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POUŽITÉ ZKRATKY 
 
AOPK ČR  Agentura ochrany přírody České republiky 

ČOV    čistírna odpadních vod 

BPEJ    bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČGS   Česká geologická společnost 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

DÚR   dokumentace pro územní řízení 

HPJ   hlavní půdní jednotka 

CHOPAV  chráněná oblast přirozené akumulace vod 

J   jih 

KÚ    katastrální území 

MŽP    Ministerstvo životního prostředí České republiky 

NA   nákladní automobil 

NPÚ    Národní památkový ústav 

OA   osobní automobil 

ORL   odlučovač ropných látek 

PE    polyethylen 

PHM   pohonné hmoty 

PVC   polyvinylchlorid 

RD   rodinný dům 

ŘSD   Ředitelství silnic a dálnic 

S   sever 

SHZ   stará hluková zátěž 

SZ   severozápad 

TUV   teplá užitková voda 

ÚPD   územně plánovací dokumentace 

ÚSES   územní systém ekologické stability krajiny 

VKP    významný krajinný prvek 

VZT   vzduchotechnika, vzduchotechnický 

Z   západ 

ZPF    zemědělský půdní fond 
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A.  ÚDAJE O OZNAMOVATELI  
 

1. Obchodní firma 

 
 

 

 
 

Jindřich Valenta - ELKO VALENTA  

 

2. IČ:  132166660 

 

3. Sídlo 

Vysokomýtská 1800 

565 01 Choceň 

 

4. Oprávn ěný zástupce oznamovatele:        

Jindřich Valenta 

Vysokomýtská 1800 

565 01 Choceň 

 

Projektant: 

Projektová společnost:   BKN spol. s r.o. 
 

Ing. Vladimír Teplý 

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby,  

statiku a dynamiku staveb 
 

Adresa:     Vladislavova 29/I 

566 01 Vysoké Mýto 
 

IČO:      15028909 
 

Statutární zástupce:   Ing. Pavel Král 
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B. ÚDAJE O ZÁM ĚRU 

 

B.1. Základní údaje 

 

B.1.1. Název zám ěru a jeho za řazení podle p řílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.                              

 

Logistické centrum ELKO VALENTA – přístavba administrativní budovy a skladu v 

Chocni 
 

Podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí v platném znění spadá předmětný záměr do kategorie II (záměry vyžadující 

zjišťovací řízení), bodu 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních 

středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže 

s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. 

Protože změna záměru představující přístavbu budov logistického centra 

svým rozsahem dosáhla příslušné limitní hodnoty uvedené v příloze č. 1 (viz kap. 

B.1.2.), podléhá podle § 4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona posuzování, pokud se 

tak stanoví ve zjišťovacím řízení.  K záměru vydal vyjádření odbor životního prostředí 

a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje dne 18.11.2008 pod č.j. KrÚ 

49086-2/2008/OŽPZ/KU (viz příloha č. 3). Příslušným úřadem je Krajský úřad 

Pardubického kraje. 

 

B.1.2. Rozsah zám ěru    
 

Celkem zastav ěná plocha p řistavovaných objekt ů 2.401,7 m2 

Celkem zastavěná plocha stávajících objektů (včetně garáží) 2.869,9 m2 

Celkem zastavěná plocha po přístavbě (včetně garáží) 5.271,6 m2 

Skladová hala 
Stávající objekt 2.225,6 m2 

Nová p řístavba 2.201,2 m 2 

Administrativní budova 
Stávající objekt 463,9 m2 

Nová p řístavba 200,5 m 2 

Zpevněné plochy (komunikace, 

chodníky, parkoviště) 

Stávající stav 2.936,6 m2 

Nové v rámci přístavby 2.952,3 m2 
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Zastavěná plocha zpevněných ploch a parkovišť po přístavbě 5.888,6 m2 

Počet parkovacích míst 

Stávající stav 12 

Nová místa v rámci přístavby 24 

Celkem po přístavbě 36 

 

B.1.3. Umíst ění záměru   

 

Obr. 1: Umístění záměru  - mapa širších vztahů (1 : 55 000) 
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Obr. 2: Umístění záměru ve vztahu k městské zástavbě (1 : 20 000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katastrální území:  651974 Choceň 

Čísla parcelní dotčená realizací záměru: 

1954/1, 1956 a 1962/17 

 

Areál logistického centra je umístěn na pozemku s kat.č. 1962/17, st. 3366, st. 

3367, 1954/1 a 1956 v ulici Vysokomýtská v KÚ Choceň v těsné blízkosti 

komunikace II/357. Vlastní výstavba bude probíhat na pozemcích p.č. 1954/1, 1956 

a 1962/17. Pozemky se nacházejí na hranici městské zástavby u jižního okraje 
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města Choceň. Z východní a jižní strany pozemky sousedí s obytnou zástavbou 

města Choceň, na kterou při jižní straně areálu navazuje průmyslová zóna (areály 

společností Elbas s.r.o., Autolakovna Josef Slánský, DAP-PROVMEX a.s.). Ostatní 

okolní plochy v sousedství plánovaného areálu představují v současnosti zatravněné 

plochy. 

 

B.1.4. Charakter zám ěru a možnost kumulace jeho vliv ů s jinými zám ěry 

 

Záměrem je přístavba objektů logistického centra firmy ELKO VALENTA, 

jehož současné prostory jsou již kapacitně nedostačující. 

Současný areál logistického centra slouží jednak pro skladování a také jako 

administrativní a provozní zázemí firmy ELKO VALENTA Choceň. Firma se zabývá 

velkoobchodní a maloobchodní činností v prodeji domácích elektrospotřebičů. 

Společnost ELKO VALENTA Choceň je jedním z největších distributorů malých 

domácích elektrospotřebičů v České a Slovenské republice.  Firma byla založena v 

roce 1991 panem Jindřichem Valentou a původně se zabývala pouze 

maloobchodním prodejem elektrospotřebičů. Od roku 1993 se firma plně věnuje 

dovozu a distribuci malých domácích spotřebičů. Dnes patří k významným 

dodavatelům elektrospotřebičů v Čechách a na Slovensku a její činnost byla od r. 

2004 rozšířena i o působení na polském trhu. 

V současné době firma disponuje několika maloobchodními prodejnami a 

vlastním moderním skladovým areálem, který je schopen flexibilně plnit požadavky 

jejích zákazníků. Mezi zákazníky firmy patří významné sítě hypermarketů, sítě 

specializovaných elektroprodejen i samostatné elektroprodejny.  

Posláním firmy je zabezpečovat kvalitní služby pro své zákazníky a tak se stát 

vůdčím dodavatelem zj. kuchyňských spotřebičů. O péči zákazníků se stará tým 

zkušených pracovníků, který je schopen řešit jejich individuální požadavky. Výběr 

produktů je podřízen náročným požadavkům zákazníků na jednotlivých trzích a 

kvalita výrobků je kontrolována v akreditovaných zkušebnách a testována v běžném 

provozu. Předností firmy je dobrá organizace práce a logistické procesy umožňující 

včasné a úplné vykrytí objednávek. Firma ELKO VALENTA usiluje o pozici stabilního 
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evropského dodavatele elektrospotřebičů schopného citlivě reagovat na potřeby 

svých zákazníků. 

Součástí současného logistického centra je také provozní a administrativní 

zázemí firmy, kde je také sídlo vedení firmy. Před výstavbou logistického centra firma 

sídlila v kapacitně nevyhovujícím objektu v ulici Pernerova před objektem staniční 

budovy nádraží v Chocni. Pro skladování byly neefektivně využívány skladovací 

plochy v několika lokalitách v Chocni. Záměrem investora, který stojí po celou dobu 

za stavbou logistického centra, je centralizovat velkoobchodní sklad tak, aby příjem 

zboží od externích dodavatelů, expedice a kompletace zásilek pro jednotlivé 

odběratele mohly být prováděny z jednoho místa bez přejíždění mezi jednotlivými 

skladovými objekty tak, jak tomu bylo dříve. Realizace první části tohoto záměru, 

kterou představuje současné logistické centrum v ulici Vysokomýtská, tak znamenalo 

zkrácení času na nakládku a vykládku vozidel, zlepšení kontroly kompletnosti 

dodávek, lepší vytížení vozidel a zkrácení rozvozových tras. Nová lokalizace 

centrálního skladu včetně umístění administrativního zázemí firmy přinesla nejen již 

výše zmíněné efekty, ale navíc výrazně zlepšila podmínky nakládky a vykládky 

vozidel, které jsou zabezpečovány přes příjmové a expediční rampy.  

V současné době je již skladové a administrativní zázemí firmy v ulici 

Vysokomýtská kapacitně nedostačující, proto investor uvažuje o rozšíření skladové 

haly a administrativní části budovy. 

Nakládka a vykládka vozidel bude po rozšíření skladu nadále zabezpečována 

přes vyrovnávací můstky příjmové a expediční rampy. Provozní řešení rozšířeného 

skladového objektu je navrženo s přímou návazností provozů příjmu a expedice přes 

rampu na manipulační dvory v západní a východní části objektu. Místa stání vozidel 

budou záměnná a nakládka a vykládka vozidel bude uskutečněna z jedné 

kompletační plochy při jednom stání.  

Součástí záměru není pouze rozšíření hlavní skladovací haly, ale také  

přístavba nové administrativně provozní budovy. Záměr představuje i řešení 

vnějších úprav tak, aby nový areál logistického centra byl schopen samostatného 

provozu. 
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Obr. 3:  Umístění záměru  (zákres do orthofotomapy) – modrou barvou jsou 

označeny současné objekty logistického centra, na něž z východní strany 

navazuje plánovaná přístavba (červeně),  měřítko 1:8 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba je situována u druhé nejfrekventovanější komunikace města II/357 při 

jižním okraji intravilánu. Komunikace dále navazuje v blízkosti choceňského nádraží 

na nejvíce frekventovanou silnici II/317, která prochází centrem města. Napojení 

areálu logistického centra na silnici II/357 zůstane v současném provedení, 

významné navýšení provozu vozidel se nepředpokládá. 

Předkládaný záměr je v souladu s Územním plánem města Choceň, 

předpokládané umístění se podle ÚPD nachází v zóně výroby a skladování 

(průmyslová zóna). V místě přístavby skladu a administrativní budovy se nachází 

oplocený a zatravněný pozemek, který je ve vlastnictví investora. 

V době zpracování oznámení záměru nebyla v předmětné lokalitě známa 

žádná kolize s jinými záměry. 
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B.1.5. Zdůvodn ění pot řeby zám ěru a jeho umíst ění včetně přehledu 

zvažovaných variant  

  

Pro rychlé a přesné plnění náročných požadavků trhu a kvalitní péči o 

zákazníky vybudovala firma ELKO VALENTA v roce 2004 logistický areál v ulici 

Vysokomýtská v Chocni.  V současné době je skladové a administrativní zázemí 

firmy v ulici Vysokomýtská kapacitně nevyhovující, proto je záměrem investora 

rozšířit skladovou halu a současnou administrativní část budovy tak, aby byly 

zabezpečeny nároky firmy ve vztahu k naplňování potřeb jejích zákazníků. 

 V rámci přípravy záměru nejsou uvažovány jiné varianty lokalizace 

plánovaného areálu. 

 

B.1.6. Stru čný popis technického a technologického řešení záměru  

 

Areál logistického centra se nachází v nově budované průmyslové zóně města 

Choceň a navazuje na stávající průmyslovou výstavbu v ulici Vysokomýtská 

realizovanou v minulých letech - výrobní areál firmy DAP PROVMEX, skladový areál 

firmy ZAMILK s.r.o., Mlékárna Choceň, areál autolakovny a další průmyslové objekty. 

Hlavní budova logistického centra - skladová halu - představuje  jednopodlažní 

halový objekt s obdélníkovým půdorysem o rozměrech 50,65 x 44,05 m. Hala je delší 

stranou situována téměř rovnoběžně se stávající komunikací v ul. Vysokomýtská. 

Hala bude přístavbou rozšířena na celkové rozměry 100,65 x 44,05. Provozně 

dispoziční řešení stavby respektuje požadavky předpokládaného dodavatele 

skladovací technologie (skladovací regálový systém).  

V základní konstrukční variantě bude přístavba haly řešena stejně jako hala 

současná. Jedná se o třílodní železobetonový montovaný skelet s montovaným 

obvodovým pláštěm z izolačních sendvičových stěnových panelů (KINGSPAN). 

Zastřešení je řešeno plochou střechou s atikami a s vnitřním odvodněním. Střešní 

plášť bude proveden skládaný z ocelových trapézových plechů (nosná konstrukce), s 

tepelnou izolací z polystyrénových desek a minerálně vláknité plsti STEPROCK  a s 

hydroizolační střešní krytinou ze separační vrstvy skleného rouna z hydroizolační 

střešní fólie (např. SIKA). 
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Na hlavní objekt logistického centra - skladovou halu - bezprostředně 

navazuje objekt administrativní a provozní budovy. Současný objekt je dvoupodlažní 

a má půdorysný tvar L o  rozměrech cca 46,75 x 23,00 m. Budova je delší stranou 

situována téměř rovnoběžně se stávající komunikací v ul. Vysokomýtská. V části 

podél komunikace bude rozšířena v délce cca 32,45 m. 

Přístavba administrativní budovy je navržena stejně jako stávající část  

tradiční stavební technologií - nosné zdivo z cihelných tvárnic, stropní konstrukce ze 

železobetonových dutinových panelů SPIROLL. Pro  uvažované  rozpony je volena  

tloušťka stropních desek  200  mm  (rozpon do 6,0 m) a 250 mm (rozpon nad 6,0 m). 

Prostupy stropní konstrukcí a doplňky stropní konstrukce budou  provedeny pomocí  

železobetonových  monolitických dobetonávek s využitím stropních desek pro 

spřažené konstrukce (FILIGRÁN) . 

V areálu se předpokládá vybudování odstavného parkoviště pro osobní 

automobily, které rozšíří současný počet parkovacích míst ve východní části areálu 

z 12 na 36. Parkoviště bude navazovat na příjezdovou komunikaci. V západní části 

areálu budou vybudovány nové komunikace s živičným povrchem. Nové parkoviště 

bude provedeno v zámkové dlažbě - dlažba bude osazena na vrstvu podkladního 

betonu. Odvodnění na parkovišti a příjezdových plochách a na zpevněných plochách 

bude řešeno umístěním uličních vpustí. Dešťová voda z parkoviště bude před 

zaústěním do kanalizace přečištěna na odlučovači ropných látek. 

Při řešení generelu velkoobchodního skladového areálu byl zohledněn 

požadavek v maximální možné míře - vzhledem ke všem omazujícím faktorům - 

navrhnout základní řešení areálu tak, aby docházelo k minimálnímu - jen 

nevyhnutelně nutnému - křížení jednotlivých provozů a ke křížení jednotlivých směrů 

automobilové dopravy.  

Předpokládané rozdělení stavby na provozní soubory a stavební objekty je 

následující: 

Provozní soubory 

PS 01   Technologické vybavení - skladová technologie  

 

Stavební objekty 

SO 01   Logistické centrum – přístavba skladové haly  
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SO 02   Logistické centrum – přístavba administrativní a provozní budovy 

SO 03   Hrubá terénní úprava  

SO 04   Venkovní osvětlení 

SO 05   Komunikace a zpevněné plochy  

SO 06   Terénní a sadové úpravy, drobná architektura 

 

 Pro napojení objektů na dopravní a technickou infrastrukturu se předpokládá 

využití připojení stávající části areálu. 

Objemové, dispoziční, architektonické a urbanistické řešení přístavby 

stávajících objektů vychází z celkového architektonického záměru a zohledňuje 

charakter stávajících budov a celkovou dispozici areálu. Objekt skladovací haly a  

administrativní a provozní budovy je řešen tak, aby se zvýšila architektonická kvalita 

celého areálu. Dispozičně je celý objekt skladovací haly a  přístavby administrativně 

provozní budovy řešen tak, aby se jednotlivé provozy vzájemně neovlivňovaly a byly 

v maximální možné míře oddělené. Stávající objekt garáží pro garážování firemních 

osobních vozidel v západní části areálu zůstává přístavbou nedotčen.  

Objekt haly je hmotově řešen jako kompaktní, se snahou o maximální 

přizpůsobení se stávajícímu terénnímu reliéfu, s uplatněním členěného fasádního 

pláště pro docílení drobnějšího měřítka hmot objektů. Vnější vzhled plně odpovídá  

průmyslovému a skladovému charakteru objektů. Fasáda bude kombinací barev 

světlých odstínů a bude doplněna keramickými fasádními obklady a prvky 

dřevěných, plastových, hliníkových a ocelových konstrukcí tak, jak je tomu i u 

stávajících částí objektů. V materiálovém řešení administrativního objektu se uplatní 

dominantní plochy tenkovrstvých štukových probarvených omítek. V materiálovém 

řešení skladovacího objektu se uplatní dominantní plochy ocelových sendvičových 

panelů různé barevnosti. 

Architektonické řešení předpokládá jednoduchou hmotu skladovací haly, 

která respektuje materiálové a konstrukční schéma. Prosté linie bočních fasád jsou 

pravidelně rytmizovány svislými prosklenými prvky, zajišťujícími přirozené osvětlení 

haly i navržených provozů. 
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Obr. 4: Předběžný zákres stavby do katastrální mapy s označením stavebních 

objektů (bez měřítka) 
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Vnitřní prostor skladovací haly bude vícelodní, s minimalizovanými vnitřními 

podporami tak, jak je tomu už u stávajícího objektu. Konstrukce zastřešení bude 

viditelná. Bude sloužit jako opora pro osvětlovací tělesa, prvky teplovzdušného 

topení a kontrolní lávky. 

Železobetonová opláštěná hala bude spolu s provozní budovou vytvářet 

jednoduchý monoblok architektonizovaný technickými prostředky (nosné sloupy, 

výústky VZT, zastřešení a zasklení hlavního vstupu). 

 

Inženýrské objekty 

 

Energie 

Soudobý příkon zajišťován ze stávající transformační stanice TS KOVENTA . 

V první etapě stavby logistického centra bylo vybudováno nové zemního kabelového 

vedení NN 0,4 kV z TS k místu odběru zemním kabelem 1 x AYKY 3 x 120 + 70.  

Kabely stávající přípojky jsou uloženy ve volném terénu ve výkopu v hloubce 

0.7m v kabelovém loži z kopaného písku, ve zpevněných plochách jsou uloženy ve 

žlabech KOPOS typ ZK 110 x 110 osazených na podkladové vrstvě z betonu a 

zasypaných pískem ve výkopu v hloubce 1,2 m (šíře 0,5m). Pro rozšíření 

logistického centra bude postačovat stávající připojení areálu. 

 

 Vytápění a příprava TUV 

Pro skladovou halu je navrženo teplovzdušné vytápění nástěnnými 

teplovzdušnými plynovými jednotkami ROBUR v provedení turbo s uzavřeným 

okruhem spalovacího vzduchu (tj. spalovací vzduch je nasáván z venkovního 

prostoru a zplodiny jsou rovněž vyfukovány do venkovního prostoru). Vytápění je 

identické se stávajícím vytápěním v části skladové haly postavené v roce 2004. Sání 

čerstvého vzduchu bude řešeno přes protidešťové žaluzie z fasády objektu a ze  

střechy (dle dispozičního umístění agregátu). Teplovzdušné jednotky budou 

doplněny destrafikátory (ventilátorovými jednotkami s možností nastavení proudu 

vzduchu) osazenými pod stropem, majícími za úkol stejnoměrné rozvrstvení tepla 

v celém vytápěném prostoru a to tak, že tepelná čidla (nastavitelné termostaty) na 
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nich osazené dají povel k provozu těchto jednotek, když teplota nad nimi a pod nimi 

má větší rozdíl než 3°C.  

Pro administrativní a provozní objekt slouží samostatná plynová kotelna 

umístěná v 1.NP stávajícího objektu. Plynová kotelna je v současném stavu osazena 

dvěma stacionárními litinovými kotli s atmosférickými hořáky PROTHERM 50 KLO  -  

44,5 kW. Hořáky plynových kotlů jsou navrženy pro spalování zemního plynu o 

přetlaku 2 kPa.  Po přístavbě administrativního objektu se předpokládá instalace 

třetího litinového kotle ve stávající kotelně.  

Ohřev TUV je zabezpečen jedním stojatým nepřímotopným zásobníkovým 

ohřívákem OKC 300 NTR  o obsahu 300 litrů. S ohledem na předpokládaný nárůst 

spotřeby teplé vody bude ohřívák vyměněn za obdobný o obsahu 500 l.  

 

Vodovod a kanalizace 

Pro napojení objektů na veřejný vodovod byla v roce 2004 vybudována nová 

vodovodní přípojka, která bude využita i pro přístavbu budov areálu. Přípojka začíná 

napojením na stávající vodovodní řad PVC DN 100, který prochází prolukou mezi 

areálem stávající autolakovny a firmou DAP-PROVMEX. Napojení bylo řešeno 

provedením výřezu a vsazením odbočky DN 150/100. Za odbočkou je osazeno 

šoupátko DN 100 se zemní soupravou a poklopem. Přípojka je vedena podél 

stávajícího oplocení areálu DAP-PROVMEX směrem k silnici Choceň - Vysoké Mýto, 

ve vzdálenosti max. 0,75 m od oplocení. V místě stávajícího propustku tuto silnici 

podchází. Za protlakem pod komunikací je na odbočce osazen podzemní hydrant 

DN 80. Od hydrantu je již provedena přípojka z potrubí PE DN 50. Přípojka dále 

pokračuje uvnitř areálu mezi komunikací a plotem. Přípojka je ukončena vodoměrnou 

sestavou s hlavním uzávěrem za vodoměrem. 

Pro stávající část areálu logistického centra byla v roce 2004 vybudována 

nová kanalizace, která je řešena jako jednotná. Jsou do ní napojeny splaškové a 

dešťové vody ze zájmového areálu. Tato kanalizace bude sloužit i k napojení nově 

přistavených objektů. Současná kanalizace se skládá ze dvou hlavních stok: stoka A 

a stoka B. Stoka A začíná napojením na stávající městskou kanalizaci DN 600 (500). 

V místě napojení je provedena vstupní šachta. Stoka A je přivedena ke stávajícím 

objektům, kde je umístěna vstupní šachta. Do této šachty je napojena stoka B. Stoka 
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A je dále vedena v prostoru skladovací haly, kde jsou do ní napojeny vnitřní dešťové 

svody. Dešťové svody z přístavby haly budou napojeny také na tuto stoku. Po 

průchodu stávající skladovací halou je v trase kanalizace umístěna vstupní šachta. 

Tato šachta bude před přístavbou nové části haly posunuta. Stoka A dále odvádí 

dešťové vody z uličních vpustí umístěných ve zpevněných plochách. Stoka B začíná 

napojením do stoky A a je vedena podél stávajícího objektu. Do stoky B jsou 

napojeny uliční vpusti. 

 

Plyn 

Do areálu logistického centra byla v roce 2004 provedena STL plynovodní 

přípojka ze stávajícího distribučního středotlakého plynovodu STL PE 110, který je 

veden na opačné straně silnice Choceň - Vysoké Mýto - ul. Vysokomýtská (silnice 

II/357), na pozemku města mezi autolakovnou a sousedním areálem firmy DAP 

PROVMEX. STL plynovodní přípojka je vedena po pozemku p.č. 1349/17 k silnici. 

Zde podchází a pokračuje do areálu.  Plynovodní přípojka STL je provedena z 

trubek PE D 50 SDR11 a je ukončena HUP ve skříni MaR v oplocení pozemku.  

 

Vzduchotechnika 

Pro teplovzdušné vytápění a větrání (přívod čerstvého filtrovaného a ohřátého 

vzduchu) skladového prostoru jsou uvažovány nástěnné teplovzdušné plynové 

jednotky ROBUR v provedení turbo s uzavřeným okruhem spalovacího vzduchu. Pro 

odvod znehodnoceného vzduchu z větraného prostoru jsou uvažovány nástěnné 

ventilátory s elektricky uzavíratelnými klapkami vázanými na chod ventilátorů. Tyto 

ventilátory budou osazeny do obvodového pláště skladové haly. 

V administrativní části budovy budou osazena lokální vzduchotechnická 

zařízení pro sociální zařízení, úklidové komory a příruční sklady. Tato VZT zařízení 

budou zajišťovat nucené podtlakové větrání s náhradou odsátého vzduchu vlivem 

podtlaku z okolních prostor, s nimiž budou větrané místnosti spojeny. Znehodnocený 

vzduch bude vyfukován přes protidešťovou žaluzii fasádou nebo střechou objektu.  
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Technologie skladování zboží 

Pro ukládání zboží v přistavené hale bude sloužit regálový systém, rozdělený do 

třech základních bloků: 

blok “A” - systém “radioshuttle” - regálový systém se 4 podlažími - výška  9,0 m  

blok “B” - standardní regál - regálový systém se 4 podlažími - výška 9,0 m  

blok “C” - přípravná zóna - regálový systém se 2 podlažími - výška 6,0 m  

 

V prostoru přístavby skladu bude používána tato technika:  

- 1 x velký el. akumulační vysokozdvižný vozík + nabíjení ( 1 x zásuvka 400V) 

- 4 x malý el. akumulační vysokozdvižný vozík + nabíjení (4 x zásuvka 230V) 

Nabíjení elektrických akumulačních vozíků bude probíhat přímo v prostoru haly. 

 

B.1.7. Přepokládaný termín zahájení realizace zám ěru a jeho dokon čení 

 

zahájení výstavby (přípravné práce).…………………….…..05/2009 

dokončení výstavby ……………………………….................10/2009 

 

B.1.8. Výčet dot čených územn ě samosprávných celk ů  

 

Pardubický Kraj 

Město Vysoké Mýto 

Město Choceň 

 

B.1.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a spr ávních ú řadů, 

které budou tato rozhodnutí vydávat 

 

Nejbližším navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování vlivu 

na životní prostředí bude vydání územního rozhodnutí. 
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B.2. Údaje o vstupech 

 

B.2.1. Půda 

 

Areál logistického centra je situován v katastrálním území Choceň v ulici 

Vysokomýtská. Řešené území představuje zatravněný a oplocený pozemek 

navazující na současnou budovu skladové haly. Pozemky jsou vedeny v seznamu 

BPEJ a jsou zapsány do zemědělského půdního fondu. 

Podle územního plánu města Choceň se dotčené území nachází v zóně 

určené pro výrobu a skladování, což odpovídá záměru investora – rozšíření areálu 

logistického centra. Celková plocha pro rozšíření je přibližně 5700 m2. 

 

Záměr bude realizován na těchto pozemcích v KÚ Choceň: 

 

pozemek s  p.č. 1962/17 - výměra 5591 m2  

druh pozemku : trvalý travní porost 

majitel : Jindřich Valenta, Gabriela Valentová, Jana Žižky 634,  

565 01 Choceň 

 

pozemek s  p.č. 1956 - výměra 1938 m2  

druh pozemku : trvalý travní porost 

majitel : Jindřich Valenta, Gabriela Valentová, Jana Žižky 634,  

565 01 Choceň 

 

pozemek s  p.č. 1954/1 - výměra 1927 m2  

druh pozemku : trvalý travní porost 

majitel : Jindřich Valenta, Gabriela Valentová, Jana Žižky 634,  

565 01 Choceň 

 

Záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu 

kategorií dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb.  Není ani v kontaktu s některou z evropsky 

významných lokalit ve smyslu § 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta 
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do národního seznamu těchto lokalit podle § 45a. Lokalita se nenachází na území 

obecně chráněných přírodních prvků (např. ÚSES). Tyto skutečnosti jsou blíže 

komentovány v kapitole C.1. 

Do uvažované lokality zasahují ochranná pásma silnice a inženýrských sítí.  

Při stavebních pracích bude nutné vytyčení všech inženýrských sítí a dodržení 

jejich ochranných pásem. 

 

B.2.2. Voda  

 

Zásobování pitnou vodou bude zajištěno stávající vodovodní přípojkou 

z plastu o DN 100, která je napojena na veřejný vodovod DN 100 mezi autolakovnou 

a areálem společnosti DAV PROVMEX. V místě křížení silnice II/357 je přípojka 

vedena pod silnicí protlakem k hydrantu a odtud PE potrubím DN 50. Přípojka je 

opatřena vodoměrnou soustavou.  

 

Obr. 5:  Zákres stavby do mapy vodovodů Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 

Pardubického kraje s trasou stávající přípojky (1:5 000) 
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Potřeba vody při výstavbě 

 

Voda bude odebírána z veřejné vodovodní sítě stávající přípojkou. 

Předpokládaná spotřeba pitné vody je 5 l na osobu za 1 směnu, spotřeba vody na 

mytí 120 l na osobu za 1 směnu. 

 

Potřeba vody při provozu 

 

Výpočet potřeby pitné vody byl proveden podle Směrnice č. 9/73 ústředního 

věstníku ČSR. Při výpočtu byl uvažován celkový počet zaměstnanců po přístavbě 

logistického centra. 

 

Počet zaměstnanců: 

kanceláře celkem    35 osob  80 l/zam.sm. 

skladníci     15 osob  80 l/zam.sm. 

čekárna pro řidiče      2 osoby  60 l/zam.sm. 

 

Průměrná denní potřeba (celkem po přístavbě) 

 Qd = (35 x 0,08 + 15 x 0,08 + 2 x 0,06)  Qd = 4,12 m3/d 

Průměrná spotřeba vody stávající části areálu je cca 2,6 m3/d, předpokládané 

maximální navýšení spotřeby vody tedy bude cca 1,5 m3/d. 

 

Maximální hodinová potřeba (celkem po přístavbě) 

 (50 % průměrné denní potřeby během 1 hodiny 

  na konci směny, 50% rovnoměrně rozděleno 

  po celou směnu) 

 

 Qm = (0,5+ 0,5/8) x 4,12 = 0,5625 x 4,12 Qh = 2,32 m3/h 

        tj. 0,64 l/s 
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Při odhadu plánované spotřeby vody je nutné počítat i s údržbou zpevněných 

ploch a zeleně. 

 

Zatravněná plocha (pouze přístavba) cca 1800m2 – odběr 72 m3/rok  

Zpevněná plocha (pouze přístavba) 3 870 m2 – odhad odběru 31 m3/rok  

 

Potřeba požární vody pro vnitřní hydrantové systémy Qpož = 1,5 l/s 

 

B.2.3. Surovinové a energetické zdroje 

 

Vstupní suroviny 

 

Použité vstupní suroviny pro výstavbu areálu budou odpovídat standardně 

používaným stavebním materiálům.  

Na tělesa zpevněných ploch a komunikací bude použit štěrkopísek a 

kamenivo s vhodnými frakcemi. Kryt komunikací a parkovacích ploch bude tvořit 

asfaltový mastixový  koberec. Na parkoviště bude použita zámková dlažba. 

Na stavební konstrukce budou použity tyto materiály: beton, železobeton, 

ocelové konstrukce, tvárnice, cihly, sádrokarton, sklo, dřevo (viz též kap. B.1.6.). 

Upřesnění množství daného materiálu bude stanoveno v dalších fázích přípravy 

stavby. Většinu těchto materiálů je možno získat ze zdrojů v blízkém okolí stavby.  

 

Elektrická energie 

 

Požadovaný příkon související s přístavbou haly bude zajištěn ze stávající 

transformační stanice TS KOVENTA . Pro stávající část logistického centra bylo 

vybudováno nové zemního kabelové vedení NN 0,4 kV z TS k místu odběru zemním 

kabelem 1 x AYKY 3 x 120 + 70.  

 
Soudobý příkon přistavovaných objektů : 
 
PŘÍSTAVBY SKLADOVÉHO OBJEKTU    P

s
 = 40 kW  

PŘÍSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU    P
s
 = 15 kW  
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CELKEM PŘÍSTAVBA :  
 
Soudobý příkon :       Ps  = 55 kW  

 

 

Tepelná energie 

 

Pro přístavbu skladové haly je navrženo teplovzdušné vytápění a větrání 

(přívod čerstvého filtrovaného a ohřátého vzduchu). Pro tento účely budou sloužit 

nástěnné teplovzdušné plynové jednotky ROBUR v provedení turbo s uzavřeným 

okruhem spalovacího vzduchu. Nucená hodinová výměna vzduchu v celém prostoru 

přístavby skladovací haly je uvažována 0,7x/hod, což představuje 2,3 – násobnou 

hodinovou výměnu v pracovní zóně. 

Tepelná bilance: 

Vytápění         291 000 W 

Větrání        217 000 W 

Celkem        508 000 W 

 

Předpokládaná spotřeba zemního plynu pro vytápění přístavby skladové haly 

je 71,6 m3/hod 

Pro přístavbu administrativní budovy bude v plynové kotelně, která je 

umístěna v 1.NP stávající části objektu osazen navíc jeden stacionární litinový kotel 

oproti dvěma stávajícím kotlům PROTHERM 50 KLO  -  44,5 kW. 

 

Tepelná bilance: 

Kanceláře          40  000 W 

Ohřev TUV             5  000 W 

Celkem           45 000 W 

Ohřev TUV bude zabezpečen jedním stojatým nepřímotopeným 

zásobníkovým ohřívákem OKC 500 NTR  o obsahu 500 litrů (výměnou za stávající 

ohřívák OKC 300 NTR).   

Předpokládaná maximální roční spotřeba  zemního plynu by přístavbou měla 

vzrůst ze stávajících 170 tis. m3/rok přibližně na 340 tis. m3/rok. 
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B.2.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu  

 

Fáze výstavby 

 

V době výstavby budou zvýšené nároky na dopravu vlivem zvýšeného 

pohybu nákladních automobilů. Pohyb nákladních automobilů z důvodu stavebních 

prací nebude v takovém měřítku, aby výrazně ovlivnil stávající dopravní situaci na 

komunikaci II/357. 

 

Fáze provozu 

 

Spojení areálové komunikace s veřejnou komunikací je zajištěno přímým 

odbočením ze silnice II/357 v místě stávající vrátnice. Toto spojení zůstane 

zachováno. 

Areálová komunikace spojuje veřejnou komunikaci s parkovacími plochami 

pro osobní automobily zaměstnanců a s prostory, kde jsou umístěny příjmové a 

expediční rampy. Předpokládá se, že průměrný počet pohybů vozidel na ploše 

parkoviště bude 3 vozidla za hodinu. Při velikosti parkovací plochy 36 stání dojde k 

obměně všech parkovacích míst 1 x za 12 hod. Současný počet pohybů vozidel na 

ploše parkoviště se odhaduje 2,5 vozidla za hodinu.  Celkový provoz nákladních 

automobilů vzroste s přístavbou haly ze současných 3 NA denně cca na 4 – 5 NA za 

den.   

Vrchní kryt zpevněných ploch bude z převážné části živičným povrchem, 

v místě nového parkoviště bude tvořen betonovou zámkovou dlažbou. 

 

B.3. Údaje o výstupech 

 

B.3.1. Ovzduší 

 

Vliv plánovaného areálu na kvalitu ovzduší v dané lokalitě komplexně řeší 

rozptylová studie. Rozptylová studie posuzuje vliv zdrojů znečištění ovzduší v areálu  

a vliv okolních zdrojů (silnice II/357) na kvalitu ovzduší (viz příloha č. 10).  
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Areálové zdroje ovlivňující stav ovzduší v dané lokalitě (stávající stav před 

přístavbou): 

- vytápění administrativní budovy:  2 x PROTHERM 50 KLO (2 x 44,5 kW) 

- vytápění skladové haly: 14 x Robur F51 (14 x 44 kW) 

- plynové topidlo Karma Beta 5 (5 kW) v objektu garáží 

- emise z pohybu OA: 40 OA za den 

- emise z pohybu NA: 3 NA za den 

 

Areálové zdroje, které budou ovlivňovat stav ovzduší v dané lokalitě (celkový 

stav po přístavbě): 

- vytápění administrativní budovy:  2 x PROTHERM 50 KLO (3 x 44,5 kW) + 1 

plynový kotel navíc (cca 50 kW) 

- vytápění skladové haly: 28 x Robur F51 (28 x 44 kW) 

- plynové topidlo Karma Beta 5 (5 kW) v objektu garáží 

- emise z pohybu OA: 48 OA za den 

- emise z pohybu NA: 4,5 NA za den 

 

B.3.2. Odpadní vody  

 

V areálu logistického centra je vybudována jednotná kanalizace, do které jsou 

napojeny splaškové a dešťové vody. Tato kanalizace bude využita i k napojení 

přístavby. Současná kanalizace se skládá ze dvou stok. První stoka začíná 

napojením na stávající městskou kanalizaci DN 600 (500). Tato stoka je přivedena 

ke stávajícím objektům, kde je umístěna vstupní šachta. Do šachty je pak napojena i 

druhá stoka. První stoka pak prochází prostorem skladovací haly, kde jsou do ní 

napojeny vnitřní dešťové svody. Tato stoka dále odvádí i dešťové vody z uličních 

vpustí umístěných ve zpevněných plochách. Druhá stoka začíná napojením do první 

a je vedena podél stávajícího objektu. Do druhé stoky jsou napojeny uliční vpusti 

z přední části areálu. 

Veškeré vody ze zpevněných ploch a komunikací budou odváděny přes 

kanalizační vpusti do areálové kanalizace, která tyto vody bude odvádět přes 

odlučovač ropných látek do městské kanalizace.   
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Splaškové vody (dle výpočtu potřeby vody): 

Stávající stav   Po přístavbě 

Průměrné denní množství   Qd = 2,60 m3/d   Qd = 4,12 m3/d 

Maximální denní množství   Qm = 3,90 m3/d    Qm =   6,18 m3/d   

Roční množství    Qr =    650 m3/rok    Qr = 1030 m3/rok 

 

Dešťové vody z celého areálu 

Stávající stav    Po přístavbě 

Střechy  2870 m
2
 = 0,287 ha   5272 m

2
 = 0,527 ha 

Zpevněné plochy 2937 m
2
 = 0,294 ha   5889 m

2
 = 0,589 ha 

Zelené pásy  6516 m
2
 = 0,652 ha   1162 m

2
 = 0,116 ha 

pro 15timinutový déšť, p = 1 (dle ČSN 76 6101): 

Stávající stav 

Q
dešť

 = 120 l/s.ha x (0,287 x 0,9 + 0,294 x 0,8 + 0,652 x 0,1) = 67,0 l/s 

 

Po přístavbě 

Q
dešť

 = 120 l/s.ha x (0,527 x 0,9 + 0,589 x 0,8 + 0,116 x 0,1) = 114,9 l/s 

 

Odhad ročního množství odváděných dešťových vod z areálu: 

Stávající stav: 4355 m3/rok 

Po přístavbě: 8371 m3/rok 

 

Odhad celkového ročního množství odváděných odpadních vod z areálu: 

Stávající stav:  5000 m3/rok 

Po přístavbě:   9400 m3/rok 

Příspěvek záměru: 4400 m3/rok 
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B.3.3. Odpady  

 

Odpady budou vznikat během výstavby nových objektů areálu a v průběhu 

jeho provozu. 

 

Odpady při výstavbě 

 

V průběhu výstavby budou vznikat odpady při realizaci základových a 

nadzemních konstrukcí a při úpravách terénu. Odpady budou na stavbě tříděny a 

zařazovány podle druhů a kategorií uvedených v Katalogu odpadů. U vhodných 

odpadů bude provedena jejich recyklace a následně zpětné použití. Odpad, který 

nebude možno zpětně využít, bude podle jeho fyzikálních a chemických vlastností 

odvezen na příslušnou řízenou skládku nebo odstraněn jinak k tomu oprávněnou 

osobou. V případě podezření, že odpad má nebezpečné vlastnosti, musí 

zodpovědná osoba dodavatele stavby zajistit ověření těchto vlastností a následně 

s odpadem nakládat podle jeho skutečných vlastností. 

Protože v této fázi plánování výstavby není možné upřesnit množství a 

vlastnosti použitých materiálů a není znám dodavatel, nelze vytvořit přesnou 

specifikaci konkrétních materiálů. V tabulce č. 1 je proto sepsán pouze 

předpokládaný přehled odpadů podle vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., které by mohly v 

rámci přístavby logistického centra vzniknout. 

Za odstraňování odpadů vznikajících při výstavbě bude odpovědný 

dodavatel stavby. Ke kolaudačnímu řízení budou investorem (provozovatelem 

areálu) a dodavatelem stavby doloženy doklady o využití, popř. odstranění odpadů 

vznikajících během výstavby objektů. 

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

odpadech v platném znění a ve smyslu souvisejících prováděcích předpisů. 
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Tab. č. 1:  Předpokládaný přehled odpadů, které mohou vznikat při výstavbě (dle 

vyhl. MŽP č.381/2001) 

Kód 
odpadu 

Název odpadu Kategorie Popis způsobu nakládání  
s odpady 

08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

N 
Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 

08 01 12 
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem        

08 01 11 O 
Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 

08 04 09 
Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující 

organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
N 

Předání oprávněné osobě 
na zákl. smluv. vztahu 

08 04 10 
Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené 

pod číslem  08 04 09 
O 

Předání oprávněné osobě 
na zákl. smluv. vztahu 

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů  O 
Předání oprávněné osobě  

k recyklaci 

12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů O 
Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 

12 01 05 Plastové hobliny a třísky  O 
Předání oprávněné osobě  

k recyklaci 

12 01 13 Odpady ze svařování O 
Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
Předání oprávněné osobě  

k recyklaci 

15 01 02 Plastové obaly O 
Předání oprávněné osobě  

k recyklaci 

15 01 03 Dřevěné obaly O 
Předání oprávněné osobě  

k recyklaci 

15 01 04 Kovové obaly O 
Předání oprávněné osobě  

k recyklaci 

15 01 07 Skleněné obaly O 
Předání oprávněné osobě  

k recyklaci 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami znečištěné 
N 

Předání oprávněné osobě 
na zákl. smluv. vztahu 
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Tab. č. 1 - pokračování:  Předpokládaný přehled odpadů, které mohou vznikat při 

výstavbě (dle vyhl. MŽP č.381/2001) 

Kód 
odpadu 

Název odpadu Kategorie Popis způsobu nakládání  
s odpady 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 

06 
O 

Předání oprávněné osobě 
na zákl. smluv. vztahu 

17 02 01 Dřevo O 
Předání oprávněné osobě  

k recyklaci 

17 02 03 Plasty O 
Předání oprávněné osobě  

k recyklaci 

17 04 07 Směsné kovy O 
Předání oprávněné osobě  

k recyklaci 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 

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

17 06 03 O 
Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 

17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 

číslem 17 08 01 
O 

Předání oprávněné osobě 
na zákl. smluv. vztahu 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 
Odvoz v rámci svozu kom. 

odpadů města 

 

 

Odpady při provozu 

 

Produkce odpadů bude odpovídat charakteru činností prováděných v areálu 

logistického centra. O odpadech vzniklých při provozu bude vedena průběžná 

evidence odpadů dle vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Každoročně bude k 15.2. následujícího roku zasíláno hlášení o produkci a nakládání 

s odpady za příslušný rok příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností. 

Provozovatel objektu bude s odpady nakládat pouze způsobem, který je stanoven 

zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými 

prováděcími předpisy. 
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U objektů na kanalizační síti (ORL) bude nutné z důvodů zachování 

garantované účinnosti od výrobce provádět pravidelné revize, údržby a čištění dle 

pokynů udaných ve schválených provozních řádech. Likvidaci odpadů a jejich odvoz 

bude provádět oprávněná osoba (viz dále). 

 

Tab. č. 2: Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při provozu areálu dle 

katalogu odpadů (vyhl. MŽP č. 381/2001) 
 

Kód 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
Popis způsobu nakládání s 

odpady 

13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje N 
Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 

13 05 07 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje N 
Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 

15 01 01 Papírové lepenky a obaly O 
Předání oprávněné osobě  

k recyklaci 

15 01 02 Plastové obaly O Předání oprávněné osobě  
k recyklaci 

15 01 03 Dřevěné palety O 
Předání oprávněné osobě  

k recyklaci 

20 01 01 Papír  a lepenka O 
Předání oprávněné osobě  

k recyklaci 

20 01 21 Zářivky  a jiný odpad obsahující rtuť N Předání oprávněné osobě 
na zákl. smluv. vztahu 

20 01 35 
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení 

obsahující nebezpečné látky neuvedené pod č. 
200121 a 200123 

N 
Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 
Odvoz v rámci svozu kom. 

odpadů města 

20 03 03 Uliční smetky O 
Odvoz v rámci svozu kom. 

odpadů města 

 

Provozovatel je vázán povinnostmi původce odpadů ve smyslu zákona č. 

185/2001 Sb. Složky z odděleného sběru, směsný komunální odpad i ostatní druhy 
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odpadů vznikající provozem logistického centra budou shromažďovány přímo 

v budovách nebo ve vymezených přilehlých prostorech (podle charakteru odpadu). 

Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno odbornou firmou, způsobilou 

ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. 

 

B.3.4. Ostatní výstupy 

 

Podstatné hledisko ovlivňující okolí a pohodu zaměstnanců jsou hlukové 

emise. Této problematice se blíže věnuje kap. D.1.3. Dalšími negativními výstupy 

mohou být například vibrace, záření, zápach a jiné specifické faktory. 

Plánovaný areál není výrazným zdrojem negativních vlivů, jako jsou vibrace, 

zápach nebo záření. Jiné výstupy, které by ovlivnily zdraví lidí či životní prostředí, 

nejsou známy. 

Stavba bude provedena podle požadavků nařízení vlády č. 148/2006 Sb. ze 

dne 15. března 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

 

Hlukové emise 
 

Předpokládá se, že hlavním zdrojem hluku v areálu bude pohyb osobních a 

nákladních aut. Druhotným zdrojem bude hluk ze stacionárních bodů jako jsou VZT 

zařízení.  

 

B.3.5. Rizika havárií 

 

Plánovaná přístavba objektů logistického centra nepředstavuje zvýšené 

riziko vzniku havárií. Havarijní situace může nastat pouze ve výjimečných situacích: 

- únik škodlivých látek 

- požár objektu 

 

Únik škodlivých látek 
 

Rizikovým faktorem může být možnost úniku pohonných hmot z vozidel 

odstavených nebo pohybujících se v prostoru areálové komunikace či expediční 
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rampy. Tyto látky mohou kontaminovat horninové prostředí v místě nehody nebo 

vtéct přes kanalizační vpusť do dešťové kanalizace. Dešťové vody z parkoviště 

budou svedeny do kanalizace, v jejíž trase bude umístěn odlučovač ropných látek. 

Pro případ havarijního úniku ropných látek by na lokalitě měly být uloženy sanační 

prostředky (např. sorbent ropných látek), které by zmírnily rozsah škod do doby, než 

bude proveden odborný zásah. 

 

Požár objektu 
 

V případě vzniku požáru bude evakuace zajištěna pomocí nechráněných 

evakuačních cest, které budou určeny v průběhu projektové přípravy. Objekt bude 

rozdělen na požární úseky, bude stanoveno požární riziko a stupeň požární 

bezpečnosti. Všechny použité stavební hmoty ve stavebních konstrukcích budou 

splňovat normové požadavky na požární odolnost. 

Objekty budou vybaveny vlastním požárním vodovodem a vnitřními 

nástěnnými hydrantovými skříněmi (hydrantový systém typu D se stálotvarovou 

hadicí). 

Základními předpisy pro požární ochranu jsou mimo zákona č. 133/1985 Sb. a 

prováděcích předpisů: 

 
 
ČSN 73 0802:2000 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. 

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí. 

ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami. 

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

  

C.1. Výčet nejzávažn ějších environmentálních charakteristik dot čeného území 

 

Logistické centrum je součástí průmyslové zóny budované při jižní hranici 

města Choceň. 

Lokalita je umístěna při pravé straně silnice II/357 ve směru Vysoké Mýto. 

Tato silnice tvoří jižní hranici areálu. V západní části areálu fy ELKO VALENTA je 

umístěna stávající část skladové haly, k níž je připojena nižší administrativně 

provozní budova. Samostatně stojí při západní hranici areálu garáže. V prostoru 

mezi garážemi a skladovou halou je zpevněná plocha, která slouží částečně jako 

příjezdová  komunikace, prostor pro  nakládku a vykládku automobilů a parkoviště.  

 

 

Obr. 6:  Letecký snímek areálu s označením sousedních objektů logistického areálu 

(1 : 6 000) 
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V současnosti je v přední části areálu k dispozici 9 parkovacích míst při západní 

hranici a 3 parkovací místa u vchodu do administrativní budovy. Vzhledem 

k nedostatku parkovacích míst auta parkují i při severní zpevněné plochy. Východní 

část areálu, kde má být realizována přístavba haly a administrativní budovy, je 

součástí oploceného areálu fy ELKO VALENTA a tvoří ji zatravněný pozemek. Celý 

prostor logistického centra je obklopen zatravněnou udržovanou plochou. Ze severní 

až severovýchodní strany jsou v blízkosti centra areály stavebních firem a 

společnosti ORLET (50 – 100 m), ve vzdálenosti 300 m severozápadně prochází 

trasa železnice (trať 010 Kolín – Česká Třebová). Trasa železnice je částečně 

odstíněna porostem jehličnanů. Jižně až jihozápadně od logistického centra, při 

druhé straně silnice II/357 jsou umístěny objekty určené pro výrobu a skladování: 

areál firmy Elbas s.r.o, autolakovna J. Slánský, areály firem DAP PROVMEX s.r.o.,  

 

Obr. 7.:  Výřez z územního plánu města Choceň s vyznačením umístění záměru, 

legenda viz příloha č. 4 (1 : 10 000) 
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HUKUBAKR a Choceňská mlékárna s.r.o. Bytová zástavba se nachází západně od 

logistického centra, při jižní straně Vysokomýtské ulice (silnice II/357) však dosahuje 

až do těsné blízkosti předmětného areálu. Po přístavbě objektů logistického centra 

tak domy č.p. 1151, 1156, 1167 a 1378 budou sousedit přes ulici přímo se skladovou 

halou a s manipulačním prostorem určeným pro vykládku a expedici v západní části 

nové haly. 

Pod územně plánovací dokumentace je areál logistického centra situován do 

plochy určené pro výrobu a skladování.  Záměr je ve shodě s územním plánem 

města Choceň. Stanovisko k situování záměru ve vztahu k územnímu plánu vydal 

odbor výstavby Městského úřadu Choceň dopisem č.j. Výst/5844/2008 ze dne 

15.1.2009 (viz příloha č. 1). 

V  kontextu šíře ekologické valence (případně míry tolerance ekosystémů vůči 

změnám) je možno pro širší zájmové území (okolí území navrhovaného areálu) i 

vlastní zájmové území dovodit, že se v něm prakticky nevyskytují stanoviště se 

specifickými nároky (například zbytky rašelinišť nebo rašelinných luk). Dále nejsou  

 

Obr. 8:   Výřez z mapy regionálních a nadregionálních ÚSES s vyznačením 

umístění záměru (1:100 000, zdroj mapového podkladu: www.uur.cz) 
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Obr. 9:  Výřez z územního plánu Pardubického kraje s vyznačením umístění 

záměru, legenda viz příloha č. 5  (1 : 60 000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výrazněji zastoupena žádná stanoviště stenoekního charakteru s úzkým intervalem 

míry tolerance ke změnám. 

Podle zákona č. 114/1992 Sb. se ochrana přírody a krajiny zajišťuje mj. 

ochranou a vytvořením územních systémů ekologické stability (ÚSES). ÚSES 

představují účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního celku 

s cílem zachovat biodiverzitu přírodních ekosystémů a stabilizačně působit na okolní 

antropicky narušenou krajinu. ÚSES je proto předpokladem záchrany genofondu 

rostlin, živočichů i celých ekosystémů a zároveň nezbytným východiskem pro 

ozdravení krajinného prostředí a uchování všech jeho užitečných funkcí. ÚSES je 

tvořen biocentry a biokoridory, ekostabilizační působení na okolní krajinu 

zprostředkovávají rovněž interakční prvky (obvykle liniového charakteru). Úrovně, 

v nichž jsou ÚSES navrhovány, jsou reprezentovány nadregionálními, regionálními a 

lokálními ÚSES. 
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Zájmové území není v přímém kontaktu s lokálními,  regionálními ani 

nadregionálními prvky ÚSES. 700 m jižním směrem pro pozice hodnoceného 

záměru prochází osa nadregionálního biokoridoru K93, více jak 1 km západním 

směrem od logistického centra prochází regionální biokoridor RBK 856. 

Území realizace záměru není v přímém kontaktu s žádným zvláště chráněným 

územím podle § 14 zákona  114/1992  Sb. ani s jejich ochrannými pásmy. Nejblíže 

posuzovanému záměru se nachází přírodní rezervace Peliny. Rezervace představuje 

plochu o rozloze 3,31 ha s charakteristickými strmými opukovými skalami nad Tichou 

Orlicí.  Lokalita je známá bohatou hájovou květenou. Vyskytují se zde také vzácné 

druhy měkkýšů. Západně od této přírodní rezervace se rozkládá v roce 1996 zřízená 

přírodní rezervace Hemže – Mýtkov (29 ha). Pro tuto rezervaci jsou charakteristické 

lesy na opukové suti s cennou květenou a řadou vzácných živočichů (zvl. měkkýši).  

 

Obr. 10: Pozice záměru ve vztahu k lokalizaci evropsky významných lokalit          

(1:25 000) 
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Obr. 11: Pozice záměru ve vztahu k lokalizaci evropsky významných lokalit              

(1: 38 000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záměr přímo nekoliduje s žádným územím přírodního parku podle § 12 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ani nezasahuje do významného 

krajinného prvku podle § 6 zákona. Obě výše zmíněné přírodní rezervace jsou 

součástí rozsáhlého přírodního parku Orlice, který chrání přírodní bohatství říční nivy  

Tiché a Divoké Orlice. Hranice přírodního parku se nacházejí 500 m severním 

směrem od místa posuzovaného záměru. 

Nejbližším VKP jsou břehové porosty Tiché Orlice v centru města (700 m 

severně od posuzovaného záměru). 

Záměr se svým umístěním nachází mimo území významné lokality uvedené v 

národním seznamu evropsky významných lokalit (nařízení vlády č. 132/2005 Sb., 

kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit) i mimo vyhlášené 

ptačí oblasti podle zákona č. 114/1992 Sb. Nejbližší evropsky významnou lokalitou je 

lokalita Orlice a Labe (kód CZ0524049), která se nachází 2,7 km severozápadním 
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směrem.  Stanovisko  podle  §  45i  zákona  č. 114/1992  Sb.  o vlivu  na  evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti vydal Krajský úřad Pardubického kraje dopisem č.j. 

2161/2009/OŽPZ/Le ze dne 14.1.2009 (viz příloha č. 2).  

Území logistického centra je součástí chráněného území přirozené akumulace 

vod Východočeská křída, které bylo vyhlášeno Nařízením vlády ČSR č. 85/1981 Sb. 

Charakter záměru však není v rozporu se zákazy činností podle § 2 tohoto nařízení. 

Záměr se nenachází v ochranném pásmu lázeňských zdrojů. Na území záměru 

nezasahují ochranná pásma zdrojů pitné vody (nejbližší hranice ochranného pásma 

se nachází cca 1 km severním směrem - ochranné pásmo 2. stupně studny 

společnosti FILOGROUP a.s., vyhlášené RŽP OÚ Ústí n.O. dopisem č.j. 

ŽP/2623/98/231.8-D/583 ze dne 17.12.1999, povolený odběr 11 l/s). 

Záměr se nachází mimo inundační území Tiché Orlice.  

Záměr není v kontaktu s ložisky nerostných surovin ani dobývacími prostory.   

 

Obr. 12: Umístění záměru vůči záplavovému území Q100 Tiché Orlice  (1:15 000) 
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Chráněná  ložisková  území  v  okolí  záměru  (Újezd u Chocně, Kostelecké horky – 

štěrkopísky, Vysoké Mýto - cihlářská surovina) nejsou záměrem dotčena. Záměrem 

nejsou dotčena žádná poddolovaná území, stará důlní díla a deponie. V místě 

záměru nejsou registrovány žádné sesuvy. 

Na území města Lanškroun je registrováno NPÚ 11 nemovitých památek, 

jichž se areál logistického centra nedotýká.  V místě plánované výstavby logistického 

centra nejsou registrovány staré ekologické zátěže. Lokalita záměru nevykazuje 

extrémní poměry. 

 

C.2. Charakteristika sou časného stavu životního prost ředí v dot čeném území 

 

C.2.1. Ovzduší a klima 

 

V rámci územního obvodu města Choceň není imisní situace monitorována. 

Imisní situace je ovlivňována zejména provozem velkých, středních  a malých zdrojů  
 

Obr. 13:  Sítě měřících míst, zdroj: ČHMÚ 
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znečištění ovzduší. Velkými zdroji jsou např. závod Reiter CZ a.s. - Automotive  

Dvořisko  (2,2 km od místa záměru) a řada velkochovů zvířectva v okolí Chocně 

(Integral Vrchovina a.s., VAJAX a.s., ZOD Zálší aj.).  

Kvalitu ovzduší v širším okolí města Choceň charakterizují naměřené 

výsledky z nejbližších monitorovacích stanic. Nejbližší monitorovací stanice jsou 

umístěny v Ústí nad Orlicí. Z monitorovací stanice byly vybrány ukazatele, které 

charakterizují kvalitu ovzduší v oblasti. 

 

Tab. č. 3 a 4: Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky oxidu siřičitého 

a oxidů dusíku pro měřící stanice v Ústí nad Orlicí v roce 2007, zdroj: 

ČHMÚ 
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Tab. č. 5:    Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky oxidu dusičitého 

pro měřící stanice v Ústí nad Orlicí v roce 2007, zdroj: ČHMÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 6: Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky suspendovaných 

částic PM10 pro měřící stanice v Ústí nad Orlicí v roce 2007, zdroj: ČHMÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         44 

Z klimatického hlediska leží zájmové území podle E. Quitta (1971) v 

klimatické oblastí MT11 (mírně teplá oblast).  Oblast MT 11 je charakteristická 

dlouhým teplým suchým létem. Přechodné období je krátké s mírně teplým jarem a 

mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním 

sněhové pokrývky. 

 Nejchladnějším měsícem je obvykle leden a nejteplejším červenec. V lednu se 

průměrná teplota pohybuje  kolem  -2  až  -3 oC  a  průměrný  počet  ledových dnů  je  

zde  30  až  40.  

V nejteplejším měsíci se průměrná teplota pohybuje kolem 17 - 18oC a 

průměrný počet letních dnů je 40 až 50. Letní období určuje průměrná denní teplota 

15oC a více.  

 Vítr převládá západní, v zimních měsících pak dominuje i jihovýchodní 

proudění. Nezanedbatelné jsou i jihozápadní větry. 

 

Obr. 14:  Výřez z mapy klimatických oblastí s vyznačením umístění záměru  
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Tabulka č. 7:   Charakteristika klimatické oblasti MT11 dle Quitta 
 

Charakteristika MT11 

Počet letních dnů 40 - 50 

Počet dnů s průměr. tepl. 10 °C a více 140 - 160 

Počet mrazových dnů 100 - 110 

Počet ledových dnů 30 - 40 

Prům. teplota v lednu (°C) -2 - -3 

Prům. teplota v červenci (°C) 17 - 18 

Prům. teplota v dubnu (°C) 7 - 8 

Prům. teplota v říjnu (°C) 7 - 8 

Prům. poč. dnů se srážkami 1mm a více 90 - 100 

Srážkový úhrn ve veget. období v mm 350 - 400 

Srážkový úhrn v zimním období v mm 200 - 250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60 

Počet dnů zamračených 120 - 150 

Počet dnů jasných 40 - 50 

 
 

Obr. 15:  Výřez z mapy Normály ročních srážkových úhrnů v mm 1961 - 90 a 

Průměrná roční teplota vzduchu 1961 - 90 s označením místa záměru (bez 

měřítka) 
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C.2.2. Voda 
 

Zájmové území se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

Východočeská křída. Oblast byla vyhlášena Nařízením vlády č. 85 ze dne 24. června 

1981 s omezeními vyplývajícími z §2 a 3 tohoto nařízení. Důvodem pro vyhlášení 

CHOPAV byla existence vydatných křídových kolektorů v oblasti tzv. Vysokomýtské 

synklinály. Zdrojem vody pro město Choceň je kvartérní zvodeň, jejímž kolektorem 

jsou štěrkopískové sedimenty údolní terasy řeky Tichá Orlice. Tento kolektor 

obsahuje jednak primární vodu kvartérních náplavů, jednak se v něm druhotně 

akumuluje podzemní voda drénovaná do údolní terasy ze severovýchodního křídla 

vysokomýtské synklinály v území severně od Chocně. Jímacími objekty 

choceňského vodovodu jsou čtyři hydrogeologické vrty umístěné v pravobřežní části 

údolní nivy Orlice v blízkosti obce Běstovice (JV1 - 4). Úhrnná využitelná vydatnost 

jímacích objektů se udává 119 l/s. Jímaná voda je dosti tvrdá, slabě alkalické až 

alkalické   reakce,    Ca-HCO3   až   Ca-HCO3-SO4   typu,   s průměrnou    celkovou  

 

Obr. 16:  Výřez ze základní vodohospodářské mapy ČR 1:50.000 s označením místa 

záměru, legenda viz příloha č. 6 (měřítko mapy 1:55 000) 
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mineralizací necelých 430 mg/l. Nedávno byl uveden do provozu vrt CH-1, 

zachycující podzemní vodu spodnoturonského kolektoru, který je využíván v 

obdobích nepříznivých koncentrací atrazinu ve vrtech JV-1 až 4. Areál logistického 

centra je od ochranného pásma druhého stupně vzdálený více cca 3 km jižním 

směrem. Nejbližším ochranným pásmem k areálu logistického centra je cca 1 km 

vzdálené ochranné pásmo studny společnosti FILOGROUP a.s. – viz kap. C.1. Na 

území logistického centra se žádní zdroj vody nevyskytuje. 

Území realizace záměru odvodňuje Tichá Orlice (číslo hydrologického pořadí 

1-02-02-001, plocha dílčího povodí 1-02-02-064 je 3,033 km2). Tichá Orlice pramení 

na západním svahu hory Jeřáb v Hanušovické vrchovině, nad Horní Orlicí. U 

Albrechtic nad Orlicí se stéká s Divokou Orlicí a dále tvoří řeku, která má dále název 

Orlice.  Délka toku Tiché Orlice od pramene po soutok s Divokou Orlicí je 107,5 km, 

celková plocha povodí 755 km². Průměrný průtok u ústí toku je 7,4 m3/s. Územím 

logistického centra ani v jeho těsné blízkosti neprotéká žádná vodoteč. 

 

C.2.3. Půda 

 

Dotčené území se nachází v zóně města určené pro výrobu a skladování. 

Záměr bude realizován na pozemcích KÚ Choceň, parcelní čísla 1954/1, 1956 a 

1962/17. Pozemky jsou v KÚ vedeny jako trvalý travní porost s bonitovanou půdně 

ekologickou jednotkou BPEJ 55411. Charakteristika hlavní půdní jednotky HPJ 54, 

do které pozemky náleží, je následující: oglejené půdy a hnědé půdy, oglejené na 

různých jílech, včetně slinitých, na jílech limnického terciéru; těžké až velmi těžké, 

bez štěrku, s velmi nízkou propustností a špatnými fyzikálními vlastnostmi, obvykle 

dočasně zamokřené.   

 Záměr představuje zastavěnou plochu celkem 2 402 m2, plocha zpevněných 

ploch činí 2 952 m2. Před zpracováním dokumentace pro stavební řízení požádá 

investor o vynětí pozemku ze ZPF.  

 Podle metodického pokynu MŽP ze dne 12. 6. 1996 (č.j.: OOLP/1067/96) jsou 

půdy pro účely  odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu   klasifikovány do 

následujících tříd ochrany:  
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I. třída  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 

II. třída 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  

III. třída  půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční 

schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním 

plánováním využití pro event. výstavbu  

 

Obr. 17:  Výřez z mapy půdních typů s označením místa záměru, zdroj: Faltysová H., 

Bárta F. a kol. (2002): Pardubicko. In: Mackovčin P. a Sedláček N. (eds.): 

Chráněná území ČR, svazek IV. AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha  
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IV. třída  půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci 

příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné 

i pro výstavbu 

V. třída  zbývající BPEJ, které představují zejména půdy s velmi nízkou 

produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, 

hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce 

ohrožených, většinou zemědělské půdy pro zemědělské účely 

postradatelné, lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití 
 

 Pozemky pro výstavbu logistického centra jsou zařazeny do IV. třídy ochrany. 

 

Širší okolí zájmového území náleží z pedologického hlediska k  oblasti, kterou 

pokrývají kambizemě (skupina hnědých půd), které vznikly zvětráváním kyselých 

vyvřelých, přeměněných a sedimentárních hornin.  

 

Obr. 18: Výřez z mapy geomorfologických celků s označením místa záměru  
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C.2.4. Horninové prost ředí a přírodní zdroje 

 
Z geomorfologického hlediska náleží řešené území do podsoustavy 

Východočeská tabule, celku Orlická tabule, podcelku Třebechovická tabule a okrsku 

Choceňská tabule. Choceňská tabule představuje plochou pahorkatinu 

s pleistocenními říčními terasami Tiché Orlice na slínovcích, jílovcích a spongilitech 

středního a svrchního turonu až koniaku. Prostor hodnoceného záměru se nachází v 

nadmořské výšce 298 m n. m. 

 

Geologie 

Z regionálně geologického hlediska leží zájmová oblast v jihovýchodní části 

české křídové pánve. Území náleží k faciální oblasti orlicko-žďárské. Ze strukturního 

hlediska  spadá  zájmová oblast do vysokomýtské synklinály, která  je jihovýchodním  

 

Obr. 19: Výřez z geologické mapy ČR 1:50.000 s označením místa záměru, legenda 

viz příloha č. 7 
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pokračováním hradecké synklinály. Podloží kvartérních sedimentů je na lokalitě 

budováno komplexem svrchnokřídových sedimentů stáří cenoman až coniak. 

Křídové sedimenty náleží převážně k pánevnímu vývoji v převažující facii vápnitých 

jílovců a slínovců [1].  

Spodní část vrstevního sledu je tvořena křemennými pískovci a slepenci, 

přecházejících přes prachovce do jílovců. Jedná se o tzv. bazální klastika cenomanu 

náležící k perucko-korycanskému souvrství. Následující statigrafickou jednotkou je 

bělohorské souvrství, které řadíme ke spodnímu turonu. Na bázi bělohorského 

souvrství zpravidla nalézáme polohy vápnitých šedozelených glaukonitických jílovců 

s obsahem drobných valounů křemene a organických zbytků. Nadloží bazální polohy 

tvoří charakteristické převážně světle šedé a žlutavé slínovce s prachovou příměsí. 

Druhá (svrchní) část souvrství je tvořena vápnitými prachovci až pískovci. Ke 

střednímu turonu řadíme další nadložní jizerské souvrství tvořené na bázi vápnitými 

jílovci, slínovci a jemně písčitými až prachovitými slínovci, ve svrchní části 

přecházející do prachovitých pískovců až vápnitých prachovců. Tento sled hornin se 

v jizerském souvrství v zájmové oblasti dvakrát opakuje [2]. Nad jizerským 

souvrstvím jsou uloženy sedimenty svrchního turonu až coniaku náležící 

k teplickému až březenskému souvrství. Sedimenty jsou tvořeny monotónním 

sledem slínovců (jemně písčitých, často spongolitických), vápnitých spongolitů a 

vápnitých jílovců. Toto souvrství je uloženo spíše na sever od Chocně, a proto je na 

lokalitě zastoupeno v omezeném rozsahu, v závislosti na geologické pozici v daném 

místě.  

Kvartérní sedimenty představují v širší zájmové oblasti zejména pleistocénní 

eolické spraše a sprašové hlíny dokumentované spíše východně od Chocně. Podél 

toku Tiché Orlice, severně od lokality, jsou uloženy významné akumulace 

pleistocénních říčních štěrkopísků. V omezeném rozsahu jsou v oblasti 

dokumentovány váté písky pleistocénu. Přímé nadloží skalních hornin je tvořeno 

většinou jejich eluvii, charakteru slínů a jílů. Kvartér je na lokalitě zastoupen pouze 

humusovým horizontem, pod kterýmž již vystupují slíny a jíly coniaku. Zvětralé skalní 

podloží se na lokalitě nachází v hloubce cca 2 m.  

Z tektonického hlediska širší zájmovou oblastí prochází jílovický zlom a na něj 

navazující poruchy. 
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Hydrogeologie 

Zájmová oblast náleží k hydrogeologickému rajónu 4270 Vysokomýtská 

synklinála [3]. Rajón tvoří široká artézská pánev v jihozápadním výběžku 

východočeské křídové pánve, mezi vraclavskou a potštejnskou antiklinálou. 

Zvodnění vázané na křídovou výplň synklinály je tvořeno 4 vrstevními kolektory A, B 

Ca a Cb vzájemně oddělenými izolátory.  

Bazální kolektor A vázán na klastika perucko-korycanského souvrství 

cenomanského stáří není vyvinut v celé ploše rajonu souvisle. Jedná se o puklinovo-

průlinový kolektor podzemní vody s napjatou hladinou a sníženou kvalitou podzemní 

vody. Zásoby kolektoru podzemní vody nejsou významné. 

Významné zásoby podzemní vody ve svrchnokřídových horninách tvoří kolektory 

B, Ca a Cb vázané na horní části inverzních sedimentačních cyklů v bělohorském 

(spodní turon) a jizerském souvrství (střední turon). Kolektory tvoří rigidní křehké 

horniny typu vápnitých prachovců a pískovců, které se při tektonické deformaci tříští, 

a tím se v nich otevírá puklinový systém. Ve všech těchto puklinových kolektorech 

byly identifikovány dvě oblasti s rozdílným zvodněním. V horní oblasti ramen 

synklinály vznikají oblasti stoku, kde časově a prostorově variabilní mělké proudy 

podzemní vody sledují směr strukturního sklonu vrstev. V jádru synklinály se vytváří 

hydraulicky spojitá nádrž podzemní vody, kde proudění vody je směřováno k místům 

odvodnění bez závislosti na prostorovém uložení kolektoru. Kolektor B je vyvinut 

v celém území rajónu, kolektory Ca a Cb pouze jižně od zámorské elevace. 

Odvodnění kolektoru B je prostřednictvím řeky Novohradky, Loučné, Tiché a Divoké 

Orlice. Kolektor Ca se odvodňuje po linii jílovické poruchy do nadložního kolektoru 

Cb. Kolektor Cb má převážně volnou hladinu, která je plynule odvodňována do 

Loučné mezi Litomyšlí a prameny Pekla, které jsou soustředěným vývěrem v místě 

překrytí kolektoru stropním izolátorem. Část podzemní vody je převáděna tektonicky 

do kvartérních náplavů Tiché Orlice u Běstovic. Chemické složení podzemní vody 

kolektorů B, Ca a Cb je typu Ca – HCO3, přičemž celková mineralizace se u 

kolektorů B a Ca pohybuje v rozmezí 200 – 600 mg.l-1. a u kolektoru Cb 400 – 450 

mg.l-1. Přímo na lokalitě se předpokládá výskyt kolektorů A, B a Cb. 
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Obr. 20: Výřez z hydrogeologické mapy ČR 1:200.000 s označením místa záměru, 

legenda viz příloha č. 8 (měřítko mapy 1:187 000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zranitelnost kolektoru B je nízká, kolektoru Ca střední a kolektoru Cb vysoká. 

Zátěž potenciálními zdroji znečištění je střední. 

Významné zásoby mělké podzemní vody jsou v oblasti vázané na fluviální 

štěrkopísky říčních teras Tiché Orlice severně od Chocně, jež tvoří samostatný 

hydrogeologický rajón 1110. 

 

Nerostné suroviny a přírodní zdroje 

Na základě excerpce údajů z databází ČGS - Geofondu ČR bylo zjištěno, že 

v místě záměru ani v jeho nejbližším okolí nejsou evidována ložiska nerostných 

surovin, chráněná ložisková území ani dobývací prostory. Nejblíže záměru se 

nachází plochy chráněných ložiskových území Újezd u Chocně a Kostelecké Horky 

(výhradní ložiska štěrkopísku), 5 – 6 km S až SZ od místa stavby, a dobývací prostor 
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cihlářské suroviny ve Vysokém Mýtě 5,2 km JZ směrem od místa záměru. Prostor 

záměru není dotčen žádným z těchto přírodních zdrojů. 

V zájmovém území se nenacházejí ani poddolovaná území, stará důlní díla a 

deponie.  

 

Radonové riziko 

Radon může pronikat do objektů jednak z hornin a zemin, které vycházejí na 

povrch v jejich základech, jednak z pitné vody, dodávané do objektů a dále ze 

stavebních materiálů, jejichž základem jsou obvykle přírodní materiály. Stavební 

materiály jsou však v současnosti sledovány z hlediska radioaktivity, rovněž v 

podzemních zdrojích pitné vody jsou v současnosti prováděna měření koncentrace 

radonu a následné odradonování a proto hlavním zdrojem radonu zůstává 

geologické podloží. 

 

Obr. 21:  Výřez z mapy radonového rizika s označením místa záměru  

(měřítko 1:70 000)  
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Před vypracování projektové dokumentace stávající části logistického centra 

byl v místě záměru proveden geologický průzkum, jehož součástí byl i průzkum 

radonový. Podle závěrů průzkumu nejsou opatření proti pronikání radonu z podloží 

do budov nutná.  Z výsledků měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a z 

hodnocení základové půdy vyplynulo, že zájmová plocha stavby je zařazena do 

kategorie nízkého rizika vnikání radonu z podloží budov.  

 

C.2.5. Fauna a flóra 

 

Zájmová lokalita leží na jižním okraji Chocně, přiléhá k hlavní silnice směrem 

na Vysoké Mýto. Podle biogeografického členění ČR (Culek a kol., 1995) náleží 

zájmové území výstavby do jihovýchodního cípu Třebechovického bioregionu (1.10), 

těsně při výrazné hranici se Svitavským bioregionem (1.39) na východě. Nedaleko 

směrem na západ je také hranice s Cidlinsko-Chrudimským bioregionem (1.9), a to 

jeho Chrudimskou částí (1.9b).  

Potenciálně přirozenou vegetací na lokalitě podle Mapy potenciální přirozené 

vegetace ČR (Neuhäuslová  a kol., 1998) je přechod od lužních lesů v okolí Tiché 

Orlice, zastoupených střemchovou jaseninou (Pruno fraxinetum) k dubohabrovým 

lesům typu černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum). 

Flóra 

Celý areál logistického centra a zejména zájmová plocha, je pokrytá pečlivě 

udržovaným trávníkem, vypěstovaným z travní směsi a se stopovým zastoupením 

několika málo dalších druhů, často ruderálních. V trávníku jsou zastoupeny 

následující druhy: řebříček obecný (Achillea millefolium), mochna (Alchemilla sp.), 

psárka luční (Alopecurus pratensis), křen selský (Armoracia rusticana), bodlák 

obecný (Caduus acanthoides), škarda dvouletá (Crepis bienis), metlice trsnatá 

(Deschampsia cespitosa), kostřava červená (Festuca rubra), svízel bílý (Galium 

album), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), hluchavka nachová (Lamium 

purpureum),  štírovník  růžkatý  (Lotus corniculatus),  kopretina  bílá (Leucanthemum  
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Obr. 22:  Pohled na území v místě plánované výstavby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vulgare), jílek vytrvalý (Lolium perenne), tolice setá (Medicago sativa), bojínek luční 

(Phleum pratense), jitrocel  kopinatý (Plantago lanceolata),  lipnice  roční (Poa anua),  

šťovík menší (Rumex acetosella), šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius), pampeliška 

lékařská (Taraxacum officinale), jetel plazivý (Trifolium repens), kopřiva dvoudomá 

(Urtica dioica), divizna malokvětá (Verbascum thapsus). 

Dále v těsné blízkosti stávající haly, v místě, kde by na ni měla navazovat 

plánovaná přístavba haly, jsou výsadby okrasných dřevin ošetřených zásypem 

drcené kůry. Z dřevin je zastoupen smrk pichlavý (Picea pungens) 11 kusů,  zlatice 

prostřední (Forsythia x intermedia) 12 kusů, skalník rozprostřený (Cotoneaster 

horizontalis),  jalovec virginský (Juniperus virginiana) 7 kusů. Dřeviny jsou mladé a 

schopné přesazení na nové vhodné místo. Dají se proto znovu použít pro ozelenění 

areálu logistického centra. 

Na lokalitě bylo nalezeno pouze 28 druhů vyšších rostlin. Nebyl zjištěn žádný 

druh rostliny  zvláště  chráněný  podle  vyhlášky  Ministerstva  životního  prostředí  

České republiky  č.395/1992  Sb.  ani  žádný  z  druhů  obsažených  v  Červeném  

seznamu cévnatých rostlin České republiky a jejich výskyt ani není pravděpodobný.   
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Vůči navržené akci nelze vznést z hlediska ochrany přírody žádné námitky. 

Prvky dřevin  rostoucí mimo les  

Další rozptýlená zeleň, kromě jmenované mladé okrasné výsadby, se na 

lokalitě nevyskytuje. Řídké stromořadí podél komunikace (třešeň, modřín, borovice, 

smrk) v přilehlém okolí nebude záměrem dotčeno.  

Fauna   

S ohledem na charakter lokality, která je oplocena, lze předpokládat pouze 

občasný výskyt běžných druhů ptáků. Ze savců byly zaznamenány jen sporé 

pobytové stopy hraboše polního (Microtus arvalis), nelze vyloučit ani vzácný výskyt 

dalších běžně se vyskytujících hlodavců. 

Nebyl  zjištěn  výskyt  zvláště chráněného  druhu  rostlin  nebo  živočichů 

(podle  zákona  114/1992  Sb.), vzhledem k charakteru území je jejich výskyt, zvláště 

trvalý, velmi nepravděpodobný.  

 

C.2.6. Příroda a krajina 

 

Dotčené území se nachází v okrajové části Chocně na kontaktu intravilánu se 

zemědělsky využívanou krajinou. Zájmové území má sníženou přírodní hodnotou. 

Současný stav krajiny dotčeného území lze hodnotit jako prostředí antropogenně 

silně ovlivněné.  

 

Územní systém ekologické stability 

Nejbližší části lokálního a regionálního ÚSES se nalézají ve vzdálenostech 

přibližně 1km od zájmové lokality v ose nadregionálního biokoridoru, který vytváří 

okolo Chocně, včetně předmětné lokality, pozvolný oblouk. 

Lokální ÚSES tvoří funkční biocentra U trati (104901/0004),  U pardubické 

silnice (104901/0003) a nefunkční biocentrum Zadní Lhoty (104901/0005) a je 

propojující biokoridory. 
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Chráněná území  

Nejblíže zájmovému území (800 m jižně) se nalézá skupina památných 

stromů – 6 lip malolistých. Nejbližší chráněné území – přírodní rezervace Peliny se 

nalézá 1,5 km severovýchodně od místa záměru (viz kap. C.1.). Vzdálenější 

chráněná území jsou přírodní památka Vstavačová louka (11012) - 1,6 km západně 

od zájmové lokality (vlhké louky s bohatým výskytem kosatce sibiřského, vstavače 

májového, kruštíku bahenního a dalších ohrožených druhů rostlin) a přírodní 

rezervace Hemže – Mýtkov (11016), která se nalézá 2 km východo-severovýchodně 

od zájmové lokality (viz kap. C.1.). 

Zájmové území se nenachází v žádném zvláště chráněném území ani v jeho 

blízkosti. Nejbližší chráněná území nebudou záměrem nijak dotčena.  

Lokality evropského významu  

Zájmové území není v kontaktu s žádnou zařazenou (evidovanou) evropsky  

významnou  lokalitou  národního  seznamu  soustavy  NATURA  2000,  ve  smyslu  

vymezení dle §§ 45a až 45d zák. č. 218/2004 Sb. 

Významné krajinné prvky 

V blízkém okolí zájmového území se nevyskytují významné krajinné prvky, 

jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem 114/1992 Sb., ani žádné registrované 

významné krajinné prvky.  

Krajinný ráz 

V nivě řeky Orlice, která se k zájmovému území přibližuje nejblíže od severu 

na 800 m, je vymezen přírodní park Orlice, zájmová lokalita se nalézá vně tohoto 

přírodního parku přibližně 800 m jižně. 

V blízkém, převážně plochém okolí zájmového území se nenachází  žádné 

hodnotné přírodní,  kulturní  a historické  dominanty.  Naopak krajinný ráz v okolí je 

narušen již existujícími stavbami a liniovým prvkem silnice. Plochý reliéf a poloha 

území ve sníženině částečně eliminují narušený krajinný ráz širšího okolí.  Zájmové 

území má sníženou hodnotou krajinného rázu. 
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Vztah k územně plánovací dokumentaci  

Stavba  není  v rozporu  s územním  plánem města  Choceň. 

 

C.2.7. Osídlení a kulturní památky 

 

 Nejbližší okolí bylo obydleno už v době bronzové, avšak jen v pásmu řečiště 

Tiché Orlice. První zmínka o Chocni pochází z roku 1227. Podle dochovalých 

záznamů patřila Choceň v roce 1292 králi Václavovi II. Později se střídala řada 

majitelů – mezi nimi pánové Kunštátu, z Poděbrad, z Žampachu, od roku 1509 pak 

pánové z Pernštejna. V 18. století převzal panství rod Kinských. V 19. století se 

Choceň stala důležitou železniční křižovatkou a zaznamenala tak významný 

hospodářský rozvoj. Dnes má Choceň přibližně 9 000 obyvatel.   

 Na území města Choceň a v jeho okolí je registrováno NPÚ 11 nemovitých 

památek. K historickým památkám patří např. zámek, fara, špitál, měšťanský dům 

č.p. 306. Záměr se nachází mimo území kulturního významu a nedotýká se žádné 

z registrovaných památek. 

 

C.2.8. Situování stavby ve vztahu k územn ě plánovací dokumentaci 

  
Stavba je v souladu s územním plánem města Choceň (viz příloha č. 4 tohoto 

oznámení). Plocha, kde je plánována přístavba budov logistického centra, je určena 

územním plánem jako plocha pro výrobu a skladování. 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽP 

 

D.1. Charakteristika možných vliv ů a odhad jejich velikosti a významnosti  

 

D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo, v četně sociáln ě ekonomických vliv ů 

 

Lokalita záměru je umístěna v jižní části města cca 1,3 km od centra, na ploše 

určené územním plánem pro výrobu a skladování. S bytovou zástavbou je lokalita 

v kontaktu částečně svou jižní hranicí (vzdálenost od hranice pozemku je 25 m) a  

dále západní hranicí ve vzdálenosti přibližně 95 m. Nejblíže pozici záměru jsou 

umístěny rodinné domy č.p. 1151, 1156, 1167 a 1378 ve Vysokomýtské ulici. Tyto 

domy představují hranici obytné zástavby umístěné v širším pohledu SV až JV od 

logistického centra a odděluje je od místa záměru pouze silnice II/357.  Na uvedenou 

zástavbu navazuje podél jižní hranice logistického centra průmyslová zóna. Za 

severní a západní hranicí areálu se nachází travní porost, který pak na severu 

navazuje na areály stavebních firem částečně oddělené vzrostlou zelení. Pozice 

umístění záměru se promítá do hodnocení vlivu záměru na obyvatelstvo.  

Přímé ovlivnění obyvatel města Choceň v době výstavby logistického 

střediska se dotýká především obyvatel rodinných domů ve Vysokomýtské ulici, 

zejména výše zmíněných domů č.p. domů 1151, 1156, 1167 a 1378. Přístavba 

logistického centra může pro obyvatele domů znamenat dočasně narušení faktorů 

pohody, bude se však jednat o vliv časově omezený, spojený především se 

zvýšenou prašností a s hlukem ze stavebních mechanismů. Prašnost bude nutné 

řešit kropením a čištěním komunikací, v případě hlukové zátěže je třeba vzít v úvahu 

skutečnost významné hlukové zátěže z automobilového provozu na silnici č. II/357. 

Vzhledem k charakteru vlivů, možnosti jejich zmírnění a k jejich relativně 

krátkodobému působení lze uvažované vlivy na nejbližší obydlené objekty v době 

výstavby považovat za malé a méně až středně významné. 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude během stavby zajištěno v místě 

stávajícího vjezdu ze silnice II/357. Předpokládá se, že intenzita provozu nákladních 

automobilů významně neohrozí plynulost dopravy na hlavní komunikaci. V době 

výstavby budou stavební mechanismy a doprava provozovány pouze v denní době. 
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V etapě provozu logistického centra lze za hlavní negativní vlivy záměru ve 

vztahu k ohrožení zdraví obyvatelstva považovat vlivy spojené s dopravou, tedy 

související se znečištěním ovzduší a s hlukovou zátěží.  V dalším textu jsou dále 

hodnoceny i sociálně ekonomické vlivy a vlivy vyplývající z potenciálních havarijních 

stavů. 

 
Znečištění ovzduší 
 

Provoz budoucího logistického centra souvisí s novými bodovými a plošnými 

zdroji znečištění ovzduší, kterými jsou plynové spotřebiče určené k vytápění objektů 

a provoz dopravy v areálu. Pro komplexní posouzení vlivu emisí z areálu na 

celkovou imisní situaci byla zpracována rozptylová studie uvedená v příloze č. 10 

tohoto oznámení. Hodnocen byl jednak výchozí stav a příspěvek posuzovaného 

záměru. Výpočty byly provedeny pomocí programu SYMOS 97. Výsledky jsou 

podrobněji popsány v kapitole D.1.2.  Vlivy na ovzduší a klima. 

Hluk 

Pro účely posouzení hladiny hluku z provozu areálu v chráněném venkovním 

prostoru (staveb) nejbližší obytné zástavby byla zpracována hluková studie. Cíle 

hlukové studie, způsob zpracování a její výsledky jsou blíže popsány v kapitole 

D.1.3.  Vlivy na hlukovou situaci. 

 

Havarijní stavy 

  
V průběhu přístavby logistického centra budou stavební mechanismy 

vybaveny základními prostředky pro eliminaci havarijního úniku PHM.  

Vzhledem k prevenci havarijních stavů, budou konstrukce objektů řešeny tak, 

aby odpovídaly požárně bezpečnostním požadavkům na stavby.  

Vzhledem k možnosti havarijního úniku látek škodlivých vodám (úkapy maziv 

a pohonných hmot ze stojících motorových vozidel) bude odvod dešťových vod 

z parkoviště vybaven odlučovačem ropných látek. Odlučovač ropných látek 

zabezpečí eliminaci PHM a olejů na maximální míru znečištění v úrovni 2 mg/l NEL. 

Dešťová kanalizace bude zaústěna do sběrače východně od logistického centra.  
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Při plnění zákonných povinností provozovatele, které eliminují riziko vzniku 

havárie na nejnižší možnou míru, lze celkově toto riziko hodnotit jako malé. 

 

Sociálně ekonomické vlivy záměru 

Podle sdělení investora uvažovaný záměr vytváří několik nových pracovních 

míst.  Výstavba logistického centra včetně již provedené etapy v roce 2004 umožňuje 

celkové odlehčení hustoty dopravy v samotném městě Choceň, kde byly původně 

situovány sklady společnosti ELKO VALENTA. 

 

D.1.2. Vlivy na ovzduší a klima 

 

Provoz stavebních a dopravních mechanismů v průběhu přístavby 

logistického centra může krátkodobě znamenat mírný nárůst emisí produkovaných 

motory těchto vozidel. Z časového hlediska se však jedná o vliv málo významný. 

Vliv záměru na ovzduší ve fázi jeho provozu komplexně řeší rozptylová studie, 

která je přílohou tohoto oznámení. Rozptylová studie hodnotí vliv záměru na imisní 

situaci a očekávaný rozptyl znečišťujících látek. 

Výpočet rozptylové studie byl proveden pro: 

• oxid dusičitý, 

• oxid uhelnatý, 

• benzen 

• suspendované částice PM10 
 

Rozptylová studie je řešena ve dvou variantách: v nulové variantě je posouzen 

stávající stav, ve variantě č. 1 je posouzen příspěvek záměru, tedy vliv plánovaných 

bodových a plošných zdrojů posuzovaného záměru.  

 

Bodovými zdroji znečišťování ovzduší záměru jsou jednotlivé vytápěcí 

spalovací zdroje.  

 

ADMINISTRATIVNÍ  BUDOVA 

Stávající stav:  

Plynový kotel PROTHERM KLO 50  (2x)   89 kW 
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Budoucí stav:  

Potřeba vytápění cca 50 kW navíc                              cca  140 kW 

 

SKLADOVÁ HALA 

Prostor skladové haly je vytápěn (16o C) pomocí teplovzdušných jednotek Robur F51 

(14x 44 kW). Potřeba tepla pro halu skladu je cca 600 kW. Po přístavbě haly bude 

potřeba tepla cca 1000 kW. 

 

OSTATNÍ OBJEKTY   

Objekt garáží je vytápěn plynovým podokenním topidlem KARMA BETA 5 (5 kW). 

Situace po přístavbě zůstane nezměněna. 

 

Celková maximální roční spotřeba zemního plynu vzroste s přístavbou objektů 

logistického centra ze současných 170 640 m3/rok na cca 340 000 m3/rok. 

 

Dále byly v modelu uvažovány emise z dopravy uvnitř areálu. Současná 

intenzita dopravy v areálu činí 40 OA denně. Frekvence pohybů NA je v současnosti 

3 auta denně. Po přístavbě haly se odhaduje, že se frekvence pohybů NA zvýší asi 

1,5 x  - tzn. průměrně 4,5 NA denně, u OA je očekáván nárůst na 48 vozidel denně.  

 

Limitní hodnoty hodnocených znečišťujících látek s ohledem na ochranu 

zdraví obyvatel vyplývají z nařízení vlády č. 597/2006 Sb., kterým se stanoví imisní 

limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality 

ovzduší, a jsou uvedeny spolu s příslušnými mezemi tolerance v tabulce č. 8. Mez 

tolerance je procento imisního limitu, nebo část jeho absolutní hodnoty, o které může 

být imisní limit překročen. Imisní limity pro ochranu vegetace a ekosystémů jsou 

uvedeny pouze v rozptylové studii a na daný záměr se nevztahují. 
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Tabulka č. 8: Imisní limity 
 

Znečišťující 
látka 

Doba 
průmě-
rování 

Hodnota 
imisního 

limitu 
[µg.m-3] 

LV 

Maximální 
tolerovaný počet 

překročení za 
kalendářní rok 

Mez tolerance 
[µg.m-3] 

MT 
Termín 
dosa-

žení LV 
2007 

SO2 
1 hod. 350 24 — — 
24 hod. 125 3 — — 

PM10 
24 hod. 50 35 — — 
kalendářní 
rok 

40 — — — 

NO2 
1 hod. 200 18 40 1.1.201

0 
kalendářní 
rok 40 — 8 

1.1.201
0 

Pb 
kalendářní 
rok 0,5 — — — 

CO 
max. denní 
8h klouzavý 
průměr 

10 000 — — — 

Benzen 
kalendářní 
rok 5 — 4 

1.1.201
0 

 
Výpočet rozptylové studie byl proveden programem SYMOS’97 verze 2003, tj. 

systémem pro modelování znečištění ze stacionárních zdrojů. Metodika výpočtu je 

blíže popsána v příloze č. 10.  Tabulka č. 9 uvádí imisní pozadí lokality. Přehled 

vypočtených maximálních imisních koncentrací v porovnání s imisními limity ukazuje 

tabulka č. 10 (původní stav představuje nulovou variantu – tedy  stav daný původním 

provozem po hlavní komunikaci I/35, výhledový stav představuje variantu s realizací 

záměru).  

 

Tabulka č. 9: Imisní pozadí lokality: 
 

 Původní stav 
imisní hodnota hodinová denní roční 8-hod. 
 Zneč. látka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 
NO2 50 - 30 - 
CO - - - 2500 
Benzen - - 1,5 - 
Susp. částice - 40 30 - 
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Tab.č. 10: Vypočtené maximální hodnoty v obytné zástavbě, původní a výhledový stav 

 
 Původní stav 
imisní hodnota hodinová denní roční 8-hod. 
Znečišťující látka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 
NO2 3,55 --- 0,14 --- 
CO --- --- --- 24,99 
Benzen --- --- 0,31 --- 
Susp. částice --- 3,8 0,31 --- 
 Výhledový stav  
imisní hodnota hodinová  denní  roční 8-hod.  
 Zneč. látka µg/m 3 µg/m 3 µg/m 3 µg/m 3 
NO2 6,92 --- 0,16 --- 
CO --- --- --- 47,47 
Benzen --- --- 0,36 --- 
Susp. částice --- 4,1 0,34 --- 
 
 

Z hodnocení vlivu záměru na imisní situaci tedy vyplývá, že příspěvek provozu 

logistického centra k imisní zátěži lze označit za  malý a málo významný. 

Provedenými výpočty příspěvků nebylo zjištěno překračování platných imisních limitů.  

 

D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci 

 

Provoz stavebních a dopravních mechanismů v průběhu přístavby skladové 

haly a administrativní budovy může krátkodobě znamenat nárůst hlukových emisí. 

Z časového hlediska se však jedná o vliv málo významný. 

Realizace záměru v etapě provozu logistického centra bude sezónně spojena 

s novými zdroji hluku. Plošným zdrojem hluku bude nové parkoviště. Zdroje hluku 

představují také vzduchotechnická zařízení umístěná na budově. Pro účely 

posouzení hlukové zátěže v souvislosti s realizací záměru byl proveden výpočet, 

jehož cílem bylo: 

1. Odhadnout současné hladiny akustického tlaku z dopravy a z průmyslových 

zdrojů v areálu před realizací záměru v chráněném venkovním prostoru 

nejbližších staveb 

2. Zjistit očekávané hladiny akustického tlaku z dopravy po realizaci záměru v 

chráněném venkovním prostoru nejbližších staveb 
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3. Zjistit očekávané hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru 

nejbližších staveb v souvislosti s provozem nových průmyslových zdrojů hluku 

(vzduchotechnická zařízení) v areálu logistického centra  

Výpočet byl proveden v prostředí výpočtového programu Hluk+ 7.70. 

Zpracovatel je držitelem licence na tento softwarový produkt na základě registrační 

karty z listopadu 2007. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hygienické limity hluku jsou dány nařízením vlády č.148/2006 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací: 

V chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb pro 

hluky šířené z provozoven služeb a účelových komunikací: 

LAeq,8h = 50 dB pro denní dobu (6.00 - 22.00 hod.) 

V chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk 

z dopravy na pozemních komunikacích na hlavních pozemních komunikacích 

(komunikace I. a II. třídy): 

LAeq,16h = 60 dB pro denní dobu (6.00 - 22.00 hod.) 

Použije-li se korekce pro starou hlukovou zátěž (SHZ) z pozemních komunikací a z 

drážní dopravy, v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru 

staveb: 

LAeq,16h = 70 dB pro denní dobu (6.00 - 22.00 hod.) 

Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky, přičítá se další korekce -5 dB. 

Stanovení hygienického limitu hluku je v kompetenci místně příslušného orgánu 

ochrany veřejného zdraví. 
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Uvažované zdroje hluku 

 

Ve výpočtu byl uvažován vliv komunikace II/327 v úseku Choceň Vysoké Mýto 

a to ve sčítacím profilu 5-3941. V předmětném úseku představuje tato silnice ulici 

s názvem Vysokomýtská. Počty vozidel za 24 hodin byly převzaty z výsledků sčítání 

dopravy, provedeného ŘSD na dálniční a silniční síti v roce 2005 (viz obrázek č. 23). 

Počty vozidel v roce 2008 byly získány násobením růstovými koeficienty ŘSD pro rok 

2008. 

 

Obr. 23:  Výřez z mapy sčítání dopravy s označením nejbližšího sčítacího profilu 
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Tabulka č. 11: Počty vozidel projíždějících na sousední silnici II/357 

rok komunikace sč. profil 
Počty vozidel za 24 h 

osobní v. motocykly nákladní v. 

2005 
II/357 5-3941 

4173 36 1026 

2008 4280 37 1138 

 
 

Počty vozidel v denní době byly vypočteny podle novely metodiky pro výpočet 

hluku silniční dopravy 2004 (Planeta č. 2 / 2005) výpočtovým softwarem. Terén byl 

modelován jako odrazivý. Na veřejných komunikacích byla uvažována rychlost 

vozidel 45 km/h podle doporučení citované metodiky. V úseku Vysokomýtské ulice 

s nejvyšší povolenou rychlostí 70 km (úsek od konce obytné zástavby směrem na 

Vysoké Mýto), byla uvažována rychlost 60 km podle stejné metodiky. Na účelových 

komunikacích byla počítána rychlost 30 km/h.  

Vzhledem k minimálnímu předpokládanému nárůstu dopravy v souvislosti 

s realizací záměru nebylo pro účely modelování situace po realizaci záměru 

uvažováno s navýšením počtu vozidel na silnici II/357. 

Pro stanovení očekávané hladiny akustického tlaku A hluku z dopravy na 

pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, je rozhodnou dobou 

celá denní doba, tj. 16 hodin. 

Počty vozidel přijíždějících do areálu logistického centra zadávané do modelu 

jsou přehledně uvedeny v tabulce č. 12. 

 

Tabulka č. 12:   Předpokládané počty přijíždějících vozidel do areálu za 1 hodinu 
 

 1h 1h 

účelová komunikace osobní v. nákladní v. 

vjezd / výjezd (stávající stav) 2,5 0,19 

vjezd / výjezd (budoucí stav) 3 0,28 
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Pohyb vozidel na účelových komunikacích byl pro účely modelování rozložen tak, 

aby odpovídal situaci, při níž osobní automobily vjíždějí do areálu pouze na 

parkoviště a nákladní vozidla k místu nakládky. Pro rozhodnou dobu 8 h ukazuje 

frekvenci pohybu vozidel na účelových komunikacích logistického centra tab. č. 13.  

 

Tabulka č. 13:   Předpokládané počty přijíždějících vozidel do areálu za 1 hodinu 
 

 8h 8h 

účelová komunikace osobní v. nákladní v. 

vjezd / výjezd (stávající stav) 20 3 

vjezd / výjezd (budoucí stav) 24 4,5 

 

Na parkovišti v areálu je uvažováno s celkovým počtem vozidel uvedeným v tabulce 

č. 14.  

 

Tabulka č. 14:   Počet vozidel na areálových parkovištích 
 

 8h 8h 

parkoviště osobní v. nákladní v. 

vjezd / výjezd (stávající stav) 20 0 

vjezd / výjezd (budoucí stav) 24 0 

 

Rozložení vozidel na areálových parkovištích bylo odhadnuto podle stavu 

v době rekognoskace lokality 12.12.2008. Do modelu byla zadána i parkoviště 

sousedních provozoven (Elbas s.r.o., DAP-PROVMEX s.r.o.) podle stavu ze dne 

12.12.2008. Model předpokládá obměnu zjištěného počtu zaparkovaných vozidel 1 x 

za směnu, tedy za 8 h. Tento předpoklad byl potvrzen ze strany fy ELKO VALENTA. 

Pro stanovení očekávané hladiny akustického tlaku A hluku ze stacionárních 

zdrojů a účelových komunikací vč. parkovišť je rozhodnou dobou 8 hodin. 
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Jako bodové zdroje hluku byla uvažována VZT zařízení podle projektové 

dokumentace stávající části logistického centra. Pro přístavbu byla uvažována tatáž 

zařízení o výkonu adekvátním nárůstu obestavěného prostoru. V přední části 

stávající administrativní části je umístěno 6 plastových výfukových žaluzií 

napojených na nucený odtah vzduchu z prostoru sociálních zařízení, úklidových 

komor a jiných vestavěných prostor. Dále jsou zde umístěny protidešťové žaluzie pro 

přirozenou výměnu vzduchu v prostoru kotelny. Vliv těchto zařízení na celkovou 

hlukovou situaci byl zanedbán a to s ohledem na jejich hlučnost a předpokládanou 

délku provozu. Na střeše administrativní části budovy jsou umístěny 2 venkovní 

kondenzační jednotky FUJITSU, typ AOY90 EPAMF, pro klimatizaci kanceláří v 1. i 

2. patře budovy.  Pro tyto jednotky byla počítána hladina akustického tlaku LAeq,T = 

59 dB podle údajů od výrobce. Pro účely klimatizace prostoru serveru jsou na střeše 

administrativní části umístěny také 2 venkovní kondenzační jednotky FUJITSU, typ 

AOY18 FBB s udávanou hladinou akustického tlaku LAeq,T = 47 dB. Pro přívod 

čerstvého a odvod znehodnoceného vzduchu z prostoru stávající skladové haly 

slouží 8 potrubních ventilátorů TCBB/6-500H s elektricky uzavíratelnými klapkami 

vázanými na chod ventilátorů. Tyto ventilátory jsou osazeny do obvodového pláště 

skladové haly. Čerstvý větrací vzduch je nasáván přes protidešťové žaluzie z fasády 

objektu. Pro účely modelování byla uvažována hladina akustického tlaku LAeq,T = 

57 dB (dle údajů od výrobce). Po přístavbě haly se předpokládá zdvojnásobení počtu 

ventilátorů pro výměnu vzduchu ve skladových halách a instalace 2 identických 

klimatizačních jednotek pro klimatizaci nových kanceláří (FUJITSU AOY90 EPAMF). 

Předpokladem pro stavbu nového objektu je, aby všechny stavební 

konstrukce z hlediska neprůzvučnosti odpovídaly požadavkům ČSN 73 0532 a 

Nařízení vlády č. 502/2000 ze dne 27.11.2000 o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. Ve skladových halách jsou k zakládání používány elektrické 

vozíky. S ohledem na relativně nízkou frekvenci pohybu vozíků a neprůzvučnost 

obvodového pláště haly, byl potenciální průnik hluku přes plášť haly zanedbán. 

Ve výpočtu nebyl modelován hluk z železnice vzdálené 400 m od nejbližší 

obytné zástavby. Hluk je částečně odstíněn vlastní skladovou halou logistického 

centra a stromovým porostem severně od areálu ELKO VALENTA. Negativní vliv 

realizace záměru na hlukovou situaci způsobenou provozem železnice se 
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nepředpokládá, spíše lze očekávat odstínění tohoto hluku u části obytné zástavby. 

Zákres areálu logistického centra a obytné zástavby do hlukové mapy železnic je 

uveden na obrázku č. 24.  

 

Obr. 24:  Zákres areálu logistického centra a obytné zástavby do strategické hlukové 

mapy železnic (zdroj http://geoportal.cenia.cz/, bez měřítka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet 

Pro výpočtové body bylo uvažováno šestnáct míst chráněného venkovního 

prostoru staveb (1 - 16) v ulici Vysokomýtská v jižním až západním směru od pozice 

záměru. Seznam výpočtových bodů je uveden v tabulce č. 15. 

 

Tabulka č. 15:   Seznam výpočtových bodů a objektů 
 

Výpočtový 
bod 

Ulice / č.p. Výška 
bodu 

Popis objektu Expono-
vaná fasáda 

1 Vysokomýtská / 1167 3 m RD S 
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Tabulka č. 15 - pokračování:   Seznam výpočtových bodů a objektů 

 

Výpočtový 
bod Ulice / č.p. 

Výška 
bodu Popis objektu 

Expono-
vaná fasáda 

2 Vysokomýtská / 1156 3 m RD S 

3 Vysokomýtská / 1378 3 m RD S 

4 Vysokomýtská / 1151 3 m RD S 

5 Vysokomýtská / 1375 3 m RD S 

6 Vysokomýtská / 1136 3 m RD S 

7 Vysokomýtská / 1114 3 m RD S 

8 Vysokomýtská / 1096 3 m RD S 

9 Vysokomýtská / 1054 3 m RD S 

10 Vysokomýtská / 1052 3 m RD S 

11 Vysokomýtská / 1042 3 m RD S 

12 Vysokomýtská / 1001 3 m RD S 

13 Vysokomýtská / 963 3 m RD S 

14 Vysokomýtská / 952 3 m RD Z 

15 Vysokomýtská / 952 3 m RD J 

16 Vysokomýtská / 1038 3 m RD J 

 

 

Pozice bodů je zřejmá z obrázků č. 25 až 32. 

 

Výpočet vlivu stávajícího hluku z dopravy na veřejných komunikacích pro 

jednotlivé výpočtové body pak ukazuje poslední sloupec v tabulce č. 16.  
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Obr. 25:  Znázornění bodů pro výpočet hladin akustického tlaku na fotografiích 

nejbližší obytné zástavby (výpočtové body 1 a2 na přední straně RD č.p. 

1167 a 1156) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 26:  Znázornění bodů pro výpočet hladin akustického tlaku na fotografiích 

nejbližší obytné zástavby (výpočtové body 3 a 4 na přední straně RD č.p. 

1378 a 1151) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27: Znázornění bodů pro výpočet hladin akustického tlaku na fotografiích 

nejbližší obytné zástavby (výpočtové body 5 a 6 na přední straně RD č.p. 

1375 a 1136) 
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Obr. 28: Znázornění bodů pro výpočet hladin akustického tlaku na fotografiích 

nejbližší obytné zástavby (výpočtové body 7 a 8 na přední straně RD č.p. 

1114 a 1096) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 29: Znázornění bodů pro výpočet hladin akustického tlaku na fotografiích 

nejbližší obytné zástavby (výpočtové body 9 a 10 na přední straně RD č.p. 

1054 a 1052) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 30: Znázornění bodů pro výpočet hladin akustického tlaku na fotografiích 

nejbližší obytné zástavby (výpočtové body 11 a 12 na přední straně RD 

č.p. 1042 a 1001) 
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Obr. 31: Znázornění bodů pro výpočet hladin akustického tlaku na fotografiích 

nejbližší obytné zástavby (výpočtové body 13 až 16 na fasádách RD č.p. 

963, 952 a 1038) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr. 32: Grafické znázornění bodů pro výpočet hladin akustického tlaku (bez 

měřítka) 
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Tabulka č. 16: Výpočet stávajícího hluku z dopravy na komunikaci II/357 – stav 

v roce 2008, hodnoty v tabulce jsou uvedeny jako ekvivalentní 

hladiny akustického tlaku A LAeq,T [dB] 

 

Výpočtový 
bod Ulice / č.p. 

LAeq,T [dB] (pouze doprava na II/327 a 
sousedních komunikacích) 

1 Vysokomýtská / 1167 67,6 

2 Vysokomýtská / 1156 67,6 

3 Vysokomýtská / 1378 67,5 

4 Vysokomýtská / 1151 67,6 

5 Vysokomýtská / 1375 67,6 

6 Vysokomýtská / 1136 67,8 

7 Vysokomýtská / 1114 67,5 

8 Vysokomýtská / 1096 67,9 

9 Vysokomýtská / 1054 67,6 

10 Vysokomýtská / 1052 68,2 

11 Vysokomýtská / 1042 68,4 

12 Vysokomýtská / 1001 69,0 

13 Vysokomýtská / 963 69,0 

14 Vysokomýtská / 952 62,7 

15 Vysokomýtská / 952 71,7 

16 Vysokomýtská / 1038 71,7 

 

Současné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,16h hluku z dopravy 

na II/357 a sousedních komunikacích pro denní dobu se pohybují v rozpětí 62,7 až 

71,7 dB.  

Výpočet vlivu hluku z dopravy na veřejných komunikacích pro jednotlivé 

výpočtové body po přístavbě budov logistického centra ukazuje poslední sloupec 
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v tabulce č. 17. Vyšší hodnoty ve srovnání s předchozí tabulkou u některých 

výpočtových bodů nejsou důsledek navýšení frekvence dopravy, nýbrž odrazem 

hluku od nových budov. 

 

Tabulka č. 17: Výpočet hluku z dopravy na komunikaci II/357 – stav po realizaci 

záměru, hodnoty v tabulce jsou uvedeny jako ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku A LAeq,T [dB] 

 

Výpočtový 
bod Ulice / č.p. 

LAeq,T [dB] (pouze doprava na II/327 a 
sousedních komunikacích) 

1 Vysokomýtská / 1167 68,3 

2 Vysokomýtská / 1156 68,1 

3 Vysokomýtská / 1378 67,8 

4 Vysokomýtská / 1151 67,9 

5 Vysokomýtská / 1375 67,8 

6 Vysokomýtská / 1136 67,9 

7 Vysokomýtská / 1114 67,7 

8 Vysokomýtská / 1096 68,0 

9 Vysokomýtská / 1054 67,7 

10 Vysokomýtská / 1052 68,3 

11 Vysokomýtská / 1042 68,4 

12 Vysokomýtská / 1001 69,0 

13 Vysokomýtská / 963 69,1 

14 Vysokomýtská / 952 62,7 

15 Vysokomýtská / 952 71,7 

16 Vysokomýtská / 1038 71,7 
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Následující tabulka představuje výsledky výpočtu pro hluk z provozu 

účelových komunikací a parkovišť logistického centra a z parkovišť sousedních 

areálů. Zároveň je uveden výpočet pro hluk z průmyslových zdrojů logistického 

centra (stacionární zdroje související s provozem skladové haly a administrativní 

části budovy). V prvním sloupci jsou uvedeny hodnoty pro hluk dopravy na účelových 

komunikacích a parkovištích, v dalším sloupci hodnoty výpočtu hladin hluku z VZT 

zařízení (stacionární zdroje), poslední sloupec uvádí součet hluku ze všech 

uvedených zdrojů. Výpočet je proveden pro stávající situaci bez přístavby skladové 

haly a administrativní budovy. 

 
Tabulka č. 18: Výsledky výpočtu hlukových imisí – hluk z dopravy na účelových 

komunikacích a parkovištích, hluk z průmyslových zdrojů a jejich 

součet (stávající stav), hodnoty v tabulce jsou uvedeny jako 

ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T [dB] 

 

Výpočtový 
bod Ulice / č.p. 

Doprava na 
parkovištích 

Prům. zdroje – 
VZT zařízení Součet 

1 Vysokomýtská / 1167 23,5 23,5 26,5 

2 Vysokomýtská / 1156 20,9 22,3 24,7 

3 Vysokomýtská / 1378 19,5 20,7 23,2 

4 Vysokomýtská / 1151 17,8 16,4 20,2 

5 Vysokomýtská / 1375 17,5 17,3 20,4 

6 Vysokomýtská / 1136 16,5 16,6 19,6 

7 Vysokomýtská / 1114 15,1 12,5 17,0 

8 Vysokomýtská / 1096 14,6 15,3 18,0 

9 Vysokomýtská / 1054 14,6 13,9 17,3 

10 Vysokomýtská / 1052 13,0 12,9 15,9 

11 Vysokomýtská / 1042 10,1 6,8 11,8 

12 Vysokomýtská / 1001 11,1 12,7 15,0 

13 Vysokomýtská / 963 10,6 10,0 13,3 

14 Vysokomýtská / 952 7,5 8,8 11,2 
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Tabulka č. 18 – pokračování: Výsledky výpočtu hlukových imisí – hluk z dopravy na 

účelových komunikacích a parkovištích, hluk z průmyslových zdrojů a 

jejich součet (stávající stav), hodnoty v tabulce jsou uvedeny jako 

ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T [dB] 
 

Výpočtový 
bod 

Ulice / č.p. Doprava na 
parkovištích 

Prům. zdroje – 
VZT zařízení 

Součet 

15 Vysokomýtská / 952 8,0 8,5 11,3 

16 Vysokomýtská / 1038 7,4 7,7 10,5 
 

Pro hluk z areálu logistického centra (plošné a stacionární zdroje + hluk 

z účelové komunikace) se současné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A 

LAeq,8h pro denní dobu pohybují v rozpětí 10,5 až 26,5 dB.  

Následující tabulka přináší výsledky výpočtu pro hluk z provozu výše 

uvedených zdrojů hluku pro situaci po přístavbě skladové haly a administrativní 

budovy. 

 

Tabulka č. 19: Výsledky výpočtu hlukových imisí – hluk z dopravy na účelových 

komunikacích a parkovištích, hluk z průmyslových zdrojů a jejich 

součet (stav po realizaci záměru), hodnoty v tabulce jsou uvedeny 

jako ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T [dB] 
 

Výpočtový 
bod 

Ulice / č.p. Doprava na 
parkovištích 

Prům. zdroje – 
VZT zařízení 

Součet 

1 Vysokomýtská / 1167 40,7 26,6 40,8 

2 Vysokomýtská / 1156 38,5 25,2 38,7 

3 Vysokomýtská / 1378 37,9 24,9 38,1 

4 Vysokomýtská / 1151 36,7 21,4 36,9 

5 Vysokomýtská / 1375 35,8 22,4 36,0 

6 Vysokomýtská / 1136 34,3 21,4 34,5 

7 Vysokomýtská / 1114 30,4 17,1 30,6 

8 Vysokomýtská / 1096 31,6 19,5 31,8 
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Tabulka č. 19: Výsledky výpočtu hlukových imisí – hluk z dopravy na účelových 

komunikacích a parkovištích, hluk z průmyslových zdrojů a jejich 

součet (stav po realizaci záměru), hodnoty v tabulce jsou uvedeny 

jako ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T [dB] 
 

Výpočtový 
bod Ulice / č.p. 

Doprava na 
parkovištích 

Prům. zdroje – 
VZT zařízení Součet 

9 Vysokomýtská / 1054 30,4 18,2 30,6 

10 Vysokomýtská / 1052 29,1 16,5 29,3 

11 Vysokomýtská / 1042 24,4 10,8 24,6 

12 Vysokomýtská / 1001 27,0 15,9 27,3 

13 Vysokomýtská / 963 26,0 13,7 26,2 

14 Vysokomýtská / 952 27,5 12,9 27,6 

15 Vysokomýtská / 952 22,1 11,4 22,4 

16 Vysokomýtská / 1038 19,5 10,1 19,9 
 

Z porovnání vypočtených hodnot vyplývá, že vliv hluku souvisejícího 

s realizací záměru bude ve srovnání se stávající hlukovou situací malý. Za 

dominantní zdroj hluku lze nyní považovat dopravu na silnici II/357. Podobně tomu 

bude i po realizaci záměru. Výpočty ukázaly, že již v současné době mohou 

v některých výpočtových bodech hodnoty hluku z dopravy překračovat hygienický 

limit v chráněném venkovním prostoru staveb při použití korekce pro SHZ pro denní 

dobu LAeq,16h = 70 dB. Hluk z areálu logistického centra byl modelován pro 8 

souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin jako součet hluku 

z průmyslových zdrojů (VZT zařízení), parkovišť a účelových komunikací. Hodnoty 

hluku z areálu logistického centra by neměly překročit hygienický limit v chráněném 

venkovním prostoru staveb ve výši základní hladiny akustického tlaku 50 dB ani po 

přístavbě skladové haly a administrativní budovy, což představuje provoz nových 

zdrojů hluku. Výsledné hladiny akustického tlaku formou izofon a model situace jsou 

znázorněny na obrázcích 33 až 45. 
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Obr. 33: Posouzení hlukové zátěže - model situace pro účely posouzení vlivu 

dopravy před přístavbou budov logistického centra 
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Obr. 34: Posouzení hlukové zátěže - model situace pro účely posouzení vlivu 

dopravy před přístavbou budov logistického centra (detail) 
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Obr. 35: Posouzení současné hlukové zátěže – hluk z dopravy na komunikaci II/357 

v denní době (výška 3 m) 
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Obr. 36:  Posouzení současné hlukové zátěže – hluk z provozu parkovišť a 

účelových komunikací v denní době (výška 3 m) 
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Obr. 37:  Posouzení současné hlukové zátěže – hluk ze stacionárních zdrojů 

souvisejících s provozem logistického centra, hladiny hluku v denní době 

(výška 8 m) 
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Obr. 38:  Posouzení současné hlukové zátěže – hluk ze stacionárních zdrojů 

souvisejících s provozem logistického centra, hladiny hluku v denní době 

(výška 3 m) 
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Obr. 39:   Posouzení současné hlukové zátěže – součet hluku ze stacionárních 

zdrojů a z provozu parkoviště a z účelových komunikací, hladiny hluku 

v denní době (výška 3 m) 
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Obr. 40: Posouzení hlukové zátěže - model situace po přístavbě logistického centra 

   (detail okolí logistického centra) 
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Obr. 41:  Posouzení hlukové zátěže po přístavbě budov logistického centra – hluk 

z dopravy na komunikaci II/357 v denní době (výška 3 m) 
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Obr. 42:  Posouzení hlukové zátěže po přístavbě budov logistického centra – hluk 

z provozu parkovišť a účelových komunikací v denní době (výška 3 m) 
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Obr. 43:  Posouzení hlukové zátěže po přístavbě budov logistického centra – hluk 

ze stacionárních zdrojů souvisejících s provozem logistického centra, 

hladiny hluku v denní době (výška 8 m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         92 

Obr. 44:  Posouzení hlukové zátěže po přístavbě budov logistického centra – hluk 

ze stacionárních zdrojů souvisejících s provozem logistického centra, 

hladiny hluku v denní době (výška 3 m) 
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Obr. 45:   Posouzení hlukové zátěže po přístavbě budov logistického centra – 

součet hluku ze stacionárních zdrojů a z provozu parkoviště a z účelových 

komunikací, hladiny hluku v denní době (výška 3 m) 
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D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

 

Provoz logistického centra nebude klást nároky na odběr povrchových vod. 

Spotřeba vody bude kryta s vodovodní sítě (pro přístavbu 650 m3/rok, celkem 

logistické centrum cca 1700 m3/rok), pro účely požárního zabezpečení bude v areálu 

vybudován požární vodovod s vnitřními nástěnnými hydrantovými skříněmi a 

s kapacitou 1,5 l/s. 

V současné době je v místě realizace záměru část srážkové vody infiltrována 

do horninového prostředí a část vody ze střech a zpevněných ploch odváděna 

jednotnou kanalizací do sběrače východně od areálu. Přístavbou areálu 

(zastřešených objektů a zpevněných ploch) vzniká potřeba odvádět cca 4000 m3/rok 

dešťové vody navíc oproti stávajícímu stavu (viz kap. B.3.2.). Srážkové vody 

zachycené na zpevněných plochách budou převedeny do místní jednotné 

kanalizační sítě a svedeny do kanalizačního sběrače východně od logistického 

centra. Přístavbou areálu tedy dojde ke změně poměrů v odvodnění oblasti. Voda 

bude odváděna kanalizačním systémem na ČOV Choceň (kapacita po intenzifikaci 

27 666 EO, denní průměr 2 755 m3/den). S ohledem na kapacitu ČOV by se nemělo 

jednat o změnu, která by ohrozila stávající chod ČOV. Finálním recipientem vod 

bude řeka Tichá Orlice tak, jak je tomu i při stávajícím stavu. Splaškové vody (cca 

550 m3/rok oproti stávajícímu stavu) budou odváděny vnitřní jednotnou kanalizací. 

Odpadní vody vypouštěné do městské kanalizace musí splňovat limity jakosti 

vypouštěných odpadních vod stanovené kanalizačním řádem. 

Záměr se nachází mimo inundační území Tiché Orlice (viz kap. C.1.). 

Vliv záměru na povrchové a podzemní vody v etapě provozu bude malý a 

nevýznamný. 

Určité riziko ohrožení podzemních vod může nastat v etapě výstavby záměru 

(únik PHM a olejů). Území se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

Východočeská křída. Z tohoto důvodu bude důležité pravidelně kontrolovat technický 

stav stavebních mechanismů a nákladních aut pohybujících se v místě staveniště. 

V průběhu výstavby logistického centra by měly být mechanismy vybaveny 

prostředky pro eliminaci havarijního úniku PHM nebo olejů. V kontextu ostatních 

souvislostí lze ale tento vliv považovat za malý a z časového hlediska za krátkodobý. 
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D.1.5. Vlivy na p ůdu 

 

Všechny pozemky pro realizaci záměru mají BPEJ 55411. Záměr si vyžádá 

vynětí cca 5.000 m2 ze ZPF (viz předchozí kapitoly).  

Pozemky náleží do IV. třídy ochrany - půdy s převážně podprůměrnou 

produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou 

ochranou, využitelné i pro výstavbu. Záměr je ve shodě s územním plánem města 

Choceň. Z těchto důvodů lze negativní dopad záměru na půdu hodnotit jako únosný 

a přijatelný. Před zahájením výstavby musí být provedena skrývka kulturních vrstev 

půdy. 

Výstavba nových objektů logistického centra ani jeho následný provoz 

nepředstavují významné riziko ohrožení kvality půd. 

 

D.1.6. Vlivy na horninové prost ředí a přírodní zdroje 

 

Výstavbou logistického centra nedochází ke střetu s ložisky nerostných 

surovin ani s dobývacími prostory. Realizace záměru tedy nebude mít negativní vliv 

na horninové prostředí a přírodní zdroje. 

 

D.1.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

 

Vlastní stavba je situována do prostoru uměle zatravněného pozemku, místy 

s mladou výsadbou okrasných dřevin.   

Vlivy na flóru 

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. 
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Vlivy na prvky dřevin rostoucí mimo les 

Rozptýlená zeleň (rozvolněné stromořadí podél cesty) nebude záměrem 

dotčeno. 

Vlivy na faunu 

Záměr neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně 

vzácných druhů živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor. 

Výstavba areálu mírně prostorově omezí loviště obecně se vyskytujících 

druhů ptáku.  Dále lze předpokládat pouze místní dotčení populací hrabošů 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. 

Chráněná území  

Chráněná území jsou od záměru natolik vzdálená, že nemohou být 

oznamovaným záměrem dotčena. 

Lokality evropského významu  

V území určeném pro realizaci záměru ani v jeho bezprostředním okolí se 

nenachází ani evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 

Vlivy na významné krajinné prvky  

Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně 

stanovena zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen 

žádný registrovaný významný krajinný prvek. Významné krajinné prvky nejsou 

polohou oznamovaného záměru dotčeny. 

Vlivy na územní systém ekologické stability 

V území určeném pro realizaci záměru ani v jeho bezprostředním okolí se 

nenachází prvky územního systému ekologické stability. 
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D.1.8. Vlivy na krajinu 

 

Krajinný ráz bude dotčen z několika pohledů: 

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. Vznikne nová charakteristika území 

V místě výstavby dojde ke vzniku nové charakteristiky území, realizací stavby 

dojde k dvojnásobnému zvětšení hmoty stávající stavby přístavbou na úkor 

nezastavěné plochy. V daném kontextu je možno vliv pokládat za středně 

významný.   

 

2. Narušení stávajícího poměru krajinných složek 

V daném  kontextu  změny  krajinných  složek  nejde  o výrazné posílení 

nepříznivých  složek krajiny. Lze konstatovat, že již dnes převládají významné 

negativní charakteristiky: liniové dopravní trasy, zpevněné plochy, průmyslové 

a skladové objekty, obytná zástavba apod. Záměr lze označit za málo 

významný.  

 

3. Narušení vizuálních vjemu   

Realizace neznamená s ohledem na místo výstavby výraznější narušení 

vizuálních vjemu. Plochý reliéf a poloha území ve sníženině částečně eliminují 

narušený krajinný ráz širšího okolí. Proto lze  tento vliv označit za malý.  

 

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, protože není v rozporu s okolními objekty.   
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Krajina v dotčeném území a jeho okolí je již ovlivněna předchozí lidskou 

činností. Širší okolí zájmové území má sníženou hodnotou krajinného rázu. Plochý 

reliéf a poloha území ve sníženině částečně eliminují narušený krajinný ráz širšího 

okolí. Realizace navrhovaného záměru  neznamená  výraznou  změnu charakteru 

stávající krajiny.   

 

D.1.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

 

 Záměr nemá vliv na hmotný majetek ani kulturní památky. Místo záměru se 

nachází mimo území kulturního významu. 

 

D.2. Rozsah vliv ů vzhledem k zasaženému území a populaci  

 

Záměr předkládaný tímto oznámením byl posouzen jak pro fázi výstavby, tak 

pro fázi provozu. Ve fázi výstavby byl hodnocen především vliv na kvalitu 

podzemních vod, vliv na ovzduší (zvýšená prašnost) a vliv na hlukovou situaci. Při 

zachování základních bezpečnostních pravidel lze v této etapě posoudit vliv stavby 

za malý a z hlediska významnosti málo až středně významný. Se stavbou bude 

souviset určité ovlivnění faktorů pohody obyvatel nejbližších rodinných domů. 

Z časového hlediska se však bude jednat pouze o vliv krátkodobý.  

Na základě předchozího hodnocení lze konstatovat, že nejvýznamnějšími vlivy 

souvisejícími s realizací záměru v etapě provozu jsou vliv na ovzduší a na hlukovou 

situaci, které souvisí především s dopravou v ulici Vysokomýtská a v samotném 

areálu logistického centra. Vzhledem ke stávajícímu významnému vlivu silnice II/357 

sousedící s plánovaným areálem lze na základě předložených studií usoudit, že 

realizace záměru nepředstavuje významnou změnu celkové akustické a imisní 

situace v dané lokalitě.  

Při posouzení vlivu na ostatní složky životního prostředí lze vliv záměru 

hodnotit jako malý a nevýznamný až málo významný. 
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D.3. Údaje o možných významných nep říznivých vlivech p řesahujících státní 

hranici  

 

Realizace záměru nebude mít nepříznivé vlivy přesahující státní hranice. 

 

D.4. Opatření k prevenci, vylou čení, snížení, pop ř. kompenzaci nep říznivých 

vliv ů 

 

Za účelem prevence, vyloučení nebo kompenzace nepříznivých vlivů záměru 

navrhujeme ve fázi výstavby nových objektů i provozu logistického centra zohlednit 

následující opatření: 

• před zahájením stavebních prací provést skrývku ornice a její uložení na 

mezideponii, ornici využít např. v rámci sadových úprav 

• v průběhu stavebních prací zajistit techniku pro čištění vozovek, provádět 

opatření pro minimalizaci prašnosti 

• vybavit staveniště prostředky k zachycení případného úniku pohonných hmot 

nebo olejů, důsledně kontrolovat technický stav vozidel s ohledem na možnost 

úkapů ropných látek 

• v organizaci výstavby minimalizovat dopady na okolní obyvatelstvo a to 

zejména s ohledem na narušení faktorů pohody (práce v nočních hodinách a 

práce ve dnech pracovního klidu) 

• v rámci přípravy stavby vytvořit podmínky pro třídění a shromažďování 

jednotlivých druhů odpadů v souladu se zákonnými předpisy v oblasti 

odpadového hospodářství, důsledně zvážit možnosti využití odpadů před 

jejich odstraněním, odstranění odpadů před zahájením stavebních prací 

zajistit smluvně s odpovídající oprávněnou osobou 

• v průběhu stavby zabezpečit recyklaci využitelných složek odpadů z demolic v 

areálu staveniště, odpady likvidovat v souladu s ustanoveními zákona č. 

185/2001 Sb. o odpadech 

• odkanalizování srážkových vod z parkoviště provést důsledně tak, aby byly 

před vstupem do veřejné kanalizace přečištěny přes odlučovač ropných látek, 
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provádět pravidelnou kontrolu a údržbu odlučovače podle instrukcí výrobce 

tohoto zařízení  

• v rámci provozu logistického centra zajistit systém třídění a shromažďování 

odpadů, zřetelně označit místa shromažďování odpadů a jejich odstraňování 

smluvně zajistit pouze s osobami oprávněnými nakládat s těmito odpady 

 

D.5. Charakteristika nedostatk ů ve znalostech, které se vyskytly p ři specifikaci 

vliv ů  

 

Popis stavebních objektů a technologií byl získán z podkladů od zadavatele – 

textových a mapových podkladů určených pro vypracování dokumentace pro územní 

řízení (DÚR), případně byl doplněn podle odkazu uvedeného ve zmíněných 

materiálech z veřejně dostupných zdrojů. Podklady neobsahovaly v této fázi 

vyčerpávající informaci vztahující se k navrhovanému záměru, řada doporučení 

v tomto oznámení tedy obsahuje formulace obecnější povahy, u nichž se 

předpokládá, že budou zohledněny v dalším stupni projektové dokumentace. Přes 

uvedené nedostatky lze poskytnuté údaje hodnotit jako dostatečné pro vymezení 

očekávaných vlivů na životní prostředí v rozsahu pro zpracování oznámení dle 

přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. 

Způsoby modelování imisních a hlukových situací jsou založeny na 

standardních metodických výpočtech, které sice nemohou postihnout v plné šíři 

všechny aspekty dané problematiky, nicméně se k ní přibližují do té míry, že lze 

předpokládat, že jejich výsledky neovlivní celkové závěry hodnocení. 

 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO ZÁMĚRU 

 

Záměr je předkládán jako jednovariantní. 

 

F. ZÁVĚR 

 

Předložený záměr přístavby objektů logistického centra v KÚ Choceň svým 

charakterem odpovídá záměru dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
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vlivů na životní prostředí, kategorie II, bodu 10.6. Protože změna záměru 

představující přístavbu budov logistického centra svým rozsahem dosáhla příslušné 

limitní hodnoty uvedené v příloze č. 1, podléhá podle § 4 odst. 1 písm. c) citovaného 

zákona posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení (viz vyjádření OŽPZ 

Krajského úřadu Pardubického kraje č.j. KrÚ 49086-2/2008/OŽPZ/KU ze dne 

18.11.2008 uvedené v příloze č. 3). V návaznosti na citované vyjádření tedy bylo 

vypracováno oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 3 k citovanému zákonu. 

Oznámení záměru hodnotí vliv výstavby a provozu na veřejné zdraví a životní 

prostředí ve smyslu § 2 citovaného zákona. Z hodnocení vyplývá, že v kontextu 

zvažovaných vlivů záměru na zdraví člověka a jednotlivé složky životního prostředí je 

možné záměr realizovat. Oznámení zároveň formuluje opatření k prevenci, 

vyloučení, snížení resp. kompenzaci nepříznivých vlivů, které nevylučují možnost 

realizace záměru, ale minimalizují jeho dopady. 

 

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

 

Předmět oznámení 

Předmětem oznámení je záměr přístavby administrativní budovy a skladu 

společnosti ELKO VALENTA v Chocni, který naplňuje dikci bodu 10.6, kategorie II, 

přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. V návaznosti na vyjádření OŽPZ KÚ uvedené 

v příloze č. 3 bylo vypracováno oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 3 zákona. 

Příslušným úřadem ve smyslu citovaného zákona je Krajský úřad Pardubického 

kraje. 

Záměr je předkládán jako jednovariantní. 

 

Charakter a účel záměru 

Jedná se o přístavbu stávající skladové haly o zastavěné ploše 2225,6 m2 na 

celkovou zastavěnou plochu 4426,8 m2 a přístavbu administrativní budovy o stávající 

zastavěné ploše 463,9 m2 na celkových 664,4 m2. Součástí záměru je také rozšíření 

zpevněných ploch ze stávajících 2936,6 m2 na 5888,9 m2. Část zpevněných ploch 

bude sloužit jako parkoviště a realizací záměru tak dojde k rozšíření počtu 

parkovacích míst pro osobní automobily ze stávajících 12 na 36. 
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Současný areál logistického centra byl vybudován v roce 2004 a slouží pro 

skladování, ale také jako administrativní a provozní zázemí firmy ELKO VALENTA 

Choceň. Firma se zabývá velkoobchodní a maloobchodní činností v prodeji 

domácích elektrospotřebičů. V současné době je již skladové a administrativní 

zázemí firmy vybudované v roce 2004 kapacitně nedostačující, proto investor 

uvažuje o rozšíření skladové haly a administrativní budovy. Realizací záměru se 

kapacita skladovací haly přibližně zdvojnásobí a přistavěná část haly bude přímo 

navazovat na nový manipulační dvůr, takže nakládka a vykládka bude realizována 

přes dvě příjmové a expediční rampy – v západní a východní části areálu. Ke 

skladování zboží bude sloužit regálový systém tak, jako je tomu ve stávající části 

haly, pro manipulaci se zbožím budou používány elektrické vysokozdvižné vozíky. 

Přepokládaný termín zahájení výstavby je květen 2009, s dokončením 

výstavby se počítá v říjnu 2009. 

Pro vjezd do areálu bude sloužit stávající brána v ulici Vysokomýtská, 

s realizací záměru bude spojeno pouze mírné zvýšení dopravy ze současného 

průměru 43 na přibližně 53 pohybů vozidel denně. 

 

Lokalita  

Logistické centrum je situováno na jižním okraji města Choceň při výjezdu 

směrem na Vysoké Mýto u pravého okraje silnice č. II/357 (ulice Vysokomýtská). 

V místě přístavby, stejně jako v těsném okolí areálu při pravé straně silnice, se 

rozkládá zatravněná plocha. Částí svého jižního okraje a jihozápadním směrem areál 

logistického centra sousedí s objekty využívanými převážně pro strojírenskou a 

elektrotechnickou výrobu, které jsou součástí budované průmyslové zóny. Druhá 

část jižní hranice sousedí s obytnou zónou, která se v širším pohledu rozkládá 

severovýchodně až jihovýchodně od logistického centra. Při posuzování vlivů na 

zdraví obyvatel byl především hodnocen vliv záměru s ohledem na nejbližší obytnou 

zástavbu vzdálenou 25 m od hranice areálu. 

 Podle územního plánu se plocha realizace záměru nachází v zóně určené pro 

výrobu a skladování. Podle vyjádření odboru výstavby MěÚ Choceň je záměr 

v souladu s územním plánem města (viz příloha č.1).   
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Území realizace záměru není v přímém kontaktu s prvky ÚSES ani s žádným 

zvláště chráněným územím podle § 14 zákona  114/1992  Sb. Záměr nekoliduje 

s žádným územím přírodního parku podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny ani nezasahuje do významného krajinného prvku podle § 6 zákona. 

Záměr se svým umístěním nachází mimo území významné lokality uvedené v 

národním seznamu evropsky významných lokalit (nařízení vlády č. 132/2005 Sb., 

kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit) i mimo vyhlášené 

ptačí oblasti podle zákona č. 114/1992 Sb. 

Území záměru je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

Východočeská křída, charakter záměru však nekoliduje s omezeními vyplývajícími z 

§ 2 a 3 Nařízení vlády č. 85 ze dne 24. června 1981, kterým byla CHOPAV 

vyhlášena. Na území záměru nezasahují ochranná pásma zdrojů pitné vody, záměr 

se nenachází v ochranném pásmu lázeňských zdrojů. Záměr je situován mimo 

inundační území Tiché Orlice, která danou oblast odvodňuje. 

Záměr není v kontaktu s ložisky nerostných surovin ani dobývacími prostory. 

Záměrem nejsou dotčena žádná poddolovaná území, stará důlní díla ani deponie. 

V místě záměru nejsou registrovány žádné sesuvy. 

Záměr se nachází mimo území kulturního významu a mimo dosah 

významných kulturních památek. V případě archeologických nálezů bude 

postupováno podle zákona č. 20/87 Sb.  

V místě plánované přístavby objektů logistického centra nejsou registrovány 

staré ekologické zátěže. Lokalita záměru nevykazuje extrémní poměry. 

 Na lokalitě nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů živočichů ani rostlin 

podle zákona č. 114/1992  Sb. a vzhledem k charakteru území je jejich výskyt 

nepravděpodobný.  

 Vlastní zájmové území má sníženou přírodní hodnotu. Současný stav 

dotčeného území lze hodnotit jako prostředí antropogenně silně ovlivněné.  

 

Vliv záměru na zdraví lidí a životní prostředí 

Provoz logistického centra nepředstavuje zdravotní rizika pro obyvatelstvo. 

Vliv záměru v etapě výstavby (zejména s ohledem na potenciální možnost úniku 

PHM a olejů při havárii, na hlučnost a zvýšenou prašnost) lze při zachování 
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základních bezpečnostních pravidel posoudit jako malý a z hlediska významnosti 

málo až středně významný. 

S provozem záměru budou spojeny hlukové emise. Zdrojem emisí budou 

mimo dopravy v areálu vzduchotechnická zařízení. Z výpočtů hlukových imisí v místě 

nejbližší obytné zástavby vyplývá, že emise hluku související s provozem 

logistického centra by neměly způsobit překročení hygienického limitu v chráněném 

venkovním prostoru staveb. Na současnou hlukovou situaci má dominantní vliv 

provoz na silnici II/357. 

Provoz rozšířeného logistického centra souvisí s novými zdroji znečištění 

ovzduší. Novými bodovými zdroji znečištění jsou vytápěcí spalovací zdroj pro 

administrativní budovu a 14 nových teplovzdušných jednotek pro vytápění skladové 

haly, plošným zdrojem parkoviště logistického centra. V rámci přípravy oznámení 

byla zpracována rozptylová studie, která hodnotí vliv záměru na imisní situaci a 

očekávaný rozptyl znečišťujících látek. Z výsledků studie vyplývá, že provoz nebude 

významným zdrojem emisí škodlivin do ovzduší. Negativní ovlivnění obyvatel 

sousedních rodinných domů v důsledku zhoršení kvality ovzduší provozem záměru 

bylo vyloučeno.  

Provoz logistického centra bude spojen s nároky na dodávku pitné vody, která 

bude po jeho rozšíření nadále zajišťována ze stávající vodovodní sítě města.  

V areálu bude rozšířena stávající jednotná kanalizace s napojením na veřejnou 

kanalizaci s čištěním odpadních vod na ČOV Choceň. Dešťové vody budou 

odváděny jednotnou kanalizací do veřejné kanalizace města Choceň, vody 

z parkoviště budou přečištěny na odlučovači ropných látek. Celkově lze vliv záměru 

na podzemní a povrchové vody označit za malý a nevýznamný. 

Realizace záměru vyžaduje zábor ZPF (cca 5 000 m2). Záměr je v souladu 

s územně plánovací dokumentací města Choceň. 

Realizací záměru nedojde k  vyhubení žádného chráněného rostlinného nebo 

živočišného druhu. Výstavba areálu prostorově omezí loviště a hnízdiště obecně se 

vyskytujících druhů ptáku. Částečná ztráta potravní a hnízdní niky je však 

nahraditelná v bezprostředním okolí zájmového území.  

Záměr nepředstavuje negativní vlivy na krajinu, estetické hodnoty území, 

majetek ani kulturní památky.  
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Vlivy záměru na zdraví obyvatel a na životní prostředí lze tedy celkově 

posoudit jako malé a málo významné.  
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