
Objednatel: AUTOVITAMIN  INVESTMENT, s.r.o., Bělehradská 858/23, 

Vinohrady, 120 00 Praha 2   
  

Zhotovitel: Global-Geo, s.r.o., Ak. Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové 
  

Kraj: Královéhradecký 
  

Katastrální území:     Nové Město nad Metují - kód 706442 
  

 
2. ROZSAH A METODIKA PR ŮZKUMNÝCH PRACÍ  
  
 Zahrnuje realizaci strojně hloubené sondy a její geologickou dokumentaci, doplněnou  
o měření ručním penetrometrem. 
 
2.1 Archívní šetření 
   
 Dle mapy vrtné prozkoumanosti, vedené Českou geologickou službou - Geofondem, 
nebyly v zájmovém místě v minulém období prováděny žádné geologické práce přímo využitelné 
pro předmětnou stavbu. Nejbližší archívní vrty z r. 1967 pro železniční most v km 49,628 trati 
Choceň - Meziměstí se nacházejí přibližně 120 - 150 m vsv. od budoucího staveniště. 
 Podle mapových serverů zde není registrováno CHOPAV ani OP vodních zdrojů. 
   
2.2 Kopné práce 
 
 Kopanou sondu KS 1, do hloubky 2,1 m pod stávající povrch terénu, zhotovil 
subdodavatelsky dne 02. 08. 2013 zemní rozdružovací mechanizací  -  kolovým traktorbagrem 
JCB 4 CX P. Kejzlar z Nového Města nad Metují. Ihned po vyhloubení sondu zdokumentoval 
geolog. Po ukončení technických prací na lokalitě se výkopek použil pro likvidaci sondy zpětným 
záhozem, přehutněným pojezdy rýpadla.  
 
 Umístění realizované sondy zachycuje podrobná situace v příloze č. 2.  

2.3 Měření kapesním penetrometrem 
 
 Současně s geologickou dokumentací probíhalo na výkopku ze soudržných zemin měření 
kapesním penetrometrem (výrobce Geotest Uhřínov). Naměřené hodnoty in - situ představují 
neodvodněnou pevnost v prostém tlaku. Zjištěné výsledky jsou součástí petrografického popisu 
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sondy v příloze č. 3. Měření označená zkratkou RP slouží k upřesnění konzistence zemin a tím 
 i zpřesnění návrhu geotechnických charakteristik soudržných zemin. K vyhodnocení bylo 
použito následujících rozmezí hodnot: < 50 kPa měkká, 50 - 150 kPa tuhá, 150 - 400 kPa pevná, 
> 400 kPa tvrdá. 
 
3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 
 
 Ověřované místo se nachází v intravilánu Nového Města nad Metují, v ulici Havlíčkova 
s nepravidelnou jedno či oboustrannou zástavbou. Předmětný pozemek p. č. 520/1 leží 
v nadmořské výšce 295 - 297 m n. m. a svažuje se pod mírným sklonem směrem k jihu, k toku 
Metuje. V celé ploše má nezpevněný zatravněný povrch.  
 
3.1 Klimatické poměry 
 
 Dle Atlasu podnebí (ČHMÚ 2007) se jedná o mírně teplou klimatickou oblast okrsku  
MW 7, ve znění Quittovy klasifikace, s průměrnou roční teplotou vzduchu 8 - 9 °C.  
 
 Průměrný roční úhrn srážek činí 650 - 700 mm. Průměr sezónních maxim výšky sněhové 
pokrývky dosahuje 25 - 30 cm. Z hlediska ČSN EN 1991-1-3/Z1, která určuje normové zatížení 
stavby sněhem, se lokalita nachází ve sněhové oblasti I.  
 
 Průměrný počet mrazových dnů činí 110 - 130, ledových dnů 40 - 50. Orientační hloubka 
promrzání, stanovená pro výškové pásmo 200 - 300 m n. m., na základě návrhové hodnoty 
indexu mrazu (Imd = 375 °C.den), vychází na 0,97 - 1,15 m. K výpočtu bylo použito vztahů kap. 
4.3.2.2 TP 170/2004 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“ a přílohy B ČSN 73 6114 
„Vozovky pozemních komunikací“.  
 
 Potřebné přesnější hodnoty výše uvedených charakteristik je nutné si vyžádat na 
příslušném regionálním pracovišti ČHMÚ. 
 
3.2 Geologická stavba 
 

Geomorfologicky je zájmové území součástí Východočeské tabule, podcelku 
Úpsko-metujská tabule, ve kterém je vyčleněno okrskem Novoměstská tabule, s mírně zvlněným 
reliéfem. Jedná se o rovinu oživenou nevysokými elevacemi křídových hornin a s širokými 
mělkými erozními koryty vodotečí.  

 

 Předkvartérní podloží 
 
 Posuzované území přísluší z regionálně - geologického hlediska k východnímu okraji 
České křídové pánve, k litofaciální oblasti orlicko-žďárské, s monoklinálně uloženými 
zpevněnými pelitickými až peliticko-psefitickými sedimenty, tvořícími monotónní souvrství 
s mírným úklonem k JZ. 
 
 Předkvartérní podloží je budováno bělohorským souvrstvím (stáří svrchní křída - turon  
spodní, střední). Litologicky se jedná o jemně písčité spongilitické slínovce („opuky“), šedé  
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až hnědošedé barvy, v připovrchových partiích rozložené na jílovité eluvium. Směrem do 
hloubky velmi rychle přecházejí do mírně zvětralých až navětralých partií s vyšší pevností  
a s rozpadem deskovitým až lavicovitým. Ve výřezu geologické mapy jsou křídové horniny 
vyznačeny zelenou barvou. 
 

                        
 

                                Výřez z geologické mapy M 1 : 50 000 (Mapový server ČGS) 
 
V místě strojně hloubené sondy byly slínovce ověřeny od 1,90 m pod stávajícím 

povrchem terénu, tj. na kótě v 294,33 m n. m.  Úklon stropu písčitých slínovců (opuk) je možné 
očekávat jižním směrem, k místní erozní bázi, představované tokem Metuje.   

 
Kvartérní pokryv 
 

 Křídové horniny nevystupují přímo na povrch, ale jsou překryty sedimenty  deluviálního  
a eluviálního původu, stáří pleistocén - holocén, které vytvářejí souvislou vrstvu, v průměru  
1,50 m mocnou. Celý interval budují pouze soudržné zeminy - svrchu jíly se střední plasticitou  
a v jejich podloží písčité až štěrkovité jíly s variabilní příměsí různě velkých úlomků slínovců. 
Rychlý přechod do pevných slínovců naznačuje možnou částečnou redepozici eluvia ve vodním 
prostředí. 
 
 Fluviální terasové a nivní sedimenty, v geomapě vyznačené světle modrou barvou, sondou 
nebyly zjištěny. 
 
 Vrstevní sled uzavírá půdní horizont - 0,40 m silná vrstva ornice s drnem na povrchu.  
 
 Seismicita území 
 
 Ve znění ČSN EN 1998-1 „Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - část 1“ 
(Eurokód 8) předmětné území náleží do zóny s přiřazenou hodnotou referenčního zrychlení 
základové půdy agR …0,080 - 0,100 g. Dle čl. 3.1.2 citované normy podloží náleží k typu 
základových půd A.   
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3.3 Hydrogeologické poměry 
 
 Z hlediska hydrogeologického rajónování ČR patří zájmové území do rajónu                  
4221 - Podorlická křída v povodí Úpy a Metuje v základní vrstvě, s jedním horizontem zvodnění. 
Víceméně souvislý kolektor B,  převážně s puklinovou propustností, je vázaný na bázi 
bělohorského souvrství v blízkosti předkvartérního podloží. V širším okolí je vodárensky 
využívaný. 
 
 Kopanou sondou do hloubky 2,1 m podzemní voda nebyla zjištěna. Podle analogie 
s archívními vrty u železničního mostu, nelze vyloučit její výskyt v rozpukaném stopu křídových 
hornin v hloubce větší než 3 m pod terénem.  
 
 Území spadá do povodí Metuje, číslo hydrologického pořadí 1-01-03-0511-0-00, která 
protéká přibližně ve směru V-Z, cca 200 m jižně.  

 
4. INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉ  POM ĚRY 
 
 Celkový charakter prostředí dokumentuje profil kopanou sondou KS 1 v příloze č. 3. 
Zastižené zeminy a horniny jsou zatříděny v souladu s klasifikačním systémem již neplatné, 
avšak stále ještě používané ČSN 73 1001 „Základová půda pod plošnými základy“, resp. dle 
přílohy A ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“, která 
vychází ze stejné klasifikace a současně i ve znění nové ČSN EN ISO 14688-2 „Geotechnický 
průzkum a zkoušení“.  
 Geotechnické charakteristiky a očekávanou výpočtovou únosnost Rdt, převzaté ze zrušené 
a Eurokódem 7 nahrazené ČSN 73 1001, obsahuje tabulka č. 1 na str. 6.   
 
4.1 Geotechnické zhodnocení základových půd  
 
 Humózní vrstva je na zájmovém pozemku vyvinutá v souvislé mocnosti 0,40 m, na 
povrchu s drnem a jeho kořenovým systémem tl. do 10 cm. V dokumentaci nese označení 
symbolem F5 O a v uvedené mocnosti bude představovat samostatnou skrývku.  
 Jedná se o velmi kvalitní zeminu, využitelnou při rekultivacích a konečných terénních 
úpravách. Z tohoto důvodu musí být odděleně deponovaná a její skrývce věnovaná patřičná 
pozornost. 
  
 Na základě vizuálního popisu kopané sondy KS 1 jsou v prostoru budoucího staveniště 
vyčleněny následující druhy základových půd: 
 

 - jíl se střední plasticitou 
 - jíl písčitý, se štěrky  
 - písčitý spongilitický slínovec 
 
 Jíl se střední plasticitou 
 
 Vyskytuje se pod ornicí, v mocnosti 1 m. Jedná se o soudržnou jemnozrnnou zeminu, 
klasifikovanou třídou F6 CI / clSi. Na základě vizuálních charakteristik, i měření kapesním 
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penetrometrem (RP = 80 - 120 kPa), má v celém ověřeném intervalu tuhou konzistenci,  
s předpokládaným Ic = 0,70 - 0,90. Podle zrnitostního složení, struktury a barvy je možné, že jde 
o redeponované sprašové hlíny, které se vyskytují v širším okolí Nového Města, či jejich relikt 
v původním uložení.   
 
 Jíl písčitý 
  
 Buduje hloubkový interval 1,40 - 1,90 m pod stávajícím povrchem terénu. Obsahuje 
drobnou drť, polozaoblené i poloostrohranné úlomky podložního slínovce o velikosti od 0,5 cm 
do 8 cm, v jílovité matrix nerovnoměrně rozložené. Místy přechází až do štěrkovitého jílu. 
Zemina tř. F4 CS / grclSi má vesměs tuhou konzistenci (RP = 120 - 160 kPa), s předpokládaným 
Ic = 0,80 - 1,00. Podle charakteru slínovcových úlomků a barvy se zřejmě jedná o částečně 
přeplavené eluvium slínovce.  
 
 Obě výše popisované zeminy jsou velmi nepropustné (filtrační součinitel  
k ≤ 10-10 m.s-1), vysoce až nebezpečně namrzavé, s výškou kapilární vzlínavosti hs > 2,5 m  
a pomalu konsolidující (cv < 1.10-6 m2.s-1). Při styku s vodou snadno degradují a rozbřídají.   
 
 Tabulka č. 1 - Geotechnické charakteristiky a očekávaná únosnost Rdt  
 

DRUH 
 

PARAMETR 

Jíl stř. plastický  
F6 CI / clSi 

tuhý 

Jíl písčitý 
F4CS / grclSi 

tuhý 

Písčitý slínovec                    
R 4                            

mírně zvětralý  

Poissonovo číslo  ν (1) 0,40 0,35 0,25 
Převodní součinitel  β (1) 0,47 0,62 0,83 
Objemová tíha  γ (kN.m-3) 21,00 20,50 22,50 
Modul přetvárnosti Edef (MPa) 4 6 80 
Úhel vnitřního tření zeminy  
                    efektivní φef (°) 18 22  
                    totální φu (°) 0 0  
Soudržnost zeminy  
                    efektivní cef (kPa) 12 16  
                    totální cu (kPa) 50 60  
Tab. výpočtová únosnost Rdt (kPa) 100* 150* 400 

 

   *        platí pro šířku základu b ≤ 3 m a hloubku založení h = 0,8 - 1,5 m 

 
 Písčitý spongilitický slínovec 
 
 Je zastižený od hloubky 1,90 m pod stávajícím povrchem terénu a sonda v něm byla 
poté ukončena.  
 V prostoru budoucího staveniště jej lze charakterizovat jako mírně zvětralý, tence 
deskovitě odlučný, rozpukaný a rozpadavý na ploché destičkovité úlomky a tence deskovité 
bloky, o velikosti až do 20 x 4 cm. Úlomky v ruce nelze lámat, je možné je rýpat nožem či lehce 
rozbíjet kladívkem.  V dokumentaci je předmětný slínovec klasifikovaný třídou R4. Na plochách 
diskontinuit (puklinách a vrstevních plochách) má místy jemné rezavé povlaky oxidů a hydroxidů 
železa. 
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 Ve znění tabulky 5 ČSN EN ISO 14689-1 patří mezi měkké horniny, s nízkou pevností 
v prostém tlaku v rozpětí σc = 5 - 25 MPa. S rostoucí hloubkou lze očekávat postupné zvětšování 
úlomků a bloků a současně i nárůst pevnosti.  
 
 Slínovec má sepnutý puklinový systém bez výplně a z tohoto důvodu je nutné jej hodnotit 
jako nepropustný.  
           
  4.2 Zemní práce, těžitelnost a použitelnost zemin 
 
 Podle již neplatné, avšak nadále používané ČSN 73 3050 „Zemné práce“ a aktuální ČSN 
73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ se zeminy a horniny 
z hlediska těžitelnosti a rozpojitelnosti řadí do následujících tříd: 
 
  Vrstva                                                  Těžitelnost ČSN 73 3050 ČSN 73 6133 
- humózní vrstva (ornice)        tř. 2  I 
- jíl se střední plasticitou        tř. 3  I 
- jíl písčitý se štěrky        tř. 3  I 
- písčitý spongilitický slínovec        tř. 5 I-II 
 
 Zemní práce budou prováděny převážně v zeminách tříd těžitelnosti 2 - 3 / I a zčásti 
pravděpodobně výkopy zasáhnou i do podložního slínovce, klasifikovaného tř. 5 / I-II. 
Procentuální zastoupení jednotlivých tříd těžitelnosti lze podle hloubky navržených výkopů 
odvodit z vrstevního profilu sondy v příloze č. 3. 
 

Podle čl. 67 ČSN 73 3050 jsou v aktuální podobě lepivé soudržné zeminy s tuhou 
konzistencí (splňují následující kritéria: číslo plasticity Ip > 10, přirozená vlhkost je větší než 
vlhkost na mezi plasticity w > wP), což je zohledněno 3. třídou těžitelnosti.  

Zemní práce v soudržných zeminách je proto vhodné provádět za příznivých klimatických 
podmínek. Je nutná jejich ochrana proti negativním účinkům srážkových vod. 
 
 Pažení a zajišťování výkopů   
 
 Sklony svahů dočasných výkopů lze v soudržných zeminách s ohledem na jejich 
vlastnosti realizovat v poměru 1 : 0,50, mělké výkopy do hloubky 1,5 m a výkopy pro inženýrské 
sítě budou krátkodobě stabilní se svislými stěnami. 

 
 Použitelnost zemin   
 

Z hlediska vhodnosti do zpětných zásypů, dle tab. A.1 ČSN 73 6133, místní soudržné 
zeminy jako celek spadají do skupiny zemin podmínečně vhodných do tělesa zásypu mimo 
aktivní zónu a bez úpravy nevhodných do aktivní zóny komunikací a zpevněných ploch. 
Podmínečná vhodnost a nevhodnost zemin vychází jednak z jejich zrnitostního složení a dále  
z jejich aktuální vlhkosti. Zeminy s tuhou konzistencí patří mezi převlhčené. Zeminy s vlhkostí 
větší než 3 % od vlhkosti optimální není možné zhutnit na požadované parametry. Nelze na nich 
dosáhnout ani minimální míru zhutnění D = 95 % PS. Jejich pouhé přehutnění je zcela 
nedostatečné. 
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Zásypy výkopů pro inženýrské sítě je dle ČSN 72 1006 „Kontrola zhutnění zemin 

a sypanin“ nutné hutnit nejméně na 95 % PS mimo aktivní zónu, v aktivní zóně komunikací na 
100 % PS, respektive na ID = 0,80 a 0,90. Zásypy výkopů v komunikacích a zpevněných 
plochách se z důvodů dosažení potřebné míry zhutnění i dostatečné únosnosti v úrovni zemní 
pláně (min. 45 MPa) doporučuje v celé mocnosti realizovat z kvalitního, únosného a dobře 
hutnitelného materiálu (např. betonový recyklát charakteru písčitého štěrku, ŠP, ŠD fr. 0-32 mm 
a pod.), nestmelené podkladní vrstvy ze ŠD fr. 0-63 mm. Uvedeným řešením se zabrání 
v budoucnu pravděpodobnému prosednutí povrchu. 

 
V případě výskytu jílovitých zemin ve výkopech v komunikacích je tedy třeba počítat  

s jejich 100 % výměnou.  
 
Vytěžené soudržné zeminy budou použitelné pro zpětný hutněný zásyp, např. kanalizace, 

pouze v zelených pásech. Nesmí přitom dojít k výrazné degradaci výkopku srážkovou vodou. Ze 
zpracování se musí vyloučit zeminy měkké konzistence, případně zeminy rozbředlé a kašovité. 
Dále je možné soudržné zeminy, získané ze základů stavby, využít do nenosných zásypů či 
terénních úprav. 

 
Zemní pláň komunikací a zpevněných ploch   
 

 Jak již bylo uvedeno výše, místní soudržné zeminy jsou ve znění ČSN 73 6133 pro aktivní 
zónu bez úpravy nevhodné (nepropustné, vysoce až nebezpečně namrzavé, kapilární vzlínavost  
hs > 2,5 m, vodní režim nepříznivý - pro konzistenci tuhou, dle vztahu D.4 ČSN 73 6114). 
Současně zeminy charakterizuje velmi nízká únosnost a snadná rozbřídavost při styku se 
srážkovou vodou. Zeminy je tak nutné v celém objemu aktivní zóny upravit či vyměnit. 

 
Vzhledem k obecnému požadavku (např. ČSN 72 1006, TP 170 apod.) na minimální 

únosnost zemní pláně - povrchu aktivní zóny Edef2 = 45 MPa a skutečnosti, že předmětné 
soudržné zeminy tříd F6, F4 ji ani zdaleka nedosahují (mají v podstatě jen jednotky MPa) se 
nabízí možnost úpravy vlastností soudržných zemin pojivem, pro kterou představují příznivé 
prostředí. Přídavkem nehašeného vápna (CaO) a jeho promísením se zeminou pomocí zemní 
frézy na celou mocnost aktivní zóny, tj. 0,50 m dojde k úpravě a zlepšení geotechnických 
vlastností zeminy na požadovanou úroveň (únosnost Edef2 > 45 MPa, snížení namrzavosti, 
zvýšení odolnosti proti vodě). V konkrétním případě je nutné pro zeminy tuhé konzistence počítat 
s přídavkem cca 5 % CaO, eventuálně uvažovat o dvojím promísení zeminy s nižším obsahem  
pojiva a s časovou prodlevou na částečné osušení. 

 
 Výhodou uvedeného postupu je, vedle maximálního využití zemin in-situ, odstranění 

dvojí dopravy, nutné k odvozu nevhodných jílovitých zemin a dovozu vhodných (štěrkovitých  
a kamenitých) sypanin. 

  
Všechny výše uvedené parametry zhutnění je účelné v průběhu výstavby kontrolovat 

kombinací statických a dynamických zatěžovacích zkoušek deskou na hodnoty stanovené PD. 
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5. ZÁVĚR 
 
 Inženýrskogeologický průzkum pro připravovanou výstavbu automatické čerpací stanice 
PHM a myčky, umístěných na pozemku p. č. 520/1 v Novém Městě nad Metují, ověřil pod 0,4 m  
jemnozrnné soudržné jílovité zeminy, uložené na mírně zvětralém podloží, tvořeném písčitým 
spongilitickým slínovcem klasifikovaným tř. R4. V souvrství o celkové mocnosti 1,50 m jsou 
zastoupené jíly se střední plasticitou tř. F6 CI / clSi a písčité jíly s úlomky slínovce tř. F4 CS / 
grclSi v poměru 2 : 1. Obě zeminy mají vesměs tuhou konzistenci, s Ic v rozmezí 0,70 - 1,00.     
 
 Podzemní voda průzkumnou sondou nebyla zjištěna. Podle analogie s archívními vrty  
u nedalekého železničního mostu, nelze vyloučit její výskyt v rozpukaném stopu křídových 
hornin v hloubce větší než 3 m pod terénem.  
 
 Podle výše uvedených zjištění je základové poměry možné hodnotit jako jednoduché. 
Základová půda se v prostoru staveniště nebude výrazně měnit a podzemní voda nebude 
negativně ovlivňovat průběh zakládání. Nejúnosnější základovou půdu na lokalitě představují 
písčité slínovce tř. R4, ověřené od hloubky 1,90 m pod stávajícím terénem.  
 Konkrétní způsob založení objektů v místních geotechnických podmínkách navrhne 
statik.  
 Pokud se budou pro plošný základ (např. na pasech) využívat soudržné zeminy, jeví se 
jako vhodnější ZS situovat do prostředí písčitého jílu tř. F4 CS/grsiCl, který má příznivější 
geotechnické vlastnosti a při budování základů dodržet následující zásady: 

1/ veškeré zemní práce provádět v klimaticky příznivém období s minimem srážek 
2/ základovou spáru chránit proti přítoku vody z okolního území 
3/ v průběhu výstavby nenechat zatékat dešťovou vodu ze střechy při nedokončených okapech  
    do podzákladí objektu 
4/ soudržné zeminy v ZS se nesmějí hutnit  
 

 Uvedená opatření mají za cíl zabránit zeminám náchylným k rozbřídání styk s jakoukoli 
déle působící vodou. Soudržné jílovité zeminy při saturaci rychle mění konzistenci a ztrácejí 
únosnost. Degradované zeminy se musejí ze ZS odstranit. 
   
 Vzhledem k nízké únosnosti zemin, tvořících budoucí povrch aktivní zóny - zemní pláň, 
je doporučena pro příjezdové komunikace a zpevněné plochy celoplošná úprava přídavkem 
pojiva - vápna, při obsahu cca 5 % CaO na celou mocnost aktivní zóny 0,50 m. Před realizací 
uvedené technologie by bylo žádoucí provést průkazní laboratorní zkoušky upravitelnosti, které 
mohou předpokládaný obsah pojiva snížit. 
  
 Pro likvidaci srážkových vod vsakem je na pozemku zcela nevhodné prostředí, které 
reprezentují nepropustné jíly a slínovce se sepnutým puklinovým systémem. Podle velikosti 
zastavěných ploch bude nezbytné srážkové vody odkanalizovat. 
 
Odpovědný řešitel:  Ing. Luboš Med 
                                odborná způsobilost v IG 1570/2002 
 
Hradec Králové,  06. 08. 2013                                                                     Ing. Pavel Žaba 
                                                                                                                    ředitel společnosti 
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DOKUMENTACE SONDY  KS1 
Název zakázky : Nové Město nad Metují - pozemek p. č. 520/1 

Lokalizace sondy : X = 1 029 121, Y = 617 682, z = 296,23; podrobná situace v příloze č. 2 

Rozměr sondy : 2,70 x 0,45 m Datum hloubení : 02. 08. 2013 

Hloubka sondy : 2,10 m Dokumentoval : Ing. L. Med 

Hloubka [m]   
od - do  Makroskopický popis 

ČSN      
73 1001 
73 6133 

ČSN EN 
ISO        

14 688 

0,00  0,40 Humózní vrstva  - prachovitá hlína, tmavě hnědá, pevná, 
drobivá, zčásti hrudkovitá; do 0,10 m drn s kořínky (ornice) 

F5 O orSi 

0,40 
 

1,40 Jíl se st řední plasticitou , tuhé konzistence (RP = 80 - 120 
kPa), vlhký, lepivý, světle hnědý 

F6 CI clSi 

1,40 

 

1,90 

Jíl pís čitý, místy až jíl št ěrkovitý , převážně tuhé 
konzistence (RP = 120 - 160 kPa), s drobnou drtí a 
s polozaoblenými i poloostrohrannými úlomky slínovce o 
velikosti od 0,5 cm do 7 cm, vlhký, hnědošedý (eluviální)  

F4 CS grclSi 

1,90 

 

2,10 

Slínovec pís čitý, mírn ě zvětralý,   spongilitický, tence 
deskovitě odlučný, rozpukaný a rozpadavý na tence 
deskovité bloky až do 20 x 4 cm, s tmavě hnědými jádry  
a s šedým povrchem, s rezavými povlaky na vrstevních 
plochách i puklinách 

R4 - 

                                                                                                                                         

                                                              

                                                             Fotodokumentace                                                   
                                                          
                   

          
             
                    Místo sondy                                   Pohled do sondy                   Charakter výkopku ze dna sondy 

 
 

Hladina podzemní vody: nezjištěna 

Vodní režim podloží: nepříznivý (pendulární) 

Odebrané vzorky: - 
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