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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Multifunkční sportovní hala s ubytovnou, Skuteč – Čs. Armády č.p.177
Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry
vyžadující zjišťovací řízení), související s bodem:
ü 10.8 Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a
cyklotrialové areály mimo území chráněná podle zvláštních právních předpisů
s uplatněním § 4 odst. c) záměru 10.8., neboť se jedná o změnu v rámci stávajícího
sportovního areálu, který je nyní tvořen vybudovaným zimním stadionem, lehkoatletickou
dráhou, fotbalovým hřištěm, tenisovými kurty, a venkovní oplocenou plochou s umělou
trávou a basketbalovými hřišti.
Charakter stávajícího sportovního areálu je patrný z následující fotodokumentace:
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B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr lze charakterizovat v cílovém stavu následující kapacitami:
Objekt – prodejna potravin

Zastavěná plocha ( m2)

Multifunkční hala
komunikace a zpevněné plochy
zelené plochy
celkem
počet parkovacích míst
osobní automobily
autobusy

3.411,0
4.961,0
2 234,0
10 606,0
72
4

B.I.3. Umístění záměru
kraj:
Pardubický
obec:
Skuteč
katastrální území: Skuteč
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
S předkládaným záměrem není spojena kumulace s jinými záměry s výjimkou vyvolaných
přepravních nároků, které jsou komentovány ve vztahu k imisní a akustické situaci v další
části předkládaného oznámení.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Multifunkční sportovní hala ve Skutči je budována jako školské zařízení pro potřeby výuky
tělesné výchovy dvou základních škol a gymnázia. Tyto školy buď tělocvičny nemají, nebo
využívají dnešní provozně a technicky zastaralou sokolovnu. Hala bude současně
zajišťovat rekreační sportovní vyžití obyvatel města a jejich návštěvníků. Sportovní hala je
doplněna o ubytovnu se stravovacím zázemím a relaxačním centrem.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Multifunkční sportovní hala ve Skutči je budována jako školské zařízení pro potřeby výuky
tělesné výchovy dvou základních škol a gymnázia. Tyto školy buď tělocvičny nemají, nebo
využívají dnešní provozně a technicky zastaralou sokolovnu. Hala bude současně
zajišťovat rekreační sportovní vyžití obyvatel města a jejich návštěvníků. Sportovní hala je
doplněna o ubytovnu se stravovacím zázemím a relaxačním centrem.
Objekt je umístěn na místě původní sokolovny a turistické ubytovny, které jsou ve špatné
technickém stavu a rovněž nevyhovují z hlediska kapacit. Tato zařízení budou před
zahájením samotné stavby odstraněny.
Dům je řešen jako kompaktní hmota zastřešena obloukovou střechou „bochníkového“
tvaru. Z hlediska postupu výstavby je členěn do tří dilatačních celků, které mohou být
realizovány v samostatných etapách.
Prostřední část je věnována sportovní hale s šatnami sklady a zázemím. Rozměr hrací
plochy haly je 23/44m, který vychází z potřeb hřiště na házenou 20/40m. V 1.NP je rovněž
umístěna recepční hala. Recepce bude zajišťovat veškerý kontakt s veřejnosti jak pro
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sportovní zařízení v hale, tak i pro ubytovnu. Přístup diváků na tribuny je z 2.NP. V tomto
patře je učebna, využitelná jako výukové a kongresové středisko a kanceláře vedení a
správy celého sportovního areálu, jejíž součásti se hala stane. Ve 3.NP je umístěna malá
tělocvična pro stolní tenis a posilovna. Technické zázemí strojovny vzduchotechniky a
kotelen je v nejvyšším patře pod střechou.
K hale po obou stranách přiléhají samostatné dilatační celky ubytoven. Pokoje jsou
umístěny do 2. a3.NP. Přízemí jižního křídla bude využito pro stravování ubytovaných
hostů. Jídelna sousedí a obslužný restaurátorský provoz přímo navazuje na místnost s
bowlingovou dvoj-dráhou. V severním křídle je umístěno relaxační centrum se saunou,
vířivkou a masážemi. Jako doplněk služeb bude v návaznosti na vstupní halu umístěn
samostatný provoz kadeřnictví a pedikúry.
Urbanistické řešení
Místo pro stavbu nové multifunkční sportovní haly je na pozemku dnešní sokolovny. Ta
sousedí se školou a tvoří předpolí sportovnímu areálu ležící západně od ní. Sportovní areál
zahrnuje mimo Sokolovny ještě nedávno vybudovaný zimní stadion, lehkoatletickou dráhu,
fotbalové hřiště, tenisové kurty, a venkovní oplocenou plochu s umělou trávou a
basketbalovými hřišti.
Pozemek je mírně svažitý k severu.
Čelo haly bude oproti dnešní sokolovně odsunuto o 12,5m do areálu, aby bylo možné
vytvořit parkování bez drastických zásahů do zeleně dnešního parku. Osa nástupu bude
zachována. Vzhledem k rozměrům budovy a její severo-jižní orientaci,dojde ke zrušení
dnešního vjezdu a jeho odsunutí na parcelu 406/2, 636 a 404/14 k zimnímu stadionu.
Zásobování provozu bude ze strany areálu. Sportovní areál bude z východní stany nově
oplocen.
Architektonické řešení
Jednoduchá hmota bochníkovitého tvaru, Střecha = fasáda, Otevřené průčelí do parku a
uzavřené ke sportovišti, to jsou hlavní znaky navrhované haly.
Architektonický výraz odpovídá charakteru provozu. Celoprosklenné přízemí vstupní haly a
chodby 3.NP. Předsunutý kongresový sál a kanceláře vedení v 2.NP. Nautická okna
v technických provozech 4.NP.
Materiálově dominuje plechová krytina v kombinaci s omítnutou horizontálně rýhovanou
fasádou kombinovanou se sendvičovou fasádou vlnitého plechu.
Dispoziční řešení celého komplexu navazuje na vstupní halu, ze které se v přímém směru
vchází do šatnového zázemí.
Doleva přes recepci následuje hotelová hala, restaurace a bowling. Na opačnou stranu je
přístup na schodiště do patra k diváckým tribunám a dalším malým tělocvičnám.
V postranních křídlech jsou umístěny výtahy, které umožní bezbariérově překonat rozdíly
mezi podlažími.
Dopravní řešení
POPIS STAVENIŠTĚ

Plocha stávajícího prostranství se nachází ve Skutči u ulice Čs. Armády. Stávající
asfaltobetonový povrch ul. Čs. Armády je v nevyhovujícím stavu narušen překopy a
deformacemi. Objet je v zástavbě a dotčeným územím procházejí trasy inženýrských sítí.
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ŘEŠENÍ
Parkoviště pro osobní automobily a autobusy bude provedeno v prostoru mezi hlavním
vstupem do multifunkční sportovní haly a ul. Čs. Armády. Povrch komunikací je navržen
z asfaltobetonu, chodníky a parkovací stání ze zámkové dlažby.
Asfaltobetonová konstrukce bude lemována obrubníkem betonovým chodníkovým.
Parkoviště je propojeno chodníkem o minimální šíři 1,5m, který navazuje na plochu před
multifunkční sportovní halou. Parkovací stání budou vyznačena vodorovným a svislým
dopravním značením.
Chodníková konstrukce bude lemována obrubníkem betonovým záhonovým.Chodníky
budou doplněny varovnými a signálními pásy pro osoby nevidomé a slabozraké.
V místě napojení chodníku na komunikaci bude obrubník snížen na 2cm.
DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
Parkoviště je navrženo pro návštěvníky multifunkční haly. Je navrženo parkoviště
s kapacitou celkem 72 parkovacích stání. Z toho tři podélná stání jsou pro vozidla skupiny
2a (autobusy). 64 kolmých stání je navrženo pro vozidla skupiny I (osobní) a 5 stání je
vyhrazeno pro osoby tělesně postižené. Znak tělesně postižených bude proveden
nástřikem bílé barvy.

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

2007
2010

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Skuteč

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Nejbližším navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování vlivů na životní
prostředí bude v případě realizace stavby vydání územního rozhodnutí na uvedený záměr
včetně:
o Rozhodnutí o povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., v platném
znění (MěÚ Skuteč)
o Souhlas s odnětím ze ZPF (MěÚ Skuteč)
Širší územní vztahy a fotodokumentace jsou doloženy na následujících stránkách.
Detailnější situace je potom patrná z přílohy č.2 předkládaného oznámení.
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Situace záměru
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Situace záměru je patrná z následující fotodokumentace:

demolice stávajícího objektu Sokolovny

demolice ubytovny

demolice kotelny

demolice rodinného domu

demolice kůlny

demolice stodoly
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Pozemky pro výstavbu záměru se nacházejí katastrálně na k.ú. Skuteč:
SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ VČETNĚ ZABORU PLOCH
2
č.parc.
Kategorie
Plocha m
Druh pozemku:
2131
zast.pl.a nádvoří
multifunkční hala
13
chodníky
54
2467
chodníky
16
komunikace
34
404/1
ostatní plocha
multifunkční hala
200
chodníky
475
ostatní plochy
310
404/13
ostatní plocha
multifunkční hala
1 922
chodníky
492
parkoviště
19
ostatní plochy
684
404/14
ostatní plocha
chodníky
45
ostatní plochy
36
404/16
ostatní plocha
multifunkční hala
10
chodníky
31
ostatní plochy
124
405/1
ostatní plocha
chodníky
480
komunikace
671
parkoviště
559
ostatní plochy
373
406/2
ostatní plocha
chodníky
64
komunikace
300
parkoviště
92
ostatní plochy
138
406/5
zahrada
chodníky
13
ZPF
komunikace
81
parkoviště
98
ostatní plochy
13
487/2
multifunkční hala
41
ZPF
chodníky
8
ostatní plochy
48
487/6
ostatní plocha
chodníky
48
komunikace
179
parkoviště
26
ostatní plochy
18
636
zast.pl.a nádvoří
chodníky
82
parkoviště
68
ostatní plochy
70
743
zast.pl.a nádvoří
multifunkční hala
17
č.p. 150
ostatní plochy
30
864
zast.pl.a nádvoří
chodníky
88
č.p. 383
komunikace
281
parkoviště
250
ostatní plochy
167
956
zast.pl.a nádvoří
multifunkční hala
778
č.p. 177
chodníky
220
komunikace
13
parkoviště
65
ostatní plochy
170
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TURIST CENTRUM

Město Skuteč

Město Skuteč

Město Skuteč

Město Skuteč

Město Skuteč

Město Skuteč

MUDr. Petr Habal

Město Skuteč

Město Skuteč

Město Skuteč

Město Skuteč

MUDr. Petr Habal

Město Skuteč
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SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ VČETNĚ ZABORU PLOCH
2
č.parc.
Kategorie
Plocha m
Druh pozemku:
957
zast.pl.a nádvoří
multifunkční hala
64
chodníky
98
958
zast.pl.a nádvoří
multifunkční hala
366
chodníky
10
ostatní plochy
53

Vlastnické právo
TURIST CENTRUM

TURIST CENTRUM

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných území přírody ve
smyslu ustanovení § 14 zákona 114/1992 Sb. Ochranná pásma lesních porostů (§ 14
odstavce 2 zákona 289/1995 Sb. nejsou polohou a vlivy posuzovaného záměru dotčena.
Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odstavce 1 zákona 114/1992
Sb.) nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena.
Do hodnoceného území zasahují ochranná pásma silnice a inženýrských sítí. Podrobnější
specifikace bude uvedena v dokumentaci pro územní řízení. V dalším textu jsou obecně
uvedena ochranná pásma inženýrských sítí.
ü ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení
35 kV až 110 kV
110 kV až 220 kV
220 kV až 400 kV
nad 400 kV
závěsné kabelové vedení 110 kV
zařízení vlastní telekom. sítě držitele licence

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

u podzemního vedení:
§
§

do 110 kV
nad 110 kV

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

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

ü Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
Ø u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí
plyn v zastavěném území obce - 1 m na obě strany od půdorysu,
Ø u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu
Ø u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.
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ü Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
Ø u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení
Ø u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu

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

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

•

•

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

B.II.2. Voda
Stávající vodovod, vhodný pro napojení areálu, se nachází před objektem ve veřejné
komunikaci. Jedná se o stávající obecní řad PVC DN 225/8,7.
Vodovodní přípojka z veřejného vodovodu DN 225 do areálu je navržena z PVC DN 90/2,7
v délce 87,50 m. Odbočení z hlavního řadu bude provedeno odbočkou s osazeným
šoupětem Hawle DN 80 s teleskopickou zákopovou soupravou.
Vodovodním přípojka vstoupí do objektu chráničkou do prostoru místnosti technického
zabezpečení, kde bude umístěna vodoměrná soustava a bude napojena na vedení
vnitřního vodovodu.
Výstavba
Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka je odvozena z přílohy 12 vyhlášky
číslo 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve výši 125 l/den.
Tab.: Předpokládaná spotřeba vody během výstavby:
Poč. pracovníků
Spotřeba/os/směna [l]
3
Spotřeba vody během výstavby [m ]

80
500
1000

Vodu pro etapu výstavby je možné odebírat z veřejné vodovodní sítě v rámci přípojky pro
průmyslovou zónu případně bude pitná voda na staveniště dovážena v PET lahvích a na
staveništi budou používána pouze chemická WC. Spotřeba vody pro vlastní proces
výstavby bude stanovena v prováděcích projektech na základě požadavků hlavního
dodavatele stavby. Z hlediska množství se však bude jednat o nevýznamný odběr. Nároky
na technologickou vodu v etapě výstavby - zejména pro výrobu betonů a maltových směsí
pro rekonstrukci respektive přestavbu mostních těles a rekonstrukce či opravy propustků
nebyly v etapě zpracování zadání stavby specifikovány. Hlavní spotřeba se předpokládá u
standardních dodavatelů betonů a maltových směsí v regionu. Technologická voda bude
spotřebovávána pro:
15
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⇒ výrobu betonových a maltových směsí
⇒ kropení betonů během tuhnutí
⇒ kropení rozestavěných částí stavby a technologických komunikací jako ochrana proti
nadměrnému prášení
⇒ očistu vozidel a stavebních strojů

Upřesnění požadavků na dodávky vody a určení jejího množství pro technologii a sociální
potřebu pracovníků výstavby bude provedeno v prováděcích projektech na základě
požadavků hlavního dodavatele stavby.
Provoz
Potřeba vody pro provozní prostory a ubytování

Potřeba vody je uvažována pro počet pracovníků dle směrnice č. 428/2001 pro provozovny
regionálního významu, položka 45, pro počet pracovních dnů 260/rok a 2 směny
specifické potřeby vody jsou upraveny dle reálných spotřeb vody obdobných provozů
Zaměstnanci
4 recepční á 5 l/den
4 pokojské á 20 l/den
4 prac. kuchyně á 120 l/den
2 prac. údržby á 120 l/den
3 prac. adm. á 20 l/den
1 masér á 120 l/den
1 trenér fitness á 120 l/den
2 kadeřnice + pedik. á 60 l/den

20 l/den
80 l/den
480 l/den
240 l/den
60 l/den
120 l/den
120 l/den
120 l/den

Ubytovací část
Ubytovna 89 lůžek á 150 l/lůž.den
Restaurace 56 míst á 5 l/den
Kuchyně 150 jídel/den á 25 l/jídlo

13 350 l/den
280 l/den
3 750 l/den

Návštěvníci
hala 147 diváků á 5 l/den
735 l/den
šatny 64 osob á 120 l/den
7 680 l/den
sauna 10 osob á 150 l/den
1 500 l/den
bowling 16 osob/den á 5 l/den
80 l/den
kongresové středisko 80 osob á 5 l/os.den 400 l/den
klubovna 20 osob á 5 l/den
100 l/den
stolní tenis 8 osob á 60 l/den
480 l/den
fitness 10 osob á 120 l/den
1 200 l/den
celkem
30 795 l/den
byt správce
4 osoby á 154 l/den
616 l/den
Celkem hala

31 411 l/den

Potřeba vody pro technické zázemí

potřeba vody je uvažována jako rezerva pro potřebu vody technologické, zálivky zeleně,
údržby zpevněných ploch (oplachové vody) apod.
5,0 m3/den

potřeby vody technologické
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Nerovnoměrnost spotřeby vody
Nerovnoměrnost spotřeby vody je uvažována dle Směrnice Ministerstva Zemědělství z
června 1993 pro obec do 20 000 obyvatel.
součinitel denní nerovnoměrnosti
kd = 1,30
součinitel hodinové nerovnoměrnosti
kh = 2,00 (hotelový a sport. provoz)
kh = 1,80 (bydlení)
kh = 2,00 (technologie)
Celkové bilance potřeby vody
druh spotřeby
hala
byt
technologie
Celkem

Bilanční potřeby
Průměrná potřeba denní
Průměrná potřeba měsíční
Průměrná potřeba roční

Qd
3
(m /d)
30,795
0,616
5,00
36,411

3

(m /d)
40,03
0,80
6,50
47,33

Qd max
(l/s)
0,46
0,01
0,07
0,54

Qh max
(l/s)
0,83
0,018
0,15
0,998

36,411 m3/d, tj. 0,42 l/s
1092,33 m3/měs
13 108 m3/r

Nároky na požární vodu

Požární zabezpečenost objektu vnějšími odběrnými místy je posuzována dle ČSN 730873
tab. 1. a 2. V tomto stupni projektové dokumentace není známo členění stavby na požární
úseky. Jedná se o objekt celkové plochy 3 411 m2, což odpovídá požadavku ČSN na
umístění nadzemního hydrantu odběrného množství 14 l/s na potrubí DN 150 ve
vzdálenosti min. 100 m od objektu.
Požární zabezpečenost objektu bude zajištěna dimenzí stávajícího vodovodního řadu ve
veřejné komunikaci DN 225 s osazenými 2 podzemními hydranty DN 80 ve vzdálenosti
cca 55, resp. 80 m od objektu.
Požární zabezpečenost vnitřními odběrnými místy je v tomto stupni uvažována pro
součinnost 2 vnitřních hydrantů D 25/30 u dvou nezávislých požárních úseků.
Potřeba vody je tak uvažována min. á 1,2 l/s, tj. pro uvedenou současnost celkem 4,8 l/s na
30 min. požáru, tj. celkového objemu 8,64 m3. Minimální hydrodynamický přetlak u
posledního hydrantu musí být zajištěn 0,20 MPa.
Navrhovaná vodovodní přípojka DN 90 plně vyhovuje požadavkům na vnitřní potřebu.

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Výstavba
Pro vlastní výstavbu prodejen a zpevněných ploch se předpokládá spotřeba následujících
surovinových zdrojů:
- kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukce ploch a vozovky :
Zdrojem těchto materiálu, hojně se vyskytujícím v regionu stavbu bude standardní těžebna
dodavatelské organizace. Zdroj do 25 km.
- živičné směsi pro kryt zpevněných ploch a vozovky
Zdrojem bude obalovna živičných směsí dodavatelské organizace.Obalovna do 15 km.
- betony do základových konstrukcí a na vodorovné konstrukce
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Betonárka do 5 km.
- betonové dlažby, keramické výrobky, železo pro armatury, krytina, plastové a kovové výrobky,
výrobky ze skla
Zdrojem bude dodavatelský systém vybraného dodavatele a toto je mimo území města.
- betonové prefabrikáty
Zdrojem bude autorizovaná výrobna prefabrikátů – 15 km.
- ocelové nosné konstrukce
Zdroj bude dle možností hlavního dodavatele.

Veškeré hlavní objemové suroviny jsou v blízkosti stavby a jsou dobře přístupné po
stávajících komunikacích. Množství materiálu bude upřesněno v dalším stupni PD.
Provoz
Energie:

Elektrická energie
Novostavba objektu bude napojena transformační stanice „Zimní stadion“ samostatnými
vývody 4xAYKY 3x240+120. Navržená trasa rozvodu viz. koordinační situace. Úprava a
případné přezbrojení transformační stanice pro možnost napojení objektu bude řešeno
dodavatelem el. energie dle uzavřené smlouvy s investorem.
Měření spotřeby el. energie bude osazeno v samostatné místnosti 1NP přístupné
z venkovního prostoru. V místnosti bude osazen rozvaděč nepřímého měření 3x850A a
rozvaděč kompenzace jalové energie.
Před zadáním dalšího stupně projektu požádá investor dodavatele el. energie o jeho
vyjádření k možnosti napojení objektu a toto vyjádření bude následně výchozím podkladem
pro další projektové práce.
Zásobování teplem
Základním předpokladem pro volbu zdroje tepla je dostupnost primárních energií. Zde se
z tohoto pohledu nabízí elektrická energie a zemní plyn z veřejné sítě, resp. na doplnění
výkonu možnost využití některého z alternativních zdrojů – v úvahu zde přichází zejména
geotermální energie, resp. teplo obsažené ve vzduchu pro využití pomocí tepelných
čerpadel nebo solární energie.
Zdroj bude ve všech variantách umístěn ve 4.NP v samostatné technické místnosti spolu
s další technologií rozvodů tepla a chladu. K odvodu spalin v případě využití zemního plynu
bude sloužit komínové těleso vedené uvnitř dispozice.
V dokumentaci pro územní řízení jsou zvažovány následující možnosti z hlediska
zásobování teplem:
Varianta s realizací zdroje tepla využívající tepelná čerpadla země-voda
Celková koncepce zdroje s TČ

V případě využití geotermální energie jako alternativního zdroje tepla využívajícího
obnovitelných primárních zdrojů lze předpokládat instalaci kotelny s tepelnými čerpadly
země-voda (TČ ) a dotopovým špičkovým zdrojem. Tímto doplňkovým zdrojem pak může
být kotel na spalování ZP nebo přímotopný elektrokotel. Bude jednat o bivalentní zdroj a
v případě využití pouze EE pak o zdroj bivalentní monoenergetický.
K získávání geotermální energie bude realizována soustava „suchých“ zemních vrtů, které
budou vystrojeny zemními jímacími sondami. Okruh jímání primární energie bude naplněn
lihovou směsí. Vrty jsou po instalaci sond zaplněny a utěsněny jílocementovou směsí a
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nejedná se tedy o vrty jímající k odběru energie podzemní vodu.
Část zdroje s tepelnými čerpadly

Instalovaný výkon tepelných čerpadel je vhodné volit v běžných tuzemských podmínkách
na úrovni mezi 60%-70% celkového potřebného příkonu tepla budovy ( 590 kW ). To je
v tomto případě cca 350-410 kW. Zbývající výkon je pokryt doplňkovým zdrojem (plynový
kotel, elektrokotel ).
Je nutné zohlednit také možnosti v realizaci počtu zemních vrtů, jako zdroje obnovitelné
energie a ten je limitován využitelným pozemkem – využije se ploch v majetku investora
v okolí stavby ( upravované okolí haly, parkovací plochy ). Předpokládaná potřebná
celková délka realizovaných vrtů bude při cca 40-45 vrtech á 120m hloubky celkem asi
4800-5400m. Jednotlivé vrty budou sdruženy do skupin po cca 14-18 vrtech do venkovních
podzemních šachet, ze kterých pak je do objektu vedeno jedno, resp. dvě hlavní potrubí
primáru podle dispozičních podmínek.
Výkon instalovaných TČ bude pak na hranici cca 400 kW. Z toho plyne nutnost
dimenzování doplňkového zdroje podle této hodnoty a bude tedy cca 190 kW.
A - Doplňkový zdroj – plynové kotle

Výkon plynové kotelny bude 190 KW. V této variantě se bude jednat o plynovou kotelnu
III.kategorie ( s výkonem nad 100 kW a do 500 kW ). Z hlediska produkce škodlivin se
jedná o kotelnu do 200 kW, tedy o malý spalovací zdroj – malý zdroj znečištění.
V kotelně budou instalovány jeden, resp. dva nízkoteplotní nebo kondenzační kotle
s výkonem max 190 kW resp. á 95 kW a dále technologie ohřevu teplé vody a distribuční a
regulační systém ÚT.
Topným médiem pro ÚT zde bude topná voda o jmenovitých parametrech pro návrh
systému ÚT i VZT 55o/45oC – bude se jednat o nízkoteplotní systém vzhledem
k možnostem maximální teploty výstupní vody z TČ běžného provedení.
Základní údaje o zdroji s TČ a plynovými kotli

Plynová kotelna bude sloužit jako doplňkový zdroj primární topné vody. Její instalovaný
výkon bude navržen na základě potřeby výkonu k instalovaným TČ. Zásobníky TeV budou
mít instalovaný výkon max 100 kW, objem cca 1600-2000 l. Pro vyrovnání provozu TČ
s aktuálními spotřebami tepla budou ve strojovně instalovány taktovací nádoby o celkovém
objemu cca 3000 l. Plynové kotle jsou do systému vřazeny paralelně. Jsou spínány
v případě nedostatečného výkonu TČ pro spotřebu a dohřívají tedy výstupní TV do
systému na aktuálně požadovanou hodnotu. Jsou provozovány na konstantní výstupní
teplotu a množství tepla jimi dodávaného se řídí směšovacím okruhem.
Základní technické řešení zdroje s TČ a plynovými kotli

Plynová kotelna bude osazena jedním, resp. dvěma nízkoteplotními, resp. kondenzačními
teplovodními kotli s nízkoemisními atmosférickými hořáky o výkonu cca 1x 190 kW, resp.
2x 95 kW. Kotle budou spalovat zemní plyn.
Z hlediska instalovaného výkonu a podle velikosti instalovaných kotlů se bude jednat o
teplovodní nízkotlakou plynovou kotelnu III. kategorie ve smyslu Vyhl. č.91/1993 Sb.
Strojovna s TČ a kotelna bude provozována v plně automatickém režimu a bude vybavena
veškerým předepsaným aktivním zabezpečením. Proti přestoupení maximálního přetlaku
budou osazeny pojistné ventily na zdrojích, změny objemu vody v soustavě budou
vyrovnávány expanzní nádobou s membránou. Soustava bude plněna a doplňována vodou
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přes blokový automatický změkčovač.
Přívod vzduchu pro větrání a pro spalování bude podle možností řešení přívodu a odvodu
vzduchu zajištěno přirozeným způsobem.
Odvod spalin bude ocelovým komínovým průduchem vedeným v šachtě vnitřkem objektu
nebo po fasádě. Při řešení spalinových cest je nutné věnovat pozornost možnému šíření
hlučnosti. Ačkoliv se jedná o kotle s celkově velmi nízkou úrovní hlučnosti, mělo by řešení
spalinové cesty umožnit vsazení tlumiče hluku v případě překročení přípustných hodnot po
změření skutečného stavu za provozu a zohlednit možnost šíření hlučnosti i v řešení
stavebních konstrukcí, a to jak kolem spalinových cest, tak v samotné kotelně.
Zdroj bude produkovat primární topné médium pro navazující rozvody ÚT, napojení VZT o
základní předregulované teplotě s ohledem na vnější podmínky (ekvitermní regulace), kde
doúprava teplotních parametrů a dispozičních tlaků topné vody bude realizována až
v příslušných větvích.
Ohřev TeV bude centrální a bude tedy součástí zdroje. Nepřímotopné zásobníky TeV
s integrovanou výhřevnou plochou budou napojeny na společný výstup z hlavního
primárního rozdělovače v kotelně, kde bude topné médium regulované na konstantní
výstupní teplotu se základní předregulací horní meze teploty podle venkovních podmínek
(může být zajištěno již přímo provozem kotle kotlovou regulací ). Na tuto horní mez budou
také v návrhu přizpůsobeny ohřívače TeV tak, aby bylo možno TeV ohřívat i sníženou
teplotou primáru a bylo tak dosahováno maximální možné účinnosti kotlů.
B - Doplňkový zdroj - elektrokotle

Výkon elektrokotelny bude cca 220 KW. V kotelně bude instalováno 3-6 elektrokotlů
s postupně spínaným výkonem ( s výkonem jednoho kotle 36-72 kW ) a dále technologie
ohřevu teplé vody a distribuční a regulační systém ÚT. Topným médiem pro ÚT zde bude
topná voda o jmenovitých parametrech pro návrh systému ÚT i VZT 55o/45oC – bude se
jednat o nízkoteplotní systém vzhledem k možnostem maximální teploty výstupní vody
z TČ běžného provedení.
Základní údaje o zdroji s TČ a elektrokotli

Elektrokotelna bude sloužit jako doplňkový zdroj primární topné vody. Její instalovaný
výkon bude navržen na základě potřeby výkonu k instalovaným TČ. Zásobníky TeV budou
mít instalovaný výkon max 100 kW, objem cca 1600-2000 l. Pro vyrovnání provozu TČ
s aktuálními spotřebami tepla budou ve strojovně instalovány taktovací nádoby o celkovém
objemu cca 3000 l. Elektrokotle jsou do systému vřazeny paralelně tak, aby v případě
nedostatku výkonu TČ byla topná voda dohřívána na potřebnou teplotu a v požadovaném
množství.
Základní technické řešení zdroje s TČ a elektrokotli

Elektrokotelna bude osazena kotli o celkovém výkonu max 220 kW s postupným spínáním
výkonu.
Elektrokotle jsou spínány v případě nedostatečného výkonu TČ pro spotřebu a dohřívají
výstupní TV do systému na aktuálně požadovanou hodnotu. Jsou provozovány na
zvolenou konstantní výstupní teplotu a množství tepla jimi dodávaného se řídí postupným
připínáním výkonu ( po cca 12 kW výkonu – řešeno jednotlivými spirálami kotlů).
Ostatní technická řešení a charakter kotelny jako teplovodního zdroje je shodný s výše
uvedenými.
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Varianta s realizací zdroje tepla využívající pouze zemní plyn ( ZP )
Celková koncepce zdroje na ZP

V této variantě se bude jednat o plynovou kotelnu II.kategorie (s výkonem nad 500 kW a do
3500 kW ). Z hlediska produkce škodlivin se jedná o kotelnu nad 200 kW, tedy o střední
spalovací zdroj – střední zdroj znečištění.
V kotelně budou instalovány dva nízkoteplotní nebo kondenzační kotle s výkonem á 280320 kW a dále technologie ohřevu teplé vody a distribuční a regulační systém ÚT.
Topným médiem pro ÚT bude topná voda (o jmenovitých parametrech pro návrh systému
ÚT i VZT 75o/60oC) rozvedená potrubím k hlavním stoupacím větvím. Primární topná voda
bude zásobovat jednotlivé větve pro topné okruhy v patrech nebo samostatných zónách navržené s možností přizpůsobení parametrů dle provozu a potřeb měření dodávek tepla
jednotlivým uživatelům, resp. nájemcům. Každá z větví tedy bude umožňovat samostatnou
regulaci teploty topné vody pro ÚT a měření dodaného tepla.
Teplá voda (TeV) bude připravována centrálně v kotelně, kde budou zapojeny
nepřímotopné zásobníkové ohřívače TeV. Ty opět budou navrženy v souladu s provozním
charakterem odběrů a potřebami měření celkových dodávek vody a tepla pro ohřev.
Základní údaje o zdroji na ZP

Plynová kotelna bude sloužit jako zdroj primární topné vody. Její instalovaný výkon bude
navržen na základě výpočtu tepelných ztrát pro potřeby vytápění ploch a podle požadavků
VZT, pro zásobování objektů TeV bude uvažováno se střídavým provozem zdroje, kdy po
dobu ohřevu TUV bude výkon zdroje pro výstup do ÚT a VZT omezen.
Podle zjednodušeného výpočtu tepelných ztrát s uvažováním požadovaných tepelně
technických vlastností stavebních konstrukcí dle ČSN 73 0540-2 v platném znění, lze
uvažovat s potřebným příkonem pro vytápění cca 160 kW, příkonem pro VZT 430 kW a s
celkovým maximálním okamžitým příkonem pro průtokový ohřev TeV cca 100 kW.
Instalovaný výkon kotelny tedy bude navržen podle uvedených hodnot a výše uvedeného
konceptu na hodnotu do max 600 kW ( podle výkonové řady použitých kotlů ). Zásobníky
TeV budou mít instalovaný výkon max 100 kW.
Základní technické řešení zdroje na ZP

Plynová kotelna bude osazena dvěma nízkoteplotními, resp. kondenzačními teplovodními
kotli s nízkoemisními atmosférickými, resp. přetlakovými hořáky o výkonu cca 2x 300 kW.
Kotle budou spalovat zemní plyn.
Z hlediska instalovaného výkonu a podle velikosti instalovaných kotlů se bude jednat o
teplovodní nízkotlakou plynovou kotelnu II. kategorie ve smyslu Vyhl. č.91/1993 Sb.
Kotelna bude provozována v plně automatickém režimu a bude vybavena veškerým
předepsaným aktivním zabezpečením. Proti přestoupení maximálního přetlaku budou
osazeny pojistné ventily na kotlích, změny objemu vody v soustavě budou vyrovnávány
expanzní nádobou s membránou. Soustava bude plněna a doplňována vodou přes blokový
automatický změkčovač.
Přívod vzduchu pro větrání a pro spalování bude podle možností řešení přívodu a odvodu
vzduchu zajištěno přirozeným způsobem.
Odvod spalin bude ocelovým komínovým průduchem vedeným vnitřkem objektu. Při řešení
spalinových cest je nutné věnovat pozornost možnému šíření hlučnosti. Ačkoliv se jedná o
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kotle s celkově velmi nízkou úrovní hlučnosti, mělo by řešení spalinové cesty umožnit
vsazení tlumiče hluku v případě překročení přípustných hodnot po změření skutečného
stavu za provozu a zohlednit možnost šíření hlučnosti i v řešení stavebních konstrukcí, a to
jak kolem spalinových cest, tak v samotné kotelně.
Zdroj bude produkovat primární topné médium pro navazující rozvody ÚT, napojení VZT o
základní předregulované teplotě s ohledem na vnější podmínky (ekvitermní regulace), kde
doúprava teplotních parametrů a dispozičních tlaků topné vody bude realizována až
v příslušných větvích.
Ohřev TeV bude centrální a bude tedy součástí zdroje. Nepřímo topené zásobníky TeV
s integrovanou výhřevnou plochou budou napojeny na společný výstup z hlavního
primárního rozdělovače v kotelně, kde bude topné médium regulované na konstantní
výstupní teplotu se základní předregulací horní meze teploty podle venkovních podmínek
(může být zajištěno již přímo provozem kotle kotlovou regulací ). Na tuto horní mez budou
také v návrhu přizpůsobeny ohřívače TeV tak, aby bylo možno TeV ohřívat i sníženou
teplotou primáru a bylo tak dosahováno maximální možné účinnosti kotlů.
V rámci instalovaného výkonu v této nejhorší variantě je uvažováno s roční spotřebou
zemního plynu 320 000 m3.
Tato varianta s využitím pro vytápění plynové kotelny, je z hlediska preferencí
objednatele na posledním místě. Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti
vlivů na životní prostředí je v rámci předkládaného oznámení vyhodnocena jako
nejhorší možný stav v rámci předkládaného záměru. Každé jiné z popisovaných
řešení lze označit za příznivější dále vyhodnocovanému stavu.

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

Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které bude
způsobeno bouracími, zemními a stavebními pracemi a odvozem výkopové zeminy a
skrývky ornice. Jedná se o odvoz cca 900 m3 ornice a cca 10000 m3 stavební suti
výkopových materiálů. Uvedené bilance budou přibližně vyvolávat v denní době cca 3,75
pohybů TNA/hod. po dobu cca 60 dnů.
Etapa provozu

Dopravní nároky související s předloženým záměrem vychází z funkce a poslání
posuzovaného objektu. Průměrně je předpokládána 4 násobná obměna jednoho
parkovacího místa, což generuje 552 pohybů osobních automobilů a 24 pohybů autobusů;
dále je uvažováno s 8 pohyby TNA v denní době. Lze předpokládat, že některé aktivity
nemusí v rámci multifunkční sportovní haly končit pře 22,00 hod., proto je z celkové
dopravní obslužnosti uvažováno s 15% pohybů v době 22,00 až 24,00 hod.. Celkově je
tedy pro další vyhodnocení imisní a akustické situace uvažováno s následujícími pohyby:
denní doba – 469 pohybů OA, 8 pohybů TNA, 20 pohybů BUS, noční doba (22,00 – 24,00):
83 pohybů OA, 4 pohyby BUS.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Výstavba

Bodové zdroje: Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby nevzniknou.
Liniové zdroje: Liniové zdroje znečištění mohou být představovány provozem nákladní
techniky při bouracích a zemních pracích a při návozu stavebního materiálu v etapě
výstavby. Dle předpokladů a zkušeností s výstavbou rozsahem podobných objektů lze
očekávat maximální dopravní zatížení během terénních úprav a realizace hrubé stavby
kolem 4 pohybů nákladních automobilů/hod. v denní době. Tato etapa bude trvat cca max.
1 měsíc. Areál zařízení staveniště bude napojen na stávající komunikační síť. Odhad
pohybů nákladních automobilů v další etapě výstavby by byl spekulativní. Odhad emisí z
liniových zdrojů v celé etapě výstavby nelze spolehlivě predikovat. Upřesnění těchto údajů
a stanovení četnosti dopravy v průběhu celé etapy výstavby bude možno provést až
v rámci zpracování prováděcích projektů stavby, kdy bude určen dodavatel stavby a dále
budou určeny druhy a množství jednotlivých materiálů a dodávek strojního zařízení.
Plošné zdroje: Za dočasný plošný zdroj znečištění je možné považovat vlastní prostor
staveniště, který může být zdrojem sekundární prašnosti. Při požadavku dodržování
technologické kázně v etapě výstavby je však nezbytné respektovat doporučení uvedené
v další části předkládaného oznámení.
Provoz

a) hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší
Bodové zdroje znečištění ovzduší: energetické zdroje
Proces produkující znečištění:
Kotelna: Na základě vypočtených hodnot je navržen zdroj vytápění o
celkovém
jmenovitém výkonu 640 kW (v kotelně budou instalovány dva nízkoteplotní kotle po 320
kW).
Bilance potřeb zemního plynu
Celkový jmenovitý výkon
Palivo
Maximální potřeba ZP za rok
Parametr
Teplota spalin
Fond provozní doby zdroje
Ekvivalentní průřez komína
Stavební výška komína

: 2 x 320 kW
: zemní plyn
3
-1
: 320 000 m . rok
Jednotky
0
C
hod/rok
2
m
m

0

Tab.: Emise z energetických zdrojů
tuhé znečišťující látky
20
SO2
9,6
NOx
1920
CO
320
org. látky*
64
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C

0

Max 124 C, min 115 C
3 600
0,03 (d = 200 mm)
15,5

emise (kg/rok)
6,40
3,07
614,40
102,40
20,48
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Použité emisní faktory
Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži související s dopravou bylo pracováno s emisními
faktory pro rok 2010, které jsou komentovány v následující části rozptylové studie. V souladu s
novými legislativními opatřeními proto MŽP ČR vydalo jednotné emisní faktory pro motorová
vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí
z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší. Proto byly emisní faktory
určeny pomocí programu MEFA v.02. Pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je určen
PC program MEFA v.02 (Mobilní Emisní FAktory, verze 2002). Tento uživatelsky jednoduchý
program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (µg/km – g/km) pro všechny základní
kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i alternativními plynnými
pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů –
rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel. Program MEFA v.02 umožňuje
výpočet emisních faktorů pro široké spektrum znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky
výfukových plynů, tak i látky rizikové pro lidské zdraví (aromatické a polyaromatické uhlovodíky,
aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které představují hlavní prekurzory tvorby
přízemního ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny). Jedná se o následující sloučeniny:
Anorganické sloučeniny
oxidy dusíku (NOx)
oxid dusičitý (NO2)
oxid siřičitý (SO2)
oxid uhelnatý (CO)
tuhé znečišťující látky (PM, PM10)

Organické sloučeniny
suma uhlovodíků (C xHy)
methan
propan
1,3-butadien
styren
benzen
toluen
formaldehyd
acetaldehyd
benzo(a)pyren

Program MEFA v. 02 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00 autorským
kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité výpočetní vztahy vycházejí
z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této problematice. Při konstrukci
modelu byla zvolena cesta použití již získaných a ověřených emisních dat vozidel z řady testů
v zemích EU. Jako výchozí podklad byla využita databáze HBEFA -„Handbook Emission Factors
for Road Transport“, která představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve
Spolkové republice Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím dalších
zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků emisních testů charakteristických
zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže postihnout emisní charakteristiky jednotlivých
vozidel v plné šíři (jedná se zejména o nákladní vozidla, kde je produkce emisí do značné míry
ovlivněna celkovou hmotností vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající
vozovému parku v České republice a středoevropském regionu. Rovněž v případě organických
látek, které nejsou v emisích standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat potřebné podklady
pro vypracování matematických závislostí modelujících výsledné hodnoty emisních faktorů
v závislosti na jízdním režimu, kategorii motorového vozidla a druhu použitého paliva. Na některé
z prezentovaných emisních faktorů pro organické sloučeniny (např. benzo(a)pyren, styren, 1,3butadien) je proto nutné nahlížet jako na kvalifikované odhady. Matematické vztahy pro výpočet
emisních faktorů pro motorová vozidla budou průběžně zpřesňovány v návaznosti na vývoj stavu
poznání v této problematice a následně bude upravován i program pro jejich výpočet.
Pro určení emisního parametru NOx, a benzenu skupin vozidel OA, LNA a TNA pomocí programu
MEFA byly použity pro rok 2006 následující parametry:
Typ vozidla
OA
LNA
TNA

Palivo
Benzin
Diesel
Diesel
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EURO 1
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Ve výpočtu použité emisní faktory pro rok 2010 jsou sumarizovány v následující tabulce:
ROK 2010
Typ vozidla
OA
TNA
BUS

Emisní
úroveň
EURO 4
EURO 4
EURO 4

Rychlost
(km/h):
50
50
50

Emisní faktor (g/km)
NOx
0,1175
1,4191
3,0755

Benzen
0,0019
0,0075
0,0098

b) plošné zdroje znečištění ovzduší
Plošným zdrojem je prostor parkoviště kde je realizováno za 18 hodin 552 pohybů
osobních automobilů, 24 pohybů autobusů a 8 pohybů TNA. Uvažováno je s 355
provozními dny v roce. Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště a rampy
nákladních automobilů byl pro volnoběh použit předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1
km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném pohybu automobilů a době
volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat následující sumu emisí při použití emisních faktorů
roku 2010:
Tab.: Suma emisí z plošných zdrojů
-1

Plošný zdroj

g.s
0,0017364

NOx
-1
kg.den
0,1500248

-1

t.rok
0,0532588

-1

g.s
1,556E-05

Benzen
-1
kg.den
0,001344

-1

t.rok
0,0004771

c) hlavní liniové zdroje znečištění
Pro výpočet emisí bylo použito již dříve uvedeného modelu, představujícího následující
pohyby: 552 pohybů osobních automobilů, 24 pohybů autobusů a 8 pohybů TNA, přičemž
je uvažováno s 50% rozdělením příjezdů a odjezdů k multifunkční sportovní hale po ulici
Čs. Armády. Pro rok 2010 jsou pak emise z liniových zdrojů souvisejících s provozem
odhadnuty následujícím způsobem:
Tab.: Emise z liniových zdrojů (příspěvky záměru) Čs. Armády
Komunikace
Čs. Armády

NOx
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
t/km.rok
2,084E-06
0,0750124 0,0266294

Benzen
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
1,867E-08
0,000672

-1

t/km.rok
0,0002386

B.III.2. Odpadní vody
Celkové množství vypouštěných odpadních vod
Etapa výstavby
Etapa výstavby předpokládá produkci splaškových odpadních vod. Produkce splaškových
vod vyplývá z celkového uvažovaného počtu pracovníků v etapě výstavby a je
vybilancována v následující tabulce:
Tab.: Předpokládaná spotřeba vody během výstavby:
Poč. pracovníků
Spotřeba/os/směna [l]
3
Spotřeba vody během výstavby [m ]

80
500
1000

Etapa provozu
V etapě provozu připadají v úvahu:
-

splaškové vody
srážkové vody
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Stávající jednotná kanalizace se v území nachází před navrhovaným objektem ve veřejné
komunikaci. Jedná se o sběrač AI o DN 600 mm.
Ze sběrače AI je vybudována kanalizační přípojka AI-4 DN 400 ke stávajícímu objektu,
která bude využita pouze pro stávající aktivity v území.
Koncepčně je kanalizace celého areálu navrhována jako jednotná, zachycení dešťových
vod v areálu je řešeno jako oddílné s předčištěním.
Dešťové vody z parkovišť a zpevněných ploch komunikací budou po předčištění na lapači
ropných látek převedeny do nadřazené kanalizace.
Kanalizační přípojka do areálu je navržena z profilu DN 400 v délce 8,0 m a DN 300
v délce 40,0 m.
Kanalizační stoky na parkovišti jsou navrženy z potrubí DN 250 o celkové délce 185,00 m a
svádějí dešťové vody k odlučovači ropných produktů.
Odlučovač ropných produktů je navržen na odtokové množství 23,23 l/s. Je navržen
odlučovač GSO 5/25 (fy HAKEKO s.r.o., Pardubice) pro celkové zbytkové znečištění cNEL =
0,34 mg /l.
Kolem objektu haly je navržena dešťová kanalizace DN 250 pro zachycení čistých
dešťových vod o celkové délce 160,00 m. Bude napojena do kanalizační přípojky DN 300.
Splaškové odpadní vody

Množství splaškových vod lze recipročně stanovit z výpočtu potřeby vody. Předpokládaná
produkce splaškových vod z objektu haly odpovídá průměrně 36,41 m3/d, tj. 0,42 l/s.
Z kuchyňského provozu budou produkovány odpadní vody s obsahem látek EL. Dle údajů
dodavatele technologie gastroprovozu bude v zařízení produkováno 150 jídel za den.
Množství odpadních vod
150 jídel/den á 25 l/jídlo 3,75 m3/den
Návrh
lapač tuků OT 1/150 (výrobce HAKEKO s.r.o. Pardubice) pro 150 jídel/den.
Bilanční produkce odpadních vod znečištěných EL
3 750 l/den, tj. 0,04 l/s
112,50 m3/měs
1 350 m3/rok
Výpočet množství zbytkového tuku
Produkce látek EL (5 g/jídlo)
Koncentrace EL
Účinnost lapače tuků
Zbytková koncentrace

750 g/d
200,00 mg/l
85 %
30,0 mg/l

Dle provozního řádu kanalizace lze do jednotné kanalizace vypouštět odpadní vody
s obsahem 50 mg EL/l.
Za odlučovačem tuků bude umístěna revizní šachta pro možnost odebírání kontrolních
vzorků čištěné vody.
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Srážkové vody

Z hlediska bilance vznikajících srážkových vod je provedeno vyhodnocení nové bilance
vznikajících srážkových vod, kdy se vychází z ročního úhrnu srážek ve výši 700 mm/rok.
Následující výpočet ročního množství srážkových vod vychází z údajů projektanta o
velikosti zastavěných, zpevněných a nezpevněných ploch v areálu a z ročního úhrnu
srážek ve výši 700 mm/rok.
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
3.411,0
4.961,0
2 234,0

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

3

Qr [m /rok]
2 148,93
2 430,89
156,38
4 736,20

Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje hodnotu přívalového deště
ve výši 143 l/s.ha po dobu 15 minut.
Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
3.411,0
4.961,0
2 234,0

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

Q (l/s)
43,90
49,66
3,20
96,76

3

Qr [m /15 minut]
39,51
44,70
2,88
87,09

Ve vztahu k výše uvedeným očekávaným bilancím srážkových vod je nezbytné uvést, že
se nejedná o absolutní nárůst v uváděných objemech vod, protože již v současné době je
pozemek částečně zastavěn stavebními objekty (1 600 m2) a zbytek tvoří zelené plochy.
Celkový stávající odtok z území tak činí 33,43 l/s. Celková bilance odtoku z řešeného
území tak představuje nárůst v objemu odváděných srážkových vod o 63,33 l/s.
Odlučovač ropných produktů je navržen na odtokové množství 28 l/s (z celkových
zpevněných ploch na komunikace a parkoviště připadá 2 737 m2 – Q (l/s) = 27,40). Je
navržen odlučovač GSO 5/25 (fy HAKEKO s.r.o., Pardubice) pro celkové zbytkové
znečištění cNEL = 0,34 mg /l.

B.III.3. Odpady
Výstavba
Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z vlastního
procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou známy dodavatelé a
budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí smlouvy mezi investorem a
hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel stavby je zodpovědný
za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů
vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného využití nebo
odstranění a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů. Při nakládání s odpady bude upřednostňováno jejich
materiálové nebo jiné využití. Předpokládaná produkce druhů odpadů v období výstavby
je uvedena v tabulce:
Kód
150101
150102
150104
150105
150202
170101
170102
170103

Název odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Čistící tkanina
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky

Kategorie
O/N
O/N
O/N
O/N
N
O
O
O
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Kód
170106
170201
170203
170302
170402
170405
170411
170503
170504
170903
170904
200301
200304

Název odpadu
Směsi betonu, cihel a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
Dřevo
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301
Hliník
Źelezo a ocel
Kabely neuvedené pod 170410
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Zemina a kamení neuvedené pod 170503
Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903
Směsný komunální odpad
Odpad ze septiků a žump

Kategorie
N
O
O
O
O
O
O
N
O
N
O
O
O

Množství všech výše uvedených odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze ve fázi
zpracování tohoto oznámení objektivně určit. Využití, příp. odstranění odpadů vzniklých
v etapě výstavby bude zabezpečeno oprávněnou firmou (firmami). Oznamovatel doloží ke
kolaudaci stavby přehled o druzích a množstvích jednotlivých odpadů vzniklých v etapě
výstavby, včetně způsobu jejich využití či odstranění.
Provoz
Vzhledem k charakteru hodnoceného záměru bude produkce odpadů minimální a druhová
skladba bude odpovídat předpokládanému využití objektů. V rámci provozu lze očekávat
přibližně následující přehled vznikajících odpadů:
Kód
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 06
15 02 03
13 05 03
02 02 03
20 01 01
20 01 39
20 01 21
20 02 01
20 03 01
20 03 03

Název podskupiny nebo druhu odpadu dle Katalogu odpadů
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Směsné obaly
Absorbční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod č.150202
Kaly z lapáků nečistot
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
Papír a lepenka
Plasty
Zářivky nebo ostatní odpad s obsahem rtuti
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Uliční smetky

Kat.
O/N
O/N
O
O
O
N
O
O
O
N
O
O
O

Veškeré opravy a údržba strojního zařízení (vzduchotechnika, chlazení, klimatizace,
vytápění) budou zajišťovány odborným servisem na základě smluvních vztahů. Součástí
smlouvy bude i podmínka, že servisní služba zajistí vyhovující způsob nakládání s odpady,
které vznikly v rámci provedení této servisní činnosti. Před zahájením provozu požádá
provozovatel příslušný orgán o souhlas k nakládání s odpady a předloží provozní řád pro
nakládání s odpady.

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

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

Akustický výkon
LW v dB(A)
-

Hladina akustického tlaku ve
vzdálenosti 1 [m]
LpAr v dB(A)
LpA10 = 80 dB(A)
LpA10 = 83 dB(A)
LpA10 = 85 dB(A)
LpA10 = 83 dB(A)

Doba používání
stroje
Hod/den
4
6
6
3

Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod

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

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

Akustický
výkon
LW v dB(A)
-

Hladina akustického tlaku ve Doba používání
vzdálenosti 1 [m]
stroje
LpAr v dB(A)
hod/den
LpA10 = 79 dB(A)
7
LpA10 = 80 dB(A)
2

92 dB(A)

-

4

-

LpA7 = 81 dB(A)
LpA1 = 80 dB(A)

4
6

Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod

Provoz
V provozu lze odlišit stacionární, plošné a liniové zdroje emisí hluku.
Stacionární zdroje hluku:

Dle čísel zdrojů hluku ve výpisu programu HLUK+ jsou uvedeny zdroje hluku, jejichž
specifikace byla předána oznamovatelem:
Sportovní hala
Sportovní hala bude větrána nuceným způsobem. Centrální bloková jednotka zajistí v hale
jedno-násobnou výměnu vzduchu za hodinu. Jednotka bude směšovací o vzduchovém
výkonu cca 16000m3/h a v zimním období bude zajišťovat přívod minima venkovního
vzduchu. Při max. počtu 150 osob a dávce 30m3/h bude max. množství venkovního
vzduchu 4500m3/h. Centrální jednotka bude umístěna ve strojovně VZT v 4.NP (střední
část). Vzduchotechnické potrubí bude rozvedeno v ocelové konstrukci pod střechou. Do
podhledu budou osazeny koncové přívodní i odsávací elementy. Pro přívod vzduchu
budou použity vyústky se svislým dofukem až 12m. VZT zařízení bude možné používat při
100% cirkulaci k teplovzdušnému přitápění prostoru. Při teplotním spádu vzduchu 10°C je
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max. dotápěcí výkon 50 kW. Z větší části budou tepelné ztráty pokryty teplovodním
vytápěním. VZT zařízení bude řízeno automatickým systémem MaR (měření a regulace).
Zdroj č.1 – výška zdroje 14,25 m, provoz v noci: ano (po dobu 2 hodin), LAeqT (dB)/A/ve
vzdálenosti 10m – 54 dB
Restaurace
Prostor restaurace v 1.NP bude větrán nuceným způsobem. Centrální bloková jednotka
zajistí v restauraci cca 8 až 10-ti násobnou výměnu vzduchu, při dávce 60m3/h/osobu
venkovního vzduchu. Celkem je uvažováno s 56 osobami. Jednotka bude vybavena filtry,
rekuperátorem, vodním ohřívačem, chladičem a ventilátory. VZT zařízení bude řízeno
automatickým systémem MaR.
Zdroj č.2 – výška zdroje 15,25 m, provoz v noci: ne, LAeqT (dB)/A/ve vzdálenosti 10m – 46
dB
Kuchyň
Kuchyň v 1.NP bude větrána nuceným způsobem. Vzduchový výkon zařízení bude určen
v dalším stupni PD dle technologie kuchyně. Předběžně je výkon navržen na průměrnou
20-ti násobnou výměnu vzduchu v kuchyni, tj. cca 12000 m3/h. Jednotka bude vybavena
filtry, rekuperátorem, vodním ohřívačem, chladičem a ventilátory. Nad zdroji tepla a páry
budou osazeny odsávací zákryty s odlučovači tuku. VZT zařízení bude řízeno
automatickým systémem MaR.
Zdroj č.3 – výška zdroje 15,25 m, provoz v noci: ne, LAeqT (dB)/A/ve vzdálenosti 10m – 50
dB
Bowling
Prostor bowlingu v 1.NP bude větrán nuceným způsobem. Centrální bloková jednotka
zajistí v restauraci cca osm výměn vzduchu za hodinu, tj. cca 3000 m3/h. Jednotka bude
vybavena filtry, rekuperátorem, vodním ohřívačem, chladičem a ventilátory. VZT zařízení
bude řízeno automatickým systémem MaR.
Zdroj č.4 – výška zdroje 14,25 m, provoz v noci: ano (po dobu 2 hodin), LAeqT (dB)/A/ve
vzdálenosti 10m – 44 dB
Šatny
Prostory šaten a hygienického zařízení v 1.NP budou větrány nuceným způsobem.
Centrální bloková jednotka zajistí přívod venkovního upraveného vzduchu do šaten o
dávce 20m3/h na šatní skříňku minimálně však 6 výměn za hodinu a dále do chodby, kde
bude zajištěna 2-násobná výměna vzduchu. Znehodnocený vzduch bude odsáván
z hygienických prostor a to při jednotlivých dávkách 25 m3/h na pisoár, 30 m3/h na
umývadlo, 50m3/h na WC a úklid, 150 m3/h na sprchu. Jednotka bude umístěna v centrální
strojovně ve střední části objektu a bude vybavena filtry, rekuperátorem, vodním ohřívačem
a ventilátory. VZT zařízení bude řízeno automatickým systémem MaR.
Zdroj č.5 – výška zdroje 15,25 m, provoz v noci: ano (po dobu 2 hodin), LAeqT (dB)/A/ve
vzdálenosti 10m – 44 dB
Rehabilitace
Prostory rehabilitace v 1.NP budou kompletně větrány nuceným způsobem. Centrální
bloková jednotka zajistí přívod venkovního upraveného vzduchu do rehabilitačních
místností a zajistí tak 6 výměn vzduchu za hodinu. Dále bude přiveden upravený vzduch do
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šaten o dávce 20 m3/h na šatní skříňku minimálně však 6 výměn za hodinu. Znehodnocený
vzduch bude odsáván z míst vzniku nadměrné vlhkosti (sprcha, vany, bazének) a z
hygienických prostor a to při jednotlivých dávkách 25 m3/h na pisoár, 30 m3/h na umývadlo,
50 m3/h na WC a úklid, 150 m3/h na sprchu. Jednotka bude vybavena filtry, rekuperátorem,
vodním ohřívačem a ventilátory. VZT zařízení bude řízeno automatickým systémem MaR.
Zdroj č.6 – výška zdroje 14,25 m, provoz v noci: ne, LAeqT (dB)/A/ve vzdálenosti 10m – 44
dB
Kongresový sál
Prostor kongresového sálu v 2.NP bude větrán nuceným způsobem. Centrální bloková
jednotka zajistí v prostoru cca 6-ti násobnou výměnu vzduchu, při dávce 50m3/h/osobu
venkovního vzduchu. Celkem je uvažováno s 80 osobami. Jednotka bude umístěna
v centrální strojovně ve střední části objektu a bude vybavena filtry, rekuperátorem, vodním
ohřívačem, chladičem a ventilátory. VZT zařízení bude řízeno automatickým systémem
MaR.
Zdroj č.7 – výška zdroje 15,25 m, provoz v noci: ne, LAeqT (dB)/A/ve vzdálenosti 10m – 46
dB
Klubovny
Klubovny v 2.NP budou větrány nuceným způsobem. Celkem se jedná o dvě klubovny
jedna ve východní části a druhá v západní části. Každá klubovna bude mít své vlastní VZT
zařízení. Centrální bloková jednotka o vzduchovém výkonu 1000 m3/h zajistí v prostoru cca
6-ti násobnou výměnu vzduchu, při dávce 50m3/h/osobu venkovního vzduchu. Celkem je
uvažováno s 20 osobami na každou klubovnu. Jednotky budou vybaveny filtrem, vodním
ohřívačem a přívodním ventilátorem. Odsávací ventilátor je samostatně. VZT zařízení bude
řízeno automatickým systémem MaR.
Zdroj č.8 – výška zdroje 14,25 m, provoz v noci: ne, LAeqT (dB)/A/ve vzdálenosti 10m – 44
dB
Zdroj č.9 – výška zdroje 14,25 m, provoz v noci: ne, LAeqT (dB)/A/ve vzdálenosti 10m – 44
dB
Přípravna
Prostor přípravny v 2.NP u kongresového sálu bude větrán nuceným způsobem. Centrální
bloková jednotka o vzduchovém výkonu 1500m3/h zajistí v prostoru cca 15-ti násobnou
výměnu vzduchu. Jednotka bude umístěna v centrální strojovně v západní části objektu a
bude vybavena filtrem, vodním ohřívačem a přívodním ventilátorem. Odsávací ventilátor je
samostatně. VZT zařízení bude řízeno automatickým systémem MaR.
Zdroj č.10 – výška zdroje 15,25 m, provoz v noci: ne, LAeqT (dB)/A/ve vzdálenosti 10m – 42
dB
Stolní tenis
Místnost pro stolní tenis v 3.NP bude větrána nuceným způsobem. Centrální bloková
jednotka o vzduchovém výkonu cca 2200m3/h zajistí v prostoru cca 5-ti násobnou výměnu
vzduchu. Jednotka bude umístěna v centrální strojovně ve střední části objektu a bude
vybavena filtry, rekuperátorem, vodním ohřívačem, vodním chladičem a ventilátory.
V místnosti se uvažuje s počtem 44 osob. VZT zařízení bude řízeno automatickým
systémem MaR.
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Zdroj č.11 – výška zdroje 15,25 m, provoz v noci: ano (po dobu 2 hodin), LAeqT (dB)/A/ve
vzdálenosti 10m – 44 dB
Fitness
Místnost pro fitness v 3.NP bude větrána nuceným způsobem. Centrální bloková jednotka
o vzduchovém výkonu cca 2500 m3/h zajistí v prostoru cca 8 výměn vzduchu za hodinu.
Jednotka bude umístěna v centrální strojovně ve střední části objektu a bude vybavena
filtry, rekuperátorem, vodním ohřívačem, vodním chladičem a ventilátory. VZT zařízení
bude řízeno automatickým systémem MaR.
Zdroj č.12 – výška zdroje 15,25 m, provoz v noci: ano (po dobu 2 hodin),
vzdálenosti 10m – 42 dB

LAeqT (dB)/A/ve

Šatny
Prostory šaten a hygienického zařízení v 3.NP budou větrány nuceným způsobem.
Centrální bloková jednotka zajistí přívod venkovního upraveného vzduchu do šaten o
dávce 20 m3/h na šatní skříňku minimálně však 6 výměn za hodinu. Znehodnocený vzduch
bude odsáván z hygienických prostor a to při jednotlivých dávkách 25m3/h na pisoár, 30
m3/h na umývadlo, 50 m3/h na WC a úklid, 150 m3/h na sprchu. Jednotka bude umístěna
v centrální strojovně ve střední části objektu a bude vybavena filtrem, vodním ohřívačem a
přívodním ventilátorem. Odsávací ventilátor je samostatně. VZT zařízení bude řízeno
automatickým systémem MaR.
Zdroj č.13 – výška zdroje 15,25 m, provoz v noci: ano (po dobu 2 hodin),
vzdálenosti 10m – 42 dB
Situace zdrojů hluku je patrná z následujícího obrázku:
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Liniové zdroje hluku

Liniové zdroje hluku související s vyvolanou dopravou:
Dopravní nároky související s předloženým záměrem vychází z funkce a poslání
posuzovaného objektu. Průměrně je předpokládána 4 násobná obměna jednoho
parkovacího místa, což generuje 552 pohybů osobních automobilů a 24 pohybů autobusů;
dále je uvažováno s 8 pohyby TNA v denní době. Lze předpokládat, že některé aktivity
nemusí v rámci multifunkční sportovní haly končit pře 22,00 hod., proto je z celkové
dopravní obslužnosti uvažováno s 15% pohybů v době 22,00 až 24,00 hod.. Celkově je
tedy pro další vyhodnocení imisní a akustické situace uvažováno s následujícími pohyby:
denní doba – 469 pohybů OA, 8 pohybů TNA, 20 pohybů BUS, noční doba (22,00 – 24,00):
83 pohybů OA, 4 pohyby BUS.
Plošné zdroje hluku:

Plošným zdrojem je prostor parkoviště kde je realizováno za 18 hodin 552 pohybů
osobních automobilů, 24 pohybů autobusů a 8 pohybů TNA. Uvažováno je s 355
provozními dny v roce.
Vibrace
Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací.
Záření
Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.
Při realizaci ani v provozu není předpokládáno provozování otevřených generátorů
vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory obsahovala,
tj. zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků elektromagnetického záření
na zdraví ve smyslu Nařízení vlády 480/2001 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím
zářením. Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi
vysokých frekvencí. Není nutné realizovat opatření, jež by vyloučila indukovaná pole
překračující hodnoty stanovené uvedeným Nařízením vlády 480/2001 Sb.
Zápach
Realizace záměru ani provoz nejsou zdrojem zápachu.
Jiné výstupy
Jiné výstupy ovlivňující významně životní prostředí nejsou známy.
B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
B.III.1. Možnosti vzniku havárií

Z hlediska charakteru předloženého záměru lze za případná rizika označit:
♦ požár objektu
♦ havarijní únik látek škodlivých vodám
B.III.2. Dopady na okolí

Požár
Detailněji problematiku možných havárií nelze řešit v rámci procesu posuzování vlivů na
životní prostředí, protože tento proces probíhá v nejranější fázi přípravy záměru, to je
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v etapě před územním řízením. V etapě zpracování dokumentace o hodnocení vlivů na
životní prostředí je k dispozici pouze omezený soubor údajů o záměru a řada údajů není
k dispozici vůbec. V doporučených opatřeních předkládaného oznámení je k této
problematice formulováno následující doporučení:
•

před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vypracován a předložen ke schválení požární
řád, který bude zahrnovat i problematiku likvidace následků havárií v případě požáru

Možnosti vzniku havárií vozidel na parkovišti
Vzhledem ke skutečnosti, že veškeré dešťové vody ze zpevněných ploch budou do
dešťové kanalizace vypouštěny přes odlučovač ropných látek, lze dopad takovéto havárie
označit za lokální a neprojevující se mimo areál při zajištění řádné funkčnosti navrženého
zařízení na předčištění srážkových vod.
B.III.3. Preventivní opatření

Preventivní opatření, která zmírní riziko vzniku havarijních situací spočívají především ve
volbě bezpečné koncepce prodejny a v konstrukčním a dispozičním řešením objektu dle
platných předpisů a eventuelních dalších požadavků, v realizaci odpovídajících
samočinných systémů kontroly a řízení a v dodržování ustanovení provozní dokumentace.
Nutnou podmínkou zajištění bezpečného provozu je zpracování a dodržování provozních
předpisů. Jiná preventivní opatření vzhledem k charakteru objektu a předpokládaným
aktivitám nejsou tímto oznámením požadována.
B.III.4. Následná opatření

Likvidace následků havárií souvisí zejména s odstraněním a zneškodněním zbytků
hořlavých látek, produktů hoření, znečištění půdy, vody - t.j. zneškodněním jednorázových
a mimořádných odpadů. Tento aspekt bude řešen v plánu opatření pro havarijní únik látek
škodlivých vodám resp. požárním řádu. Vzhledem k lokalizaci objektu není nezbytné
požadovat realizaci dalších následných opatření.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území
Předkládaný záměr je situován do území, které je uzemním plánem určeno k aktivitě
obdobného charakteru. Z uvedených skutečností je patrné, že záměr není v přímém
kontaktu s územním systémem ekologické stability krajiny ani bezprostředně nijak
neovlivňuje žádné chráněné území nebo přírodní park.
Posuzovaná lokalita není součástí žádného zvláště chráněného území dle zákona 114/92
Sb. o ochraně přírody a krajiny. V posuzované lokalitě není žádný VKP registrovaný
orgánem ochrany přírody.
V kontextu šíře ekologické valence (případně míry tolerance ekosystémů vůči změnám) je
možno pro širší zájmové území dovodit, že se v něm prakticky nevyskytují stanoviště se
specifickými nároky (například zbytky rašelinišť nebo rašelinných luk). Jinak nejsou
zastoupena žádná stanoviště stenoekního charakteru s úzkým intervalem míry tolerance ke
změnám, např. kyselá stanoviště písčin, případně vysychavá lada na výchozech
bazičtějšího podloží (amfibolity).
Území je částečně v kategorii ZPF, většinově na plochách ostatních a zastavěných, záměr
nepředstavuje nároky na PUPFL.
Zástavba objekty a souvisejícími plochami významněji nezhorší infiltrační parametry území
s ohledem na rozsah zpevnění.
Ve vlastním zájmovém území nejsou žádné neobnovitelné přírodní zdroje zastoupeny.
Nejvýznamnějším impaktem souvisejícím s posuzovaným záměrem je nárůst frekvence
dopravy a s tím související změny v imisní a akustické situaci v území, tato problematika je
hodnocena v dalších částech předkládaného oznámení.
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném
území
C.2.1.Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Z pohledu klimatického náleží zájmové území do klimatického rajónu MT3, který je možno
charakterizovat následovně: léto krátké (počet letních dnů (20-30), mírné až mírně chladné,
mírně vlhké, přechodné období krátké, mírné jaro a mírný podzim, zima normálně dlouhá,
s mírnými teplotami, suchá, s normálně dlouhou sněhovou pokrývkou, průměrný roční úhrn
srážek kolem 700 mm.
Znečištění ovzduší
V následujícím přehledu jsou uvedeny hodnoty znečištění ovzduší na stanicích AIM
Pardubického kraje se zaměřením na bývalý okres Chrudim. Jsou uvedeny hodnoty NO2 a
benzenu.
Imisní pozadí NO2
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Hodinové LV :
Hodinové MT :
Hodinové TE :
Roční LV :
Roční MT :
Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita
ESVRA
40844
EHSTA
26282

2005
Pardubický
Chrudim
NO2-oxid dusičitý
3
µg/m
200,0
50,0
18
40,0
10,0
Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

ČHMÚ
1139
Svratouch

Automatizovaný
měřicí program
CHLM

ČEZ
1336
Hošťalovice

Automatizovaný
měřicí program
CHLM

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

Roční
hodnoty

50%
95% 50%
Max.
X1q X2q X3q X4q X S
N
Kv
Kv Kv
98%
98%
Datum Datum VoM
Datum
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
Kv
41,5 29,6
0 6,3 28,8 15,3 6,5 9,9 6,7 3,6 9,8 7,5 4,13 364
Max. 19 MV VoL

24.02. 26.02.
67,5

37,5

24.02. 02.12.

0 20,9 24.02.
0

7,5

35,3

0 24,5 24.02.

36

17,6
17,0

90

91

92

91 6,4 1,76

1

7,7 9,4 6,0 6,7 12,5 8,7 4,57 354
20,3

86

87

89

92 7,7 1,67
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Imisní pozadí benzenu

V Pardubickém kraji je tento polutant monitorován pouze na stanici Pardubice – Rosice.
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Roční LV :
Roční MT :

2005
Pardubický
Pardubice
BZN-benzen
3
µg/m
5,0
5,000
Hodinové hodnoty

Organizace:
KMPL Staré č. ISKO
Lokalita

EPAOA
200038
EPAUA
200002

MÚPa
1418
PardubiceRosice
ČHMÚ
1465
Pardubice
Dukla

Typ m.p.
Metoda

Automatizovaný
měřicí program
GCH-FID
Automatizovaný
měřicí program
GCH-PID

95%
Kv
99.9%
Datum
Kv
20,5
4,9
Max.

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

Roční
hodnoty

50%
95% 50%
Max.
X1q X2q X3q X4q X S
N
Kv
Kv Kv
98%
98%
Datum
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
Kv
1,3
5,9
4,2 1,5 2,5 1,0 1,3 2,6 1,9 1,24 300

11.12.

9,4

6,5 23.02.

15,9

2,6

0,6

01.12.

7,5

3,9 29.01.

4,5

5,0
2,6

67

74

0,6 1,4
3,4

89

70
0,3

47

79

89 1,5 2,00

10

0,9 0,83 265
50 0,7 2,28
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C.2.2. Voda
Podzemní voda

Z pohledu hydrogeografického náleží zájmové území do hydrogeologického rajónu 653
Kutnohorské krystalinikum a Železné hory. Horniny krystalinika lze považovat za málo
propustné. Relativně lepší propustnost má zvětralinový plášť a kvartérní pokryv, dále zóna
přípovrchového rozpojení hornin a některé tektonicky porušené zóny. Propustnost závisí
především na charakteru zvětralin a na hustotě, rozevření a výplni puklin. V oblastech
metamorfovaných sedimentů převládá jílovitá složka. K proudění podzemní vody dochází
zejména ve zvětralinovém plášti a pásmu přípovrchového rozpojení. Proudění je víceméně
lokální a k odvodnění dochází obvykle v úrovni místních erozních bází pozvolnými výrony
do povrchových toků. Hladina bývá většinou volná a v nevelké hloubce pod terénem,
v závislosti na morfologii a propustnosti hornin.
Povrchová voda

V bezprostředním okolí plochy výstavby se nenachází žádný vodní tok, který by mohl být
realizací posuzovaného záměru ovlivněn. Není proto nezbytné se touto složkou životního
prostředí dále podrobněji zabývat.
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C.2.3. Půda
Posuzovaný je situován většinově mimo . Se záměrem nesouvisí zábor PUPFL. Z hlediska
BPEJ pro pozemky v kategorii ZPF je aktuální pro oba pozemky BPEJ : 52 611
Popis BPEJ:
1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu

5 - region MT 2 mírně teplý, mírně vlhký; suma teplot nad + 10 °C 2 200 - 2 500; prům. roční teplota 7 - 8 °C;
pravděpodobnost such vegetačních období 15 - 30 %, vláhová jistota 4 - 10

2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce
26 – lužní půdy glejové na nivních uloženinách a spraši; středně těžké, obvykle dočasně zamokřené
podzemní vodou v hloubce 0,5 m – 1,0 m.

4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

svažitost
0 - 3°, rovina
3 - 7°, mírný svah
3 - 7°, mírný svah
3 - 7°, mírný svah
7 -127°, střední svah
7 - 12°, střední svah
12 - 17°, výrazný svah
12 - 17°, výrazný svah
17 - 25° příkrý svah až sráz
17 - 25° příkrý svah až sráz

expozice
všesměrná
všesměrná
jih
sever
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

skeletovitost
žádná
žádná až slabá
slabá
střední
střední
slabá
střední
žádná až slabá
střední až silná
žádná až silná

*)

hloubka
hluboká
hluboká až středně hluboká
hluboká
hluboká
hluboká až středně hluboká
mělká
mělká
hluboká až středně hluboká
hluboká až mělká
hluboká až mělká

*) vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou skeletovitostí

C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Podle geomorfologického členění J. Demka et al. (1987) náleží zájmové území do
provincie Česká vysočina, subprovincie Česko-moravská soustava, podsoustavě
Českomoravská vrchovina (IIC), celku Železné hory (IIC-3).
Z pohledu regionálně-geologického náleží zájmové území kontaktu mezi kutnohorskosvrateckou oblastí a středočeskou oblastí. Západní hranice kutnohorsko-svratecké oblasti
je rovněž tektonická. Východní hranice oblasti odděluje monotónní soubor dvojslídných rul
a migmatitů kutnohorsko-svratecké oblasti od pestrého souboru moravika. Svratecké
krystalinikum je ohraničeno moravikem, hlinskou zónou, moldanubikem a na SV poličským
krystalinikem. Petrograficky je tvořeno převážně dvojslídnými středně až hrubě
lepidoblastickými rulami, migmatity, červenými ortorulami, střídajícími se s vložkami
jemnozrnných rul, vzácněji amfibolitů a řidčeji vápenců, erlánů či skarnů.
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Radonové riziko
Ovlivnění lidského organizmu radonem může pocházet ze 3 zdrojů:
v
v
v

z půdního vzduchu
z podzemní vody
ze stavebních materiálů

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

222

-3

Objemová aktivita Rn (kBg.m ) v půdním vzduchu v základních půdách propustných pro plyny a vodu
nízká
střední
vysoká
méně než 30
méně než 20
méně než 10
30 - 100
20 – 70
10 – 30
více než 100
více než 70
více než 30

V době odevzdání předkládaného oznámení nebyly k dispozici výsledky radonového
průzkumu. Na základě zjištěných hodnot objemové aktivity radonu v půdním vzduchu,
určené plynopropustností základové půdy a geologie podloží bude pozemek příslušně
zařazen. Případná ochrana objektu je pouze technickým problémem bez významnějšího
ovlivnění závěrů procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
C.2.5. Fauna a flora
Základní charakteristiky staveniště

Lokalita se nachází v centru města Skutče v blízkosti sportovního stadionu v okolí stávající
sokolovny. V prostoru je několik staveb určených k demolici a v okolí pouze sekané
trávníky a sporadická ruderální vegetace. Před budovou stávající sokolovny je skupina
stromů, z nichž je většina ve špatném zdravotním stavu. Lípy jsou poškozeny předchozím
ořezem. Nejcennější jsou dva smrky pichlavé rostoucí po stranách čela budovy, jejich
obvody ve výčetní výšce jsou 176 a 150cm.
Geobotanická charakteristika lokality

Fytogeografické členění
Fytogeografická oblast: mezofytikum
Fytogeografický obvod: Českomoravské mezofytikum
Fytogeografický okres: Železné hory
Fytogeografický podokres: Železnohorské podhůří
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998)
černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum)
Flora

Seznam nalezených druhů rostlin
Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující
(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek
Acer platanoides L. cv.Globosum - javor mléč (kulovitý) ++
Aegopodium podagraria L. - bršlice kozí noha
Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný
Arenaria serpyllifolia L. agg. - písečnice douškolistá
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl - ovsík vyvýšený
Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl

39

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HALA S UBYTOVNOU
SKUTEČ – ČS. ARMÁDY č.p. 177
Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

Atriplex patula L. - lebeda rozkladitá
Ballota nigra L. - měrnice černá
Bellis perennis L. - sedmikrása chudobka
Calendula officinalis L. - měsíček lékařský +
Campanula rapunculoides L. - zvonek řepkovitý
Cerastium holosteoides Fries.em.Hyl. subsp.triviale (Spenner)Möschl - rožec obecný luční
Convolvulus arvensis L. - svlačec rolní
Crepis biennis L. - škarda dvouletá
Dactylis glomerata L. - srha laločnatá (+)
Elytrigia repens (L.)Nevsky - pýr plazivý
Festuca rubra L. agg. - kostřava červená
Geum urbanum L. - kuklík městský
Glechoma hederacea L. - popenec obecný
Chelidonium majus L. - vlaštovičník větší
Chenopodium album L. - merlík bílý +
Juniperus squamata Buch-Ham.ex Lamb. cv.Meyeri - jalovec šupinatý ++
Lamium purpureum L. - hluchavka nachová
Lapsana communis L. - kapustka obecná
Leontodon autumnalis L. - máchelka podzimní
Leontodon hispidus L. subsp.hispidus - máchelka srstnatá pravá
Lolium perenne L. - jílek vytrvalý (+)
Lysimachia nummularia L. - vrbina penízková
Picea abies (L.)Karsten - smrk ztepilý (+)
Picea pungens Engelm. - smrk pichlavý ++
Pinus mugo Turra cv. - borovice kleč ++
Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý
Plantago major L. - jitrocel větší
Poa annua L. - lipnice roční
Poa compressa L. - lipnice smáčknutá
Poa cv.pratensis L. - lipnice luční (+)
Prunella vulgaris L. - černohlávek obecný
Ranunculus repens L. - pryskyřník plazivý
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.)Greuter et Burdet - knotovka širolistá bílá
Sisymbrium officinale (L.)Scop. - hulevník lékařský +
Sonchus oleraceus L. - mléč zelinný
Stellaria media (L.)Vill. agg. - ptačinec žabinec
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská
Thuja occidentalis L. - zerav západní ++
Tilia cordata Mill. - lípa srdčitá (+)
Trifolium pratense L. - jetel luční (+)
Trifolium repens L. - jetel plazivý (+)
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - heřmánek nevonný +
Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá
Veronica hederifolia L. agg. - rozrazil břečtanolistý
Veronica chamaedrys L. - rozrazil rezekvítek
Veronica persica Poiret - rozrazil perský +
Viola odorata L. - violka vonná +

Závěr
Na lokalitě nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva
životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. a ani druhy obsažený v Červeném
seznamu cévnatých rostlin České republiky.
Prvky dřevin rostoucích mimo les

Ve vymezeném zájmovém území se vyskytují prvky dřevin rostoucích mimo les.
Inventarizace dřevin včetně odpovídajícího mapového podkladu je doložena v samostatné
příloze předkládaného oznámení.
V následujícím textu jsou uvedeny rozhodující výstupy dendrologického posudku:
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P. č.

Taxon

český název

1
2
3
4
5

Aesculus hippocastanum
Tilia sp.
Tilia sp.
Tilia sp.
Tilia sp.

6

Picea pungens Argentea
Tilia sp.
Tilia sp.
Tilia sp.
Tilia sp.
Tilia sp.

jírovec maďal
lípa
lípa
lípa
lípa
smrk pichlavý
stříbrný
lípa
lípa
lípa
lípa
lípa

Tilia sp.
Tilia sp.
Tilia sp.
Tilia sp.
Tilia sp.
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides
Picea abies
Tilia sp.
Tilia sp.
Tilia sp.

7
8
9
10
11
PŘED SOKOL.
VPRAVO
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Globosum
Globosum
Globosum
Globosum
Globosum
Globosum

27

Picea pungens Argentea

28
29
30
31
32

Tilia sp.
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides

33
34
35
36
37

Juniperus sp.
Pinus mugo
Thuja sp.
Thuja sp.
Thuja sp.

Globosum
Globosum
Globosum
Globosum

INVENTARIZACE DŘEVIN
Průměr Obvod
Šířka
Sad.
Vegetační
Zdravotní
Návrh
kmene kmene koruny
hodn.
Poznámka
prvek
stav
opatření
(cm)
(cm)
(m)
(1-5)
S
95
298
15
1
1
OS
mohutný soliter s parametry PS
ST
60
188
11
2
3
OS,UK ŘADA NA PLOŠE ZŚ PŘED JÍROVCEM - OŠETŘIT
ST
50
157
11
2
3
OS,UK "
ST
35
110
12
2
3
OS,UK "
ST
40
126
11
2
3
OS,UK "
S

60

188

7

1

3

ODS

soliter, vyrůstá ze zpevněné plochy -VLEVO SOKOLOVNY

SK
SK
SK
SK
SK

50
55
45
50
40

157
173
141
157
126

12
11
11
11
11

2
2
2
2
2

3-4
3
3-4
3
3-4

OS,UK
OS,UK
OS,UK
OS,UK
OS,UK

LEVÝ ČTVEREC PŘED SOKOLOVNOU,VLEVO PŘED S.
",UPROSTŘED
", U SILNICE VLEVO
",U SILNICE VPRAVO
", UPROSTŘED VPRAVO

lípa

SK

50

157

11

2

3

OS,UK

", PŘED SOKOLOVNOU VPRAVO

lípa
lípa
lípa
lípa
javor mléč kulovitý
javor mléč kulovitý
javor mléč kulovitý
javor mléč kulovitý
javor mléč kulovitý
javor mléč kulovitý
smrk ztepilý
lípa
lípa
lípa
smrk pichlavý
stříbrný
lípa
javor mléč kulovitý
javor mléč kulovitý
javor mléč kulovitý
javor mléč kulovitý

SK
SK
SK
SK
ST
ST
ST
ST
ST
ST
SK
SK
SK
SK

50
45
55
60
25
25
25
25
8
25
35
35
60
60

157
141
173
188
78
78
78
78
25
78
110
110
188
188

13
11
13
13
1
1
1
1
1
1
4
10
11
11

2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1

3
3-4
3
3-4
4
4
4
3
4
2
4
3-4
3-4
3

OS,UK
OS,UK
OS,UK
OS,UK
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
O2
O2
OS

PRAVÝ ČTVEREC, před sokolovnou vlevo
", vpravo
", vpravo u silnice
", vlevo u silnice
podél ul. ČSA, vyrůstá ze zpevněné plochy, radikálně zmlazen
dtto
dtto
dtto
nová dosadba do stromořadí
podél ul. ČSA, vyrůstá ze zpevněné plochy, radikálně zmlazen
vysoko vyvětvený, větve zasahují do drátů el.vedení, stíní lípu

S

65

204

9

1

2-3

S
ST
ST
ST
ST

65
25
25
25
25

204
78
78
78
78

10
1
1
1
1

1
2
2
2
2

3
4
4
4
4

OS
ODK
ODK
ODK
ODK

podél ul. ČSA
dtto
dtto
dtto

2
2
3
2
4

4
4
4
4
4

ODS
ODS
ODK
ODK
ODS

vícekmenné solitery s ořezanou korunou
poléhavé solitery
vícekmenný soliiter
"
vícekmen s ořezanou korunou

KVALITNÍ, ZACHOVAT - ÚPRAVA CHODNÍKU
zdravý soliter s rozložitou korunou, vyrůstá ze zpevněné
plochy

KEŘE
jalovec
kleč
zerav
zerav
zerav

5
3
1
1
1

2x10
2x10
3x10
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P. č.

Taxon
Vysvětlivky:
Vegetační prvek:

Průměr (obvod) kmene:
Zdravotní stav:

Sadovnická hodnota:

Návrh opatření:
Pěstebná opatření:

Rušená zeleň:

český název

INVENTARIZACE DŘEVIN
Průměr Obvod
Šířka
Sad.
Vegetační
Zdravotní
Návrh
kmene kmene koruny
hodn.
prvek
stav
opatření
(cm)
(cm)
(m)
(1-5)

Poznámka

S - soliter
ST - stromořadí
SS - skupina stromů
měřen ve výšce 130cm
stupeň 1 - poškození nebo defekty minimálního rozsahu bez významnějšího vlivu na existenci jedince
stupeň 2 - poškození významného rozsahu, existence není bezprostředně ohrožena, je však podmíněna realizací pěstebních opatření
stupeň 3 - poškození kritického rozsahu, existence bezprostředně ohrožena
1 - velmi hodnotný strom, zdravý, typický habitus
2 - nadprůměrně hodnotný strom, zdravý, příp. nedostatky významně nesnižují jeho hodnotu
3 - průměrně hodnotný strom s předpokladem střední až dlouhodobé existence
4 - podprůměrně hodnotný strom s předpokladem poměrně krátkodobé existence, pěstebně neperspektivní
5 - velmi málo hodnotný strom, jedinec odumírající či odumřelý
OS - ořez suchých větví
ST - zvýšení statické stability
RG - celková regenerace koruny
UK - uvolnění koruny
ODS - odstranění z důvodů stavby
ODK - odstranění z důvodů kompozičních,estetických
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Cílem dendrologického posudku bylo vytvořit podklad o výchozím stavu dřevin na dotčené
ploše. Na tento výchozí stav jsou dále navrhována pěstební opatření (ošetření
ponechaných dřevin) a rušená zeleň v souvislosti s projektem výstavby .
Nové sportovní zařízení je navrženo v místě stávajícího objektu sokolovny a navazujících
ploch, na kterých je umístěna vzrostlá zeleň.
Kosterní stávající zeleň byla založena formou koncepčních sadových úprav v souvislosti s
výstavbou sokolovny v 50. letech minulého století, je tedy stejnověká, ve stáří cca 50let.
Je tvořena původně pravděpodobně pravidelnou výsadbou lip v širokém pásu mezi
objektem sokolovny a ul. Čs.armády. Lípy byly situovány po obvodu dvou ploch
oboustranně hlavního vstupu do objektu, které mají ve středu kruhové odpočívadlo. Nyní je
zde 10 lip. Dále se jedná o 3 lípy a smrk v travnatém pásu na západním okraji před č.p.
383 a kůlnou, které budou v souvislosti s výstavbou rovněž demolovány a 2 soliterní smrky
pravidelně umístěné oboustranně u sokolovny.
Mladší dosadby jsou menšího rozsahu i významu. Jsou tvořeny stromořadím kulovitých
javorů a smrkem podél ul. Čs.armády.
Do posudku byly zahrnuty i lípy a mohutný jírovec na východně navazující ploše před ZŠ
Komenského (Komenského náměstí) a soliterní lípa za objektem sokolovny, které nebudou
stavbou bezprostředně dotčeny.
Celkem bylo do posudku zahrnuto 32ks stromů a 12ks keřů.

Pohled na dřeviny 17 až 19 – javor mléč kulovitý

Pohled na dřeviny 20 až 22 – javor mléč kulovitý

Pohled na dřeviny 2 až 5 – 1 x jírovec maďal, 4 x lípa

Pohled na dřeviny a keře č. 7 až 12. (lípa) , č.17 až 19 (javor mléč
kulovitý) a č. 33 (jalovec) a 34 (kleč)
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Pohled na dřeviny a keře č. 7 až 12. (lípa) , č.17 až 19 (javor mléč
kulovitý) a č. 33 (jalovec) a 34 (kleč)

Pohled na dřeviny a keře č.13 až 16 (lípa), č. 33 (jalovec) a 34
(kleč)

Pohled na strom č. 6 (smrk pichlavý stříbrný)

Pohled na strom č. 27 (smrk pichlavý stříbrný)

Pohled na strom č. 28 (lípa)

Pohled na strom č. 33 (jalovec)

Fauna

Problematika je podrobněji řešena v rámci dendrologického průzkumu, který je
samostatnou přílohou předkládaného oznámení. Lokalita byla s ohledem na termín zadání
navštívena jednou, a to v polovině března roku 2007. Pozornost byla věnována savcům,
ptákům a případným pozůstatkům po bezobratlých organizmech. U všech jmenovaných
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skupin byla zjišťována především přítomnost zvláště chráněných druhů resp. druhů
uvedených ve vyhlášce 395/92 Sb.
Plži (Gastropoda)
Na lokalitě nebyl zjištěn žádný ze zástupců. Důvodem byla skutečnost, že již proběhly jarní
úklidové práce v parku a park byl prakticky zameten (viz fotografie v příloze). Na lokalitě se
nepodařilo najít schránky z měkkýšů z minulé vegetační sezóny.
Obojživelníci
Nebyli prokázáni. Tato skutečnost je způsobena poměrně brzkou roční dobou. Na lokalitě
není žádná souvislá voní plocha trvalého charakteru. Z toho důvodu je možné vyloučit
přítomnost rozmnožujících se populací obojživelníků na lokalitě. Na lokalitě nelze ani
s jistotou očekávat přítomnost druhu se synantropním charakterem výskytu (ropucha
obecná). Důvodem je malý počet příhodných úkrytů a nevhodně rozmístěná svítidla, která
by lákala hmyz.
Plazi
Nebyli prokázáni. Tato skutečnost je způsobena poměrně brzkou roční dobou.
Ptáci
V následující tabulce jsou uvedeny druhy zjištěné v posuzovaném území. Je li v kolonce
uveden znak + znamená souhlas s hlavičkou tabulky. Je li uveden znak ? nelze tuto
skutečnost jednoznačně potvrdit. Je-li v kolonce uveden znak – není předpoklad že vazba
uvedená v hlavičce je platná. Znak § uvádí, že druh je chráněn zákonem 114/92 Sb., resp,
že je uveden ve vyhlášce 395/92. Pro potřeby tohoto hodnocení není důležitá úroveň
ochrany (je-li ohrožený, silně nebo kriticky ohrožený).
Ptáci

Hnízdí

Brhlík lesní (Sitta europaea)

?

Červenka obecná (Erithacus rubecula)
Drozd zpěvný (Turdus philomelos)
Holub hřivnáč (Columba palumbus)
Kavka obecná (Corvus monedula)
Kos černý (Turdus merula)
Pěnkava obecná (fringila coelebs)
Poštolka obecná (Falco tinnunculus)
Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
Sýkora koňadra (Parus major)
Sýkora modřinka (Parus coeruleus)
Vrabec polní (Passer montanus)
Zvonek zelený (Carduelis chloris)

?
?
+
+
+
+
+
?
?

Potravní
vazba
?

Vyhláška 395

Poznámka
Lokalitu navštěvuje náhodně,
pravděpodobně hnízdí mimo lokalitu.

-

-

§

Zjištěno hnízdí chování.
Hnízdí pravděpodobně v blízkém sídlišti

Hnízdí pravděpodobně na budově školy

?
-

Poznámky k třídě ptáci: Kavka obecná je silně ohroženým druhem podle vyhlášky 395/92 Sb. Nad
lokalitou bylo zjištěno hejno cca 30kex. Hnízdění však na lokalitě nelze očekávat (budovy
nevykazovaly vhodné letové otvory do půdních prostor). Hnízdění lze očekávat na přilehlém sídlišti.
Tady je třeba připomenout, že některé z domů byly rekonstruované a zřejmě již došlo ke ztrátě
hnízdních možností na těchto domech pro druh kavka obecná.
Poštolka obecná hnízdí pravděpodobně nad hodinami na budově školy (viz fotografie v příloze).
Bylo zjištěno teritoriální chování tohoto druhu. Totéž platí o druhu holub hřivnáč. Jeho hnízdo lze
očekávat ve vrcholové partii smrku stříbrného blíže k budově školy. Posun k synantropnímu
způsobu života uvedeného druhu je v posledních letech běžný.
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Savci
Krtek obecný – Talpa europea
Hraboš polní - Microtus arvalis
Myšice druhy – Apodemus sp
Poznámky k některým druhům
Savci byli prokázáni buď zvukovými projevy nebo pobytovými značkami. Nebyl prováděn
jejich odchyt, nebo lov. Jedná se o běžné druhy savců, které se vyskytují v širším území.
Lesní porosty

Nejsou v dosahu zájmového území.
Lokality evropského významu

Zájmové území záměru není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve
smyslu § 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu
těchto lokalit ve smyslu příloh NV č. 132/2005 Sb. Zájmové území záměru není v kontaktu
ani v kolizi s žádnou z ptačích oblastí na území ČR podle § 45e tohoto zákona ve smyslu
některého z vydaných Nařízení vlády ČR k vymezení konkrétních ptačích oblastí na území
České republiky. Tato skutečnost vyplývá ze stanoviska Krajského úřadu Pardubického
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, které je doloženo v příloze 1
předkládaného oznámení.
Významná stanoviště a biotopy
V kontextu šíře ekologické valence (případně míry tolerance ekosystémů vůči změnám) je
možno pro širší zájmové území dovodit, že se v něm nevyskytují žádná stanoviště se
specifickými nároky. Nejsou zastoupena ani stanoviště stenoekního charakteru s úzkým
intervalem míry tolerance ke změnám, např. oligotrofní rašeliniště, kyselá stanoviště
původních písčin, případně vysychavá lada na hadcích, vápencích atp., ani stanoviště
zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů, vyžadujících velmi specifické
podmínky z hlediska hydrických či trofických poměrů stanoviště.
Zvláště chráněná území

Záměr se nachází zcela mimo polohu zvláště chráněných území přírody, žádná ZCHÚ
nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, ani
zprostředkovaně.
Území přírodních parků

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
Významné krajinné prvky

Nejsou polohou oznamovaného záměru přímo dotčeny, poněvadž jde o prostory na
antropogenních stanovištích areálu bývalého průmyslového podniku, ve výrazně
pozměněných poměrech.
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C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz
Územní systém ekologické stability

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

Krajinný ráz je definován v ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jako zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je
chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného
rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na
zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant
krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
S ochranou krajinného rázu úzce souvisí i ochrana významných krajinných prvků, které
jsou cit. zákonem definovány jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná
část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením, využívají se pouze
tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich
ekologicko-stabilizační funkce (ust. § 3 písm. b/ a §4 odst. 2 zákona č. 114/1992
Sb.).
dána kvalitativními parametry zastoupených
ekosystémů, vysokou četností jednotlivých typů ekosystémů (vysoká biologická
rozmanitost),
harmonickým charakterem interakcí mezi ekosystémy a výraznými
přírodními dominantami krajiny. Zájmové území má sníženou přírodní hodnotou, která je
patrná z celkového charakteru plochy pro uvažovanou výstavbu.
Přírodní

hodnota

krajinného rázu je

Kulturní a historická dominanta krajiny je zpravidla stavební objekt, hmotově vynikající nad

terénem i okolní zástavbou a esteticky pozitivně působící svým vzhledem.
V zájmovém území se nenachází žádné hodnotné kulturní a historické dominanty
krajiny.
C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání
Charakter městské čtvrti

Zájmové území je možno pokládat za výrazně urbanizovanou krajinu, obsahující sídelní
zástavbu, výrazný podíl infrastrukturních prvků, vizuálně určujících právě urbanizovaný
charakter.
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Základní charakteristika města je patrná z následujících údajů:
Katastrální výměra: 3542 ha
Počet obyvatel: 5400
Z toho v produktivním věku: 2700
Průměrný věk: 37,8

Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky
Zvláště chráněná území

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, ani
zprostředkovaně. Záměr je navržen do prostoru, ve kterém se přírodní území s parametry
na zvláštní ochranu nedochovaly.
Území přírodních parků

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
Významné krajinné prvky

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčeny, poněvadž jde o prostory na stávajících,
dlouhodobě intenzivně využívaných polích. Lesní porosty, vodní toky i údolní nivy jsou
dostatečně vzdáleny od zájmového území výstavby. Území nemá parametry na registraci
VKP podle § 6 zákona č.114/1992 Sb.
Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

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

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

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

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

Vztah stavby k územnímu plánu města Skuteč je doložena v příloze předkládaného
oznámení.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky
Výstavba

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

Z hlediska etapy výstavby ve vztahu k nejbližším trvale obydleným objektům a při
respektování výše uvedených doporučení lze záměr považovat za realizovatelný.
Výstavba – hluk
Etapa výstavby bude zdrojem hluku ve vztahu k obyvatelstvu nejbližší obytné zástavby. Na
úrovni předkládaného oznámení sice lze specifikovat rozhodující zdroje hluku, objektivně
obtížné bez znalosti zhotovitele stavby a jeho POV je vyhodnotit etapu výstavby z hlediska
konkrétní akustické zátěže. Z hlediska etapy výstavby jsou proto formulována pro další
projektovou přípravu následující doporučení:
• součástí dokumentace pro stavební povolení bude hluková studie pro etapu výstavby, která bude
vycházet z POV stavby a upřesněných znalostí o nasazení jednotlivých stavebních mechanismů a
která bude dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby
• vlastní výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který
pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu

vyloučí možnost narušení faktorů

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

Provoz
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
n znečištění ovzduší
n hluk
n znečištění vody a půdy
n havarijní stavy
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Znečištění ovzduší

Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného oznámení, v rozptylové
studii jsou řešeny bodové, liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší související
s provozem posuzovaného záměru. Řešen je příspěvek posuzovaného záměru k imisní
zátěži.
Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin byl proveden s využitím programu SYMOS
97, verze 2006. Ve vztahu k vypočteným příspěvkům k imisní zátěži se nejedná o změnu,
která by představovala významnější změnu oproti stavu bez realizace záměru.
Hluk

Posuzovaný záměr bude představovat provoz nových stacionárních a dopravních (liniových
a plošných zdrojů ) hluku. Pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na akustickou situaci
v území byla vypracována akustická studie, posuzující změny v akustické situaci v lokalitě
před a po realizaci záměru.
Řešené varianty

Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen ve 2
variantách a vychází ze vstupních podkladů, které byly zadány objednatelem a upraveny
pro využití výpočtovým programem HLUK+, verze 7.62:

Ve vyhodnocení akustické situace jsou řešeny následující varianty:
VARIANTA 1 – stávající stav: Stávající stav akustické situace v území, den a noc
VARIANTA 2 – výhledový stav: Výhledový stav v území při realizaci záměru , den a noc
Výpočtové body akustické studie

V rámci vyhodnocení akustické situace v území bylo řešeno v 1 výpočtové oblasti pro
celkem 7 modelově zvolených výpočtových bod reprezentujících nejbližší objekty obytné
zástavby, které jsou dokladovány následujícím podkladem a fotodokumentací:
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Situace výpočtových bodů
VB 5

VB 1

VB 2

VB 3

VB 4

VB 6

VB 7

Fotodokumentace výpočtových bodů:

VB 1

VB 2
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VB 3

VB 4

VB 5

VB 6

VB 7

Vstupní údaje pro výpočet

Varianta 0 – stávající stav:
V této variantě je řešena stávající akustická situace v zájmovém území, která je
reprezentovaná stávající dopravou na ulici Čs. Armády. Frekvence dopravy na této
komunikaci nebyla sčítána, bylo proto nezbytné v rámci zpracování předkládaného
oznámení provést orientační šetření, ze kterého vyplynuly následující údaje o dopravě na
této komunikaci:
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OA + M
00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24

LNA

8
5
5
10
25
44
62
64
59
66
58
55
68
60
71
73
62
45
48
25
20
14
9
10
966

TNA
0
0
0
0
0
2
2
3
2
3
2
2
1
1
1
2
2
1
1
0
0
0
0
0
25

0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
8

Celkem den:
06-07
07-08
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22

OA + M
62
64
59
66
58
55
68
60
71
73
62
45
48
25
20
14
850

LNA

TNA
2
3
2
3
2
2
1
1
1
2
2
1
1
0
0
0
23

1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
8

Celkem noc:
OA + M
00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
22-23
23-24

8
5
5
10
25
44
9
10
116

LNA

TNA
0
0
0
0
0
2
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Varianta 1 – výhledový stav:
Liniové zdroje:

Dopravní nároky související s předloženým záměrem vychází z funkce a poslání
posuzovaného objektu. Průměrně je předpokládána 4 násobná obměna jednoho
parkovacího místa, což generuje 552 pohybů osobních automobilů a 24 pohybů autobusů;
dále je uvažováno s 8 pohyby TNA v denní době. Lze předpokládat, že některé aktivity
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nemusí v rámci multifunkční sportovní haly končit pře 22,00 hod., proto je z celkové
dopravní obslužnosti uvažováno s 15% pohybů v době 22,00 až 24,00 hod. Celkově je tedy
pro další vyhodnocení imisní a akustické situace uvažováno s následujícími pohyby: denní
doba – 469 pohybů OA, 8 pohybů TNA, 20 pohybů BUS, noční doba (22,00 – 24,00): 83
pohybů OA, 4 pohyby BUS. Ve výhledovém stavu je tedy uvažováno s následující
dopravou na Čs. Armády:
Celkem den:
OA + M
1 319

LNA

TNA
23

36

Celkem noc:
OA + M
199

LNA

TNA
2

4

Plošné zdroje:

Celkově je tedy pro další vyhodnocení imisní a akustické situace uvažováno
s následujícími pohyby: denní doba – 469 pohybů OA, 8 pohybů TNA, 20 pohybů BUS,
noční doba (22,00 – 24,00): 83 pohybů OA, 4 pohyby BUS.
Stacionární zdroje hluku:

Dle čísel zdrojů hluku ve výpisu programu HLUK+ jsou uvedeny zdroje hluku, jejichž
specifikace byla předána oznamovatelem a uvedena podrobněji v předcházející části
předkládaného oznámení:
Sportovní hala
Zdroj č.1 – výška zdroje 14,25 m, provoz v noci: ano (po dobu 2 hodin), LAeqT (dB)/A/ve
vzdálenosti 10m – 54 dB
Restaurace
Zdroj č.2 – výška zdroje 15,25 m, provoz v noci: ne, LAeqT (dB)/A/ve vzdálenosti 10m – 46
dB
Kuchyň
Zdroj č.3 – výška zdroje 15,25 m, provoz v noci: ne, LAeqT (dB)/A/ve vzdálenosti 10m – 50
dB
Bowling
Zdroj č.4 – výška zdroje 14,25 m, provoz v noci: ano (po dobu 2 hodin), LAeqT (dB)/A/ve
vzdálenosti 10m – 44 dB
Šatny
Zdroj č.5 – výška zdroje 15,25 m, provoz v noci: ano (po dobu 2 hodin), LAeqT (dB)/A/ve
vzdálenosti 10m – 44 dB
Rehabilitace
Zdroj č.6 – výška zdroje 14,25 m, provoz v noci: ne, LAeqT (dB)/A/ve vzdálenosti 10m – 44
dB
Kongresový sál
Zdroj č.7 – výška zdroje 15,25 m, provoz v noci: ne, LAeqT (dB)/A/ve vzdálenosti 10m – 46
dB
Klubovny
Zdroj č.8 – výška zdroje 14,25 m, provoz v noci: ne, LAeqT (dB)/A/ve vzdálenosti 10m – 44
dB
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Zdroj č.9 – výška zdroje 14,25 m, provoz v noci: ne, LAeqT (dB)/A/ve vzdálenosti 10m – 44
dB
Přípravna
Zdroj č.10 – výška zdroje 15,25 m, provoz v noci: ne, LAeqT (dB)/A/ve vzdálenosti 10m – 42
dB
Stolní tenis
Zdroj č.11 – výška zdroje 15,25 m, provoz v noci: ano (po dobu 2 hodin), LAeqT (dB)/A/ve
vzdálenosti 10m – 44 dB
Fitness
Zdroj č.12 – výška zdroje 15,25 m, provoz v noci: ano (po dobu 2 hodin),
vzdálenosti 10m – 42 dB

LAeqT (dB)/A/ve

Šatny
Zdroj č.13 – výška zdroje 15,25 m, provoz v noci: ano (po dobu 2 hodin),
vzdálenosti 10m – 42 dB

LAeqT (dB)/A/ve

Použitá metoda výpočtu

Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit programový produkt HLUK+,
verze 7.62 profi, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného
dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území. Použití uvedeného výpočtového programu
pro posuzování hluku ve venkovním prostředí je akceptováno dopisem Hlavního hygienika
České republiky č.j. HEM / 510 - 3272 - 13.2.9695 ze dne 21. února 1996.
Předpokládaná nejistota vlastního predikčního modelu podle autora metodiky RNDr.
Liberka je Um = 1,4 až 1,6 dB.
Hygienické limity

Zjištěný stav akustické situace ve vnějším prostoru (ať už na základě měření, výpočtů, či
na základě obojího) se posuzuje podle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Výtah z Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
§ 11
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech

(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve venkovním
prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní
hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V
denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době
pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových
komunikací, a dráhách, a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T
stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
(2) Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími při střelbě z lehkých zbraní,
explozí výbušnin s hmotností pod 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při vzájemném nárazu tuhých
těles, se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T podle odstavce 1.
(3) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku C LCeq,T a současně
i průměrnou hladinou expozice zvuku C LCE jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a
na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější hodinu (LCeq,1h).
(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se
rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k
tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky nebo
má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se další korekce -5 dB.
(5) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C vysokoenergetického impulsního hluku se
stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina
akustického tlaku C LCeq,T se vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
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(6) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z leteckého provozu se vztahuje na
charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A
LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50
dB.
(7) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se stanoví
tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle
odstavce 4 přičte korekce přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Hygienický limit
v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk ze stavební činnosti pro dobu mezi 7. a 21.
hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

Důsledky pro řešení studie

Z dikce Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. vyplývají následující limity nejvýše přípustných
hodnot hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru ve vzdálenosti 2 m před fasádou
obytných a ostatních chráněných objektů a v prostoru, který je využíván k rekreaci, sportu,
léčení, zájmové a jiné činnosti. K výpočtovým bodům nelze uplatnit žádnou korekci, platí
tedy hladiny akustického tlaku 40 dB (A) pro noční dobu, respektive 50 dB pro noční dobu.
Z hlediska provozu na komunikaci ve vztahu k řešeným výpočtovým bodům lze za limitní
hladiny akustického tlaku označit pro denní dobu 55 dB, pro noční dobu 45 dB.
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Výsledky výpočtu pro etapu provozu
V následujícím přehledu jsou prezentovány výsledky výpočtu pro stávající a výhledový
stav.
Varianta 0 – stávající stav – den

HLUK+ verze 7.62 profiX
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2007\SKUTEC\HLUK+\VARIANTA0..ZAD
Vytištěno: 2.4.2007 7:38
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 410.7; 304.4 | 50.9 |
| 50.9 |
|
|
| 1 |
6.0 | 410.7; 304.4 | 50.9 |
| 50.9 |
|
|
| 1 |
9.0 | 410.7; 304.4 | 50.9 |
| 50.9 |
|
|
| 2 |
3.0 | 405.5; 259.9 | 49.3 |
| 49.3 |
|
|
| 2 |
6.0 | 405.5; 259.9 | 49.3 |
| 49.3 |
|
|
| 2 |
9.0 | 405.5; 259.9 | 49.3 |
| 49.3 |
|
|
| 3 |
3.0 | 408.5; 220.6 | 48.4 |
| 48.4 |
|
|
| 3 |
6.0 | 408.5; 220.6 | 48.4 |
| 48.4 |
|
|
| 3 |
9.0 | 408.5; 220.6 | 48.4 |
| 48.4 |
|
|
| 4 |
3.0 | 353.6; 199.3 | 44.2 |
| 44.2 |
|
|
| 4 |
6.0 | 353.6; 199.3 | 44.2 |
| 44.2 |
|
|
| 4 |
9.0 | 353.6; 199.3 | 44.2 |
| 44.2 |
|
|
| 5 |
3.0 | 422.7; 361.3 | 55.2 |
| 55.2 |
|
|
| 6 |
3.0 | 416.2; 136.2 | 48.8 |
| 48.8 |
|
|
| 6 |
6.0 | 416.2; 136.2 | 48.8 |
| 48.8 |
|
|
| 6 |
9.0 | 416.2; 136.2 | 48.8 |
| 48.8 |
|
|
| 7 |
3.0 | 395.3; 144.0 | 54.2 |
| 54.2 |
|
|
| 7 |
6.0 | 395.3; 144.0 | 54.2 |
| 54.2 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta 0 – stávající stav – noc

HLUK+ verze 7.62 profiX
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2007\SKUTEC\HLUK+\VARIANTA0N.ZAD
Vytištěno: 2.4.2007 7:34
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 410.7; 304.4 | 42.2 |
| 42.2 |
|
|
| 1 |
6.0 | 410.7; 304.4 | 42.2 |
| 42.2 |
|
|
| 1 |
9.0 | 410.7; 304.4 | 42.2 |
| 42.2 |
|
|
| 2 |
3.0 | 405.5; 259.9 | 40.5 |
| 40.5 |
|
|
| 2 |
6.0 | 405.5; 259.9 | 40.5 |
| 40.5 |
|
|
| 2 |
9.0 | 405.5; 259.9 | 40.5 |
| 40.5 |
|
|
| 3 |
3.0 | 408.5; 220.6 | 39.6 |
| 39.6 |
|
|
| 3 |
6.0 | 408.5; 220.6 | 39.6 |
| 39.6 |
|
|
| 3 |
9.0 | 408.5; 220.6 | 39.6 |
| 39.6 |
|
|
| 4 |
3.0 | 353.6; 199.3 | 35.4 |
| 35.4 |
|
|
| 4 |
6.0 | 353.6; 199.3 | 35.4 |
| 35.4 |
|
|
| 4 |
9.0 | 353.6; 199.3 | 35.4 |
| 35.4 |
|
|
| 5 |
3.0 | 422.7; 361.3 | 46.5 |
| 46.5 |
|
|
| 6 |
3.0 | 416.2; 136.2 | 40.0 |
| 40.0 |
|
|
| 6 |
6.0 | 416.2; 136.2 | 40.0 |
| 40.0 |
|
|
| 6 |
9.0 | 416.2; 136.2 | 40.0 |
| 40.0 |
|
|
| 7 |
3.0 | 395.3; 144.0 | 45.4 |
| 45.4 |
|
|
| 7 |
6.0 | 395.3; 144.0 | 45.4 |
| 45.4 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta 1 – výhledový stav – den

HLUK+ verze 7.62 profiX
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2007\SKUTEC\HLUK+\VARIANTA1.ZAD
Vytištěno: 2.4.2007 8:15
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 410.7; 304.4 | 52.5 | 32.9 | 52.5 |
|
|
| 1 |
6.0 | 410.7; 304.4 | 52.5 | 35.6 | 52.6 |
|
|
| 1 |
9.0 | 410.7; 304.4 | 52.5 | 38.0 | 52.7 |
|
|
| 2 |
3.0 | 405.5; 259.9 | 50.9 | 33.8 | 51.0 |
|
|
| 2 |
6.0 | 405.5; 259.9 | 50.9 | 36.8 | 51.1 |
|
|
| 2 |
9.0 | 405.5; 259.9 | 50.9 | 39.2 | 51.2 |
|
|
| 3 |
3.0 | 408.5; 220.6 | 49.2 | 35.8 | 49.4 |
|
|
| 3 |
6.0 | 408.5; 220.6 | 49.2 | 35.7 | 49.4 |
|
|
| 3 |
9.0 | 408.5; 220.6 | 49.2 | 38.5 | 49.6 |
|
|
| 4 |
3.0 | 353.6; 199.3 | 45.2 | 26.0 | 45.3 |
|
|
| 4 |
6.0 | 353.6; 199.3 | 45.2 | 27.5 | 45.3 |
|
|
| 4 |
9.0 | 353.6; 199.3 | 45.2 | 33.5 | 45.5 |
|
|
| 5 |
3.0 | 422.7; 361.3 | 55.5 | 19.0 | 55.5 |
|
|
| 6 |
3.0 | 416.2; 136.2 | 49.1 | 31.3 | 49.2 |
|
|
| 6 |
6.0 | 416.2; 136.2 | 49.1 | 32.0 | 49.2 |
|
|
| 6 |
9.0 | 416.2; 136.2 | 49.1 | 34.8 | 49.3 |
|
|
| 7 |
3.0 | 395.3; 144.0 | 54.4 | 17.7 | 54.4 |
|
|
| 7 |
6.0 | 395.3; 144.0 | 54.4 | 22.5 | 54.4 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta 1 – výhledový stav – noc

HLUK+ verze 7.62 profiX
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2007\SKUTEC\HLUK+\VARIANTA1N.ZAD
Vytištěno: 2.4.2007 8:25
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 410.7; 304.4 | 43.3 | 31.1 | 43.6 |
|
|
| 1 |
6.0 | 410.7; 304.4 | 43.3 | 33.4 | 43.7 |
|
|
| 1 |
9.0 | 410.7; 304.4 | 43.3 | 34.9 | 43.9 |
|
|
| 2 |
3.0 | 405.5; 259.9 | 41.6 | 31.6 | 42.0 |
|
|
| 2 |
6.0 | 405.5; 259.9 | 41.6 | 34.0 | 42.3 |
|
|
| 2 |
9.0 | 405.5; 259.9 | 41.6 | 35.5 | 42.5 |
|
|
| 3 |
3.0 | 408.5; 220.6 | 40.3 | 32.0 | 40.9 |
|
|
| 3 |
6.0 | 408.5; 220.6 | 40.3 | 32.3 | 40.9 |
|
|
| 3 |
9.0 | 408.5; 220.6 | 40.3 | 33.9 | 41.2 |
|
|
| 4 |
3.0 | 353.6; 199.3 | 36.2 | 20.5 | 36.3 |
|
|
| 4 |
6.0 | 353.6; 199.3 | 36.2 | 23.4 | 36.4 |
|
|
| 4 |
9.0 | 353.6; 199.3 | 36.2 | 32.1 | 37.6 |
|
|
| 5 |
3.0 | 422.7; 361.3 | 46.8 | 16.9 | 46.8 |
|
|
| 6 |
3.0 | 416.2; 136.2 | 40.4 | 27.8 | 40.6 |
|
|
| 6 |
6.0 | 416.2; 136.2 | 40.4 | 29.0 | 40.7 |
|
|
| 6 |
9.0 | 416.2; 136.2 | 40.4 | 30.7 | 40.8 |
|
|
| 7 |
3.0 | 395.3; 144.0 | 45.7 | 15.1 | 45.7 |
|
|
| 7 |
6.0 | 395.3; 144.0 | 45.7 | 20.1 | 45.7 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

64

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HALA S UBYTOVNOU
SKUTEČ – ČS. ARMÁDY č.p. 177
Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

65

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HALA S UBYTOVNOU
SKUTEČ – ČS. ARMÁDY č.p. 177
Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

Výsledky výpočtů
Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen v již
uvedených variantách a vycházel ze vstupních podkladů, které byly zadány objednatelem
a upraveny pro využití výpočtovým programem HLUK+, verze 7.57 profi. Řešeny byly
následující varianty:
VARIANTA 0: stávající stav: řeší stávající stav akustické situace v území bez realizace
posuzovaného záměru, den a noc
VARIANTA 1: výhledový stav: řeší výhledový stav v území při realizaci záměru na
shodném komunikačním systému, den a noc
V následujícím přehledu je provedeno porovnání stávajících a výhledových hodnot
akustického tlaku ve zvolených výpočtových bodech v etapě provozu :
Tab.: Porovnání řešených variant - den
D – doprava, P – průmysl, C – celkem - DEN
v.bod
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
6
6
6
7
7

Výška (m)
3.0
6.0
9.0
3.0
6.0
9.0
3.0
6.0
9.0
3.0
6.0
9.0
3.0
3.0
6.0
9.0
3.0
6.0

D
50,9
50,9
50,9
49,3
49,3
49,3
48,4
48,4
48,4
44,2
44,2
44,2
55,2
48,8
48,8
48,8
54,2
54,2

V0
P
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

C
50,9
50,9
50,9
49,3
49,3
49,3
48,4
48,4
48,4
44,2
44,2
44,2
55,2
48,8
48,8
48,8
54,2
54,2

D
52,5
52,5
52,5
50,9
50,9
50,9
49,2
49,2
49,2
45,2
45,2
45,2
55,5
49,1
49,1
49,1
54,4
54,4

V1
P
32,9
35,6
38,0
33,8
36,8
39,2
35,8
35,7
38,5
26,0
27,5
33,5
19,0
31,3
32,0
34,8
17,7
22,5

C
52,5
52,6
52,7
51,0
51,1
51,2
49,4
49,4
49,6
45,3
45,3
45,5
55,5
49,2
49,2
49,3
54,4
54,4

Rozdíl V1 – V0
1,6
1,7
1,8
1,7
1,8
1,9
1,0
1,0
1,2
1,1
1,1
1,3
0,3
0,4
0,4
0,5
0,2
0,2

limit - den
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

Následující kartogram dokladuje změnu rozložení akustické zátěže v denní době:
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Tab.: Porovnání řešených variant - noc
D – doprava, P – průmysl, C – celkem - NOC
v.bod
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
6
6
6
7
7

Výška (m)
3.0
6.0
9.0
3.0
6.0
9.0
3.0
6.0
9.0
3.0
6.0
9.0
3.0
3.0
6.0
9.0
3.0
6.0

D
42,2
42,2
42,2
40,5
40,5
40,5
39,6
39,6
39,6
35,4
35,4
35,4
46,5
40,0
40,0
40,0
45,4
45,4

V0
P
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

C
42,2
42,2
42,2
40,5
40,5
40,5
39,6
39,6
39,6
35,4
35,4
35,4
46,5
40,0
40,0
40,0
45,4
45,4

D
43,3
43,3
43,3
41,6
41,6
41,6
40,3
40,3
40,3
36,2
36,2
36,2
46,8
40,4
40,4
40,4
45,7
45,7

V1
P
31,1
33,4
34,9
31,6
34,0
35,5
32,0
32,3
33,9
20,5
23,4
32,1
16,9
27,8
29,0
30,7
15,1
20,1

C
43,6
43,7
43,9
42,0
42,3
42,5
40,9
40,9
41,2
36,3
36,4
37,6
46,8
40,6
40,7
40,8
45,7
45,7

Rozdíl V1 – V0
1,4
1,5
1,7
1,5
1,8
2,0
1,3
1,3
1,6
0,9
1,0
2,2
0,3
0,6
0,7
0,8
0,3
0,3

limit - den
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

Následující kartogram dokladuje změnu rozložení akustické zátěže v noční době:

Závěr:
Na základě vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na akustickou situaci v zájmovém
území lze z provedených výpočtů prezentovat následující závěry:
Ø z výsledků výpočtů vyplývá, že pro nejbližší objekty obytné zástavby není překračován
hygienický limit jak pro denní, tak pro noční dobu ve stávajícím stavu i se zohledněním chyby
výpočtu programového produktu HLUK+; výjimkou tohoto konstatování pro stávající stav
v denní i noční době je výpočtový bod č.7, kde nelze vyloučit se zohledněním chyby výpočtu
překročení hygienického limitu
Ø z výsledků výpočtů dále vyplývá, že provoz stacionárních zdrojů hluku se projevuje u nejbližších
objektů obytné zástavby hladinou akustického tlaku pod hodnotou hygienického limitu pro
denní, respektive noční dobu
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Ø z výsledků výpočtů pro výhledový stav je patrné, že u nejbližších objektů obytné zástavby po
realizaci záměru nedojde k navýšení hlukové zátěže nad hygienickým limitem pro denní dobu;
s ohledem na chybu výpočtu lze za vhodné pozornost věnovat výpočtovému bodu č.7, kde jak
ve stávajícím, tak ve výhledovém stavu při úvaze chyby výpočtu nelze vyloučit překročení
hygienického limitu pro denní dobu
Ø z výsledků výpočtů pro výhledový stav dále vyplývá, že u většiny nejbližších objektů obytné
zástavby bude po realizaci záměru plněn hygienický limit pro noční dobu; s ohledem na chybu
výpočtu lze za vhodné pozornost věnovat výpočtovému bodu č.7, kde jak ve stávajícím, tak ve
výhledovém stavu při úvaze chyby výpočtu nelze vyloučit překročení hygienického limitu pro
noční dobu

Zpracovatelský tým oznámení konstatuje, že oficiální údaje o sčítání dopravy na nejbližším
komunikačním systému nejsou k dispozici. Údaje pro vyhodnocení akustické situace byly
pro potřeby předkládaného oznámení zjišťovány vlastním šetřením.
Na základě uvedených skutečností lze pro další projektovou přípravu formulovat
následující doporučení:
•

v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků, které
mohou být zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované parametry
stacionárních zdrojů hluku; o případném požadavku na zpracování nové hlukové studie s
ohledem na očekávané hlukové parametry stacionárních zdrojů hluku rozhodne orgán ochrany
veřejného zdraví

•

pro zjištění reálného stavu stávající akustické situace v zájmovém území provést před zahájením
stavby měření počáteční akustické situace spojené s dopravně inženýrským průzkumem pro
zjištění výchozí akustické situace v zájmovém území; uvedené měření zopakovat po uvedení
multifunkční sportovní haly do provozu; výběr výpočtových bodů konzultovat s orgánem ochrany
veřejného zdraví; vydání kolaudačního rozhodnutí by mělo být podmíněno podáním průkazu o
plnění hygienického limitu pro denní i noční dobu

Celkově lze vliv z hlediska velikosti ve vztahu k akustické situaci označit za zadaných
předpokládaných vstupních parametrů jednotlivých zdrojů hluku za malý, vzhledem
k počáteční akustické situaci v území za středně významný.
Dostupnost území a další ovlivnění obytných objektů

Situování záměru nijak neovlivní stávající řešení z hlediska dostupnosti území.
Znečištění vody a půdy

Samotný posuzovaný záměr nepředstavuje riziko znečištění vody a půdy.
Havarijní stavy

Vznik havarijních situací nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální možnost vzniku
havárií výrazně eliminovat. Tato problematika je řešena v další části předkládaného
oznámení.
Hodnocení vlivů na obyvatelstvo –zdravotní rizika

V souvislosti s výstavbou a provozem uvažovaného záměru můžeme za potenciální zdroj
zdravotních rizik pro obyvatele v okolí považovat hluk a znečišťující látky emitované do
ovzduší. Vzhledem k vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru na imisní a
akustickou situaci a vzhledem k rozsahu oznámení dle přílohy č. 3 zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí v platném znění není v rámci tohoto záměru nezbytné provádět
vyhodnocení zdravotních rizik souvisejících se záměrem, protože posuzovaný záměr
nevnáší do území takové impakty, které by z hlediska zdravotních rizik výrazněji měnily
stávající situaci v zájmovém území.
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Sociální a ekonomické důsledky

Uvažovaný záměr nemá vliv na sociální a ekonomické aspekty regionu.
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby

Vzhledem k situování areálu se nepředpokládá významné negativní ovlivnění obyvatelstva
u nejbližších trvale obytných objektů, které by z hlediska provozu stacionárních zdrojů
hluku nebylo možné v případě potřeby technicky eliminovat.
Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby

Případné jiné negativní účinky uvažovaného záměru z hlediska hodnocení vlivů na životní
prostředí kromě oznámením hodnocených vlivů nejsou ve fázi výstavby ani provozu
očekávány.
Narušení faktorů pohody

Realizace hodnoceného záměru a následný provoz záměru je situován v místě, který se
nachází v akceptovatelné vzdálenosti od obytné zástavby. Lze proto konstatovat, že
během výstavby ani provozu nemohou být faktory pohody významněji narušeny při
respektování podmínek navržených předloženým oznámením.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu bylo provedeno vyhodnocení
příspěvků k imisní zátěži, přičemž toto vyhodnocení bylo provedeno pro NO2 a benzen
jako charakteristické látky související s dopravou (benzen) a se spalováním zemního
plynu. V předcházející části oznámení jsou komentovány předpokládané způsoby zajištění
vytápění navrhované multifunkční haly s tím, že dále uvedené vyhodnocení vycházející ze
zajištění vytápění objektu pouze zemním plynem lze považovat za nejhorší možný stav
z uvažovaných možností.
Vyhodnocení imisní zátěže
Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program SYMOS 97, verze 2006 na základě registrační karty z měsíce února 2003:

Zpracovatel rozptylové studie je držitelem Osvědčení o autorizaci ke zpracování
rozptylových studií č.j. 2370/740/03 udělené Ministerstvem životního prostředí ČR.
Řešené varianty a výpočtové body
V rámci vypracované rozptylové studie jsou vyhodnoceny příspěvky zdrojů souvisejících se
zdroji vyvolanými provozem multifunkční sportovní haly.
Výpočet pro uvažované varianty byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 100 m,
která představuje celkem 121 výpočtových bodů v síti (číslo 1 – 121). Výpočtová síť a
výpočtové body jsou zřejmé z tabulkového a mapového podkladu, který je součástí
předložené rozptylové studie. Kromě výpočtové sítě je vyhodnocení provedeno i pro body
mimo výpočtovou síť, které jsou představovány objekty nejbližší obytné zástavby. Tyto
body mimo výpočtovou síť jsou označeny jako 201 a 207, které jsou shodné s výpočtovými
body akustické studie.
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Výškové členění výpočtové oblasti (nadmořská výška):
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

0
382
381
381
380
380
379
378
378
377
377
376

100
385
384
384
383
383
382
382
381
380
380
379

200
388
387
387
386
386
385
385
384
384
383
382

300
391
390
390
389
389
388
388
387
387
386
386

400
394
393
393
392
392
391
391
390
390
389
389

500
397
397
396
396
395
395
394
394
393
393
392
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600
400
400
399
399
398
398
397
397
396
396
395

700
403
403
402
402
401
401
400
400
399
399
398

800
406
406
405
405
404
404
403
403
402
402
402

900
409
409
408
408
407
407
406
406
406
405
405

1000
412
412
411
411
410
410
410
409
409
408
408
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Vstupní podklady pro výpočet
Použité emisní faktory
Výpočet byl proveden s využitím emisních faktorů pro rok 2008. Emisní faktory byly
prezentovány v předcházejících částech předkládaného oznámení.
Bodové zdroje

Kotelna: Na základě vypočtených hodnot je navržen zdroj vytápění o
celkovém
jmenovitém výkonu 640 kW (v kotelně budou instalovány dva nízkoteplotní kotle po 320
kW).
Bilance potřeb zemního plynu
Celkový jmenovitý výkon
Palivo
Maximální potřeba ZP za rok
Parametr
Teplota spalin
Fond provozní doby zdroje
Ekvivalentní průřez komína
Stavební výška komína

: 2 x 320 kW
: zemní plyn
: 320 000 m3. rok-1
Jednotky
0
C
hod/rok
2
m
m

0

0

Max 124 C, min 115 C
3 600
0,03 (d = 200 mm)
15,5

Tab.: Emise z energetických zdrojů
emise (kg/rok)
6,40
3,07
614,40
102,40
20,48

tuhé znečišťující látky
20
SO2
9,6
NOx
1920
CO
320
org. látky*
64
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C

Plošné zdroje

Plošným zdrojem je prostor parkoviště kde je realizováno za 18 hodin 552 pohybů
osobních automobilů, 24 pohybů autobusů a 8 pohybů TNA. Uvažováno je s 355
provozními dny v roce. Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště a rampy
nákladních automobilů byl pro volnoběh použit předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1
km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném pohybu automobilů a době
volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat následující sumu emisí při použití emisních faktorů
roku 2010:
Tab.: Suma emisí z plošných zdrojů
-1

Plošný zdroj

g.s
0,0017364

NOx
-1
kg.den
0,1500248

-1

t.rok
0,0532588

-1

g.s
1,556E-05

Benzen
-1
kg.den
0,001344

-1

t.rok
0,0004771

Liniové zdroje

Pro výpočet emisí bylo použito již dříve uvedeného modelu, představujícího následující
pohyby: 552 pohybů osobních automobilů, 24 pohybů autobusů a 8 pohybů TNA, přičemž
je uvažováno s 50% rozdělením příjezdů a odjezdů k multifunkční sportovní hale po ulici
Čs. Armády. Pro rok 2010 jsou pak emise z liniových zdrojů souvisejících s provozem
odhadnuty následujícím způsobem:
Tab.: Emise z liniových zdrojů (příspěvky záměru) Čs. Armády
Komunikace
Čs. Armády

NOx
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
t/km.rok
2,084E-06
0,0750124 0,0266294
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Benzen
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
1,867E-08
0,000672

-1

t/km.rok
0,0002386
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Imisní limity
Všechny uvedené přípustné úrovně znečištění ovzduší pro plynné znečišťující látky se
vztahují na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak
101,325 kPa. U všech přípustných úrovní znečištění ovzduší se jedná o aritmetické
průměry. Imisní limity vycházejí z Přílohy č.1 k NV č. 597/2006 Sb.
Část A
Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí, přípustné četnosti jejich překročení a meze
tolerance
Imisní limity oxidu dusičitého a benzenu a přípustné četnosti jejich překročení (dle §
4 odst. 2 nař. vl. 597/2006 Sb. musí být těchto limitů dosaženo nejpozději do 31. 12. 2009)
Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní limit

Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Benzen

1 hodina
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

200µg.m
-3
40µg.m
-3
5 µg.m

Přípustná četnost
překročení za kalendářní
rok
18
-

-3

Meze tolerance imisních limitů oxidu dusičitého a benzenu
Znečišťující látka
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Benzen

Doba průměrování
1 hodina
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

2006
-3
40 µg.m
-3
8 µg.m
-3
4 µg.m

2007
-3
30 µg.m
-3
6 µg.m
-3
3 µg.m

2008
-3
20 µg.m
-3
4 µg.m
-3
2 µg.m

2009
-3
10 µg.m
-3
2 µg.m
-3
1 µg.m

Část B
Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující látka
Doba průměrování
Imisní limit
-3
Oxid siřičitý
kalendářní rok a zimní období (1. října - 31. března)
20 µg.m
1)
-3
Oxidy dusíku
1 kalendářní rok
30 µg.m
Poznámka: 1) Součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřený v jednotkách hmotnostní koncentrace
oxidu dusičitého
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Metodika výpočtu
Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3 rychlosti
větru zpracovaný ČHMÚ (originál růžice je dostupný u zpracovatele oznámení). Základní
parametry této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a v grafu generované
programem SYMOS97’ verze 2006:

Skuteč
STABILITNÍ RŮŽICE

RYCHLOSTNÍ RŮŽICE
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Metodika výpočtu rozptylové studie
V roce 1998 doporučilo MŽP ČR metodiku SYMOS'97 k použití pro výpočty znečištění
ovzduší ze stacionárních zdrojů. Popis metodiky byl vydán v dubnu 1998 ve věstníku MŽP,
částka 3. Vstupní údaje i forma výsledků výpočtu v metodice SYMOS'97 byly přizpůsobené
tehdy platné legislativě, aby byly na minimum omezené problémy s používáním metodiky
v praxi a aby výsledky byly přímo srovnatelné s platnými imisními limity a přípustnými
koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší. V souvislosti se vstupem ČR do EU se
legislativa v oboru životního prostředí přizpůsobuje platným evropským předpisům a proto
v ní vznikají změny, na které musí reagovat i metodika výpočtu znečištění ovzduší, má-li
vést i nadále k výsledkům snadno použitelným v běžné praxi. Tuto možnost poskytuje
upravená metodika SYMOS 97, verze 2003.
Hlavní změny metodiky zahrnuté v programu jsou:
-

stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako hodinových průměrných hodnot
koncentrací
stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako denních průměrných hodnot (PM10 a
SO2) nebo 8-hodinových průměrných hodnot koncentrací
hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx)
nový výpočet frakce spadu prachu - PM10

SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro modelování znečištění ze stacionárních
zdrojů.
Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS umožňuje :
Ø
Ø
Ø
Ø

výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami z bodových (typ zdroje 1),
plošných (typ zdroje 2) a liniových zdrojů (typ zdroje 3)
výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů (teoreticky neomezeného)
stanovit charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodů (až 30000 referenčních bodů) a připravit
tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů
Ø brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší
podle klasifikace Bubníka a Koldovského

Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů pro
hodnocení kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění ovzduší ve
vzdálenosti nad 100 km od zdrojů a uvnitř městské zástavby pod úrovní střech budov.
Základních rovnic modelu rovněž nelze použít pro výpočet znečištění pod inverzní vrstvou
ve složitém terénu a při bezvětří.
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru terénu
mezi zdrojem a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot
výškopisu v požadované oblasti o libovolné velikosti buňky. Do výpočtu může být zahrnut
vliv převýšení v malých vzdálenostech - v řadě případů je nutno počítat znečistění i
v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální výšky.
V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a lze tedy počítat
koncentrace i ve velmi malé vzdálenosti od zdroje.
Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové vlečky mohou
vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte. Korekce efektivní výšky na vliv terénu –
v případě pokud mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený, tak se předpokládá,
že kouřová vlečka vystupuje podél svahů vzhůru.
Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou
z atmosféry odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální
procesy se dále dělí na mokrou a suchou depozici, podle způsobu, jakým jsou příměsi
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odstraňovány. Suchá depozice je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském
povrchu, mokrá depozice je vychytávání těchto látek padajícími srážkami a vymývání
oblačné vrstvy. Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je možno
stanovit pro řadu látek. Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a výsledná
koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce na depozici a transformaci podle daných
vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé znečisťující látky lze rozdělit do
těchto tří kategorií:
Kategorie
I
II
III

Průměrná doba setrvání v atmosféře
20 h
6 dní
2 roky

Následuje rozdělení základních znečišťujících látek dle kategorií:
Znečišťující látka
oxid siřičitý
oxidy dusíku
oxid dusný
amoniak
sirovodík
oxid uhelnatý
oxid uhličitý
metan
vyšší uhlovodíky
chlorovodík
sirouhlík
formaldehyd
peroxid vodíku
dimetyl sulfid

Kategorie
II
II
III
II
I
III
III
III
III
I
II
II
I
I

V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách –
v atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže
dostat. Model obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice
inverze, které jsou odvozeny z aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a
hladinou 850 hPa na meteorologické stanici Praha-Libuš.
Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití
maximálního výkonu.
Výpočet koncentrací z plošných zdrojů – postupuje se tak, že plošný zdroj se rozdělí na
dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se volí v závislosti na
vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu. Pokud plošný zdroj nebo jeho element tvoří část
obce se zástavbou a lokálními topeništi tak se za efektivní výšku dosazuje střední výška
budov v daném elementu zvýšená o 10 m.
Výpočet koncentrací z liniových zdrojů – liniovými zdroji se rozumí zejména silnice
s automobilovým provozem. Stejně jako u plošných zdrojů koncentraci od liniového zdroje
vypočítáme tak, že liniový zdroj rozdělíme na dostatečný počet délkových elementů.
K výpočtu průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici,
tj. stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech třídách
stability a třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti
v procentech pro 8 základních směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability. Při
vytváření podrobné větrné růžice se lineárně interpoluje mezi těmito hodnotami. Program
umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i po 0.5°, 3°, 5° a nebo je
možné zvolit krok výpočtu vlastní, přičemž jeho hodnota musí být v rozsahu 0,5° – 45° a
musí dělit číslo 45 beze zbytku. Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho
roku . Pozornost je třeba věnovat tomu, zda jsou údaje z té které meteorologické nebo
klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu. Posouzení této
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reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii terénu
a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických oblastí a je zcela v
kompetenci ČHMÚ.
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti
větru a teplotní stability atmosféry. Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti:
Třída větru
Třída rychlosti větru
slabý vítr
1.7 m/s
střední vítr
5.0 m/s
silný vítr
11.0 m/s
Pozn.: Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí.

Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující v atmosféře teplotní
zvrstvení. Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší:
Třída stability
I.
II.

Název
superstabilní
stabilní

III.

izotermní

IV.
V.

normální
konvektivní

Popis třídy stability
silné inverze,velmi špatné podmínky rozptylu
běžné inverze,špatné podmínky rozptylu
Slabé inverze,izotermie nebo malý kladný teplotní gradient
často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky
indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek
labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek

Ne všechny rychlosti větru se vyskytují za všech tříd stability atmosféry. V praxi dochází
k výskytu 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem
pro výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních
směrů pro těchto 11 různých rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro
každou třídu stability atmosféry:
rozptylová podmínka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

třída stability
I
II
II
III
III
III
IV
IV
IV
V
V

rychlost větru
1,7
1,7
5
1,7
5
11
1,7
5
11
1,7
5

Program je určen také pro výpočet koncentrací pevných znečisťujících látek. Do výpočtu je
v tomto případě zahrnuta pádová rychlost prašných částic, vstupními údaji se zadává
rozložení velikosti prašných částic (velikost částice a její četnost).
Znečištění ovzduší oxidy dusíku se podle dosavadní praxe hodnotilo pomocí sumy oxidů
dusíku označené jako NOx. Pro tuto sumu byl stanovený imisní limit a zároveň jako NOx
byly (a dodnes jsou) udávané nejen emise oxidů dusíku, ale i emisní faktory z průmyslu,
energetiky i z dopravy. Suma NOx je přitom tvořena zejména dvěmi složkami, a to NO a
NO2. Nová legislativa ponechává imisní limit pro NOx ve vztahu k ochraně ekosystémů, ale
zavádí nově imisní limit pro NO2 ve vztahu k ochraně zdraví lidí, zřejmě proto, že pro
člověka je NO2 mnohem toxičtější než NO. Problém spočívá v tom, že ze zdrojů oxidů
dusíku (zejména při spalovacích procesech) je společně s horkými spalinami emitován
převážně NO, který teprve pod vlivem slunečního záření a ozónu oxiduje na NO2, přičemž
rychlost této reakce značně závisí na okolních podmínkách v atmosféře. Protože
předpokládáme, že vstupem do výpočtu zůstanou emise NOx, je nutné upravit výpočet tak,
aby jednak poskytoval hodnoty koncentrací NO2 a jednak zahrnoval rychlost konverze NO
na NO2 v závislosti na rozptylových podmínkách. Podle dostupných informací obsahují
průměrné emise NOx pouze 10 % NO2 a celých 90 % NO. Pro popis konverze NO na NO2
je v metodice proveden podrobný popis. Pro představu, jak bude vypadat podíl c/c0, tj.
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jakou část z původní koncentrace NOx bude tvořit NO2 v závislosti na třídě stability ovzduší
a vzdálenosti od zdroje, byly vypočtené hodnoty c/c0 uspořádané do tabulky. Pro rychlost
větru byla použita nejnižší hodnota z třídních rychlostí podle metodiky SYMOS a to 1,7 m/s.
třída stability

podíl koncentrací NO2 / NOx
vzdálenost 1 km
0,149
0,156
0,174
0,214
0,351

I
II
III
IV
V

vzdálenost 10 km
0,488
0,532
0,618
0,769
0,966

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

Z tabulky je zřejmé, že na velkých vzdálenostech se všechen NO transformuje na NO2, ale
ve vzdálenosti 1 km budou koncentrace NO2 dosahovat pouze hodnot 15 - 35 % původně
vypočtených koncentrací NOx. Při vyšších rychlostech větru bude tento podíl ještě nižší.

Výsledky výpočtu rozptylové studie
Výsledky výpočtů modelových koncentrací pomocí programu SYMOS97‘ verze 2003 jsou
sumarizovány v tabulkách a mapových zobrazeních jednotlivých polutantů a charakteristik,
a to jak pro body ve zvolené výpočtové síti, tak následně i pro body mimo tuto výpočtovou
síť.
Obsah tabulek pro jednotlivé počítané polutanty jsou následující:
první řádek:
číslo výpočtového bodu
druhý řádek:
vypočtená charakteristika polutantu dle následující tabulky
Polutant
NO2

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

benzen

Veškeré příspěvky k imisní zátěži sledovaných škodlivin jsou v následujících tabulkách
uvedeny v µg.m-3.
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Tab.: Příspěvky k imisní zátěži NO2 - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]

0
111
1000

0,018527

900

0,019823

100
89
800

0,019259
78

700

0,018582
67

600

0,017935
56

500

0,017182

400

0,016235

300

0,015101

45

34
23
200

0,013854
12

100

0,012582
1

0

0,011354

100

200

300

400

500

112

113

114

115

116

0,035778 0,026603 0,022779 0,021174 0,020511
101

102

103

104

105

0,030938 0,042956 0,030782 0,027372 0,026294
90

91

92

93

94

0,027432 0,042789 0,042981 0,036375 0,034919
79

80

81

82

83

0,025018 0,036380 0,063018 0,050984 0,050508
68

69

70

71

72

0,023459 0,032741 0,051640 0,080410 0,117744
57

58

59

60

61

0,022035 0,029786 0,044066 0,080358 0,103166
46

47

48

49

50

0,020411 0,026707 0,036979 0,055408 0,088654
35

36

37

38

39

0,018569 0,023489 0,030710 0,041650 0,058764
24

25

26

27

28

0,016638 0,020359 0,025370 0,032097 0,041019
13

14

15

16

17

0,014757 0,017505 0,020937 0,025086 0,029738
2

3

4

5

6

0,013023 0,015023 0,017362 0,019966 0,022602

600

700

800

900

1000

117

118

119

120

121

0,020026 0,019304 0,018182 0,016704 0,015034
106

107

108

95

96

110

97

98

99

0,034221 0,032767 0,029945 0,026072 0,021992
84

85

86

87

88

0,047751 0,045242 0,040173 0,033293 0,026704
73

74

75

76

77

0,068158 0,066056 0,055109 0,042155 0,031741
62

63

64

65

66

0,084814 0,092162 0,073348 0,050779 0,035784
51

52

53

54

55

0,089299 0,092681 0,092866 0,054078 0,036822
40

41

42

43

44

0,085074 0,075662 0,063952 0,046911 0,033962
29

30

31

32

33

0,052138 0,052417 0,045188 0,037086 0,029107
18

19

20

21

22

0,033897 0,035510 0,034769 0,030451 0,024510
7

8

9

10

11

0,024862 0,026798 0,035671 0,029310 0,020700

201

202

203

0,077914

0,073731

0,073164

204

205

206

207

0,065710

0,073156

0,065631

0,073068
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Tab.: Příspěvky k imisní zátěži NO2 - Aritmetický průměr 1 hod [µg.m-3]
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121

3,009073
100

900

3,176006
89

800

3,268863

700

3,315185

600

3,315892

78

67
56
500

3,269159
45

400

3,179172
34

300

3,056610

200

2,914561

100

2,764581

0

2,615072

23
12

1

3,453859 3,490644 3,506402 3,506174 3,476617
101

102

103

104

105

3,617230 4,003777 3,970323 3,967915 3,932128
90

91

92

93

94

3,711874 4,266484 4,530197 4,559371 4,540412
79

80

81

82

83

3,763923 4,353664 5,146168 5,352433 5,464485
68

69

70

71

72

3,761084 4,359219 5,219308 6,347603 7,526692
57

58

59

60

61

3,689360 4,249013 5,043476 6,311804 7,048159
46

47

48

49

50

3,553904 4,033008 4,658104 5,452352 6,264489
35

36

37

38

39

3,375627 3,762287 4,225894 4,755173 5,307843
24

25

26

27

28

3,177991 3,481378 3,822078 4,185352 4,541753
13

14

15

16

17

2,978335 3,213601 3,463858 3,714396 3,938589
2

3

4

5

6

2,787039 2,968979 3,153875 3,329628 3,478374

3,408985 3,303116 3,166134 3,008826 2,842650
106

107

108

110

3,838511 3,688266 3,496250 3,280780 3,060229
95

96

97

98

99

4,402781 4,177429 3,898842 3,595348 3,297871
84

85

86

87

88

5,171717 4,811479 4,394044 3,951201 3,545190
73

74

75

76

77

6,110335 5,703754 5,006573 4,324996 3,775511
62

63

64

65

66

6,641273 4,441589 5,621124 4,635814 3,937546
51

52

53

54

55

6,373683 6,400442 7,857083 4,718301 3,965481
40

41

42

43

44

5,830595 5,647642 5,175457 4,439800 3,836795
29

30

31

32

33

4,837649 4,791154 4,466805 4,046976 3,617691
18

19

20

21

22

4,089161 4,104868 3,988847 3,722991 3,383893
7

8

9

10

11

3,579491 3,629372 3,726641 3,496451 3,152694

201

202

203

6,248170

6,109859

6,062812

204

205

206

207

5,445192

6,062201

5,438657

6,054926
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Tab.: Příspěvky k imisní zátěži benzenu - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
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1

0
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0,004232 0,002942 0,002408 0,002182 0,002088
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0,003518 0,005094 0,003409 0,002935 0,002784
90

91
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93

94

0,003013 0,005013 0,004978 0,004057 0,003851
79

80

81

82

83

0,002673 0,004110 0,007627 0,005926 0,005839
68

69

70

71

72

0,002461 0,003611 0,006042 0,009803 0,014787
57

58

59

60

61

0,002278 0,003224 0,005025 0,009775 0,012788
46

47

48

49

50

0,002077 0,002837 0,004113 0,006478 0,010900
35

36
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38

39
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24
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0,005493 0,005192 0,004550 0,003675 0,002849
73
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0,010420 0,011726 0,009030 0,005983 0,004015
51
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0,011007 0,011618 0,011779 0,006445 0,004157
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43
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0,010469 0,009261 0,007758 0,005482 0,003788
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0,006103 0,006157 0,005227 0,004184 0,003167
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19
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21
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0,003746 0,003960 0,003880 0,003340 0,002595
7

8

9
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0,002622 0,002872 0,004072 0,003244 0,002135

201
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0,009452

0,008909

0,008841

204
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0,007940

0,008839

0,007930

0,008828
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Závěr:
Výpočet pro uvažované varianty byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 100 m,
která představuje celkem 121 výpočtových bodů v síti (číslo 1 – 121). Výpočtová síť a
výpočtové body jsou zřejmé z tabulkového a mapového podkladu, který je součástí
předložené rozptylové studie. Kromě výpočtové sítě je vyhodnocení provedeno i pro body
mimo výpočtovou síť, které jsou představovány objekty nejbližší obytné zástavby. Tyto
body mimo výpočtovou síť jsou označeny jako 201 až 207.
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 v 2006 je programový systém pro modelování
znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou
v oblasti ochrany ovzduší. V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky
výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší
vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek v jednotlivých řešených variantách
(µg.m-3 ):
Varianta
Příspěvky
záměru

škodlivina
NO2
NO2
Benzen

Výpočtová síť
min
max

Charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 1 rok

0,011354
2,615072
0,001028

0,117744
7,857083
0,014787

Body mimo síť
min
max

0,065631
5,438657
0,007930

0,077914
6,248170
0,009452

Vyhodnocení výsledků
Příspěvky k imisní zátěži NO2

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr
ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru. Nejbližší monitorovací stanice AIM nesignalizují překračování
imisních limitů pro tuto škodlivinu
Příspěvek posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického průměru pohybuje do
0,12 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,08 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Příspěvky posuzovaného záměru ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru
nepřesáhnou 7,86 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 6,25 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť,
což lze označit za akceptovatelný příspěvek jak ve vztahu k pozadí, tak i z hlediska
platného imisního limitu pro hodinový aritmetický průměr.
Příspěvky k imisní zátěži benzenu
Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního
limitu pro roční aritmetický průměr benzenu 5 µg.m-3. Příspěvky k imisní zátěži benzenu se
pohybují hluboce pod hodnotou imisního limitu (max. do 0,015 5 µg.m-3) a tudíž je patrné,
že imisní limit v souvislosti s posuzovaným záměrem nebude překročen. Samotné imisní
příspěvky lze označit za malé a nevýznamné, nijak prokazatelně neovlivňující pozadí
zájmového území ani imisní limit pro tuto škodlivinu.
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D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivy na odtokové poměry a změny hydrologických charakteristik

Bilance vznikajících srážkových vod ze zpevněných a zastavěných ploch je patrná
z následujících tabulek. Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje
hodnotu přívalového deště ve výši 143 l/s.ha po dobu 15 minut.
Z hlediska bilance vznikajících srážkových vod je provedeno vyhodnocení nové bilance
vznikajících srážkových vod, kdy se vychází z ročního úhrnu srážek ve výši 700 mm/rok.
Následující výpočet ročního množství srážkových vod vychází z údajů projektanta o
velikosti zastavěných, zpevněných a nezpevněných ploch v areálu a z ročního úhrnu
srážek ve výši 700 mm/rok.
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
3.411,0
4.961,0
2 234,0

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

3

Qr [m /rok]
2 148,93
2 430,89
156,38
4 736,20

Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje hodnotu přívalového deště
ve výši 143 l/s.ha po dobu 15 minut.
Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
3.411,0
4.961,0
2 234,0

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

Q (l/s)
43,90
49,66
3,20
96,76

3

Qr [m /15 minut]
39,51
44,70
2,88
87,09

Ve vztahu k výše uvedeným očekávaným bilancím srážkových vod je nezbytné uvést, že
se nejedná o absolutní nárůst v uváděných objemech vod, protože již v současné době je
pozemek částečně zastavěn stavebními objekty (1 600 m2) a zbytek tvoří zelené plochy.
Celkový stávající odtok z území tak činí 33,43 l/s. Celková bilance odtoku z řešeného
území tak představuje nárůst v objemu odváděných srážkových vod o 63,33 l/s.
Pro nově navrhovaný areál je navržena nová kanalizační přípojka o DN 400 (při 6 ‰
kapacitní plnění 146,50 l/s).
V případě malé volné kapacity ve stávající stoce AI o DN 600, bude přistoupeno k návrhu
řízeného odtoku a návrhu akumulačních stok v území pro celkový objem návrhového
deště.
Pro další projektovou přípravu je doporučeno respektování následujícího doporučení:
•

v souvislosti s nárůstem zpevněných a zastavěných ploch v rámci výstavby multifunkční
sportovní haly s ubytovnou bude v další projektové přípravě dopracováno řešení odvádění
srážkových vod ze zpevněných a zastavěných zpevněných ploch takovým způsobem, který
nebude ovlivňovat odtokové poměry v zájmovém území ( například návrhem akumulačních stok
pro celkový objem návrhového deště)

Vlivy na jakost vod

Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může nastat jak v etapě
výstavby, tak i v rámci vlastního provozu.
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Výstavba

Vlastní etapa výstavby představuje určité riziko ohrožení kvality podzemních vod. Pro
eliminaci tohoto rizika jsou v doporučeních této dokumentace v etapě výstavby navržena
následující opatření:
• pro stavbu bude vypracován Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám
podle zákona o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě
havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu
• na plochách zařízení stavenišť nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro
stavební mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních
prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek
• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně
odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

Provoz

Etapa provozu
Splaškové vody

Splaškové vody budou napojeny na městskou kanalizaci. V rámci předloženého záměru
budou produkovány vody s obsahem tukových látek, na příslušných větvích splaškové
kanalizace budou osazena lapáky tuků. Vypouštěné odpadní splaškové vody budou
splňovat požadované limity dané kanalizačním řadem.
Srážkové vody

Odlučovač ropných produktů pro srážkové vody z ploch potenciálně kontaminovaných
ropnými produkty je navržen na odtokové množství 28 l/s (z celkových zpevněných ploch
na komunikace a parkoviště připadá 2 737 m2 – Q (l/s) = 27,40). Je navržen odlučovač
GSO 5/25 (fy HAKEKO s.r.o., Pardubice) pro celkové zbytkové znečištění cNEL = 0,34 mg /l.
Z hlediska minimalizace rizika ovlivnění jakosti povrchových a podzemních vod v rámci
provozu lze formulovat předkládanou dokumentací následující doporučení:
• do zahájení zkušebního provozu předložit aktualizovaný „Plán opatření pro případ havárie a
zhoršení jakosti vod, který bude v dostatečném předstihu předložen k vyjádření příslušnému
vodoprávnímu úřadu
•

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

•

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

Z hlediska navržené koncepce likvidace odpadních vod a navrženého řešení ochrany vod
lze konstatovat, že posuzovaný záměr nebude představovat významnější ovlivnění kvality
povrchových a podzemních vod v etapě výstavby i provozu při respektování doporučení
uvedených touto dokumentací. Z hlediska velikosti vlivu lze označit tento vliv za malý, z
hlediska významnosti za nevýznamný až málo významný.
Při respektování výše uvedených opatření lze konstatovat, že provoz nebude představovat
významnější riziko ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod.
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D.I.4. Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy

Tento vliv nastává neboť záměr vyžaduje z části i trvalý zábor ZPF.
záměrem není spojen žádný zábor PUPFL.

S posuzovaným

Jedná se o tyto pozemky se záborem ZPF :
406/5
chodníky
komunikace
parkoviště
ostatní plochy

13
81
98
13

multifunkční hala
chodníky
ostatní plochy

41
8
48

zahrada
ZPF

BPEJ: 52 611
třída ochrany: II

ZPF

BPEJ: 52 611
třída ochrany: II

487/2

Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR 334/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo provedeno
v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 čj.
00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k 1.1.1997. Tento Metodický pokyn v článku III
Odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 zákona) stanovuje:
1) Při posuzování žádosti o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přihlíží orgán ochrany ZPF k
zásadám jeho ochrany podle § 4 zákona a k tomu, zda požadované odnětí je na ploše určené
schválenou dokumentací.
2) Pokud se zemědělská půda požadovaná k odnětí nalézá mimo plochu uvedenou v odstavci 1,
orgán ochrany ZPF postupuje podle článku II a souhlas § 9 odstavec 6 zákona vydá zejména:
a) pro stavbu veřejně prospěšnou (kromě staveb liniových),
b) v zájmu ochrany základních složek životního prostředí,
c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostředně navazujícím na plochy určené
k nezemědělskému využití schválenou dokumentací nebo navazující na stávající zástavbu a to do velikosti
maximálně 1 200 m2,
d) na plochách bezprostředně navazujících na stávající zástavbu v těch sídlech, kde není uvažováno s
pořízením dokumentace,
e) tam, kde byl již udělen souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zákona.

V článku IV tohoto Metodického pokynu jsou stanoveny třídy ochrany zemědělského
půdního fondu, které jsou pro účely ochrany ZPF uvedeny v příloze, nazvané třídy ochrany
zemědělské půdy. Tato příloha stanovuje:
1. Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických
regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou
ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
2. Do II. třídy ochrany jsou situovány 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.
3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční
schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro eventuální
výstavbu.
4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
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5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen „BPEJ“),
které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi
svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o
zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější
nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených
ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

V případě předkládaného záměru se jedná u všech pozemků o zemědělské půdy ve II.
třídě ochrany. Jde o zábor zemědělské půdy s nadprůměrnou produkční schopností, které
jsou podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování podmíněně zastavitelné.
Z uvedeného hlediska co do rozsahu záboru, jakož i co do kvality potenciálně odnímaného
ZPF se jedná o vliv malý co do rozlohy, avšak středně významný co do kvality ZPF, i když,
jak je patrné z fotodokumentace, díky charakteru okolní zástavby nejsou tyto pozemky
k zemědělským účelům již dlouhodobě využívány. Protože vyjádření územního plánu není
záporné, lze předpokládat, že tento aspekt existence bonitně nejcennějších půd byl v rámci
územního plánu zohledněn. V předkládaném oznámení ve vztahu k této problematice jsou
prezentována následující doporučení:
• v dalším stupni projektové dokumentace v případě vydání souhlasu s vynětím ze ZPF vypracovat
podrobný záborový elaborát pro odnětí zemědělské půdy
• v případě souhlasu s vynětím ze ZPF zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její
uložení na mezideponii, nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů
ochrany ZPF

Znečištění půdy

Z hlediska stávajícího využívání pozemku nelze předpokládat potenciální kontaminaci půd
v zájmovém území.
Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Realizace záměru není spojena s významnou změnou místní topografie a nemá vliv na
stabilitu a erozi půdy.
Změny hydrogeologických charakteristik

Posuzovaný záměr neovlivňuje nijak podstatně hydrogeologické charakteristiky zájmového
území. Záměr nepředstavuje žádné výrazné navýšení zpevněných ploch, představuje
určité zemní práce se souvisejícími riziky případné kontaminace. Vliv lze označit za malý a
málo významný.
Vlivy na chráněné části přírody

Vlastní lokalita určená ke stavbě není stávajícím zvláště chráněným územím ve smyslu
ust. § 14 zákona č. 114/1992 Sb., přechodně chráněnou plochou (§13 téhož zákona) ani
evropsky významnou lokalitou nebo ptačí oblastí ve smyslu § 45a a § 45e cit. zákona.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

D.I.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.

D.I.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Lokalita se nachází v centru města Skutče v blízkosti sportovního stadionu v okolí stávající
sokolovny. V prostoru je několik staveb určených k demolici a v okolí pouze sekané
trávníky a sporadická ruderální vegetace, Před budovou stávající sokolovny je skupina
stromů, z nichž je většina ve špatném zdravotním stavu. Lípy jsou poškozeny předchozím
ořezem.
Vlivy na floru

Na lokalitě nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva
životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. a vzhledem k povaze lokality je jejich
trvalý výskyt vyloučen, jak vyplývá z provedeného botanického průzkumu.
Vlivy na prvky dřevin rostoucí mimo les

Inventarizace dřevin je provedena v popisné
v samostatné příloze předkládaného oznámení.

části

předkládaného

oznámení

a

Z přehledné tabulky inventarizace dřevin vyplývá, že v dotčeném území se nachází jeden
strom nadprůměrné kvality, který ale nebude stavbou dotčen (č. 1 - jírovec).
Nejpočetněji druhově zastoupená lípa (18ks) - stromy před sokolovnou mají vesměs
problematickou korunu, což je důsledkem dřívějšího neodborného zásahu (koruny byly v
minulosti seřezány bez potřebného následného opakovaného řezu v pravidelných
intervalech). Z tohoto důvodu nemají typický habitus s terminálem, ale jedná se o
mnohokmenné stromy se sekundární korunou.
Sekundárně narostlé výhony mají menší stabilitu než výhony u primární koruny. Je zde
předpoklad zvýšeného množství dutin a dalších defektů, které mohou mít za důsledek
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vylomení či zlom jednotlivých kosterních větví. Celkově jsou koruny proschlé a dlouhodobě
neudržované.
V hodnocení zdravotního stavu jsou to podprůměrné stromy v běžném městském
prostředí. Lze je téměř všechny hodnotit v tříbodové stupnici bodem 2.
Tyto stromy bude nutné v případě zachování poměrně radikálně ošetřit - doporučen je
standardní zdravotní řez v rozsahu celé koruny v kombinaci s odlehčováním jednotlivých
kmenů, u kterých se to jeví jako potřebné (např. kmen, který má v bazální části sekundární
koruny dutinu či jiný defekt).
Vzhledem k tomu, že v případě zachování by některé lípy byly umístěny v ostrůvcích v
parkovišti, lze předpokládat vzhledem ke zhoršeným stanovištním podmínkám i zkrácení
jejich životnosti.
Z tohoto důvodu bych doporučila lípy, které se nachází v místě navrhovaných parkovišť
(10ks) odstranit a ostatní lípy odborně ošetřit (8ks). Za odstraněné stromy je nutné provést
náhradní výsadbu – vhodné stromy s menší korunou (kořenovým systémem), pro které je
nutné zajistit prostorově dostačující stanovištní podmínky .
Stromořadí kulovitých javorů podél ul. ČSA je problematické zejména vzhledem k
podmínkám růstu - je na hraně mezi chodníkem a navazující travnatou plochou. Zdravotní
stav těchto stromů (9ks středněvěké, 1ks nová dosadba) je odpovídající věku a
stanovištním podmínkám, sadovnická hodnota podprůměrná. Vzhledem k navrhované
rekonstrukci chodníku je doporučeno tyto stromy odstranit s provedením náhradní výsadby
v profilu ul. ČSA.
Dva stříbrné smrky pravidelně umístěné po stranách sokolovny jsou v poměrně dobrém
zdravotním stavu, přestože mají zhoršené stanovištní podmínky (v asfaltové ploše). Je
doporučeno zvážit zachování smrku umístěného vpravo v čelním pohledu (č.27):

Stávající keřové patro sestává ze soliterních jehličnatých keřů (12ks - zeravy, jalovce a
kleče), některé seřezávané, sadovnicky málo významné, vesměs navržené k odstranění v
souvislosti s novou úpravou.
Pro další projektovou přípravu záměru jsou navržena následující doporučení:
•

zachovat a ošetřit 2 řady stávajících lip situovaných při stranách (č.2-5, 24-26), vč. lípy č.26, která
je z lip před sokolovnou nejkvalitnější a lípy za sokolovnou (č.28) dle zpracovaného
dendrologického průzkumu

•

navrhovaný objekt multifunkční sportovní haly s ubytovnou ponechat vhodně zarámovaný z obou
stran stávajícími rozložitými solitérami (jírovec č.1 a smrk č.27)
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•

do parkovišť umístit stromy s menší korunou (šířka cca 5m – např. méně vzrůstná lípa, javor,
popř. sakura), při zachování stávajícího počtu parkovacích míst v další projektové přípravě tato
místa upravit tak, aby stromy měly zhruba pravidelný spon, předběžně se do parkovišť podél ul.
ČSA vejde vč. stromořadí cca 28ks stromů

•

u původně navrhovaných 2 stromořadí malokorunných stromů před objektem haly a podél
stávajícího hřiště zvětšit spon stromů na minimálně 5m

•

navrhované malokorunné stromořadí podél západní strany nahradit stromy s větší korunou ve
větším sponu (vyvážit tak 2 řady stávajících ponechaných lip)

•

v dalším stupni projektové dokumentace a důsledně prověřit možnost ochrany každého stromu ve
smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci
při stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů), a
to pro fázi bouracích, zemních i stavebních prací

Vlivy na faunu

Posuzovaná lokalita je poměrně malé rozlohy a je výrazně zasažena antropogeními
zásahy. Na lokalitě byl zjištěn jediný druh chráněný zákonem 114/92 Sb., a to kavka
obecná (Corvus monedula). Uvedený druh se na lokalitě nerozmnožuje, ale v období
hnízdění může lokalitu navštěvovat jako součást svého potravního teritoria. Důvodem
mohou být zbytky svačin školáků, vybírání odpadkových košů atp. Hnízdiště lze
předpokládat v navazujícím sídlišti v dosud neopravených budovách. Předmětný zásah na
lokalitě nebude mít vliv na úspěšnost populace chráněného druhu živočicha na jeho
stanovišti.
Dále bylo zjištěno, že v lipách, které jsou předmětem kácení je možné nalézt větší
množství dutin vhodných pro rozmnožování především sýkor. Z uvedeného je nutno zvážit
období kácení dřevin, aby nedošlo k zničení hnízd. Totéž platí pro stříbrné smrky vedle
sokolovny. Při kácení je nutné striktně dodržet možnost kácení v období klidu. V současné
době již probíhá hnízdění kosa černého, hrdličky zahradní a holuba hřivnáče. Při kácení
smrků v tomto období by byla tato hnízda ohrožena.
Návrh kompenzačních opatření:
Před kácením stromů je doporučeno provést kontrolu především lip, které mají být
smýceny a zaznamenat počet hnízdních dutin (vletových otvorů) a vyvěsit na uvedené
lokalitě dvojnásobný počet budek než je zničených dutin.
Důvodem je skutečnost, že umělé hnízdní dutiny nejsou obsazovány s takovou úspěšností
jako přirozené. Dále je nutné v budoucích výsadbách pamatovat s vyššími stálezelenými
dřevinami, které by kompenzovaly ztrátu hnízdiště kosa černého (nejnižší hnízdní patro),
hrdličky a hřivnáče (střední až vysoké hnízdní patro). Při dodržení uvedených
kompenzačních opatřeních nelze předpokládat vliv záměru na ptačí sinuzii města Skuteč.
Celkově lze konstatovat, že záměr neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo
regionálně vzácných druhů živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor. Výstavba
znamená částečné prostorové omezení loviště některých druhů ptáků. Lze předpokládat
pouze místní dotčení populací drobných hlodavců a epigeického hmyzu v místě výstavby a
částečnou ztrátu potravní niky pro ptáky, která je však nahraditelná v bezprostředním okolí
zájmového území. Vlivy vlastní výstavby na populace živočišných druhů je tedy možno
pokládat za málo významné až nevýznamné.
Přímá opatření k záchraně dotčených částí populací prakticky nejsou možná. Zmírnění
uvedených vlivů je možno ošetřit následujícími doporučeními:

94

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HALA S UBYTOVNOU
SKUTEČ – ČS. ARMÁDY č.p. 177
Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

•

před kácením stromů je doporučeno provést kontrolu všech kácených prvků dřevin rostoucích
mimo les (především lip), které mají být smýceny a zaznamenat počet hnízdních dutin (vletových
otvorů); v rámci projektu sadových úprav zohlednit jednoznačně požadavek v uvedené lokalitě na
vyvěšení dvojnásobného počtu budek než je zničených dutin; důvodem je skutečnost, že umělé
hnízdní dutiny nejsou obsazovány s takovou úspěšností jako přirozené

•

v budoucích výsadbách pamatovat s vyššími stálezelenými dřevinami, které by kompenzovaly
ztrátu hnízdiště kosa černého (nejnižší hnízdní patro), hrdličky a hřivnáče (střední až vysoké
hnízdní patro)

•

těžiště zemních prací (skrývek) realizovat nejdříve ke konci vegetačního období

Vlivy na lesní porosty

Záměr v navrhované podobě nepředpokládá žádný zásah do lesních porostů. Vliv lze
označit za nulový.
Vlivy na další významné krajinné prvky
Vlivy na vodní toky a údolní nivy

Tento vliv nenastává.
Vlivy na jezera, rybníky a vodní plochy

Tento vliv nenastává.
Vlivy na prvky ÚSES

Z hodnocení části dokumentace, týkající se územního systému ekologické stability krajiny
vyplývá, že záměr vlastní výstavby se přímo nedotýká žádného stávajícího ani
navrhovaného skladebného prvku ÚSES ani žádného kosterního prvku ekologické stability
krajiny zájmového území.
Vlivy na významné krajinné prvky

Žádný z významných krajinných prvků "ze zákona" (§ 3 písm, b/ zák. č. 114/1992 Sb.) není
přímo v prostoru stavby dotčen.
Vlivy na další ekosystémy

Záměrem nejsou dotčeny jiné než popsané ekosystémy. Vliv lze označit za malý.
Významným biologickým vlivem může být ruderalizace území po výstavbě z důvodu, že
plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány. Otevřené plochy
jsou totiž vystavovány nástupu ruderálních rostlin a jednoletých plevelů, které mohou
znamenat i ovlivnění druhové skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí. Je proto
doporučeno uplatnit následující podmínku:
•

důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu prevence
šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů
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D.I.7. Vlivy na krajinu
Investorem navrhovaná aktivní varianta záměru neznamená výraznou změnu stávajících
estetických parametrů vlastního zájmového území.
Pro posouzení vlivu stavby navrhovaného záměru na krajinný ráz a estetické parametry
území je podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících faktorů krajinného
rázu území. Hodnocení je možno provést v syntéze několika pohledů:
1. Vznik nové charakteristiky území:
V místě výstavby nedojde ke vzniku nové charakteristiky území, poněvadž se jedná o
realizaci stavby v již zastavěném území. V daném kontextu je možno vliv pokládat za
nevýznamný.
2.Narušení stávajícího poměru krajinných složek:
V daném kontextu změny krajinných složek nejde o posílení nepříznivých složek krajiny.
Lze konstatovat, že již dnes převládají významné negativní charakteristiky. Záměr lze
označit za málo významný.
3. Narušení vizuálních vjemů:
Realizace neznamená s ohledem na místo výstavby výraznější narušení vizuálních vjemů.
Lze proto tento vliv označit za malý a nevýznamný.
4. Dálkové pohledy
S ohledem na charakter stavby a její umístění je možno konstatovat, že v dálkových
pohledech se vliv záměru významněji neprojeví. V kontextu měřítka ve vazbě na okolní
objekty lze navrhované řešení pokládat za úměrné, poněvadž není v rozporu s okolními
objekty.

D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.
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D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Posuzovaný záměr je v daném území předkládaným oznámením posouzen ze všech
podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se jedná o
aktivitu navrhovanou v zóně určené pro obdobné záměry. Z této skutečnosti se také odvíjí
komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru na životní prostředí.
Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly D.I. předloženého oznámení je
patrné, že nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a významnosti lze předpokládat
zejména v oblasti vlivů na obyvatelstvo, vlivů na hlukovou situaci a vlivů na prvky dřevin
rostoucí mimo les. Uvedené vlivy jsou zejména z hlediska imisní a akustické situace
vyhodnoceny porovnáním stávajícího a výhledového stavu, a to pro nejbližší objekty obytné
zástavby. Z hlediska akustické situace v území je patrné, že navržené řešení
nepředstavuje vzhledem k navrženému stavebnímu řešení a založení stavby výraznější a
hygienicky významnou změnu akustické situace u objektů nejbližší obytné zástavby.
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu na ovzduší z rozptylové studie
vyplývá, že u objektů nejbližší obytné zástavby nedojde k takové změně imisní zátěže
v porovnání se stávajícím stavem, která by znamenala překračování hygienických limitů,
respektive která by znamenala významnější změnu z hlediska hodnocení zdravotních rizik.
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou podrobněji komentované
v příslušných pasážích oznámení, lze záměr označit z hlediska velikosti vlivů za malý až
nulový, z hlediska významnosti vlivů za málo významný až nevýznamný (s výjimkou vlivu
na prvky dřevin rostoucí mimo les, kde je tento vliv částečně kompenzovaný navrhovaným
projektem sadových úprav).

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících
státní hranice
Při realizaci záměru nelze předpokládat vlivy přesahující státní hranice.
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D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
V dalším textu je uveden návrh opatření dle zpracovatele oznámení, které je účelné
zohlednit v další fázi přípravných prací záměru, případně při realizaci stavby:
•

zachovat a ošetřit 2 řady stávajících lip situovaných při stranách (č.2-5, 24-26), vč. lípy č.26, která
je z lip před sokolovnou nejkvalitnější a lípy za sokolovnou (č.28) dle zpracovaného
dendrologického průzkumu

•

navrhovaný objekt multifunkční sportovní haly s ubytovnou ponechat vhodně zarámovaný z obou
stran stávajícími rozložitými solitérami (jírovec č.1 a smrk č.27)

•

do parkovišť umístit stromy s menší korunou (šířka cca 5m – např. méně vzrůstná lípa, javor,
popř. sakura), při zachování stávajícího počtu parkovacích míst v další projektové přípravě tato
místa upravit tak, aby stromy měly zhruba pravidelný spon, předběžně se do parkovišť podél ul.
ČSA vejde vč. stromořadí cca 28ks stromů

•

u původně navrhovaných 2 stromořadí malokorunných stromů před objektem haly a podél
stávajícího hřiště zvětšit spon stromů na minimálně 5m

•

navrhované malokorunné stromořadí podél západní strany nahradit stromy s větší korunou ve
větším sponu (vyvážit tak 2 řady stávajících ponechaných lip)

•

před kácením stromů je doporučeno provést kontrolu všech kácených prvků dřevin rostoucích
mimo les (především lip), které mají být smýceny a zaznamenat počet hnízdních dutin (vletových
otvorů); v rámci projektu sadových úprav zohlednit jednoznačně požadavek v uvedené lokalitě na
vyvěšení dvojnásobného počtu budek než je zničených dutin; důvodem je skutečnost, že umělé
hnízdní dutiny nejsou obsazovány s takovou úspěšností jako přirozené

•

v budoucích výsadbách pamatovat s vyššími stálezelenými dřevinami, které by kompenzovaly ztrátu
hnízdiště kosa černého (nejnižší hnízdní patro), hrdličky a hřivnáče (střední až vysoké hnízdní patro)

•

v dalším stupni projektové dokumentace a důsledně prověřit možnost ochrany každého stromu ve
smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci
při stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů), a
to pro fázi bouracích, zemních i stavebních prací

•

součástí dokumentace pro stavební povolení bude hluková studie pro etapu výstavby, která bude
vycházet z POV stavby a upřesněných znalostí o nasazení jednotlivých stavebních mechanismů a
která bude dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby

•

v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků, které
mohou být zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované parametry
stacionárních zdrojů hluku; o případném požadavku na zpracování nové hlukové studie s
ohledem na očekávané hlukové parametry stacionárních zdrojů hluku rozhodne orgán ochrany
veřejného zdraví

•

pro zjištění reálného stavu stávající akustické situace v zájmovém území provést před zahájením
stavby měření počáteční akustické situace spojené s dopravně inženýrským průzkumem pro
zjištění výchozí akustické situace v zájmovém území; uvedené měření zopakovat po uvedení
multifunkční sportovní haly do provozu; výběr výpočtových bodů konzultovat s orgánem ochrany
veřejného zdraví; vydání kolaudačního rozhodnutí by mělo být podmíněno podáním průkazu o
plnění hygienického limitu pro denní i noční dobu

•

v souvislosti s nárůstem zpevněných a zastavěných ploch v rámci výstavby multifunkční
sportovní haly s ubytovnou bude v další projektové přípravě dopracováno řešení odvádění
srážkových vod ze zpevněných a zastavěných zpevněných ploch takovým způsobem, který
nebude ovlivňovat odtokové poměry v zájmovém území ( například návrhem akumulačních stok
pro celkový objem návrhového deště)

•

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

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

•

v dalším stupni projektové dokumentace v případě vydání souhlasu s vynětím ze ZPF vypracovat
podrobný záborový elaborát pro odnětí zemědělské půdy

•

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

•

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

•

v případě souhlasu s vynětím ze ZPF zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její
uložení na mezideponii, nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů
ochrany ZPF

•

na plochách zařízení stavenišť nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro
stavební mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních
prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek

•

v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně
odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

•

dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu
zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti
budou minimalizovány

•

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

•

zemní práce provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě
nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií
zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních
potenciálních zdrojů prašnosti

•

vlastní výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který
pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu

•

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

•

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

•

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

•

těžiště zemních prací (skrývek) realizovat nejdříve ke konci vegetačního období

•

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

•

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

•

do zahájení zkušebního provozu předložit aktualizovaný „Plán opatření pro případ havárie a
zhoršení jakosti vod, který bude v dostatečném předstihu předložen k vyjádření příslušnému
vodoprávnímu úřadu

•

provozní řád bude zahrnovat požadavek na pravidelnou kontrolu zařízení na čištění ropných látek
ze srážkových vod na zpevněných plochách
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D.5. Charakteristika použitých
předpokladů při hodnocení vlivů

metod

prognózování

a

výchozích

Při zpracování oznámení byly použity následující podklady:
n literární údaje (viz seznam literatury)
n terénní průzkumy
n osobní jednání
Problematika hluku ze stacionárních zdrojů byla zpracována dle Podkladů pro navrhování a
posuzování průmyslových výrob - stavební akustika, problematika hluku z mobilních
zdrojů byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy VÚVA Praha s pomocí programu HLUK+, verze 7.57. Hodnocení vlivu imisí z bodových,
plošných a liniových zdrojů znečištění bylo provedeno podle metodiky SYMOS 97, verze
2006.
Seznam použité literatury a podkladů
1) Studio ULITA, Ing. V. Křížek: Multifunkční sportovní hala s ubytovnou, Skuteč - Čs. Armády č.p.
177, prosinec 2006
2) Bubník J.: Modely pro výpočet znečištění ovzduší z provozu automobilové dopravy používané v
ČHMÚ a praktické příklady výpočtu imisní zátěže, Sb. předn.: "Metody stanovení emisní a
imisní zátěže z mobilních zdrojů znečištění ovzduší, FINISH s.r.o., Pardubice, 1995
3) Liberko M., Polášek J.: HLUK +, verze 6.01, ENVICONSULT, JpSoft, Praha, 1999
4) Havel B.: Vyhodnocení údajů o vlivech na obyvatelstvo z hlediska zdravotních rizik – Obalovna
živičných směsí Vidochov, OHS Svitavy, 2002
5) Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha
6) Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, Praha
7) Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der
Tschechoslowakei. - Studia
Geographica,Brno,16:1-74
8) Kolektiv: Hygiena, díl 1., faktory životního prostředí ovlivňující zdraví, Univerzita Karlova,
Praha, 1996
9) Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991
10) Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území České republiky včetně doprovodných
meteorologických dat, ČHMÚ, 1997
11) Hejný S.et Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. - Academia, Praha.
12) Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.] (2002): Klíč ke
květeně České republiky. - Academia, Praha.
13) Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v
roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166.
14) Neuhäuslová Z. et al. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Academia, Praha.
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D.6. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování oznámení
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě
současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou,
ale pouze maximální možnou syntézou na základě stávajících znalostí. Podle toho je k nim
třeba také přistupovat.
Za nezbytné je však požadovat realizování doporučení, která vzešla ze zpracování
oznámení, zejména pro etapu přípravy, jejichž respektováním lze negativní vlivy na životní
prostředí minimalizovat.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předložený záměr je navržen jednovariantně. To znamená, že je posouzena velikost a
významnost vlivů té aktivity, která je oznamovatelem uvažována a jíž je podřizováno
projektové řešení záměru. Z hlediska akustické situace je porovnán stávající a výhledový
stav, z hlediska imisní situace jsou vyhodnoceny příspěvky k imisní zátěži NO2 a benzenu.

F. ZÁVĚR
V rámci předkládaného oznámení byl záměr posouzen ze všech podstatných hledisek.
Vypracované oznámení tak předkládá základní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů
na jednotlivé složky životního prostředí pro další proces posuzování vlivů na životní
prostředí.
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G.
VŠEOBECNĚ
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Předmětem předkládaného záměru je „Multifunkční sportovní hala s ubytovnou, Skuteč – Čs.
Armády č.p.177“.
Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry vyžadující
zjišťovací řízení), související s bodem:
ü 10.8 Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a
cyklotrialové areály mimo území chráněná podle zvláštních právních předpisů
s uplatněním § 4 odst. c) záměru 10.8., neboť se jedná o změnu v rámci stávajícího sportovního
areálu, který je nyní tvořen vybudovaným zimním stadionem, lehkoatletickou dráhou, fotbalovým
hřištěm, tenisovými kurty, a venkovní oplocenou plochou s umělou trávou a basketbalovými hřišti.
Situace záměru je patrná z následujícího obrázku:
Situace záměru
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Záměr lze charakterizovat v cílovém stavu následující kapacitami:
Objekt – prodejna potravin
Multifunkční hala
komunikace a zpevněné plochy
zelené plochy
celkem
počet parkovacích míst
osobní automobily
autobusy

2

Zastavěná plocha ( m )
3.411,0
4.961,0
2 234,0
10 606,0
72
4

Multifunkční sportovní hala ve Skutči je budována jako školské zařízení pro potřeby výuky tělesné
výchovy dvou základních škol a gymnázia. Tyto školy buď tělocvičny nemají, nebo využívají dnešní
provozně a technicky zastaralou sokolovnu. Hala bude současně zajišťovat rekreační sportovní
vyžití obyvatel města a jejich návštěvníků. Sportovní hala je doplněna o ubytovnu se stravovacím
zázemím a relaxačním centrem.
Multifunkční sportovní hala ve Skutči je budována jako školské zařízení pro potřeby výuky tělesné
výchovy dvou základních škol a gymnázia. Tyto školy buď tělocvičny nemají, nebo využívají dnešní
provozně a technicky zastaralou sokolovnu. Hala bude současně zajišťovat rekreační sportovní
vyžití obyvatel města a jejich návštěvníků. Sportovní hala je doplněna o ubytovnu se stravovacím
zázemím a relaxačním centrem.
Objekt je umístěn na místě původní sokolovny a turistické ubytovny, které jsou ve špatné
technickém stavu a rovněž nevyhovují z hlediska kapacit. Tato zařízení budou před zahájením
samotné stavby odstraněny.
Dům je řešen jako kompaktní hmota zastřešena obloukovou střechou „bochníkového“ tvaru.
Z hlediska postupu výstavby je členěn do tří dilatačních celků, které mohou být realizovány
v samostatných etapách.
Prostřední část je věnována sportovní hale s šatnami sklady a zázemím. Rozměr hrací plochy haly
je 23/44m, který vychází z potřeb hřiště na házenou 20/40m. V 1.NP je rovněž umístěna recepční
hala. Recepce bude zajišťovat veškerý kontakt s veřejnosti jak pro sportovní zařízení v hale, tak i
pro ubytovnu. Přístup diváků na tribuny je z 2.NP. v tomto patře je učebna, využitelná jako výukové
a kongresové středisko a kanceláře vedení a správy celého sportovního areálu, jejíž součásti se
hala stane. Ve 3.NP je umístěna malá tělocvična pro stolní tenis a posilovna. Technické zázemí
strojovny vzduchotechniky a kotelen je v nejvyšším patře pod střechou.
K hale po obou stranách přiléhají samostatné dilatační celky ubytoven. Pokoje jsou umístěny do 2.
a 3. NP. Přízemí jižního křídla bude využito pro stravování ubytovaných hostů. Jídelna sousedí a
obslužný restaurátorský provoz přímo navazuje na místnost s bowlingovou dvoj-dráhou. V
severním křídle je umístěno relaxační centrum se saunou, vířivkou a masážemi. Jako doplněk
služeb bude v návaznosti na vstupní halu umístěn samostatný provoz kadeřnictví a pedikúry.
Místo pro stavbu nové multifunkční sportovní haly je na pozemku dnešní sokolovny. Ta sousedí se
školou a tvoří předpolí sportovnímu areálu ležící západně od ní. Sportovní areál zahrnuje mimo
Sokolovny ještě nedávno vybudovaný zimní stadion, lehkoatletickou dráhu, fotbalové hřiště,
tenisové kurty, a venkovní oplocenou plochu s umělou trávou a basketbalovými hřišti. Pozemek je
mírně svažitý k severu.
Čelo haly bude oproti dnešní sokolovně odsunuto o 12,5m do areálu, aby bylo možné vytvořit
parkování bez drastických zásahů do zeleně dnešního parku. Osa nástupu bude zachována.
Vzhledem k rozměrům budovy a její severo-jižní orientaci,dojde ke zrušení dnešního vjezdu a jeho
odsunutí na parcelu 406/2, 636 a 404/14 k zimnímu stadionu. Zásobování provozu bude ze strany
areálu. Sportovní areál bude z východní stany nově oplocen.
Architektonický výraz odpovídá charakteru provozu. Celoprosklenné přízemí vstupní haly a chodby
3.NP. Předsunutý kongresový sál a kanceláře vedení v 2.NP. Nautická okna v technických
provozech 4.NP.
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Materiálově dominuje plechová krytina v kombinaci s omítnutou horizontálně rýhovanou fasádou
kombinovanou se sendvičovou fasádou vlnitého plechu.
Dispoziční řešení celého komplexu navazuje na vstupní halu, ze které se v přímém směru vchází
do šatnového zázemí.
Doleva přes recepci následuje hotelová hala, restaurace a bowling. Na opačnou stranu je přístup
na schodiště do patra k diváckým tribunám a dalším malým tělocvičnám.
V postranních křídlech jsou umístěny výtahy, které umožní bezbariérově překonat rozdíly mezi
podlažími.
Dopravní řešení
Plocha stávajícího prostranství se nachází ve Skutči u ulice Čs. Armády. Stávající asfaltobetonový
povrch ul. Čs. Armády je v nevyhovujícím stavu narušen překopy a deformacemi. Objet je
v zástavbě a dotčeným územím procházejí trasy inženýrských sítí. Parkoviště pro osobní
automobily a autobusy bude provedeno v prostoru mezi hlavním vstupem do multifunkční sportovní
haly a ul. Čs. Armády. Povrch komunikací je navržen z asfaltobetonu, chodníky a parkovací
stání ze zámkové dlažby. Asfaltobetonová konstrukce bude lemována obrubníkem betonovým
chodníkovým. Parkoviště je propojeno chodníkem o minimální šíři 1,5m, který navazuje na plochu
před multifunkční sportovní halou. Parkovací stání budou vyznačena vodorovným a svislým
dopravním značením. Chodníková konstrukce bude lemována obrubníkem betonovým
záhonovým.Chodníky budou doplněny varovnými a signálními pásy pro osoby nevidomé a
slabozraké. V místě napojení chodníku na komunikaci bude obrubník snížen na 2cm.
Parkoviště je navrženo pro návštěvníky multifunkční haly. Je navrženo parkoviště s kapacitou
celkem 72 parkovacích stání. Z toho tři podélné stání jsou pro vozidla skupiny 2a (autobusy). 64
kolmých stání je navrženo pro vozidla skupiny I (osobní) a 5 stání je vyhrazeno pro osoby tělesně
postižené. Znak tělesně postižených bude proveden nástřikem bílé barvy.
Kvalita životního prostředí na lokální úrovni odpovídá funkčnímu využití území. Volba tohoto území
pro stanovené funkční využití odpovídá jeho charakteru, to znamená, že se nejedná o území
přírodovědně cenné.
Stav životního prostředí týkající se bezprostředně souvisejících objektů obytné zástavby je
především z hlediska akustické zátěže, imisní zátěže a odhadu zdravotních rizik podrobněji
komentován v příslušných pasážích předkládaného oznámení.
Etapa výstavby může představovat částečné narušení faktorů pohody. Případnou sekundární
prašnost lze technicky eliminovat.
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví obyvatelstva
mohou projevit v následujících oblastech:

n
n
n
n

znečištění ovzduší
hluk
znečištění vody a půdy
havarijní stavy

Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného oznámení, v rozptylové studii jsou
řešeny bodové, liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší související s provozem multifunkční
sportovní haly s ubytovnou. Příspěvky související s provozem posuzovaného záměru nijak
významněji neovlivní imisní zátěž v zájmovém území.
Vyhodnocení akustické situace prokazuje, že jak je ve stávajícím, tak ve výhledovém stavu nejsou
překračovány hygienické limity pro denní, respektive noční dobu.
Provoz posuzovaného záměru nepředstavuje významnější nebezpečí pro kvalitu povrchových a
podzemních vod. Pohyb automobilů je pouze po zpevněných komunikacích. Pokud by došlo k
havarijnímu úniku pohonných hmot z těchto vozidel, lze tuto havárii řešit vhodným způsobem přímo
na zpevněné ploše.

104

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HALA S UBYTOVNOU
SKUTEČ – ČS. ARMÁDY č.p. 177
Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

Posuzovaný záměr neovlivňuje hydrogeologické charakteristiky. Záměr představuje určité navýšení
zpevněných ploch, představuje i určité zemní práce. Vliv lze označit za středně velký a středně
významný.
V období výstavby je plně zodpovědný za nakládání s odpady (třídění, správné ukládání a následné
využití nebo likvidaci) hlavní dodavatel stavby. Tato povinnost bude uvedena ve smlouvě o
provedení prací. Investor vytvoří podmínky pro oddělené a bezpečné shromažďování jednotlivých
druhů odpadů. Pro minimalizaci negativních vlivů již byla formulována opatření prezentovaná
v předcházejících částech předkládaného oznámení. Předpokládané druhy a množství jednotlivých
odpadů z etapy provozu jsou souhrnně uvedeny v předcházející části předkládaného oznámení
včetně návrhů doporučení zpracovatelského týmu oznámení. Vliv lze z hlediska velikosti označit za
malý, z hlediska významnosti za málo významný.
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. K ovlivnění
horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.
Stavbou budou dotčeny jen běžné druhy rostlin. Nedochází tedy k ohrožení populací těchto druhů,
zvláště chráněné nebo regionálně vzácné druhy rostlin se na ploše výstavby nenacházejí. Nebyly
dokladovány výskyty žádných zvláště chráněných druhů rostlin. Vlivy na floru je tudíž možno
pokládat za nevýznamné.
Záměr neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů
živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor; jde vesměs o stavbu na antropogenně podmíněných
stanovištích. Vlivy vlastní výstavby na populace živočišných druhů je tedy možno pokládat za málo
významné až nevýznamné.
Záměr představuje určitý vliv ve vztahu ke kácení prvků dřevin rostoucích mimo les. Tato
problematika je podrobněji komentována v dendrologickém průzkumu, který je přílohou
předkládaného oznámení.
Investorem navrhovaná aktivní varianta záměru neznamená výraznou změnu stávajících
estetických parametrů vlastního zájmového území.
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.
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