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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma
Aleš a Zuzana Adamcovi

2. IČ
----

3. Sídlo (adresa)
Harrachov 101
512 46 Harrachov

4. Jméno, příjmení a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
ARCHITEP s.r.o.
Habrmanova 323
500 02 Hradec Králové
+420 495 531 155
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
1. NÁZEV ZÁMĚRU A JEHO ZAŘAZENÍ PODLE

PŘÍLOHY Č.

1

Výstavba Hotelu Krkonoše včetně napojení na inženýrské sítě a komunikaci,
zpevněné plochy, parkovací plochy a sadové úpravy na p.p.č. 1028/277, k.ú. Harrachov
Vzhledem k tomu, že území, kde je záměr lokalizován, je součástí soustavy NATURA
2000 a Krajský úřad Libereckého kraje vydal stanovisko, ve kterém nevyloučil, že záměr
může mít samostatně, či ve spojení s jinými záměry, vliv na evropsky významné lokality a
ptačí oblasti, záměr byl zařazen do:
kategorie II
bod 10.15, sloupec B – Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních
hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny; stavby, činnosti a technologie
neuvedené v předchozích bodech této přílohy, které podle stanoviska orgánu ochrany
přírody vydaného podle zvláštního právního předpisu12a) mohou samostatně nebo ve spojení
s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti
-----------------------------„12a) § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.“.

2. KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU
Rozsah: (viz též obrázky č. 1, 2 a 3)
Plocha pozemku

1 407 m2

Zastavěná plocha objektu

439,32 m2

Zpevněné plochy (rampa, pojízdné, pochozí)

23,51 + 96,62 + 550,89 = 671,02 m2

Plocha zeleně

296,66 m2

3. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU (KRAJ, OBEC, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ)
Kraj:

Liberecký (kód NUTS 3 CZ051)

Obec:

Harrachov (kód obce: 03723 1; IČZÚJ 577081)

Katastrální území:

Harrachov (kód k. ú. 63723 8)

Tabulka č. 1: Přehled pozemků dotčených realizací záměru

č. pozemku
dle KN

druh pozemku
dle KN

Výměra
pozemku
dle KN
[m2]

vlastnické právo

1028/277

ostatní plocha

1407

Ing. Aleš Adamec, Nový Svět 9,
Harrachov, 512 46
Ing. Zuzana Adamcová, Mšenská
4011/15, Jablonec nad Nisou,
Mšeno nad Nisou, 466 04
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Obrázek č. 1: Umístění záměru v širších vztazích (označeno modře, podklad zdroj: http://www.mapy.cz)

Obrázek č. 2: Letecký snímek zájmového území (označeno modře, podklad zdroj: http://www.mapy.cz)
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Obrázek č. 3: Katastrální situace stavby
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Obrázek č. 4: Řez stavbou

Obrázek č. 5: Fotografie zájmového území budoucí stavby

Pohled od JV ze silnice I/10

Pohled od Z od Hotelu Krakonoš

Pohled od Z od Hotelu Karolína
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4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE JEHO VLIVŮ S JINÝMI ZÁMĚRY
Záměrem je výstavba hotelu na p.p.č. 1028/277 v k.ú. Harrachov. Pozemek je ve
vlastnictví investora.
Objekt je řešen jako čtyřpodlažní s využitým podkrovím a celkovým podsklepením.
Střecha je navržena sedlová s průčelním sedlovým vikýřem. Parkování je řešeno na daném
pozemku (pozemku investora). V objektu jsou navržena 2 garážová stání. Na pozemku
budou řešeny zpevněné plochy zámkovou dlažbou a zůstanou zde zachovány potřebné
plochy zeleně. Upraveny budou nízkou zelení a stromy středního vzrůstu.
Rozsah záměru je v rámci měřítka Harrachova úměrný.
Záměr nevyvolá kumulativní vlivy významnějšího rozsahu. O kumulaci je možné mluvit
v souvislosti s dopravní obslužností záměru. Více viz kapitoly HLUK a OVZDUŠÍ.

5. ZDŮVODNĚNÍ

POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ, VČETNĚ PŘEHLEDU ZVAŽOVANÝCH
VARIANT A HLAVNÍCH DŮVODŮ (I Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ) PRO JEJICH VÝBĚR,
RESP. ODMÍTNUTÍ

Pozemek p. č. 1028/277, k. ú. Harrachov se nachází v centru zastavěné části obce
Harrachov. Pozemek zaujímá tvar nepravidelného šestiúhelníku, mírně svažitého směrem
k jihozápadu. V blízkosti pozemku prochází silnici první třídy I/10 Železný Brod – Harrachov
(E65).
Napojení pozemku na inženýrské sítě a veřejnou komunikaci se jeví jako bezproblémové.
Pozemek je v majetku oznamovatele.

6. STRUČNÝ POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Konstrukční řešení
Základní konstrukční řešení je dáno požadovanými prostorovými nároky a vzájemnou
polohou nosných stěn.
Pro realizaci stavby hotelu je zvolena tradiční technologie výstavby.
Vzhledem k nespecifikovaným terénním podmínkám je nutno řešit zakládání objektu dle
aktuálního stavu a provedených místních šetření. Podkladem návrhu založení stavby budou
informace o založení sousedních staveb v lokalitě.
Základové konstrukce budou betonové. Předpokládáno je založení plošně na pasech
z monolitického betonu. Minimální hloubka základové spáry je určena zámrznou hloubkou
v místě stavby.
Obvodové stěny budou vyzděny z cihelných bloků s odpovídajícím tepelným odporem
(POROTHERM 44 Si P+D). Vnitřní nosné stěny budou vyzděny z cihelných bloků
požadované pevnostní třídy. Vnitřní příčky budou zděné z dutých cihel.
Stropní konstrukce bude vytvořena pomocí železobetonových stropních desek nebo se
použije jiných variant zastropení. Konstrukce balkónů bude dřevěná. Konstrukce krovu bude
rovněž klasická vázaná dřevěná konstrukce. Jako krytiny bude použito plechových šablon.
Okenní a dveřní prvky se uvažují plastové nebo dřevěné, typ Euro s termoizolačním sklem
Diterm.
Architektonické a materiálové řešení
Architektonické řešení vychází z umístění a tvarového členění domu. Objekt je třípatrový
se suterénem a s využitým podkrovím.
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Základní obdélníkový tvar objektu je doplněn (v suterénu a přízemí) vystupující
obloukovou částí obloženou kamenem. Hmota vytváří parter domu doplňující kompozici
v dalších patrech. Jižní průčelí budovy do ulice je plasticky rozčleněno. Zvýrazněno je
přestoupenými částmi jednotlivých podlaží, na kterých jsou navrženy pochůzné střechy –
terasy. Zvýrazněna je rovněž západní strana objektu, kde přestoupená podlaží umožnila
umístění větší terasy.
Zastřešení je navrženo s ohledem na okolní zástavbu pomocí sedlové střechy o
odpovídajícím sklonu. Výrazný prvek doplňující tvar střechy tvoří sedlový vikýř, zastřešující
částečně přestoupená podlaží. Dům je výškově barevně rozčleněn na přízemí a další patra.
Prvky krovu a podbití střechy se objevují i na fasádách.
Dům je řešen kombinací 3 základních materiálů (kompozitů). Jedná se o dřevo, kámen a
zdivo. Obvodové stěny suterénu jsou navrženy jako kamenné (obklad). Stěny přízemí tvoří
kámen a dřevo (dřev. obklad). Ve zbývajících patrech je uvažována kombinace omítnutého
zdiva a dřeva (dřev. obkladu). Omítka domu je navržena v bílé barvě. Dřevěný obklad bude
opatřen bezbarvým lakem nebo světlým přírodním odstínem hnědé. Střechu domu tvoří
plechová krytina opatřená odpovídajícím šedým nátěrem. Okna a dveře jsou plastová nebo
dřevěná v přírodním hnědém provedení a odstínu.
Provozně technické řešení
Hlavní vstup do objektu je koncipován z jihozápadní strany. Naprojektován je přístup
pomocí jednoramenného schodiště a šikmé rampy pro bezbariérový přístup. Zásobování je
řešeno ze zadní (severní) strany zastřešenou rampou. V objektu se nachází ubytovací,
relaxační, administrativní, technická a stravovací část. Provozy jednotlivých částí jsou řešeny
s ohledem na bezproblémovou funkci všech částí. Ubytovací část se nachází od 2. NP výše.
V suterénu a přízemí jsou umístěny zbývající provozní části.
Vertikální komunikace mezi jednotlivými patry je řešena dvouramenným schodištěm a
evakuačním výtahem. Výtah je typový KONE Compact 405 bez strojovny o rozměrech
šachty 1600x2500mm s použitím pro vozíčkáře.
Ubytovací část je tvořena 29 pokoji (52 lůžek). Jednotlivé pokoje jsou navržené v různých
velikostních kategoriích. Převážně se jedná o jednolůžkové a dvojlůžkové pokoje. Ubytovací
buňku tvoří zádveří, z kterého je přístupná koupelna s WC a vlastní pokoj.
Vjezd do garáže je řešen ze západní strany.
Provozy stravovací, resp. kuchyňské a s tím související jsou důsledně odděleny od
provozů ubytovaných.
Provoz hotelu bude v režimu garni – pro hosty hotelu budou zajišťovány pouze snídaně.
Počet pracovních sil
Provoz hotelu bude zajišťován 11 pracovníky:
vedoucí 1 x
hotel 2 x
restaurace 6 x
správce fitness 1 x
masér/ka 1 x

7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ
Investor počítá se zahájením stavby po získání stavebního povolení v roce 2008 a
dokončení stavby předpokládá v roce 2009.
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8. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
Přehled dotčených územně samosprávných celků je uveden v následující tabulce.
Tabulka č. 2: Dotčené územně samosprávné celky

Územně samosprávný
celek
(ÚSC)
Kraj
Okres

Liberecký
Semily

Obec

Harrachov

Katastrální území

Harrachov

Název ÚSC

Název kódu

Číselné kódy

kód NUTS
kód okresu
kód obce
IČZÚJ

CZ051
CZ0514
03723 1
577081

kód k. ú.

63723 8

9. VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE § 10 ODST. 4 ZÁKONA
SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT

100/2001 SB.

A

Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona 100/2001 Sb. a správních
úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat je uveden v následující tabulce.
Tabulka č. 3: Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona 100/2001 Sb. a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat

Rozhodnutí
územní rozhodnutí

Zákonná úprava
stavební zákon č. 183/2006 Sb.

stavební povolení

stavební zákon č. 183/2006 Sb.

kolaudační povolení

stavební zákon č. 183/2006 Sb

Příslušný správní úřad
Městský úřad – Stavební
úřad Harrachov
Městský úřad – Stavební
úřad Harrachov
Městský úřad – Stavební
úřad Harrachov

II. Údaje o vstupech
PŮDA
Realizace záměru je plánována na pozemku p.č. 1028/277 o výměře 1407 m2, který je
vedený na LV 1139 k.ú. Harrachov jako ostatní plocha.
Výstavbou záměru nebudou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu ani
pozemky určené k plnění funkcí lesa.

VODA
Fáze výstavby
Voda bude spotřebována v prostoru hlavního stavebního dvora a objem bude závislý na
počtu pracovníků činných při výstavbě, velikosti a vybavení sociálního zázemí. Konkrétní
spotřebu lze v tomto stupni pouze odhadovat a konstatovat obecné údaje o předpokládané
spotřebě vody na jednoho pracovníka
- pouze pro pití, příp. mytí nádobí 5 l/osobu a směnu
- pro mytí a sprchování, WC 120 l/osobu a směnu
(pro prašný a špinavý provoz)
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Předpokládá se, že voda na stavbu bude odebírána z nově realizované přípojky na
vodovodní řad, resp. bude dovážena v cisternách.
Fáze provozu
Objekt bude napojen pomocí nové vodovodní přípojky na stávající zdroj pitné vody. Od
přípojky bude proveden rozvod k jednotlivým sanitárním zařízením.
Tabulka č. 4: Odhad spotřeby vody v rámci provozu záměru

Dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), jsou směrná číslo roční spotřeby vody
následující:
kategorie

Hoteloví hosté
Zaměstnanci

Spotřeba

Restaurace a
hotel
relax

Počet

Uvažovaná roční spotřeba
m3

270

Uvažovaná průměrná denní
spotřeba
m3
100 %
50%
obložnost
obložnost
22,8
11,4
0,74

80

0,22

Uvažovaná roční spotřeba
m3

Uvažovaná průměrná denní
spotřeba
m3
0,78
0,39

100 %
obložnost
8320

160 m3 na lůžko a rok
52
30m3 na jednoho
9
zaměstnance v jedné směně
za rok
40 m3 na jednoho
2
zaměstnance za rok

50%
obložnost
4160

Další potřeba vody byla určena odhadem:
kategorie

Spotřeba

Relax (vířivka)

2 m3; recirkulace vody,
doplňování 30 l na osobu a
den; provozní doba 8 hod,
max. uvažovaná návštěvnost
50% hotelových hostů
2 m3; kompletní výměna
vody 1 x týdně

Počet
26

285

---

142

104

0,28

182

0,5

Uvažovaná roční spotřeba
m3

Uvažovaná průměrná
denní spotřeba
m3
100 %
50%
obložnost
obložnost
25,32
13,53

Úklid, ostatní

Souhrnný přehled:

CELKEM

100 %
obložnost
9241

50%
obložnost
4938

OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE
Zemní plyn
Jako zdroj tepla jsou navrženy plynové TURBO kotle. Palivem bude zemní plyn. Jako
otopná tělesa budou vesměs použity deskové radiátory.
Maximální hodinová potřeba zemního plynu pro navrhované zařízení bude asi 20,0
m3/hod, roční spotřeba potom asi 43.500 m3/rok.
Elektrická energie
Instalovaný příkon je projektován 80 kW.
Větrání
Prostory v domě jsou přímo odvětrány okny. Sociální zázemí pokojů a společné chodby,
které nebudou odvětrávány přímo, budou odvětrány nuceně.
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NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU
Nároky na dopravní infrastrukturu
Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které bude
způsobeno zemními pracemi, odvozem suti a výkopové zeminy a dovozem stavebních
materiálů. Přesun hmot se bude provádět po stávající komunikaci.
Ve fázi provozu bude dopravní napojení Hotelu Krkonoše realizováno ze západu a
severu na stávající komunikace. V rámci projektu je navrženo celkem 15 venkovních a 2
vnitřní parkovací místa pro osobní automobily.
Pro posouzení vlivu na životní prostředí je uvažováno se dvěma pohyby osobních
automobilů na každém parkovacím místě, tj. 34 pohybů denně. Tato hodnota je uvažována
s rezervou na bezpečné straně vzhledem k tomu, že obydlenost hotelu bude málokdy 100
procentní. Dále se předpokládá pohyb průměrně 4 lehkých nákladních automobilů denně (2
x zásobování).
Inženýrské sítě
Plynovodní přípojka
Do objektu bude přivedena nová STL plynovodní přípojka. Napojena bude na veřejný
STL plynovod ocel DN200, který je vedený po severozápadní straně pozemku. Přípojka
bude zakončena v plynoměrné nice hlavní uzávěrem plynu, regulátorem a plynoměrem.
Plynoměrná nika bude umístěna na fasádě obvodového zdiva nového objektu.
Elektro
Pro elektro připojení hotelu bude VČE a.s. vypracován samostatný projekt.
Z elektroměrového rozvaděče RE bude veden přívodní kabel CYKY 4Bx25 do hlavního
rozvaděče, společně s ním bude položen rezervní ovládací kabel CYKY 3x1,5 pro blokování
el. zařízení.
Nové elektrorozvody budou uloženy pod omítkou, ve stěnách a v podhledu. Objekt bude
opatřen společnou uzemňovací soustavou.
Vodovodní přípojka
Objekt bude zásobován pitnou vodou vodovodní přípojkou, která bude napojena na
veřejný vodovodní řad PVC 110. Ten je situovaný severně od objektu. Vodovodní přípojka
bude přivedena do kotelny v 1. podzemním podlaží, kde osazen fakturační vodoměr. Protože
je v místě napojení na vodovod nedostatečný tlak pro zásobování vodou, bude nutno
v objektu vybudovat automatickou tlakovou stanici. V této stanici se bude v nádrži
akumulovat voda pro pokrytí špičkových odběrů.
Vodovodní přípojka bude provedena z potrubí PE D 63, v délce 76,50 m.
Kanalizační přípojka splašková
Splaškové odpadní vody z objektu budou odvedeny novou kanalizační přípojkou do
stávající revizní šachty venkovní splaškové kanalizace. Ta je situovaná severně od objektu.
Splaškové odpadní vody z objektu budou svedeny hlavní větví do kanalizační přípojky
procházející podél objektu.
Splašková kanalizační přípojka bude provedena z potrubí PE PRAGMA 150, v délce
85,00 m.
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III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
OVZDUŠÍ
Fáze výstavby
Bodové zdroje: Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby nevzniknou.
Liniové zdroje: V etapě provozu budou liniové zdroje představovány vyvolanými pohyby
osobních a nákladních automobilů po veřejných komunikacích. Půjde zejména o dovoz
stavebních materiálů a výrobků na stavbu. Řádově půjde o jednotky těžkých nákladních
automobilů denně, převážně pouze v době provádění hrubé stavby, tedy v období cca 4
měsíců. Z hlediska celkové roční produkce emisí v území půjde o zanedbatelný příspěvek.
Plošné zdroje: V etapě výstavby budou plošné zdroje znečištění představovány
provozem stavební techniky při zemních pracích a při přesunu stavebního materiálu. K
maximální produkci škodlivin dojde v průběhu zemních prací. Tato etapa však bude trvat
pouze několik týdnů. Za dočasný plošný zdroj znečištění je možné považovat vlastní prostor
staveniště, který může být zdrojem sekundární prašnosti.
Fáze provozu
Bodové zdroje: Jako zdroj tepla je navržena plynová teplovodní kotelna, palivem bude
zemní plyn. Kotelna je umístěna v 5.N.P. a bude osazena trojicí plynových závěsných
turbokotlů s výkonem max. 44kW (navržen je zde plynový závěsný kondenzační kotel
Buderus GB 112-43, 13-43 kW). Odvod spalin od jednotlivých kotlů bude třemi komíny.
Jedná se o nucený odvod zplodin a přívod spal. vzduchu – DN 80mm. Výška zdroje je 16 m.
Ohřev TUV je navržen jako nepřímý v zásobníkových ohřívačích.
Dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, se
jedná o malý stacionární spalovací zdroj znečišťování ovzduší. Jmenovitý tepelný výkon
bude nižší než 0,2 MW.
Celková roční spotřeba zemního plynu pro objekt bude 43 500 m3, Při výhřevnosti
zemního plynu v rozmezí 32,5 - 36,8 MJ/m3 bude celková roční spotřeba tepla pro vytápění
a větrání asi 1.500 GJ/rok.
Emise za spalování zemního plynu v kotlích do výkonu 50 kW a obdobných zařízeních
pro spalování zemního plynu jsou stanoveny na základě emisních faktorů uvedených
v publikaci EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook – 2007, Group 2 Non-industrial
combustion plants, vydaného European Environment Agency.
Tabulka č. 5: Výpočet emisí ze spalování zemního plynu

Škodlivina
SO2
NO2
PM10
CO
VOC

Emisní faktor [g/GJ]
0,5
70,0
0,5
30,0
10,0

Celková roční emise [kg/rok]
0,8
105,0
0,8
45,0
15,0

Liniové zdroje: V etapě provozu budou liniové zdroje představovány vyvolanými pohyby
osobních automobilů (OA) a lehkých nákladních automobilů (LNA) po veřejných
komunikacích. Průměrná délky jízdy na území města Harrachov je při každém pohybu
odhadována na 1 km. Denně tedy půjde o 34 km jízdy osobních aut a 4 km jízdy lehkých
nákladních aut. Emise z těchto automobilů jsou vypočteny dle programu MEFA v.02.
Uvažována je emisní úroveň EURO2, a rychlost 40 km. Dále je předpokládáno 50procentní
zastoupení osobních automobilů s dieselovým motorem.
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Tabulka č. 6: Výpočet emisí z jízd vyvolané dopravy po území města Harachov

Škodlivina
CO
NOx
PM10
Benzen
Benzo(a)pyren

Celková roční emise [kg/rok] (u benzo(a)pyrenu [g/rok])
9,300
14,000
0,820
0,043
0,550

Plošné zdroje: Jako plošný zdroj je uvažováno parkoviště návštěvníků a zaměstnanců
hotelu. Průměrná délky jízdy na pozemku hotelu je při každém pohybu odhadována na 50 m.
Denně tedy půjde o 1,7 km jízdy OA a 0,2 km jízdy LNA. Emise z těchto automobilů jsou
vypočteny opět dle programu MEFA v.02. Uvažována je emisní úroveň EURO2, rychlost 10
km a průměrný sklon vozovky 0 %.
Tabulka č. 7: Výpočet emisí z jízd vyvolané dopravy při parkování na pozemku hotelu

Škodlivina
CO
NOx
PM10
Benzen
Benzo(a)pyren

Celková roční emise [kg/rok] (u benzo(a)pyrenu [g/rok])
1,290
1,130
0,086
0,003
0,026

ODPADNÍ VODY
Objekt bude napojen pomocí nové kanalizační přípojky na veřejnou kanalizační síť.
Přípojka bude napojena do stávající revizní šachty. Vnitřní kanalizační rozvody budou
provedeny standardně.
Objem odpadních vod odpovídá spotřebě vody.
Dešťové vody se budou vsakovat na pozemku investora. Pro zasakování jsou navrženy
zasakovací boxy VAWIN AZURA.

ODPADY
Fáze výstavby
V průběhu výstavby Hotelu Krkonoše budou vznikat odpady převážně v kategorii
ostatních odpadů, v menším množství mohou vznikat i nebezpečné odpady. Bude se jednat
o druhy odpadů, které vznikají při běžné stavební činnosti a při zemních pracích.
Pro odstraňování odpadů kategorie ostatní a komunálních odpadů bude zajištěno
shromažďování odpadů v kontejnerech.
K vzniku nebezpečných odpadů může docházet pouze výjimečně při poruchách a
haváriích dopravních a stavebních mechanizmů s případnou kontaminací půdy. V těchto
případech bude provedeno odtěžení kontaminované zeminy, její shromáždění
v samostatném kontejneru a odstranění uložením na skládku skupiny S – NO.
V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané druhy odpadů, které by mohly
vzniknout v průběhu výstavby, jejich kategorie a zařazení pod katalogová čísla druhu
odpadů podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., „Katalog odpadů“, ve znění pozdějších
předpisů.
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Tabulka č. 8: Seznam odpadů, které by mohly vzniknout ve fázi výstavby záměru

Kód
odpadu
020103
020199
130208
150101
150102
150103
150104
150105
150106
150110
150202
160103
160107
160117
160119
170101
170102
170103
170106
170107
170201
170202
170203
170302
170402
170405
170407
170411
170503
170504
170903
170904
200101
200140
200301

Název odpadu
Odpad rostlinných pletiv
Odpady jinak blíže neurčené
Jiné motorové, převodové nebo mazací oleje
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Směsné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Pneumatiky
Olejové filtry
Železné kovy
Plasty
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků obsahující nebezpečné látky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
Dřevo
Sklo
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Hliník
Železo a ocel
Směsné kovy
Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17
09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Papír a lepenka
Kovy
Směsný komunální odpad

Kategorie
N=nebezpečný
O=ostatní
O
O
N
O
O
O
O
O
O
N
N
O
N
O
O
O
O
O
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
N
O
O
O
O

Fáze provozu
Provoz hotelu nebude spojen s významnou produkcí odpadů. Bude se jednat převážně o
směsný komunální odpad a papírové a plastové obaly apod.

G E T s.r.o.
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Z údržby a obslužných provozů lze předpokládat odpadní tkaninu z čištění strojů a
zařízení, v malém množství odpadní hydraulické oleje a maziva. Při údržbě zeleně bude
vznikat biologicky rozložitelný (kompostovatelný) odpad.
Nebezpečné odpady budou odděleně shromažďovány a odváženy oprávněnou firmou k
likvidaci či regeneraci.
Tabulka č. 9: Seznam odpadů, které by mohly vzniknout ve fázi výstavby záměru

Kód
odpadu
020103
130207
150101
150102
150103
150106
150110
150202
150203
200101
200102
200108
200121
200136
200139
200140
200201
200301
200303

Název odpadu
Odpad rostlinných pletiv
Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací
oleje
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Směsné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné
oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
Papír a lepenka
Sklo
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly
20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
Plasty
Kovy
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Uliční smetky

Kategorie
N=nebezpečný
O=ostatní
O
N
O
O
O
O
N
N
O
O
O
O
N
O
O
O
O
O
O

HLUK A VIBRACE
Hluk
Fáze výstavby
Během výstavby budou jako zdroje hluku působit pracovní stroje a automobily na
staveništi a k nárůstu hluku může dojít i vlivem zvýšeného používání veřejných komunikací
vyvolanou dopravou.
Akustické parametry použité mechanizace vychází z těchto údajů:
•

z technických dokumentací pracovních strojů a zařízení, které budou na lokalitě použity,

•

z archivních podkladů zpracovatele, které vychází z již provedených akustických studií a
z vlastních měření akustických výkonů na obdobných zařízeních,

•

z přípustných hodnot emisí hluku dle Nařízení vlády č. 9/2002 Sb. v platném znění
(směrnice 2000/14/EC).

G E T s.r.o.
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Tabulka č. 10: Zdroje hluku v době výstavby a jejich akustické parametry

ZDROJ

Užití

počet ks

hladina akust.
výkonu LwA

typ

činnost

ks

dB

1

106,0

bagr

hloubení základů, zásypy, úprava terénu

nákladní automobil

stání u nakládky a vykládky, pojezdy po staveništi

-

108,0

jeřáb

manipulace s materiálem

1

100,0

ruční nářadí

(řezání, sváření, broušení, vrtání apod.)

<5

< 103,0

Zdroje hluku budou působit v pracovní době, tj. cca 8 - 12 hodin denně. Dominantní
zdroje hluku (bagr a intenzivnější provoz nákladních automobilů) budou v provozu pouze
v době zemních prací, které budou trvat pouze několik týdnů. Práce budou probíhat pouze
v denní době, v noční době 6:00 – 22:00 nebude probíhat žádná činnost. Pod dokončení
hrubé stavby se většina drobné mechanizace bude používat uvnitř objektu a na venkovní
prostor nebude mít vliv.
Fáze provozu
V době provozu nebude na objektu ani v jeho blízkosti umístěn žádný významný zdroj
hluku, který by emitoval hluk do okolní ho prostředí.
Jediný nový zdroj hluku související s provozem hotelu bude plocha parkovišť na jeho
pozemcích. Před jižní fasádou hotelu bude umístěno 11 parkovacích míst, za hotelem pak
budou další 4 místa a v objektu budou 2 místa v kryté garáži. Ze severovýchodu bude příjezd
k zásobovací rampě pro lehké nákladní automobily. Emise hluku budou způsobeny
pojezdem 17 osobních a 2 nákladních automobilů denně (34 + 4 jízdy, viz též kapitola
Nároky na dopravní infrastrukturu).
Mimo pozemek hotelu se budou všechny automobily pohybovat po veřejných
komunikacích, a to buď po silnici 1. třídy nebo po místních komunikacích. Automobily se tak
stanou součástí běžného dopravního proudu a budou se podílet na akustické emisi
jednotlivých komunikací. Komunikace jsou v současnosti zdrojem hluku a v důsledku
přírůstku dopravy může dojít i k navýšení hlukové zátěže.
Vibrace
V souvislosti se záměrem nebudou emitovány žádné významné vibrace.

ZÁŘENÍ RADIOAKTIVNÍ, ELEKTROMAGNETICKÉ
V rámci realizace záměru nebudou provozovány ani nevzniknou umělé zdroje
radioaktivního záření ani významnější zdroje záření elektromagnetického.
Zdrojem přírodního radioaktivního záření je radon 222Rn. Zájmové území se nachází
v území s převládající nízkou kategorií radonového rizika z podloží.

G E T s.r.o.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
1. Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
Zájmové území navržené pro stavbu Hotelu Krkonoše není součástí žádné skladebné
části ÚSES.
Obrázek č. 6: Prvky ÚSES v okolí záměru (umístění záměru označeno modrým bodem, zdroj:
http://www.uhul.cz)

ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
Zájmové území se nachází ve čtvrté zóně – ochranném pásmu – Krkonošského
národního parku.
Krkonošský národní park (KRNAP) byl vyhlášen v roce 1963 na základě zákona č.
40/1956 Sb., který definuje národní parky jako "Velké plochy původní nebo lidskými zásahy
málo dotčené přírody, které mají obzvláštní vědecký význam, jsou důležité z hlediska
klimatického, vodohospodářského nebo zdravotního a vedle toho mají sloužit vzdělání
našeho lidu". Nově jsou národní parky definovány v zákoně ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny jako "Rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku,
jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v
nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam".
Dle nařízení č. 165/1991 Sb. je posláním KRNAP "uchování a zlepšení jeho přírodního
prostředí, zejména ochrana či obnova samořídících funkcí přírodních systémů, přísná
ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování typického vzhledu
krajiny, naplňování vědeckých a výchovných cílů, jakož i využití území národního parku k
ekologicky únosné turistice a rekreaci nezhoršující životní prostředí".
G E T s.r.o.
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Národní park zaujímá většinu české části Krkonoš. Délka území národního parku
dosahuje 39 km, šířka se pohybuje od 3,5 do 15 km. Nejnižší bod leží na řece Jizeře v
nadmořské výšce 480 m, nejvyšším vrcholem je Sněžka 1602 m. Celková rozloha
Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma činí 54 700 ha (zóna I - 4400,
zóna II - 4000, zóna III - 27 900, ochranné pásmo 18 400) a je vymezena hranicemi
popsanými v přílohách č. 1 a 3 Vládního nařízení č. 165/1991 Sb.
Obrázek č. 7: Zonace KRNAP (lokalizace záměru naznačena modrým bodem)

V zájmovém území a jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádná maloplošně chráněná
území. Nejbližším maloplošným ZCHÚ je ve vzdálenosti cca 1,1 km JJV směrem Přírodní
památka Anenské údolí. Další přírodní památkou na správním území obce Harrachov jsou
Prameny Labe; nachází se zde i 2 památné stromy – jilm u Harrachovky a klen
v Harrachově.

G E T s.r.o.
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Obrázek č. 8: Maloplošná ZCHÚ a památné stromy na správním území obce Harrachov (lokalizace záměru
naznačena modrým bodem, zdroj: http://maps.kraj-lbc.cz - Ochrana přírody v Libereckém kraji)

NATURA 2000
Jako příloha č. 1 tohoto oznámení je zařazeno Posouzení vlivu záměru stavby podle §
45i zák.č. 114/1992 Sb. na lokality a druhy soustavy NATURA 2000, zpracované v roce 2007
Mgr. Adamem Véle. Informace v této kapitole pocházejí z výše uvedené přílohy.
Záměr je lokalizován na území evropsky významné lokality (EVL) Krkonoše a ve
vzdálenosti cca 700 m od hranic ptačí oblasti (PO) Krkonoše.
EVL Krkonoše (kód lokality: CZ0524044)
Rozloha: 54.979,60 ha
Poloha:

Přírodní komplex Krkonoše představuje nejvyšší část středoevropských
hercynských pohoří. Tvoří horský hraniční val mezi Českou a Polskou
republikou, státní hranice probíhá v délce 40 km mezi sídelními útvary
Harrachov na západním okraji a Žacléřem na východním okraji.Pohoří spadá
pod biogeografickou provincii 2.32.12 (evropské středohory)

Výškové rozpětí: 400 m – 1602 m n. m.
Ekotop:

G E T s.r.o.

Krkonoše jsou nejvyšším pohořím České republiky a tvoří společně s Hrubým
Jeseníkem a Králickým Sněžníkem Vysoké Sudety – řetěz geologicky starých
prvohorních nevápencových středohor, sdílených mezi Českou republikou,
Německem a Polskem. Krkonoše jsou přibližně 40 km dlouhé a 20 km široké,
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jejich georeliéf je tvořen jednak starými zarovnanými povrchy, jednak hluboce
zaříznutými údolími, které byly formovány pleistocenními ledovci a sněžníky.
Nejvyšší vrchol Sněžka svou nadmořskou výškou 1602 m sice nedosahuje
vysokohorské elevace, avšak vrcholová oblast Krkonoš (mezi 1300 až 1600 m
n. m.) představuje krajinu s četnými subarktickými a vysokohorskými prv ky
jakými jsou alpinská hranice lesa, subarktická rašeliniště, ledovcové kary,
sněhové a zemní laviny, skalní výchozy typu tors a široká mozaika mrazem
tříděných forem reliéfu (periglaciální sutě, kryoplanační terasy, polygonální a
brázděné půdy).
Geologicky patří Krkonoše společně s Jizerskými horami do krkonošskojizerského krystalinika, kde převažují krystalické břidlice (svory, fylity, kvarcity)
starohorního až prvohorního stáří, do kterých v karbonu pronikl mohutný
žulový pluton tvořící převážnou část hraničního hřbetu. Klima Krkonoš
odpovídá mírnému klimatickému pásmu s výrazným vlivem Atlantického
oceánu a převládajícími západními větry.
Biota:

Díky biogeografické poloze se v Krkonoších v průběhu čtvrtohorního
zalednění opakovaně setkávala severská a alpinská biota. To se odráží ve
vysokém počtu glaciálních reliktů, endemitů a ve výrazné rozmanitosti
horských ekosystémů. Alpinské trávníky, subarktická rašeliniště, porosty
kleče, ledovcové kary, květnaté horské louky, mokřady, horské smrkové a
smíšené lesy, přípotoční olšiny a nivy. Podle fytogeografického členění náleží
Krkonoše do oblasti středoevropské lesní květeny (Hercynicum) a společně s
Rýchorami jsou v podoblasti sudetské flóry (Sudeticum). Velké převýšení mezi
údolními a vrcholovými polohami (400 až 1602 m n. m.) společně s pestrou
mozaikou různých forem reliéfu a stanovištních podmínek se projevuje ve
výrazném vertikálním členění biomů v rámci 4 vegetačních výškových stupňů.
Z Krkonoš je popsáno přes 1250 druhů cévnatých rostlin, které se vyskytují
celkem v 68 biotopech uvedených v Katalogu biotopů České republiky. Z toho
je 12 biotopů prioritních naturových.

Kvalita:

Krkonoše jsou jediným českým pohořím, jehož biota kontinuálně pokrývají 4
výškové vegetační stupně od submontánního po alpinský vegetační stupeň.
To se významně projevilo v průběhu syngeneze a synchorologie
krkonošských biot a podmínilo jejich výjimečně vysokou diverzitu. Na základě
výsledků multidisciplinárního vědeckého výzkumu byla hřebenová oblast
Krkonoš popsána jako arkto-alpinská. Jedná se zejména o ekosystémy nad
hranicí lesa a ekosystémy interkalární zóny ledovcových karů s lavinovými
svahy, kde se rozkládají populace celkem 29 endemických taxonů na úrovni
druhů, poddruhů a variet a 20 taxonů, zařazených do Červeného seznamu
ohrožených druhů rostlin České republiky. Krkonoše jako jediné pohoří České
republiky zasahují až do alpinského vegetačního stupně (upper alpine belt) a
společně s Hrubým Jeseníkem představují jediná dvě česká pohoří, která mají
bohatě zastoupené ekosystémy subalpinského vegetačního stupně (lower
alpine belt). Přítomné naturové biotopy se vyznačují bohatých zastoupením
glaciálních reliktů a krkonošských endemitů, což z přírodního komplexu
Krkonoše činí lokalitu NATURA 2000 významnou z hlediska: 1.celonárodního:
jediný přírodní komplex této rozlohy a biodiverzity v rámci České republiky.
2.celoevropského: jediný přírodní komplex s výskytem endemických taxonů,
zařazených do přílohy II.směrnice č. 92/43/EHS – Campanula bohemica,
Galium sudeticum, Pedicularis sudetica, Gentianella bohemica. Kromě těchto
endemitů představují Krkonoše celosvětově jediné místo výskytu
endemického jeřábu krkonošského (Sorbus sudetica) a pohoří výjimečně
bohaté na glaciální relikty, dosahujících zde jižní hranici svého celosvětového
rozšíření (Rubus chamaemorus, Pedicularis sudetica, Saxifraga nivalis).

G E T s.r.o.
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Stanoviště, jež jsou hlavním předmětem ochrany:
Evropská suchá vřesoviště
- Alpínská a boreální vřesoviště
- Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhododendron hirsutum (MugoRhododendretum hirsuti)
- Subarktické vrbové křoviny
- Silikátové alpínské a boreální trávníky
- Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v
kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
- Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského
stupně
- Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis)
- Horské sečené louky
- Aktivní vrchoviště
- Přechodová rašeliniště a třasoviště
- Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a
Galeopsietalia ladani)
- Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
- Jeskyně přístupné veřejnosti
- Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
- Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
- Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským –
Rumex arifolius)
- Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
- Rašelinný les
- Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
- Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
Druhy, jež jsou hlavním předmětem ochrany
- netopýr pobřežní (Myotis dasycneme)
- vranka obecná (Cottus gobio)
- hořeček český (Gentianella bohemica)
- svízel sudetský (Galium sudeticum)
- všivec krkonošský pravý (Pedicularis sudetica subsp. sudetica)
- zvonek český (Campanula bohemica)
PO Krkonoše (kód lokality: CZ0521009)

Rozloha: 40.906,53 ha
Popis:

Ptačí oblast Krkonoše tvoří celý národní park spolu s částmi jeho ochranné
zóny. V 90. letech bylo na české straně Krkonoš zjištěno celkem 155 druhů
ptáků s prokázaným, pravděpodobným nebo možným hnízděním. Na základě
výskytu významných druhů ptáků se mezi ornitologicky nejhodnotnější oblasti
českých Krkonoš řadí alpínské vrcholy, ledovcové kary a subarktická
rašeliniště na hřebenech v západní a východní části pohoří. Pouze zde v
rámci České republiky hnízdí kulík hnědý (Charadrius morinellus), slavík
modráček tundrový (Luscinia svecica svecica) a pěvuška podhorní (Prunella
collaris), z dalších druhů linduška horská (Anthus spinoletta) a kos horský
(Turdus torquata). Zaznamenáno bylo i hnízdění čápa černého (Ciconia
nigra), včelojeda lesního (Pernis apivorus), tetřeva hlušce (Tetrao urogallus),
tetřívka obecného (Tetrao tetrix), chřástala polního (Crex crex), sýce
rousnýého (Aegolius funereus), datla černého (Dryocopos martius), lejseka
malého (Ficedula parva) a ťuhýka obecného (Lanius collurio).
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Druhy, jež jsou hlavním předmětem ochrany
- Chřástal polní (Crex crex)
- Čáp černý (Ciconia nigra)
- Datel černý (Dryocopos martius)
- Lejsek malý (Ficedula parva)
- Slavík modráček (Luscinia svecica svecica)
- Sýc rousný (Aegolius funereus)
- Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)
Obrázek č. 9: EVL a PO (lokalizace záměru naznačena modře, zdroj: http://maps.kraj-lbc.cz - Ochrana přírody
v Libereckém kraji)

VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY, KRAJINA, KRAJINNÝ RÁZ
VKP
V zájmovém území se nenachází žádný evidovaný VKP, ani VKP dle zákona č. 114/1992
Sb.
Krajina, krajinný ráz
Pro popis krajiny a krajinného rázu byl využit materiál „Vyhodnocení krajinného rázu
území KRNAP a jeho ochranného pásma“, zpracovaného v roce 2003 – 2005 Ing. arch.
Jitkou Brychtovou a Ing. Josefem Krause.
V tomto vyhodnocení je zájmové území zařazeno do:
I.

Krajinný celek Jizera
I – 1 Krajinný prostor Harrachovsko – příchovický
I – 1 – c Harrachov – horské středisko (místo krajinného rázu)
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Krajinný celek Jizera je ve výše uvedeném vyhodnocení charakterizován následovně:
„Krajina s výraznou modelací terénu, zahrnující povodí horního toku Jizery. Krajinnou osou
celku je výrazně hluboké údolí řeky Jizery, místy charakteru kaňonu. Koryto řeky má
převážně přirozený charakter, jen v místech zástavby je lokálně zpevněno.
Svébytnou částí celku je údolí Mumlavy, které zahrnuje západní část jádrového území
Krkonoš a navazující lesní krajinu s výrazně modelovaným terénem. Uprostřed komplexů
převážně smrkových lesů je horské středisko Harrachov – výrazně urbanizované
území celku. Na město navazuje sportovní, lyžařský areál.
Střední část krajinného celku je pohledově provázána s horskými krkonošskými hřbety.
Je složena z jednotlivých dílčích prostorů bočních údolí, výrazně modelována, tvořena
především pastvinami a loukami s drobným členěním i většími plochami lesů. V lesích
převažují smrkové monokultury a v mozaice luk a pastvin se vyskytují zbytky květnatých luk.
Charakteristický je rozptýlený způsob zástavby, který v nejníže položených částech údolí
přechází v kompaktnější zástavbu až městské struktury – Rokytnice nad Jizerou a Jablonec
nad Jizerou.
Jižní část má charakter podhůří s většími plochami polí a kompaktnější strukturou sídel.
Není zde přímá pohledová vazba k hlavním krkonošským hřebenům.“
Krajinný prostor Harrachovsko – příchovický, resp. jeho potenciál, je celkově
hodnocen následovně: „Typ horské krajiny s kompaktními lesními porosty a s výraznou
modelací terénu. Prostor bezprostředně navazuje na hlavní krkonošské hřbety - jádrové
území národního parku. Typ krajiny přírodě blízké. V současnosti převažuje v lesních
porostech smrková monokultura namísto bučin a jedlobučin, částečně jsou porosty postiženy
imisemi. V centrální části, v kotlině, vzniklo v místě sklářské huti postupně horské středisko.
Výrazně zastavěné území s většími hmotami objektů a navazujícím prostorem sjezdových
tratí. V rámci lesních porostů jsou enklávy s volněji uspořádanou až rozptýlenou zástavbou
(Rýžoviště, Mýtiny).“
Místo krajinného rázu Harrachov – horské středisko
Pásmo ochrany a obnovy krajinného rázu:

pásmo C - krajina kulturní

1) Funkce a využití
Základní:
Horské středisko s výrazně převažující rekreační funkcí
urbanizovaná část krajiny s navazujícím prostorem sjezdových tratí
2) Plošné a prostorové uspořádání
Ochrana krajinného obrazu:
Pohledově exponované prostory
neumisťovat prvky, které narušují charakteristické vztahy, měřítko,
funkci a využití daného prostoru
Prostorové uspořádání, krajinná struktura
kompaktnější a vyšší hladina zástavby (středněpodlažní) v centrální
části, podél páteřní komunikace – přesně stanovit v ÚP sídla
volnější charakter zástavby a nižší výšková hladina v Anenském údolí
(2P + PP), v okrajových částech sídla
Zástavba
především kultivace jednotlivých částí města a staveb, odpovídající
významu a poloze horského střediska
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možnost dílčího doplnění městské struktury, zachovat volné plochy
stanovit únosnou kapacitu sportovních zařízení a ploch a zejména
krajiny, a podle toho stanovit možnost případné další zástavby
3/ Priority
Kultivace stávajících objektů a parteru města – horského střediska.
Přednostně stanovit optimální vývoj horského střediska v souvislosti
s kapacitou sportovních ploch.
Postupná obnova jednotlivých částí města, s cílem zlepšit urbanistické
a architektonické kvality zástavby, vymezení centrální části s
vybaveností podél páteřní komunikace, úprava parteru.
Zachovat volnější charakter
navazujících na lesní krajinu.

zástavby

v

okrajových

částech

Záměr je situován do zastavěné části Harrachova, do území s převládající rozptýlenou
zástavbou komerčních a ubytovacích objektů.

ÚZEMÍ HISTORICKÉHO, KULTURNÍHO NEBO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZNAMU
Historie osídlení
Původní ves Dörfl byla založena v 17. století nedaleko Seifenbachu (Sejfský, nyní Ryzí
potok) a začátkem 18. století přejmenována po majitelích na Harrachov (původně
Harrachsdorf).
Po 2. světové válce k němu byly připojeny osady Nový svět a Rýžoviště, v r. 1959 byly
připojeny též Mýtiny, samoty na polském území, výměnou za stejně velké území u Kacířské
skály. Harrachov byl také v té době spojen železnicí přes Kořenov s Tanvaldem. Tato
ozubnicová železniční dráha byla vyhlášena národní technickou památkou.
Sklářství
Harrachov proslul za hranicemi Čech svým sklářstvím. Tradice ručně foukaného,
broušeného, ale i rytého a malovaného či jinak zdobeného skla vznikla nejprve v lokalitě
Rýžoviště a později na Novém Světě.
Lyžařství
Lyže přivezl do Čech přivezl hrabě Harrach. Po vzoru severských zemí se začaly pořádat
pořádat první lyžařské závody. 13.2.1905 vedla přes Harrachov trať prvního distančního
závodu na 50 km v rámci Mistrovství zemí koruny České. 18.2. 1906 u hotelu Krakonoš
startovali první štafetové závody ve střední Evropě. V roce 1908 byl založen německý
Spolek zimních sportů Harrachov - Nový Svět. V roce 1911 vznikl český Lyžařský a turistický
Bucharův klub (LTBK). Začínali vyrůstat také první skokanské můstky. V roce 1920 byl
postaven na úpatí Čerťáku první můstek s umělým nájezdem v Čechách, v roce 1922
vybudoval též LTBK můstek na Ptačinci. Velkým mezníkem v historii harrachovského
lyžování byly závody, pořádané na počest VII. lyžařského kongresu v roce 1923.
Dalším významným obdobím v historii lyžování v Harrachově je tradice Mezinárodních
lyžařských závodů. V roce 1956 byl dán do provozu první můstek s umělou hmotou v
republice. V roce 1980 byl dobudován skokanský a běžecký areál včetně můstků K-120 a
můstku pro lety na lyžích. Harrachov se stal pravidelným pořadatelem Světových pohárů.
Vrcholem harrachovského lyžařského dění jsou lety na lyžích. Harrachovský mamutí můstek
je jedním z pěti na celém světě.
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Kulturní památky
Národním památkovým ústavem jsou v okolí zájmového území evidovány následující
památky:
kostel Sv. Václava – by postaven v roce 1788 jako dřevěný na místě původní
dřevěné kaple z r. 1730. V letech 1822-28 byl na stejném místě vystavěn zděný
empírový kostel s částečně skleněným oltářem z r. 1864 a velkým lustrem z r. 1828.
brusírna skla čp. 73
pamětní deska prof. MUDr. Jedličky na sanatoriu
venkovská usedlost čp. 27
sklárna na Novém světě
Dalšími památkou kulturně-historického významu je v blízkosti zájmového území kaple
sv. Alžběty se skleněným zvonkem. Zvon je 50 cm vysoký a váží 10 kg. Byl odlit ve zdejší
sklárně r. 1916.
Zájmové území není územím historického či kulturního významu.
Celé území České republiky je, kromě míst vytěžených či jinak prokazatelně
znehodnocených, územím s pravděpodobnými archeologickými nálezy. Archeologické
movité a nemovité nálezy jsou chráněny zákonem o státní památkové péči 20/1987Sb., ve
znění vyhlášky 242/91 Sb. a tzv. Maltskou konvenci (ETS č. 143).

ÚZEMÍ HUSTĚ ZALIDNĚNÁ
Zájmové území se nachází v části města Harrachova - Nový Svět. V území převládá
rozptýlená výstavba převážně ubytovacích a komerčních objektů, v blízkosti se nachází areál
Pivovaru a sklárny Novosad. Kolem lokality prochází silnice I/10 Železný Brod – Harrachov
(E65).
Tabulka č. 11: Základní demografická charakteristika

název obce
počet obyvatel
počet domů
hustota zalidnění (ob./km2)
průměrný věk
podíl obyvatel v obci narozených (v %)

Harrachov
1757
482
48
37,8
39

STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE
V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí nejsou evidovány žádné staré ekologické
zátěže (zdroj: http://sez.cenia.cz/mapmaker/sez/).
Nejbližší evidovanou starou ekologickou zátěží je ve vzdálenosti cca 470 m jižním
směrem stará komunální skládka Na Hřebeně – Kaml ve staré těžebně. Ve vzdálenosti cca
600 m severním směrem se nachází stará komunální skládka U Huťského rybníka.
Určitou ekologickou zátěž v území představuje doprava na komunikaci I/10 a s ní
související akustická situace, emise ze spalovacích motorů a sekundární prašnost. Intenzity
dopravní zátěže na této komunikaci jsou poměrně vysoké (rok 2005 – 3992 vozidel za den;
zdroj: http:// www.scitani2005.rsd.cz/html/li/f_li.htm).
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2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v
dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny
V této kapitole jsou popsány i složky a charakteristiky životního prostředí, jež záměrem
významně ovlivněny nebudou.

OVZDUŠÍ
Klimatické charakteristiky
Podle základních klimatologických charakteristik patří posuzované území do chladné
oblasti, klimatického okrsku CH6. Léto je zde velmi krátké až krátké, mírně chladné, vlhké až
velmi vlhké, přechodné období dlouhé s chladným jarem a mírně chladným podzimem, zima
je velmi dlouhá, mírně chladná, vlhká s dlouhým trváním sněhové pokrývky.
Základní klimatologické charakteristiky oblasti:
Počet letních dnů
Počet dnů s teplotou nad 10° C
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Počet dnů se srážkami nad 1 mm
Úhrn srážek za vegetační období
Úhrn srážek v zimním období
Počet zamračených dnů
Počet jasných dnů
Počet dnů se sněhovou pokrývkou

10 - 30
120 – 140
140 – 160
50 – 70
- 4 – - 5° C
14 – 15° C
2 – 4° C
5 – 6° C
140 – 160
600 – 700 mm
400 – 500 mm
150 – 160
40 – 50
120 – 140

Kvalita ovzduší
Dle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastí
se zhoršenou kvalitou ovzduší1 na základě dat z roku 2005 není oblast ve správním území
stavebního úřadu Harrachov oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Z tohoto důvodu je
zájmová lokalita považována za oblast s dobrou kvalitou ovzduší (viz § 5 naříz. vl. č.
350/2002 Sb.).

PŮDA
Pozemek, na kterém má být záměr realizován je v katastru nemovitostí veden jako
ostatní plocha.

GEOFAKTORY ÚZEMÍ
Z geomorfologického hlediska je území, kde bude záměr realizován součástí:
Systém:
Provincie:
Subprovincie:
Oblast:

Hercynský
Česká vysočina
Krkonošsko-jesenická soustava
Krkonošská podsoustava

1

Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší se podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
vymezují jako území v rámci zóny nebo aglomerace, na kterém došlo k překročení hodnoty imisního limitu pro
jednu nebo více znečišťujících látek.
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Krkonoše
Krkonošské hřbety
Slezský hřbet

Slezský (též označovaný jako hlavní, pohraniční nebo vnější) hřbet je totožný s rozvodím
i státní hranicí. Je podmíněn pruhy tvrdších, odolnějších hornin a od Českého hřbetu je
oddělen podélnými údolími Mumlavy, pramenného Labe a Bílého Labe zaříznutých
v měkčích horninách. Příčně se dělí na východní a západní podokrsek v prostoru Slezského
sedla (v sedle Dołek, 1 km západně od Špindlerovky, které je vůbec nejnižším bodem
centrálního úseku hřbetu). Orografickou součástí Slezského hřbetu je malá, ale výrazná
Harrachovská kotlina, jediná tektonicky (poklesem podél zlomů) podmíněná sníženina v
českých Krkonoších.
Základové podmínky pro výstavbu budou upřesněny v dalším stupni projektové
dokumentace. Po zahájení výstavby a odhalení zeminy budou základové podmínky
prověřeny statikem a geologem.

VODA
Zájmové území je součástí hydrogeologického rajonu – 641-Krystalinikum Krkonoš a
Jizerských hor. Klasický oběh podzemní vody v krkonošském krystaliniku je omezen v
většinou na nepříliš hluboké zvětralé pásmo při jeho povrchu. Metamorfované krystalické
horniny jsou velmi málo propustné a významnější zásoby podzemní vody jsou v těchto
horninách vázány jen na pásmo rozpojených a zvětralých hornin v malých hloubkách,
ojediněle pak na puklinové systémy a tektonické linie, kde zasahují hlouběji.

BIOGEOGRAFICKÉ ČLENĚNÍ
Zájmové území je součástí Krkonošského bioregionu – 1.68 – (CULEK A KOL., 1995).
Bioregion leží na severu východních Čech při hranici s Polskem a zabírá geomorfologický
celek Krkonoše a severní výběžek Krkonošského podhůří. Plocha regionu v ČR je
cca 447 km2.
Bioregion zabírá nejvyšší pohoří celé hercynské podprovincie a jako jediný v ČR (i v celé
podprovincii) dostatečně vystupuje nad horní hranici lesa a má dokonale vyvinutý
subalpinský stupeň s autochtonní kosodřevinou. Biota má převážně hercynský ráz, jsou zde
zastoupena společenstva 5. jedlovo-bukového až 8. subalpiského, klečového vegetačního
stupně a dokonce i ostrůvky přirozeného alpinského bezlesí. Potenciální vegetace je tvořena
květnatými, klenovými a acidofilními horskými bučinami, přirozenými smrčinami,
subalpinskými společenstvy a vrchovišti. Biota je obohacena mnoha relativně teplomilnými
prvky v ledovcových karech, arkto-alpinskými reliktními druhy i řadou neoendemitů, např.
jestřábníky a jeřábem sudetským.

FYTOGEOGRAFICKÉ ČLENĚNÍ A POTENCIÁLNĚ PŘIROZENÁ VEGETACE
Podle regionálního fytogeografického členění V. SKALICKÉHO a B. SLAVÍKA (in Květena
České socialistické republiky, Academia 1988) leží zájmové území ve fytogeografické oblasti
oreofytikum (Oreophyticum), obvod České oreofytikum (Oreophyticum Massivi bohemici),
okres Krkonoše, podokresu 93a - Krkonoše lesní.
Lokalita se dle mapy potenciální přirozené vegetace (NEUHÄUSLOVÁ, 1998) nachází na
území výskytu smrkových bučin (Calamagrostio villosae-Fagetum). Smrkové bučiny jsou
pravidelně tvořeny stromovým, bylinným a mechovým patrem. Na složení stromového patra
se v kolísajících proporcích podílejí jak listnaté, tak i jehličnaté dřeviny. Z áčů hraje
nejvýznamnější úlohu buk (Fagus sylvatica), přimíšen bývá javor klen (Acer
pseudoplatanus), z jehličnanů je nejvýznamnější smrk (Picea abies) s příměsí dnes už
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ustupující jedle (Abies alba). Keřové patro zpravidla nemá vlastní druhy. Objevují se v něm
pouze zmlazující se dřeviny patra stromového. Bylinné patro mívá zpravidla dost vysokou
pokryvnost, je však druhově chudé. Dominuje v něm často Calamagrotis villosa, místy
Vaccinium myrtillus. Mechové patro je pravidelně vyvinuté s kolísající pokryvností.

OBLASTI SUROVINOVÝCH ZDROJŮ A JINÝCH PŘÍRODNÍCH BOHATSTVÍ
Obrázek č. 10. Oblasti surovinových zdrojů v blízkosti zájmového území (zájmové území označeno modře,
zdroj: http://mapmaker.geofond.cz/mapmaker/)

Zájmové území se nachází v ploše zrušeného netěženého ložiska fluorit-barytové
suroviny.
Cca ve vzdálenosti 1 km jihovýchodním směrem se nachází chráněné ložiskové území
jehož úkolem je ochrana ložiska flurit-barytové suroviny a polymetalických rud.
Záměr leží mimo území Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Krkonoše, které
koresponduje s hranicí KRNAP.
Záměr se nachází v ochranném pásmu KRNAP.

CHARAKTER MĚSTSKÉ ČTVRTI, FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKA PŘÍMĚSTSKÉ ZÓNY
Zájmová lokalita se nachází v části Harrachova zvané Nový Svět. Převažuje zde
rozptýlená zástavba převážně ubytovacích a komerčních objektů. Na severu sousedí
pozemek s plochou zastavěnou Apartmány Karolína, západním směrem se nachází Hotel
Krakonoš, na východě objekt Policie. V blízkosti se nachází areál Pivovaru a Sklárny
Novosad. Kolem lokality prochází silnice I/10 Železný Brod – Harrachov (E65), která Nový
Svět odděluje od vlastního centra Harrachova.

OCHRANNÁ PÁSMA
Stavba je lokalizována do ochranného pásma KRNAP.
Záměr leží v ochranném pásmu komunikace první třídy.
Záměr leží mimo území Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Krkonoše, které
koresponduje s hranicí KRNAP.
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SITUOVÁNÍ STAVBY VE VZTAHU K ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI
Obrázek č. 11: Výřez z hlavního výkresu ÚPD Harrachova – zájmové území vyznačeno modře

Dle v současné době územně plánovací dokumentace měst Harrachova se zájmové
území nachází v zóně Smíšené území s převahou nevýrobních aktivit.
Dne 7. června 2006 bylo zastupitelstvem Města Harrachov schváleno zadání nového
územního plánu obce Harrachov. Následně byly zahájeny projekční práce na návrhu
konceptu nového územního plánu. Vzhledem k tomu, že umístění nebo povolení staveb
v průběhu zpracování konceptu územního plánu by mohlo ztížit nebo znemožnit budoucí
využití území, usnesla se rada Města Harrachov na svém zasedání dne 10.12.2007 vydat
dle § 97 odst. 1 a § 98 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů a § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů opatření o stavební uzávěře.
Výjimku ze stavební uzávěry může udělit rada města na základě písemné žádosti.
Vyjádření stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně
plánovací dokumentací je přílohou č. 3 tohoto oznámení.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a
významnosti
V následujících podkapitolách je hodnocena velikost jednotlivých vlivů působících
v důsledku realizace záměru.

VLIVY NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ, SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ VLIVY
Vlivy na veřejné zdraví
Jako nejvýznamnější se mohou jevit vlivy vyvolané záměrem (resp. etapou jeho
výstavby) na akustickou situaci v území a vlivy na ovzduší, tedy vlivy standardně
doprovázející stavební a zemní práce.
Vlivy záměru na akustickou situaci v území i vlivy na změnu kvality ovzduší byly v rámci
tohoto oznámení vyhodnoceny jako nevýznamné (více viz kapitoly VLIVY NA OVZDUŠÍ a
FYZIKÁLNÍ VLIVY).
Přesto je možné očekávat, že etapa výstavby bude představovat částečné narušení
faktorů pohody. Pro minimalizaci těchto případných negativních vlivů jsou v kapitole 4.
Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů navržena
účinná opatření.
Sociálně - ekonomické vlivy
Uvažovaný záměr s sebou nepřináší žádné výrazné sociální vlivy, kromě vytvoření cca
11 nových pracovních míst.
Objekt je řešen s ohledem na užívání osobami s omezenou schopností pohybu.
Bezbariérově je řešen hlavní vstup do objektu. Do objektu je rovněž navržen evakuační
výtah, umožňující přepravu osob s omezenou schopností pohybu.
Vyhodnocení ekonomických vlivů záměru je předmětem podnikatelského záměru a
v rámci oznámení nejsou tyto aspekty blíže specifikovány.

VLIVY NA OVZDUŠÍ
Změny v čistotě ovzduší
V kapitole B.III.OVZDUŠÍ je proveden výpočet emisí ze spalování zemního plynu a
z vyvolané dopravy při provozu hotelu. Výpočet je proveden konzervativně s rezervou na
bezpečné straně. Ve skutečnosti bude produkce emisí zřejmé ještě nižší. Hotel totiž nebude
plně obsazený po celý rok, jak bylo předpokládáno při výpočtu emisí z parkoviště. Zároveň
emisní faktory pro výpočet škodlivin ze spalování zemního plynu v kotlích jsou průměrné
hodnoty a zahrnují i starší typy kotlů. Pokud budou použity moderní kotle jsou i tyto emise
nadhodnocené. Obecně však spalování zemního plynu produkuje nejméně emisí ze všech
spalovacích zdrojů vytápění.
Množství emisí spočtené ve výše citované kapitole je tak nízké, že nemůže mít zásadní
vliv na kvalitu ovzduší z pohledu ročních i krátkodobých koncentrací škodlivin v ovzduší.
V době výstavby budou některé mechanismy poháněny spalovacími motory. Půjde
zejména o etapu zemních prací, kdy bude na staveništi přítomen bagr a dále o etapu
provádění hrubé stavby, kdy zde může být větší počet nákladních automobilů. Zemní práce
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však budou prováděny pouze v období několika týdnů a hrubá stavba v období několika
měsíců, přičemž celkový rozsah prací není takový, aby vlivem produkce škodlivin došlo ke
zhoršení imisní situace v okolí.
Rizikovým faktorem z hlediska kvality ovzduší je produkce primární i sekundární prašnosti
na staveništi, zejména opět v období zemních a hrubých stavebních prací. Pro omezení
prašnosti budou prováděna technická opatření, specifikovaná dále v příslušné kapitole.
Vliv záměru na kvalitu ovzduší bude v době provozu nevýznamný, v době výstavby bude
nevýznamný za předpokladu dodržování protiprašných opatření uvedených v kapitole D.IV.
Změny mikroklimatu
Záměr s sebou nepřinese výrazné změny mikroklimatických podmínek v území. Vliv
záměru je hodnocen jako nulový.

VLIVY NA VODU
Vzhledem k charakteru záměru nedojde v území k změně hydrologických poměrů.
S vytvořením zpevněných ploch je spojeno určité omezení vsakování dešťové vody do
půdy. Voda a tající sníh z prostoru parkoviště bude odváděna pomocí zasakovacího sytému
Vawin Azura.
Vlastní stavba neovlivní kvalitu podzemních nebo povrchových vod.
Vlivy záměru na vody jsou za normálních podmínek hodnoceny jako nevýznamné.

VLIVY NA PŮDU, ÚZEMNÍ A GEOLOGICKÉ PODMÍNKY
Zábor ZPF
Záměr nepředstavuje zábor zemědělského půdního fondu. Vliv je nulový.
Zábor PUPFL
Záměr nepředstavuje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa. Vliv je nulový.
Vliv na čistotu půd
Výstavba záměru nepředstavuje riziko ohrožení kvality půd. Pro další minimalizaci tohoto
rizika jsou v kapitole 4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů navržena účinná opatření.
Ve fázi provozu hotelu je při dodržení technického řešení stavby vliv na čistoty půd
nevýznamná.
Vliv na horninové prostředí v území
Významnější vliv z hlediska horninového prostředí by bylo možné očekávat pouze
v případě havárií a úniku látek škodlivých vodám. Opatření vedoucí k eliminaci tohoto rizika
jsou uvedena v kapitole 4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů.
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VLIVY SPOJENÉ SE VZNIKEM ODPADŮ
Vzhledem k charakteru vznikajících odpadů, jejich předpokládanému množství a
předpokladu jejich likvidace oprávněnými firmami nevzniknou v souvislosti se záměrem
žádné nepříznivé vlivy.

VLIVY NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY
Vliv na soustavu NATURA 2000
Pro vyhodnocení vlivu záměru na soustavu NATURA 2000 bylo v září 2007 Mgr.
Adamem Véle zpracováno Posouzení vlivu záměru stavby podle § 45i zákona ČNR č.
114/1992 Sb. na lokality a druhy soustavy NATURA 2000. Studie, která je v plném znění
přílohou č. 1 tohoto oznámení, hodnotí potenciální negativní dopad realizace a provozu
záměru na předměty ochrany NATURA 2000, tj: (a) Ptačí oblast Krkonoše (kód lokality:
CZ0521009 ) a (b) Evropsky významnou lokalitu Krkonoše (kód lokality: CZ0524044).
Mgr. Véle ve svém hodnocení uvádí: „Dle letošního zmapování biotopu se na
posuzované lokalitě nachází biotop X7 (ruderální bylinná vegetace mimo sídla). Nenachází
se zde tedy žádné ze stanovišť, jež by bylo předmětem ochrany EVL Krkonoše. Nevyskytuje
se zde ani žádný z druhů, jež jsou předmětem ochrany EVL či PO Krkonoše. Z uvedeného
vyplývá, že přímo ovlivněna či zničena nebudou žádná stanoviště ani druhy, jež jsou
předmětem ochrany EVL Krkonoše a PO Krkonoše.
Stanoviště a druhy, jež jsou předmětem ochrany EVL a PO Krkonoše, by teoreticky
mohly být ovlivněny pouze nepřímo např. zvýšeným turistickým ruchem. Ten je významnou
složkou antropogenního ovlivňování přírody Krkonoš. Maximální kapacita hotelu je 52 lůžek
+ bydlení pro personál. Lze tedy oprávněně předpokládat, že v souvislosti se stavbou hotelu
dojde k lokálnímu mírnému zvýšení turistického ruchu. I když bude mít hotel celoroční
provoz, počet klientů bude pravděpodobně podléhat významnému sezónnímu kolísání se
špičkami v zimním a letním období. Zdaleka ne všichni klienti hotelu se budou pohybovat v
přírodě (na lokalitách, jež jsou předmětem ochrany EVL). Z provedených průzkumů vyplývá,
že 33 % návštěvníků Krkonoš navštěvuje region za účelem turistiky a sportu, 23 % přijíždí za
relaxací a 19 % za poznáním. Ze současných turistických trendů lze vyvodit, že většina
návštěvníků bude navštěvovat zejména místa možného aktivního sportovního vyžití: v zimě
lyžařské sjezdové dráhy, méně běžecké tratě vedoucí na horské hřebeny, v létě zejména
hřebenové partie Krkonoš a to buď na kole či pěšky. Příroda v blízkém okolí Harrachova
bude turisty navštěvována spíše příležitostně, jejich výskyt bude pravděpodobně soustředěn
na turistické cesty. Zvýšení počtu automobilů nebude natolik razantní, aby způsobilo
negativní zásahy do výše uvedených předmětů ochrany. V dobách nejvyšší návštěvnosti tj. v
80. letech minulého století činila roční návštěvnost Krkonoš více než 8 milionů osobodnů. Od
té doby došlo k úbytku turistů. Konkrétní posouzení zvýšení návštěvnosti jednotlivých lokalit
nelze na základě dostupných informací exaktně provést, neboť do hry vstupuje mnoho
parametrů jako např. vztah návštěvníků k přírodě, způsob trávení dovolené, věk návštěvníků
apod. S přihlédnutím k celkovému počtu návštěvníků Krkonoš lze hodnotit vlivy způsobené
zvýšenou návštěvností z posuzovaného záměru za přijatelné. Konkrétně se jedná o hodnoty
vlivů 0 (nulový vliv) až -1 (mírně negativní vliv). I přesto bude nutné návštěvníky hotelu
informovat o vhodnosti jejich chování ve vztahu k EVL a PO Krkonoše.“
Závěrem Mgr. Véle konstatuje, že realizace záměru nebude mít významný negativní
vliv na lokality a druhy jež jsou předmětem ochrany soustavy NATURA 2000.
Vliv na vzácné a chráněné druhy rostlin a živočichů
V zájmovém území nebyly identifikovány žádné vzácné a chráněné druhy roslin a
živočichů. Vliv záměru je v tomto ohledu nulový.
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Likvidace, poškození stromů a porostů rostoucích mimo les
V zájmové lokalitě se nenacházejí žádné stromy či porosty rostoucí mimo les. Realizací
záměru tedy nedojde k jejich poškození. Vliv záměru je v tomto ohledu nulový.
V rámci realizace záměru budou ve východní části pozemku provedeny sadové úpravy.
Likvidace, poškození lesních porostů
Záměr není lokalizován na pozemky určené k plnění funkcí lesa. Vliv záměru je nulový.
Likvidace, zásah do prvků ÚSES a VKP
Realizací záměru nedojde k zásahu do prvků ÚSES a do VKP. Vliv záměru je v tomto
ohledu nulový.

FYZIKÁLNÍ VLIVY
Vlivy hluku
Fáze výstavby
V období výstavby je třeba dodržet hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti dle NV č.
148/2006 Sb. Jediný potenciálně ohrožený objekt hlukem z výstavby je apartmánový dům
Karolina umístěný cca 16 m od posuzovaného objektu. Riziko překračování hygienického
limitu existuje pouze v období zemních prací, kdy bude na lokalitě přítomen bagr a nákladní
automobil. V případě spolupůsobení bagru a automobilu na jednom místě bude výsledná
hladina akustického výkonu dvou strojů dána energetickým součtem jednotlivých hladin
akustického výkonu dle vzorce:

Lw = 10 × log ∑i =110
3

kde

Lw
Lwi

Lwi
10

,

(1)

je celková hladina hluku a
jsou dílčí hladiny hluku.

Přijmeme předpoklad, že nákladní automobil bude přímo na pracovišti přítomen po 20 %
pracovní doby (nakládka), bagr bude v činnosti cca 50 % doby, během jeho odstávek se
provádějí ostatní práce (ruční dokopávky, vytyčování apod.) Za těchto podmínek bude
výsledná hladina akustického výkonu „těžiště staveniště“ jako náhradního zdroje hluku LwA =
105,1 dB
Budeme-li uvažovat 8hodinovou pracovní dobu, z čehož po 4 hodiny bude v činnosti
bagr, je třeba dle přílohy č. 3, část B a C nařízení vlády č. 148/2006 Sb. dodržet
v chráněném venkovním prostoru stavby hygienický limit LAeq,T = 70,3 dB. Požadavek na
akustický útlum tedy je 34,8 dB.
Obecně platí, že k příjemci dorazí množství energie vyprodukované u zdroje zmenšené o
součet jednotlivých složek útlumu:
∑A = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc,
kde

Adiv je útlum geometrickou divergencí,
Aatm je útlum atmosférickou absorpcí,
Agr je útlum terénem (pohltivost, konfigurace),
Abar je útlum bariérou,
Amisc je útlum způsobený různými jinými jevy.

Pro orientační výpočet je možno uvažovat pouze první člen. Druhý a třetí člen se při malé
vzdálenosti zdroje od přijímače prakticky neuplatní a člen Abar je možno uvažovat až při
existenci nějaké překážky v šíření hluku.
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Výpočet útlumu vychází z normy ČSN ISO 9613-2 Akustika – Útlum při šíření zvuku ve
venkovním prostoru – Část 2: Obecná metoda výpočtu. Norma uvádí tyto vzorce:

Adiv = 20 ∗ log(d d 0 ) + 11 ,
kde :

d
d0

(2)

je vzdálenost od zdroje zvuku k přijímači,
je referenční vzdálenost (= 1 m),

Při aplikaci tohoto vzorce potřebujeme pro požadovaný útlum 34,8 dB hodnotu
vzdálenosti zdroje zvuku k přijímači d = 15,5 m. To je tedy vzdálenost, při které bude
dodržen hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti pro pracovní dobu 4 h v době mezi
7:00 – 21:00 hodinou. Pro časově neomezenou pracovní dobu je potřeba dodržet hygienický
limit LAeq,T = 65 dB. Této hodnoty bude dosaženo při poloze mechanismů cca 27 m od
nejbližšího chráněného prostoru, což přibližně reprezentuje střed novostavby hotelu.
•

Na základě orientačního výpočtu lze konstatovat, že hygienický limit pro hluk ze stavební
činnosti u objektu apartmánového domu Karolina bude dodržen za těchto předpokladů,
že doba provádění nejhlučnějších zemních prací na severním okraji staveniště bude
omezena na 4 hod denně, práce uprostřed staveniště je možno provádět bez časového
omezení

Při dodržení tohoto opatření je vliv hluku z výstavby objektu hodnocen jako nevýznamný
a další technická protihluková opatření nebudou potřeba. Přesto je doporučeno zemní práce
provádět v mimosezónním období, kdy se předpokládá výrazně nižší obsazenost okolních
rekreačních objektů.
Fáze provozu
Posuzovaná lokalita leží v bezprostřední blízkosti silnice I/10. Jedná se o frekventovanou
komunikaci s mezinárodním významem s označením E 65. Akustickou situaci je tedy nutno
posuzovat v kontextu existence tohoto dominantního zdroje hluku.
Hotel bude umístěn v blízkosti křižovatky silnic I/10 a III/01021, která vede do centra
Harrachova. Dále severněji ze silnice I/10 odbočuje ještě komunikace III/01023, která slouží
zejména pro příjezd k lyžařským areálům. Informace o intenzitě dopravy jsou k dispozici
pouze pro silnici I/10. Výše zmíněná křižovatka je hranicí dvou sčítacích úseků. Dopravně –
inženýrské údaje týkající se komunikace pocházejí z celostátního sčítání dopravy v roce
2005, které provedlo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Dopravní intenzita úseků je uvedena
v následující tabulce:
Tabulka č. 12: Intenzita dopravy (celoroční průměr za 24 hodin).

silnice
10
10

sčítací úsek
5-0290
5-0296

Vysvětlivky k tabulce:

T
863
501
T
O
M
S

O
3099
845

M
30
8

S
3992
1354

začátek úseku
zaús.14 (NA Mýtě)
zaús.01021

konec úseku
vyús.01021
st.hr.ČR - Polsko

- Těžká motorová vozidla a přívěsy
- Osobní a dodávkové automobily
- Jednostopá motorová vozidla
- Součet všech motorových vozidel a přívěsů

Akustická situace v lokalitě je dána blízkostí hlavní pozemní komunikace, situaci dále
zhoršuje existence frekventované křižovatky a fakt, že komunikace je zde ve stoupání cca
5 %. S vysokou pravděpodobností, danou analogií s místy s obdobnou hlukovou zátěží,
překračuje hluk z dopravy podél komunikace I/10 hygienický limit pro hluk z hlavních
pozemních komunikací dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. (v denní době LAeq,16h = 60 dB a
v noční době LAeq,8h = 50 dB). Toto překročení je variabilní dle charakteru zástavby, profilu
terénu a režimu provozu a sahá do vzdálenosti několika desítek metrů od osy komunikace.
Jediné nové zdroje hluku, které budou působit na venkovní prostor v době provozu
hotelu, jsou venkovní parkoviště osobních automobilů. Před hotelem bude situováno 11
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parkovacích míst, za hotelem další 4 místa. Pohyb vozidel na těchto parkovištích byl vyčíslen
v kapitole B.II.
Na parkovací ploše před hotelem bude akustické pozadí tak vysoké, že 22 pohybů
osobních vozidel během dne se nemůže žádným způsobem na celkové akustické situaci
projevit. Plocha severně od hotelu bude sice akusticky stíněna samotnou hmotou objektu,
ovšem hladina hluku způsobená 8 jízdami osobních automobilů a 4 jízdami lehkých
nákladních automobilů během dne nemůže překročit platný hygienický limit.
Vlivu hluku způsobeného záměrem v době provozu je z hlediska celkové významnosti
hodnocen jako nevýznamný. Akustická ochrana samotného objektu hotelu před stávajícím
hlukem z pozemní komunikace bude řešena v navazujících správních řízeních.
Vlivy vibrací
V souvislosti se záměrem nebudou emitovány žádné významné vibrace. Vliv záměru je
z tohoto hlediska nevýznamný.

VLIV NA BUDOVY, KULTURNÍ PAMÁTKY
Záměr nebude mít vliv na budovy či kulturní památky.

VLIVY NA GEOLOGICKÉ A PALEONTOLOGICKÉ PAMÁTKY
V rámci realizace záměru se nepředpokládá objev geologických či paleontologických
památek. Vliv záměru je v tomto ohledu nevýznamný.

VLIVY SPOJENÉ SE ZMĚNOU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
Záměr s sebou nepřinese výrazné změny v dopravní oblužnosti území. Jak už bylo výše
uvedeno ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které
bude způsobeno zemními pracemi, odvozem suti a výkopové zeminy a dovozem stavebních
materiálů. Bude se ovšem jednat o záležitost dočasnou, omezenou na dobu výstavby.
Ve fázi provozu bude dopravní napojení Hotelu Krkonoše realizováno ze západu a
severu na stávající komunikace v uvažovaném maximálním počtu cca 34 pohybů osobních a
4 lehkých nákladních automobilů denně.
Celkově je možné vlivy spojené se změnou dopravní obslužnosti hodnotit jako
nevýznamné.

VLIVY NA REKREAČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Vzhledem k tomu, že účelem záměru je vytvořit nové ubytovací kapacity sloužící jako
zázemí pro rekreanty navštěvující významné rekreační středisko Harrachov, vlivy na
rekreační využití území je možno hodnotit pozitivně.
Záměr je rovněž v souladu s Programem rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje,
resp. s Opatřením 3.1: Podpora výstavby, rekonstrukce a modernizace ubytovacích
a gastronomických zařízení umožňující rozšířit a zkvalitnit poskytované služby.

VLIVY NA KRAJINU
Záměr nebude mít vliv na tzv. zákonná kritéria ochrany krajinného rázu (VKP, ZCHÚ,
kulturní dominanty, harmonické měřítko, harmonické vztahy v krajině).
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2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
V rámci tohoto oznámení nebyly identifikovány v souvislosti s realizací záměru žádné
významně nepříznivé vlivy. Vlivy spojené s výstavbou hotelu – vliv na akustickou situaci
v území a vliv na čistotu ovzduší budou působit pouze po omezenou dobu.

3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující
státní hranice
Záměr nevyvolá nepříznivé vlivy přesahující státní hranice.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
Realizace níže uvedených by měla být akcentována v navazujících stupních projektové
dokumentace a v navazujících řízeních vedených v souvislosti s přípravou realizace záměru:

FÁZE PŘÍPRAVY
V dalším stupni projektové dokumentace budou upřesněny základové podmínky pro
výstavbu.
Budou zpracovány havarijní a provozní řády pro případ úniku látek škodlivých vodám
do prostředí.

FÁZE VÝSTAVBY
V etapě zemních prací a hrubých stavebních prací bude celá plocha staveniště
včetně napojení na veřejnou komunikaci v suchém období zkrápěna, aby se nestala
zdrojem nadměrné prašnosti.
Všechny mechanismy a nákladní automobily budou udržovány v bezvadném
technickém stavu a v čistotě, automobily opouštějící staveniště budou mít omytá kola.
Při znečištění veřejné komunikace zeminou bude komunikace ihned uklizena.
Automobily odvážející zeminu ze stavby budou v suchém období zaplachtovány.
Doba provádění nejhlučnějších zemních prací na severním okraji staveniště bude
omezena na 4 hod denně, práce uprostřed staveniště je možno provádět bez
časového omezení.
Pro případ úniku ropných látek bude v objektu k dispozici účinný sorpční materiál
(např. Vapex) – platí i pro fázi provozu.
Ke kolaudaci bude předložena smlouva o zajištění odvozu odpadu oprávněnou
osobou.
Při provádění sadových úprav budou preferovány původní (domácí) neexotické druhy
dřevin.
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FÁZE PROVOZU
Odpady budou předávány pouze oprávněné osobě.
Bude upřednostňováno materiálové a energetické využití odpadů před jejich
odstraněním.
Směsný komunální odpad bude předáván k odstranění po vytřídění využitelných
složek.
Klientům hotelu bude volně k dispozici leták, který je bude seznamovat s vhodným
resp. nevhodným chováním ve vztahu k EVL Krkonoše a PO Krkonoše. Leták bude
vytištěn v českém a ve dvou světových jazycích.

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při specifikaci vlivů
Nebyl proveden průzkum základových podmínek. Po zahájení výstavby a odhalení
zeminy budou základové podmínky prověřeny statikem a geologem.
Před zahájením výstavby bude nutné prověřit polohu vedení technické infrastruktury a po
provedení výkopových prací kvalitu a únosnost základové zeminy.
Jiné nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by neumožnily objektivně specifikovat
vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví se v rámci zpracování tohoto oznámení
nevyskytly.
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E. POROVNÁNÍ
PŘEDLOŽENY)

POROVNÁNÍ VARIANT, DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

VARIANT

ŘEŠENÍ

ZÁMĚRU

(POKUD

BYLY

Záměr je předkládán v jedné – projektové – variantě.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
PŘÍLOHA Č. 1: POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU STAVBY PODLE § 45I ZÁK.Č. 114/1992 SB. NA
LOKALITY A DRUHY SOUSTAVY NATURA 2000
PŘÍLOHA Č. 2: KOORDINAČNÍ SITUACE ZÁMĚRU
PŘÍLOHA Č. 3: VYJÁDŘENÍ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU K ZÁMĚRU Z HLEDISKA SOULADU SE
SCHVÁLENOU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ

PŘÍLOHA Č. 4: STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY PODLE § 45I ODST. 1 ZÁKONA Č.
114/1992 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 218/2004 SB.

2. Další podstatné informace oznamovatele
Další podstatné informace nejsou uváděny.
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G. VŠEOBECNĚ
CHARAKTERU

SHRNUTÍ

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Záměrem je výstavba Hotelu Krkonoše včetně napojení na inženýrské sítě a komunikaci,
zpevněné plochy, parkovací plochy a sadové úpravy na p.p.č. 1028/277 v k.ú. Harrachov
(dle KN se jedná o ostatní plochu).
Pozemek, na kterém je stavba hotelu plánována je ve vlastnictví investora. Pozemek se
nachází v centru zastavěné části obce Harrachov. Pozemek zaujímá tvar nepravidelného
šestiúhelníku, mírně svažitého směrem k jihozápadu. V blízkosti pozemku prochází silnici
první třídy I/10 Železný Brod – Harrachov (E65).
Dle v současné době územně plánovací dokumentace měst Harrachova se zájmové
území nachází v zóně Smíšené území s převahou nevýrobních aktivit.
Dne 7. června 2006 bylo zastupitelstvem Města Harrachov schváleno zadání nového
územního plánu obce Harrachov. Následně byly zahájeny projekční práce na návrhu
konceptu nového územního plánu. Vzhledem k tomu, že umístění nebo povolení staveb
v průběhu zpracování konceptu územního plánu by mohlo ztížit nebo znemožnit budoucí
využití území, usnesla se rada Města Harrachov na svém zasedání dne 10.12.2007 vydat
dle § 97 odst. 1 a § 98 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů a § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů opatření o stavební uzávěře.
Výjimku ze stavební uzávěry může udělit rada města na základě písemné žádosti.
Vyjádření stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně
plánovací dokumentací je přílohou č. 3 tohoto oznámení.
Rozsah záměru je následující:
Plocha pozemku

1 407 m2

Zastavěná plocha objektu

439,32 m2

Zpevněné plochy (rampa, pojízdné, pochozí)

23,51 + 96,62 + 550,89 = 671,02 m2

Plocha zeleně

296,66 m2

Objekt je řešen jako čtyřpodlažní s využitým podkrovím a celkovým podsklepením.
Střecha je navržena sedlová s průčelním sedlovým vikýřem. Parkování je řešeno na daném
pozemku (pozemku investora). V objektu jsou navržena 2 garážová stání. Na pozemku
budou řešeny zpevněné plochy zámkovou dlažbou a zůstanou zde zachovány potřebné
plochy zeleně. Upraveny budou nízkou zelení a stromy středního vzrůstu.
Ubytovací část je tvořena 29 pokoji (52 lůžek). Převážně se jedná o jednolůžkové a
dvojlůžkové pokoje. Provoz hotelu bude v režimu garni – pro hosty hotelu budou zajišťovány
pouze snídaně.
Provoz hotelu bude zajišťován cca 11 pracovníky.
Napojení pozemku na inženýrské sítě a veřejnou komunikaci se jeví jako bezproblémové.
Jako zdroj tepla jsou navrženy plynové TURBO kotle. Palivem bude zemní plyn.
Objekt bude napojen pomocí nové kanalizační přípojky na veřejnou kanalizační síť.
Přípojka bude napojena do stávající revizní šachty. Dešťové vody se budou vsakovat na
pozemku investora. Pro zasakování jsou navrženy zasakovací boxy VAWIN AZURA.
Provoz hotelu nebude spojen s významnou produkcí odpadů. Bude se jednat převážně o
směsný komunální odpad a papírové a plastové obaly apod. Z údržby a obslužných provozů
lze předpokládat odpadní tkaninu z čištění strojů a zařízení, v malém množství odpadní
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hydraulické oleje a maziva. Při údržbě zeleně bude vznikat biologicky rozložitelný
(kompostovatelný) odpad.
V rámci hodnocení vlivu záměru na ŽP a veřejné zdraví nebyly vyhodnoceny žádné
nepříznivé a významně nepříznivé vlivy.
Jako nejvýznamnější se přesto mohou jevit, vlivy vyvolané záměrem (resp. etapou jeho
výstavby) na akustickou situaci v území a vlivy na ovzduší, tedy vlivy standardně
doprovázející stavební a zemní práce.
Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které bude
způsobeno zemními pracemi, odvozem suti a výkopové zeminy a dovozem stavebních
materiálů. Přesun hmot se bude provádět po stávající komunikaci.
Jediný potenciálně ohrožený objekt hlukem z výstavby je apartmánový dům Karolina
umístěný cca 16 m od posuzovaného objektu. Riziko překračování hygienického limitu zde
existuje pouze v období zemních prací a je ho možné eliminovat tím, že práce
v bezprostřední blízkosti apartmánového domu budou prováděny po dobu max. 4 hodin
denně.
V době výstavby budou některé mechanismy poháněny spalovacími motory. Půjde
zejména o etapu zemních prací, kdy bude na staveništi přítomen bagr a dále o etapu
provádění hrubé stavby, kdy zde může být větší počet nákladních automobilů. Zemní práce
však budou prováděny pouze v období několika týdnů a hrubá stavba v období několika
měsíců, přičemž celkový rozsah prací není takový, aby vlivem produkce škodlivin došlo ke
zhoršení imisní situace v okolí.
Rizikový faktor z hlediska kvality ovzduší je produkce primární i sekundární prašnosti na
staveništi, zejména opět v období zemních a hrubých stavebních prací. Pro omezení
prašnosti budou prováděna technická opatření.
Přestože byly výše uvedené vlivy (vliv na akustickou situaci v území a vliv na ovzduší)
vyhodnoceny jako nevýznamné, je doporučeno zemní práce provádět v mimosezónním
období, kdy se předpokládá výrazně nižší obsazenost okolních rekreačních objektů.
Jediné nové zdroje hluku, které budou působit na venkovní prostor v době provozu
hotelu, jsou venkovní parkoviště osobních automobilů. Před hotelem bude situováno 11
parkovacích míst, za hotelem další 4 místa. Na parkovací ploše před hotelem bude akustické
pozadí tak vysoké, že 22 pohybů osobních vozidel během dne se nemůže žádným
způsobem na celkové akustické situaci projevit. Plocha severně od hotelu bude sice
akusticky stíněna samotnou hmotou objektu, ovšem hladina hluku způsobená 8 jízdami
osobních automobilů a 4 jízdami lehkých nákladních automobilů během dne nemůže
překročit platný hygienický limit.
Množství emisí produkovaných v souvislosti se záměrem je tak nízké, že nemůže mít
zásadní vliv na kvalitu ovzduší z pohledu ročních i krátkodobých koncentrací škodlivin
v ovzduší.
Vzhledem k tomu, že se záměr nachází v EVL a v PO je součástí (přílohou č. 1) tohoto
oznámení posouzení vlivu záměru stavby podle § 45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb. na
lokality a druhy soustavy NATURA 2000, zpracované v roce 2007 Mgr. Adamem Véle.
Závěrem posouzení jeho autor uvádí: „Realizace záměru nebude mít významný negativní
vliv na lokality a druhy jež jsou předmětem ochrany soustavy NATURA 2000.“.
I když, jak je již výše uvedeno, v rámci oznámení nebyly vyhodnoceny žádné vlivy
vyvolané záměrem jako nepříznivé, či významně nepříznivé, byla navržena celá řada
opatření, jejichž realizace by měla být akcentována v navazujících stupních projektové
dokumentace a v navazujících řízeních vedených v souvislosti s přípravou realizace záměru:
V dalším stupni projektové dokumentace budou upřesněny základové podmínky pro
výstavbu.
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Budou zpracovány havarijní a provozní řády pro případ úniku látek škodlivých vodám
do prostředí.
V etapě zemních prací a hrubých stavebních prací bude celá plocha staveniště
včetně napojení na veřejnou komunikaci v suchém období zkrápěna, aby se nestala
zdrojem nadměrné prašnosti.
Všechny mechanismy a nákladní automobily budou udržovány v bezvadném
technickém stavu a v čistotě, automobily opouštějící staveniště budou mít omytá kola.
Při znečištění veřejné komunikace zeminou bude komunikace ihned uklizena.
Automobily odvážející zeminu ze stavby budou v suchém období zaplachtovány.
Doba provádění nejhlučnějších zemních prací na severním okraji staveniště bude
omezena na 4 hod denně, práce uprostřed staveniště je možno provádět bez
časového omezení.
Nejhlučnější práce (zejména zemní) se doporučuje provádět v mimosezónním období
(jaro, podzim).
Pro případ úniku ropných látek bude v objektu k dispozici účinný sorpční materiál
(např. Vapex) – platí i pro fázi provozu.
Ke kolaudaci bude předložena smlouva o zajištění odvozu odpadu oprávněnou
osobou.
Při provádění sadových úprav budou preferovány původní neexotické druhy dřevin.
Odpady budou předávány pouze oprávněné osobě.
Bude upřednostňováno materiálové a energetické využití odpadů před jejich
odstraněním.
Směsný komunální odpad bude předáván k odstranění po vytřídění využitelných
složek.
Klientům hotelu bude volně k dispozici leták, který je bude nenásilnou a nerepresivní
formou seznamovat s vhodným resp. nevhodným chováním ve vztahu k EVL
Krkonoše a PO Krkonoše. Leták bude vytištěn v českém a ve dvou světových
jazycích.
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H. PŘÍLOHA
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací - viz Příloha č. 3 tohoto oznámení.
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
zákona č. 218/2004 Sb. – viz příloha č. 4 tohoto oznámení.
Na základě výše uvedeného stanoviska orgánu ochrany přírody byl Mgr. Adamem Véle
zpracován posudek dle § 45i zák.č. 114/1992 Sb. – viz příloha č. 1 tohoto oznámení.
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