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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.I. Obchodní firma
Agile spol. s r.o.

A.II. IČO
15030741

A.III. Sídlo
Agile spol. s r.o.
Mírové náměstí 133
562 01 Ústí nad Orlicí

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
Oznamovatel:

Ing. Škorpil
Tel..602703537

Projektant:
Zpracovatelská firma:
Adresa:
IČ:
Jméno statutárního zástupce:
Telefon/fax:
E-mail:

BKN spol. s r.o.
Ing. Vladimír Teplý
Vladislavova 29/I
5 6 6 0 1 Vysoké Mýto
15028909
Ing. Pavel Král
+420 465424472 / +420 465424171
teply@bkn.cz, bkn@bkn.cz
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Název záměru: „Novostavba supermarketu PLUS DISCOUNT, Chotěboř“
Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry
vyžadující zjišťovací řízení), bod 10.6 (Skladové nebo obchodní komplexy včetně
nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště
nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu), kde
státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonává orgán kraje,
v tomto případě Kraj Vysočina a to na základě vyjádření Krajského úřadu k podlimitní
stavbě dle platného zákona č. 216/2007 Sb.
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B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr lze charakterizovat v cílovém stavu následující kapacitami:
Objekt – prodejna potravin

Zastavěná plocha ( m2)

prodejna – zastavěná plocha
komunikace a zpevněné plochy
zelené plochy
počet parkovacích míst

1.934,0
3.575,0
2.204,4
95

B.I.3. Umístění záměru
kraj:
Vysočina
obec:
Chotěboř
katastrální území: Chotěboř
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Jedná se o stavbu prodejny potravin s parkovištěm pro osobní automobily, které bude
sloužit zákazníkům prodejny.
Budoucí staveniště se nachází na ulici Havlíčkova vlevo od silnice II/344 ve směru
jízdy na Havlíčkův Brod. V současné době se v předmětném území nachází orná
půda.
Vjezd na pozemek bude řešen výstavbou nové kruhové křižovatky.
Dopravní připojení je navrženo v souladu splatnými normami – novou úpravou nebude
snížena plynulost a bezpečnost silničního provozu v dotčeném úseku silnice II/344 (ul.
Havlíčkova).
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Dle předpokladu oznamovatele se jedná o umístění prodejny s parkovištěm vytvářející
předpoklad k rychlým a operativním nákupům potravin pro obyvatele Chotěboře.
Charakter sortimentu, který je představován především běžnými potravinami denní
potřeby, mléčných výrobků, ovoce, zeleniny, mraženého zboží a základního
drogistického sortimentu, vytváří podmínky pro možnost běžných denních nákupů pro
nejbližší obytnou zónu, umožňující i nákupy pro místní obyvatele bez nutnosti
používání osobních automobilů. Lze tudíž předpokládat, že nedojde k významnému
nárůstu dopravy na nejbližším komunikačním systému.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Dle předpokladu oznamovatele se jedná o umístění prodejny s parkovištěm vytvářející
předpoklad k rychlým a operativním nákupům potravin pro obyvatele Skutče.
Charakter sortimentu, který je představován především běžnými potravinami denní
potřeby, mléčných výrobků, ovoce, zeleniny, mraženého zboží a základního
drogistického sortimentu, vytváří podmínky pro možnost běžných denních nákupů pro
nejbližší obytnou zónu, umožňující i nákupy pro místní obyvatele bez nutnosti
používání osobních automobilů. Lze tudíž předpokládat, že nedojde k významnému
nárůstu dopravy na nejbližším komunikačním systému.
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Stavba se člení na tyto základní stavební objekty :
SO 01
SO 02
SO 03
SO 04
SO 05
SO 06
SO 07
SO 08
SO 09
SO 10
SO 11

Objekt PLUS
Příprava staveniště, HTÚ
Venkovní vodovod
Venkovní kanalizace
STL plynovodní přípojka
Přeložka STL plynovodu
Sadové a terénní úpravy
Komunikace a zpevněné plochy
Venkovní osvětlení
Přípojka NN
Přípojka telefonu

Architektonicko- stavební řešení

Architektonické řešení projektu se vyznačuje následujícími principy :
§

§
§
§

provozně dispoziční řešení stavby respektuje požadavky investora a budoucích uživatelů,
které byly formulovány na počátku prací a při projednávání konceptu projektu v
rozpracovanosti - využito upravené objemové a dispoziční typové řešení firmy PLUSDISCOUNT
výše uvedené objemové řešení, členění fasád a střešních konstrukcí dává stavbě
přijatelné lidské měřítko
nový objekt je navržen s ohledem na okolní již realizovanou zástavbu a předpokládané
nové objekty ve výstavbě
pro nový objekt jsou řešeny samostatné přípojky všech sítí - EL, ZT, STL plyn - a
samostatná plynová kotelna. Obě provozní části mají samostatné měření spotřeb všech
medií.

Velmi omezujícím faktorem , ovlivňujícím výsledné urbanisticko - architektonické
řešení nového objektu je vztah k sousedním objektům. Objekt je řešen jako kompaktní,
se snahou o maximální přizpůsobení se terénnímu reliéfu, s uplatněním členěného
fasádního pláště pro docílení drobnějšího měřítka hmot objektu. Fasády budou
kombinací barev světlých odstínů a keramických obkladů a budou doplněny prvky
dřevěných, plastových a ocelových konstrukcí v povrchových úpravách určených v
projektové dokumentaci. Hmotové a objemové řešení jednotlivých staveb, členění
fasád a střešních konstrukcí dávají stavbám přijatelné lidské měřítko .
V materiálovém řešení objektu se uplatní dominantní plochy tenkovrstvých štukových
omítek s nátěry navazujícími na řešení uličního průčelí. Pro fasády nově navrženého
objektu budou použity kvalitní tenkovrstvé omítky.
SO 01 - Objekt PLUS
Objekt je navržen jako jednopodlažní, nepodsklepený, halového charakteru se
sedlovou střechou a s taškovou betonovou skládanou krytinou. Celkové hlavní
půdorysné rozměry objektu jsou 72,235 m x 25,430 m s rozšířením 5,06 m x 7,56 m
pro nákladní rampu. Maximální výška objektu od úrovně +-0,000 ve hřebeni bude cca
9,450 m, v okapu 3,955 m. Sklon střechy je volen jednotně cca 22°.
Celková zastavěná plocha
Celkový obestavěný prostor

1.930,4 m2
14.300 m3

Štíty objektu jsou orientovány cca směrem sever - jih, hlavní vstup do objektu je
situován od východu. Vstupy do zázemí prodejny pro zásobování jsou situovány na
severní a západní stranu objektu. Před vstupem pro zásobování bude navržena
zastřešená pevná nákladní rampa. Manipulační prostory u vstupu pro zásobování a
8

Novostavba supermarketu PLUS DISCOUNT, Chotěboř
Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

stání pro nákupní vozíky u hlavního vstupu do prodejny jsou přestřešeny přetaženou
konstrukcí sedlové střechy.
Světlá výška v objektu je navržena 3,0 m (pod podhled). Základy objektu tvoří
základové pasy z prostého betonu . Hlavní svislé nosné konstrukce objektu jsou zděné
z keramických tvárnic POROTHERM 36,5 P+D. Příčky budou zděné rovněž z tvárnic
POROTHERM v tl.100, 125 a 175 m, případně lehké montované ze sádrokartonových
desek. Střešní konstrukci tvoří dřevěné sedlové příhradové vazníky s ocelovými
styčníkovými plechy systému GANG-NEIL. Střešní plášt' je navržen z taškové
betonové krytiny BRAMAC na dvojitém latění. Na spodní pásnici vazníků je zavěšena
tepelná izolace, rozvody a podhled. Vlastní střecha objektu bude navržena jako
dvouplášťová s odvětraným prostorem mezi tepelnou izolací a střechou. Odvodněna
bude krajními okapními žlaby s venkovními svody. Střešní krytina bude provedena
skládaná tašková - betonové tašky BRAMAC - MAX, barva břidlicově černá. Betonové
sloupy přístřešku vstupu z pohledového betonu, zkosené hrany, rozměr 250 x 250
mm. Požadavek na precizní provedení bez dodatečných stěrek a vysprávek.
V prodejně a v prostorách přístupných veřejnosti je zavěšený podhled, vzhledem k
halovému charakteru stavby budou podhledy navrženy v celém objektu. Vnitřní dveře
jsou navrženy dřevěné typové do ocelových zárubní, (příp. protipožární). Okna a dveře
v obvodovém plášti jsou navržena hliníková, zasklená izolačním dvojsklem DITERM
(příp. protipožární). Vchod a východ z prodejny je navržen automatickými posuvnými
dveřmi. Vnitřní omítky budou provedeny vápenné štukové hlazené, v sociálních
zařízeních bude keramický obklad. Venkovní omítka bude hrubozrnná škrábaná s
probarveným štukem v bílém odstínu RAL 9010. Štíty střechy budou opláštěny
předzvětralým titanzinkem RHEINZINK, tl. min. 0,8 mm.
Objekt je budován a navržen v souladu se schváleným územním plánem města .
Navržené prostorové členění objektu vychází z požadavků a typových řešení a
zkušeností a již provozovaných prodejen budoucích nájemců a uživatelů objektu.
Urbanistické řešení
Urbanistické řešení vychází z následujících zásad :
§
§
§
§

záměrem výstavby je vybudování širokosortimentní velkoprodejny potravin, která v
daném regionu chybí
nově navržený objekt velkoprodejny potravin je prostorově umístěn tak, aby byl
příznivě umístěn ke světovým stranám
únikové ( požární ) cesty jsou řešeny přímo na terén
nový objekt velkoprodejny potravin je výhodně umístěn v těsné blízkosti jedné z
hlavních příjezdových komunikací do města

Provozní řešení
Z provozního hlediska je provoz prodejny rozdělen na dvě provozně a dispozičně
samostatné části :
Ÿ

samoobslužná prodejna potravin PLUS-DISCOUNT - prodáváno potravinářské a
doplňkově částečně i nepotravinářské zboží pouze samoobslužnou formou. Na prodejní
ploše nejsou umístěny obslužné pulty.

Ÿ

obslužná prodejna řeznictví a pekárny - prodáváno potravinářské zboží, které není možno
vzhledem k provozním a hygienickým předpisům prodávat samoobslužnou formou - maso,
uzeniny, lahůdky, cukrářské a pekařské výrobky
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Tomuto základnímu členění provozu prodejny odpovídá i technické a provozně
dispoziční řešení objektu. Objekt velkoprodejny je rozdělen z technického a
provozního hlediska na samostatné a oddělené části - samostatné sociální a
hygienické zázemí vč.kanceláře (kontrolní místnost), oddělení skladovacích prostor vč.
příjmové části (zásobovací rampa), samostatný zdroj tepla (technická místnost - kotle
na zemní plyn), samostatné měření spotřeb všech medií apod.
Zásobování objektu je rozděleno rovněž na dvě části :
Ø zásobování samoobslužné prodejny PLUS-DOSCOUNT - krytá zásobovací rampa
napojená na skladovací prostory objektu. Vykládací prostor se sestává z rampy, jejíž hrana
je 1,2 m nad stáním pro nákladní automobily. Celý vykládací prostor bude v plné šířce
opatřen přístřeškem s přesahem 2 m nad stáním pro nákladní automobily, světlá výška
min. 4,2 m. Na hraně rampy bude instalován překladový můstek pro převoz palet ( výrobek
HAFA - typ PO, 1,75 x 1,75 m, 4t únosnost). Oddělení rampy od prostoru ranního
zásobování bude realizováno dělicí mříží s posuvnými dveřmi.
Ø zásobování řeznictví - zásobovací vstup z boční strany objektu dveřmi v úrovni
komunikace
Ø zásobování pekárny - zásobovací vstup z čelní strany objektu dveřmi v úrovni komunikace

Příjezd k zásobovacím vstupům a k zásobovacím rampám je řešen po zpevněných
komunikačních plochách, dopravní napojení na komunikaci II/344 v ulici Havlíčkova v
Chotěboři.
Parkování vozidel zákazníků je zajištěno na parkovacích stáních na severovýchodní
straně od objektu. Pro vozidla osob se sníženou schopností pohybu a orientace je
vyhrazeno 5 parkovacích stání poblíž vstupu. Počet parkovacích míst vychází z
dispozičních možností dané lokality. Celkem je zde k dispozici 95 parkovacích míst pro
osobní vozy. Veškeré vstupy a přístupy k objektu jsou navrženy jako bezbariérové.
Obaly budou skladovány v prostoru hlavního skladu. Nevratné obaly (především papír
a kartony) budou skládány a pravidelně odváženy do sběrny .
Předpokládá se samoobslužný prodej. Dispozičně je část samoobslužné prodejny
řešena v úrovni jediného podlaží a je členěna na tyto části :
- samoobslužná velkoprodejna potravin
- sociální zázemí pro personál
- manipulační a skladovací prostory
V objektu bude provozována velkokapacitní prodejna potravin. Součástí prodejny je i
nezbytné příslušenství ( tj. manipulační plochy, chladicí a mrazicí boxy, kancelář
(kontrolní místnost), strojovny vzduchotechniky a chlazení apod.) a sociální zařízení
pro zaměstnance (šatny, záchody, umyvárny. denní místnost). Manipulační prostory u
vstupu pro zásobování a stání pro nákupní vozíky u hlavního vstupu do prodejny jsou
přestřešeny přetaženou konstrukcí zastřešení.
Sortiment prodávaného zboží :
- balené potravinářské zboží
ü
ü
ü
ü

běžné základní potraviny
denní pečivo a chléb
trvanlivé mléko - balení v krabicích
chlazené boxy na mléčné výrobky, tuky, máslo, sýry, jogurty , vejce, balené maso a uzeniny
(folie, vakuové balení apod.), balené lahůdkářské výrobky - saláty apod.
ü nápoje v lahvích a v přepravkách, PET lahvích, kartónových obalech ( džusy, šťávy), sirupy
ü lihoviny
ü mouka, cukr,
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ü těstoviny
ü sušenky, křupavé sušenky , balené cukrovinky apod.
ü mrazicí boxy na mražené výrobky - ryby, drůbež, mražené polotovary , mražená hotová jídla
apod.
ü koření,
ü káva, čaj
ü džemy, konzervy ( masové, hotová jídla, zelenina, ryby apod.) , sterilované výrobky
ü polévky
ü zelenina
ü ovoce
ü potraviny pro zvířata ( psi, kočky)

V samoobslužné diskontní prodejně PLUS-DISCOUNT je prodáváno především
balené potravinářské zboží v originálních obalech. Předpokládá se rovněž prodej
běžného drogistického zboží a parfumerie - kosmetika, prací prášky, čistící prostředky.
Nebude prodáván sortiment drogerie , který se neslučuje s potravinářským zbožím barvy, laky, ředidla, nátěrové hmoty, lepidla pod.
Na prostor hlavního skladu potravin navazuje chladicí a mrazicí box na potraviny.
Mezi zásobovací rampou a hlavním skladem je umístěn skladový a manipulační
prostor ranního zásobování.
Jako nebalené potravinářské zboží je prodáván pouze tento sortiment :
- zelenina
- ovoce
- denní pečivo (rohlíky, housky apod.), chléb

Pro prodej zeleniny a ovoce bude vyčleněna samostatná část prodejní plochy . Zboží
bude umístěno v přepravkách v regálech. V bezprostřední blízkosti regálu budou
umístěny obalové materiály (odtrhovací foliové sáčky a tašky) pro balení ovoce a
zeleniny.
Pro denní pečivo ( rohlíky, housky apod.), chléb bude vyčleněna samostatná část
prodejní plochy. Zboží bude umístěno v přepravkách v regálech nebo samostatně v
regále k tomu určeném. V bezprostřední blízkosti regálu budou umístěny obalové
materiály (odtrhovací foliové sáčky a tašky ) pro pečiva.
Výkup lahví - bude zajištěn v manipulačním prostoru - podávací okno v zásobovacích
dveřích mezi skladem a prodejní plochou.
Na hlavní prodejní prostor navazuje samostatným vstupem sociální a hygienické
zázemí personálu - šatny, WC, sprcha a denní místnost. V této části je rovněž
umístěna kontrolní místnost s vizuálním kontaktem s prodejní plochou.
Údaje o provozu
Počet směn za den:
Počet zaměstnanců celkem v obou směnách :
Počet zaměstnanců v jedné směně:
Kapacita prodejny (počet nákupních vozíků):

2
19
10
100

Obslužná prodejna řeznictví a pekárny (řeznictví Procházka)
V této části bude prodáváno potravinářské zboží, které není možno vzhledem k
provozním a hygienickým předpisům prodávat samoobslužnou formou - maso,
uzeniny, lahůdky, cukrářské a pekařské výrobky
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Sortiment :
Ø oddělený prodej masa - přímá návaznost na chlazené sklady a přípravny
Ø oddělený prodej uzenin - přímá návaznost na chlazené sklady a přípravny, krájené
uzeniny,
Ø oddělený prodej lahůdkářských výrobků - saláty, chlebíčky, cukrovinky apod. (rozvažování
lahůdkářských výrobků)
Ø oddělený prodej pekařských výrobků - speciální pekařské a cukrářské výrobky, prodej v
místě vyrobených a pečených pekařských výrobků (v návaznosti na prodejnu umístěna
pekařská pec )
Ø všechny výrobky, resp. prodávané potraviny budou skladovány v chlazených prodejních
vitrínách.
Ø v této části prodejny bude probíhat pouze obslužný prodej.

Personál : dvousměnný provoz, max. 4 prodavačky v jedné směně
Šatny budou vybaveny zdvojenými šatními skříňkami pro oddělené ukládání oděvů .
Vzhledem k tomu, že se jedná o pracoviště s vícesměnným provozem, bude pro
každého pracovníka vyčleněna jedna šatní skříňka - celkem bude v šatnách umístěno
7 šatních skříněk á 500 x 500 x 1800 mm ( dva pracovníci z různých směn nesmějí
používat jedno šatní místo. ). Hygienické zařízení - skříňkové šatny , WC - jsou řešeny
jako společné pro muže a ženy. Sprchová kabina je řešena společná . Kapacita šatny
je 7 zdvojených šatních skříněk.
Dle ČSN 73 4108 čl. 3.1.4 má na jednu osobu připadat u skříňkových šaten nejméně
0,40 m2 půdorysné plochy šatny. Pracovní náplň zaměstnanců spočívá především v
obsluze zákazníků a v prodeji zboží. Konkrétní pracovní činnost se řídí v závislosti na
výše uvedených kriteriích na pokyn vedoucího prodejny. Pro pracovníky je rovněž k
dispozici denní místnost s kuchyňskou linkou ke krátkým pracovním přestávkám.
Dispoziční řešení prodejny je navrženo tak, aby byl zajištěn oddělený vstup pro příjem
potravin a zvláštní vstup pro pracovníky.
Otevírací doba prodejny:
pondělí - pátek
sobota
neděle

7 - 19 hodin,
7 - 13 hodin,
13 - 19 hodin.

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

2008
2008

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Chotěboř
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Nejbližším navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování vlivů na životní
prostředí bude vydání územního rozhodnutí na uvedený záměr. Dále se jedná o
souhlas se záborem ZPF.
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Širší územní vztahy a fotodokumentace jsou doloženy na následujících stránkách.
Detailnější situace je potom patrná z přílohy č.2 předkládaného oznámení.
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Pozemky pro výstavbu záměru se nacházejí katastrálně na k.ú. Chotěboř.
Budoucí staveniště se nachází na následujících pozemcích:
-

pozemek p.č. 3314 – ZPF - rozsah záboru 1094,7 m2
pozemek p.č. 3315 – ZPF - rozsah záboru 1172,3 m2
pozemek p.č. 3316 – ZPF - rozsah záboru 5446,4 m2
celkem:
7713,4 m2

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

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

u podzemního vedení:
§
§

do 110 kV
nad 110 kV

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

u elektrických stanic
Ø u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od
oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
Ø u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší
než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 7 m,
Ø u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1
kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 2 m,
Ø u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění
Ø u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva
elektrické stanice
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ü Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
Ø u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se
rozvádí plyn v zastavěném území obce - 1 m na obě strany od půdorysu,
Ø u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu
Ø u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

ü Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
Ø u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení
Ø u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu

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

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

•

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

V prostoru stavby, se nachází stávající kanalizační stoka, která bude přeložena mimo
objekt tak aby bylo zachováno její ochranné pásmo. Dále se na pozemku nachází
nadzemní vedení VN. Bude přeložen jeden sloup VN.
B.II.2. Voda
Pro objekt bude z veřejného vodovodu PVC 110 na pozemku s par.č. 3321/1 (PK
3316) provedena nová vodovodní přípojka DN 50. Vodovodní přípojka bude
napojena na stáv. řad PVC 225 pomocí navrtávacího pasu. Za ním bude osazen
domovní uzávěr DN 50 a vodoměrná šachta. Z ní bude provedena vlastní přípojka DN
50 do prostoru technické místnosti. Přípojka vody je navržena z vodovodních
tlakových trub PE-HD DN 50.
Vnější požární zabezpečení bude zajišťovat stávající venkovní podzemní hydrant
osazený na vodovodním řadu PVC DN 110.
Délka vodovodní přípojky :

cca 75 m

Za hlavním uzávěrem bude potrubí rozděleno na dvě větve zásobující objekt studenou
pitnou vodou a požární vodou. Hlavní ležaté rozvody jsou vedeny pod stropem I.NP,
Výstavba
Voda bude odebírána v prostoru zařízení staveniště a její množství bude záviset na
počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací. Předpokládaná spotřeba vody na
jednoho pracovníka:
pitná
mytí

5 l/os./směna
120 l/os./směna (prašný a špinavý provoz)
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Tab.: Předpokládaná spotřeba vody během výstavby:
Poč. pracovníků
Spotřeba/os/směna [l]
3
Spotřeba vody během výstavby [m ]

40
250
500

Vodu pro etapu výstavby je možné odebírat z veřejné vodovodní sítě.
Provoz
Následující výpočet potřeby vody je proveden dle přílohy č. 12 vyhlášky 428/01 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 274/01 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
Zde je uvedena hodnota potřeby 20 m3 na jednoho pracovníka za rok, za předpokladu,
že je umožněno sprchování teplou vodou. Pro THP je uvažována potřeba vody 12 m3
za rok:
D
THP
celkem

počet lidí
25
2
27

celkem
3
množství vody (m /rok)
500
24
524

Mimo to je nutno počítat se spotřebou vody na:
• mytí podlah
• údržbu zpevněných ploch a komunikací
• údržbu zeleně

Spotřeba vody pro mytí podlah
Pro mytí podlah je uvažováno s denní potřebou vody 180l/den – 67 m3/rok
Spotřeba vody na údržbu komunikací
Spotřeba je odhadována na 100 m3/rok.
Spotřeba vody na údržbu zeleně
Na údržbu zeleně se počítá dle přílohy č. 12 vyhlášky 428/01 Sb. 4 m3 na 100 m2
ročně. Při ploše zeleně cca 2204 m2 se bude jednat o cca 79 m3 vody za rok.
Celkem spotřeba vody:
pro sociální účely
mytí podlah
údržba komunikací
údržba zeleně
celkem

524 m3/rok
67 m3/rok
100 m3/rok
88 m3/rok
cca 779 m3/rok

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

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

V případě předkládaného záměru se za suroviny pokládají jednotlivé druhy zboží,
které budou dováženy. Celková bilance nároků na dopravu je uvedena v následující
kapitole.
Energie:

Elektrická energie
Objekt velkoprodejny potravin bude napojen nově navrženou přípojkou NN ze
stávající trafostanice. Měření el. energie obou odběratelů bude umístěno na
přístupném místě na objektu velkoprodejny.
Ze stávající trafostanice bude proveden vývod novým kabelem AYKY 3x120 + 70
směrem k novému objektu s ukončením na objektu v kabelové skříní SS200. Odtud se
provede přívod do elektroměrového rozvaděče pro dvě samostatná měření s hlavním
jističem před elektroměrem 160A (prodejna PLUS) a 85 A (prodejna řeznictví).
Nově vybudované zařízení distribuční zařízení zůstane v majetku provozovatele.
Z přípojkové skříně na fasádě objektu se připojí dvě elektroměrové rozvodnice RE 1
(pro prodejnu PLUS) a RE2 (pro řeznictví a pekařství . Elektroměrové rozvodnice
budou oceloplechové, pro zapuštěnou montáž, s dveřmi, s úpravou pro zaplombování.
V RE 2 se namontuje přijímač HDO pro ovládání přímotopných konvektorů a el.
boilerů pro přípravu TUV.
Z rozvodnic RE1 a RE 2 se napojí samostatnými přívody hlavní rozvaděče R1 a R2 v
jednotlivých částech objektu. Měření el. energie obou odběratelů bude umístěno na
přístupném místě na objektu velkoprodejny.
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Rozvaděče :
RE - elektroměrové rozvaděče budou umístěny na obvodové stěně v 1.NP objektu.
R - rozvaděče jednotlivých provozů budou umístěny na vhodných místech uvnitř
objektu.
Kabelová přípojka NN pro nový areál bude provedena dle požadavků dodavatele el.
energie - ČEZ Distribuce a.s. Požadovaný odběr bude zajištěn samostatnou přípojkou
ze stávající trafo stanice. Připojení bude provedeno novým zemním kabelem. Nově
vybudované zařízení distribuční zařízení zůstane v majetku provozovatele. Úpravy
stávajícího a vybudování nového rozvodného zařízení ve vlastnictví dodavatele el.
energie zajišťuje ČEZ Distribuce a.s., s tím, že investor výstavby se na vybudování
nového rozvodného zařízení podílí.
Kabely nové přípojky budou uloženy ve volném terénu ve výkopu v hloubce 0.7 m v
kabelovém loži z kopaného písku tl. 2 x 8 cm. Ve výšce 30cm nad kabely bude
uložena výstražná fólie z PVC. Kabely pod komunikaci ve zpevněných plochách
budou 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).
Před zahájením zemních prací je nutné vyžádat si přesné vytyčení dotčených
podzemních vedení jejich správci a zajistit si jejich dozor při provádění výkopových
prací.
Napěťová soustava
: 3NPE ~ 230/400 V, 50 Hz, TN-C-S
Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41:
základní - samočinným odpojením od zdroje
zvýšená - proudovými chrániči
Vnější vlivy dle ČSN 332000-3 : normální dle tabulky 32-NM1
Kategorie odběru el. energie
: podnikatelský odběr
Spotřeba objektu - soudobý příkon :
SUPERMARKET PLUS.........
ŘEZNICTVÍ ………. .............

Ps = 105 kW
Ps = 50 kW

hl. jistič = 3x160 A
hl. jistič = 3x 80 A

Jedná se o objekt s předpokládaným max. soudobým příkonem:
Požadovaný rezervovaný příkon :

Ps = 155,- kW.
3 x 240A

Zásobování teplem
Pro zásobování plynem bude provedena nová plynovodní přípojka napojená na
stávající STL plynovod PE DN 90. Ze stávajícího STL plynovodu bude navrtávacím
přípojkovým T-kusem odbočena nová STL plynovodní přípojka PE D50 SDR11.
Přípojka bude vedena v nové komunikaci za objektem prodejny. Přípojka bude
ukončena na objektu Plus Discount - HUP(KV 5/4“). Na objektu bude umístěn HUP
(KV 5/4“), regulátor tlaku plynu a plynoměr Rombach G10 a další KV 5/4“ za
plynoměrem. Maximální roční spotřeba zemního plynu činí 38 500 m3.
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Etapa výstavby

Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které bude
způsobeno zemními pracemi a odvozem výkopové zeminy a skrývky ornice. Jedná se
o odvoz cca 900 m3 ornice a cca 2000 m3 výkopových materiálů. Uvedené bilance
budou přibližně vyvolávat v denní době cca 20 pohybů TNA.
Etapa provozu

Dopravní nároky související s předloženým záměrem provozu areálu představuje 600
osobních, 1 těžký nákladní automobil (TNA) a dva lehké nákladní automobily (LNA)
denně. Uvedené počty představují potřebný počet vozidel, počet jízd je tedy
dvojnásobný (příjezd, odjezd). Předpokládané rozdělení frekvence osobních aut
v souvislosti s prodejnou PLUS DISCOUNT je uvedeno v následující tabulce:
hod
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

příjezdy
3
36
30
62
40
50
50
58
67
76
62
66
600

odjezdy
0
18
33
46
51
45
50
61
64
69
68
60
35
600

jízdy celkem
3
54
63
108
91
95
100
119
131
145
130
126
35
1200

Vzhledem k tomu, že zásobování budou v průměru zajišťovat 2 TNA a 4 LNA denně je
časový snímek bezpředmětný.
Výjezd od nové prodejny bude na stávající komunikaci II/344 Chotěboř – Havlíčkův
Brod. Ve výpočtu je uvažováno s nárůstem dopravy na veřejných komunikacích o 80%
z celkové výměny automobilů na parkovišti. Je předpokládáno 70% pohybů osobních
automobilů od Chotěboře (672 osobních automobilů) a veškeré zásobování a 30%
pohybů (288 osobních automobilů) od Havlíčkova Brodu.
Výpočet imisní a akustické situace v dalších částech oznámení vychází z nejhoršího
možného stavu, kdy předpokládáme 100% příspěvek vyvolané dopravy na
komunikačním systému.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Výstavba

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

a) hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší
Bodové zdroje znečištění ovzduší: energetické zdroje
Proces produkující znečištění:
Kotelna: Na základě vypočtených hodnot je navržen zdroj vytápění o celkovém
jmenovitém výkonu 120 kW. Kotelna bude osazena dvěma nástěnnými kondenzačními
plynovými kotli BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60 , každý o jmenovitém výkonu
60,0 kW. Kotle budou osazeny základní regulací. Kotel má jmenovitý výkon
modulovaný 21,4 - 60,0 kW a je určený k vytápění. Vytápění je zajištěno pomocí dvou
plynových kotlů v provedení „C" (turbo).
2 x BUDERUS LOGANO
Celkový jmenovitý tepelný výkon :

2 x 60 kW

Bilance potřeb zemního plynu
Jmenovitý výkon
Palivo
Maximální potřeba ZP za hodinu
Maximální potřeba ZP za rok
Parametr
Teplota spalin
Množství spalin
Fond provozní doby zdroje
Ekvivalentní průřez komína
Stavební výška komína

: 110,0 kW
: zemní plyn
: 13,6 m3. h-1
: 38 550 m3. rok-1
Jednotky
0
C
kg/hod
hod/rok
2
m
m

0

0

Max 124 C, min 115 C
Max 170 kg/h, průměr 149 kg/h
2 000
0,03 (d = 200 mm)
8

Tab.: Emise z energetických zdrojů
emise (kg/rok)
0,771
0,197
32,864
6,573
2,467

tuhé znečišťující látky
20
SO2
9,6
NOx
1600
CO
320
org. látky*
64
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C
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Zařízení k omezování emisí škodlivin
Vzhledem k velikosti zdroje nejsou tato zařízení legislativou požadována.
Předběžná kategorizace zdroje
zdroj
kotelna

kategorizace zdroje
malý

poznámka
instalovaný výkon 120 kW

Použité emisní faktory
Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži související s dopravou bylo pracováno s
emisními faktory pro rok 2008, které jsou komentovány v rozptylové studii, která je
samostatnou přílohou předkládaného oznámení.
Pro určení emisního parametru NOx, a benzenu skupin vozidel OA, LNA a TNA
pomocí programu MEFA byly použity následující parametry:
Typ vozidla
OA
LNA
TNA

Palivo
Benzin
Diesel
Diesel

Emisní úroveň
Konvenční
EURO 1
EURO 1

Rychlost (km/h):
50
50
50

Ve výpočtu použité emisní faktory pro jsou sumarizovány v následující tabulce:
ROK 2008
Typ vozidla
OA
LNA
TNA

Emisní
úroveň
Konvenční
EURO 1
EURO 1

Rychlost
(km/h):
50
50
50

NOx
5,0111
3,2901
18,7031

Emisní faktor (g/km)
Benzen
0,1946
0,0079
0,0594

b) plošné zdroje znečištění ovzduší
Plošným zdrojem je prostor parkoviště a zásobování supermarketu, kde je realizováno
1200 pohybů OA, 8 pohybů LNA a 4 pohyby TNA v denní době.
Za plošné zdroje jsou v rámci posuzovaného záměru uvažována parkoviště
zaměstnanců a zákazníků a rampy pro expedici. Pro výpočet sumy emisí z plošného
zdroje parkoviště a rampy nákladních automobilů byl pro volnoběh použit předpoklad:
1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném
pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat následující sumu
emisí:
Tab.: Suma emisí z plošných zdrojů
-1

Plošný zdroj

g.s
0,035385

NOx
-1
kg.den
3,057227

-1

t.rok
1,115888

-1

g.s
0,001353

Benzen
-1
kg.den
0,11691

-1

t.rok
0,042672

c) hlavní liniové zdroje znečištění
Vjezd a výjezd od nové prodejny bude na stávající komunikaci II/344 Chotěboř –
Havlíčkův Brod. Ve výpočtu je uvažováno s nárůstem dopravy na veřejných
komunikacích o 80% z celkové výměny automobilů na parkovišti. Je předpokládáno
70% pohybů osobních automobilů od Chotěboře (672 osobních automobilů) a veškeré
zásobování a 30% pohybů (288 osobních automobilů) od Havlíčkova Brodu.
Z hlediska liniových zdrojů jsou pak emise související s provozem záměru odhadnuty
následujícím způsobem:
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Tab.: Emise z liniových zdrojů (příspěvky záměru)
Komunikace
Směr Chotěboř
Směr Havlíčkův Brod

NOx
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
t/km.rok
8,63E-05
3,107793
1,134345
2,51E-05
0,901998
0,329229

Benzen
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
3,25E-06
0,117061
9,73E-07
0,035028

-1

t/km.rok
0,042727
0,012785

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

40
250
cca 500

Etapa provozu
V etapě provozu připadají v úvahu:
-

splaškové vody
srážkové vody

V lokalitě výstavby nového obchodního centra je navržena oddílná kanalizace,
odvádějící oddělení splaškové a dešťové odpadní vody. Samostatně jsou navíc
odváděny splaškové vody se zvýšeným obsahem tuků přes lapák tuků do splaškové
kanalizace. Samostatně jsou odváděny rovněž dešťové vody ze zpevněných ploch a
parkoviště přes odlučovač ropných látek.
Splaškové vody z vnitřní splaškové kanalizace (ZTI) a tukové kanalizace přes lapák
tuku jsou svedeny do čerpací šachty a z ní jsou veškeré splaškové vody přečerpávány
kanalizačním výtlakem do nové šachty na pozemku 3821/121 a odtud bude vedena
gravitační kanalizací do stávající kanalizační stoky DN 200 - hlavní kanalizační stoka
gravitační kanalizace na městskou ČOV. Kanalizační výtlak bude umožňovat přímé
přečerpávání splaškových vod z areálu supermarketu do šachty veřejné splaškové
kanalizace.
Čerpací šachta splaškových vod je řešena jako typová čerpací šachta. Stavebně je
navržena plastová samonosná šachta (z PP), průměru 1,5 m, hloubky cca 2,8 - 3,0 m,
se vstupním pochůzným poklopem 600/600 mm. Tato šachta bude dle požadavku
výrobce obetonována. Šachta bude vybavena dvěma ponornými kalovými čerpadly
pro čerpání splaškových vod - jedno bude tvořit 100 % zálohu.
Parametry čerpací stanice : Q min. = 1,5 l/s, H = 5 m.
Čerpací jímka splaškové kanalizace bude navržena s patřičnou akumulací pro případ
poruch nebo výpadku el. proudu (6-8 hodin).
Průměrná denní množství splaškových vod
Velikost akumulace v čerpací stanicí

3

Qd = 28 x 0.06 = 1,68 m /d
V = 1 m3

Ovládání čerpadel plovákovými spínači. Rozvaděč pro čerpací šachtu bude umístěn v
objektu PLUS DISCOUNT. Do objektu bude přivedena optická signalizace chodu
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čerpadel a poruch. Lze použít např. čerpací šachty firmy ASIO Brno, BMTO Liberec
apod.
Srážkové vody

Dešťové vody ze zpevněných ploch (přes odlučovač ropných látek) a ze střechy jsou
odváděny novou gravitační dešťovou kanalizací do stávající dešťové kanalizace. Na
kanalizaci z parkoviště bude umístěn odlučovač ropných látek.
Výhledový stav
- parkovací plochy a komunikace P1 = 3 575 m2, součinitel odtoku j = 0,8
- plocha střechy objektu P2 = 1 900 m2, součinitel odtoku j = 0,9
Intenzity deště i = 155 1/s/ha s periodou n = 0,5 a ročního úhrnu srážek h = 794
mm/m2/rok.
- parkovací plochy a komunikace P1,
Qpark = P1 x I x j
Qrok = P1 x h

Qpark = 3 575 x 0,0155 x 0,8 = 44,33 1/s
Qrok = 3 575 x 0,794 = 2 838,55 m3/rok

- střechy P2
Qstř = P2 x I x j
Qrok = P2 x h
Qrmax = Qpark + Qstř = 71,9 l/s

Qstř
Qrok
Qrok

= 1 900 x 0,0155 x 0,9 = 26,5 1/s
= 1 900 x 0,794 = 1 508,6 m3/rok
= 2 838,55 + 1 508,6 = 4 347,15 m3/rok

Max. průtok dešťových odpadních vod ……………………… 70,83 l/s
Celkové roční množství dešť. odpadních vod ……………… 4 347,15 m3/rok
Celkové roční množství odpadních vod ……………………… 4 935,15 m3/rok
Návrh odlučovače ropných látek
Z důvodu možnosti úkapu pohonných hmot ze stojících motorových vozidel, je pro
zpevněné plochy parkoviště navržen odlučovač ropných látek, zabezpečující
maximální znečištění odpadních vod 2 mg/1 dle NEL, zaústěných do nové stoky
dešťové kanalizace, která bude vyústěna do potoka. Návrh odlučovače ropných látek
je proveden pro plochu parkoviště a komunikací P1 = 3 550 m2 dle výpočtu max.
přívalového deště viz. výpočet množství dešť. odpadních vod. Max. průtok dešťových
odpadních vod ze zp. ploch parkoviště 46,5 1/s. Je navržen odlučovač ropných látek
pro max. průtok 50 1/s (bez obtoku), s možností zvýšení průtoku a výstupních hodnot
ropných látek při vyloučení nebezpečí vyplavení ropných látek (např. typ GSO 5/50,
výrobce a dodavatel HAK Pardubice). Odlučovač ropných látek bude osazen na
podkladní beton, obetonován a bude zasypán štěrkopískem.
Návrh lapáku tuků - tuková kanalizace: Lapák tuku vel. NG 2 (max. průtok 2l/s, např.
typ OT 1/300, výrobce a dodavatel HAK Pardubice). Lapák bude osazen na podkladní
beton, obetonován a bude zasypán štěrkopískem.

B.III.3. Odpady
Výstavba i provoz uvažovaného záměru se zákonem o odpadech a jeho prováděcími
vyhláškami. V rámci uvažovaného záměru lze očekávat vznik odpadů v etapě
výstavby v rámci provozu. V rámci přípravy stavby dojde k vynuceným demolicím
stávajících objektů – bilance stavební suti a výkopové zeminy již byly uvedeny
v předcházející části předkládaného oznámení.
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Výstavba
Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z
vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou
známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí
smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní
dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v
průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě),
včetně jejich následného využití nebo odstranění (tato povinnost bude zapracována do
smlouvy o provedení prací), a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro
třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Předpokládaná struktura
jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v následující tabulce:
Tab.: Přehled odpadů vznikajících v etapě výstavby
pořadové číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

název odpadu
odpadní klest
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
čistící tkanina
obaly z papíru a lepenky
obaly z plastů
obaly ze dřeva
obaly z kovů
kompozitní obaly
směs obal. materiálů
úlomky betonu
stavební suť
směsný stavební a demoliční odpad
odpadní dřevo
odpadní sklo
asfalt bez dehtu
železný šrot
odpadní kabely
zemina a kameny
sběrový papír
kovové předměty
směsný komunál.odpad

kategorie
O
N
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

kód odpadu
020199
150110
150202
150101
150102
150103
150104
150105
150106
170101
170102
170107
170201
170202
170302
170405
170411
170504
200101
200140
200301

Z hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v dalších stupních
projektové dokumentace respektovány podmínky, které jsou uvedeny v příslušných
kapitole vlivů v důsledku ukládání odpadů.
Provoz
Vzhledem k charakteru hodnoceného záměru bude produkce odpadů minimální a
druhová skladba bude odpovídat předpokládanému využití objektů. V rámci provozu
lze očekávat přibližně následující přehled vznikajících odpadů:
Kód
020203
150101
150102
150103
150104
150105
150202
200101
200102
200121
200139
200140
200201
200301
200303
130502

Název odpadu a místo vzniku
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování – prodejna
Papírové a lepenkové obaly – prodejna, sklad
Plastové obaly – prodejna, sklad
Dřevěné palety – sklad
Kovové obaly – prodejna, sklad
Kompozitní obaly (zbytky plastů) – prodejna, sklad
Čistící tkanina – prodejna, parkoviště
Papír a lepenka – podejna
Sklo – prodejna, administrativa
Zářivky – prodejna
Plasty – prodejna, sklad
Kovy – prodejna, sklad
Biologicky rozložitelný odpad – okolí prodejny
Směsný komunální odpad – prodejna, sklad, administrativa
Uliční smetky – okolí prodejny
Kal z odl. olejů - parkoviště
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Požadavky vyplývající pro etapu provozu z hlediska vznikajících odpadů jsou opět
jasně formulovány legislativou v odpadovém hospodářství a není tudíž nezbytné
formulovat doporučení, která z této legislativy vyplývají bez ohledu na uplatnění režimu
o posuzování vlivů na životní prostředí.
Sortiment odpadů a smluvní vztahy budou upřesněny v prováděcích projektech
stavby, množství jednotlivých druhů odpadů bude upřesněno v rámci zkušebního
provozu. Před zahájením provozu požádá provozovatel příslušný orgán o souhlas
k nakládání s odpady a předloží provozní řád pro nakládání s odpady.

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

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

Akustický výkon
LW v dB(A)
-

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

Doba používání
stroje
Hod/den
4
6
6
3

Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod
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Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4
5
Doprava

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

Akustický
výkon
LW v dB(A)
-

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

92 dB(A)

-

4

-

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

4
6

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

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

Dle čísel zdrojů hluku ve výpisu programu HLUK+ jsou uvedeny zdroje hluku, jejichž
specifikace byla předána oznamovatelem:
Střecha objektu
1) - odvod vzduchu prodejna, stavební prostup DN 630mm, LA1 = 58 dBA. Větrací jednotka
MAICO. Výdech opatřen protidešťovou žaluzií.
Výška: 9,25 m; provoz v noci: ano
2) - přívod vzduchu prodejna, stavební prostup 763/763mm, L A1 = 56 dBA. Větrací jednotka
GEA-MULTIMAXX M 532 C. Sací potrubí opatřeno tlumičem hluku a protidešťovou žaluzií.
Výška: 9,25 m; provoz v noci: ano
7) - přívod vzduchu řeznictví, stavební prostup 600/300mm, h.h.100mm pod stropem,
LPA
= 40 dBA. Vnitřní vzduchotechnická jednotka REMAK. Sací potrubí opatřeno tlumičem hluku.
Výška: 3,9 m; provoz v noci: ano
8) - odvod vzduchu sociálního zařízení, stavební prostup DN 160mm, LA1 = 42 dBA. Větrací
jednotka FLUX. Výdech opatřen výfukovou stříškou.
Výška: 3,9 m; provoz v noci: ne
10) - odtah od pece, stavební prostup DN 200mm, LA1 = 35 dBA. Přirozený odtah. Výdech
opatřen výfukovou stříškou.
Výška: 3,9 m; provoz v noci: ano
11) - odvod vzduchu chlazení pekaře, stavební prostup DN 500mm, LA1 = 50 dBA. Větrací
jednotka VTS Clima CV-A2. Výdech opatřen výfukovou hlavicí.
Výška: 3,9 m; provoz v noci: ano

Zadní fasáda
3) - přívod vzduchu k plynovému kotli, pouze větrací otvor osazený průvětrníkem bez zdroje
hluku – v akustické studii není ve výpočtu uvažován
4) - odvod vzduchu kancelář, stavební prostup DN 150mm, h.h.150mm pod stropem,
LA1 = 40 dBA. Nástěnný ventilátor RADIA 130. Výdech opatřen žaluziovou výdechovou
mřížkou.
Výška: 3,2 m; provoz v noci: ne
5) - odvod vzduchu WC zaměstnanci, stavební prostup DN 150mm, h.h.150mm pod stropem,
LA1 = 40 dBA. Stropní (nástěnný) ventilátor MIXVENT 125. Výdech opatřen žaluziovou
výdechovou mřížkou.
Výška: 3,2 m; provoz v noci: ne
6) - odvod umývárna vozíků - úklid, stavební prostup DN 150mm, h.h.150mm pod stropem, LA1
= 40 dBA. Stropní (nástěnný) ventilátor MIXVENT 125. Výdech opatřen žaluziovou
výdechovou mřížkou.
Výška: 3,2 m; provoz v noci: ne
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9) - odvod přípravny řeznictví, stavební prostup DN 160mm, LA1 = 42 dBA. Větrací jednotka
FLUX. Výdech opatřen výfukovou stříškou.
Výška: 3,2 m; provoz v noci: ano
12) - kondenzátor LINDE, pod římsou střechy, LA1 = 42 dBA
Výška: 3,2 m; provoz v noci: ano
13) - kondenzátor LINDE, pod střechou v prostoru zásobování, LA1 = 43 dBA.
Výška: 3,2 m; provoz v noci: ano

Další zdroje hluku:
14) - zásobování objektu PLUS DISCOUNT – 75 dB, výška 0,5 m, denní doba 4 hodiny
15) - zásobování řeznictví – 65 dB, výška 0,5 m, denní doba 4 hodiny
16) - zásobování pekárny – 65 dB, výška 0,5 m, denní doba 4 hodiny

Situace zdrojů hluku v zájmovém území je patrná z následujícího obrázku:

Plošné zdroje hluku:

V denní době je na parkovišti OC Discount Plus uvažováno s 1200 pohyby osobních
automobilů. Dále je uvažováno zásobování OC.
Liniové zdroje hluku:

Výjezd od nové prodejny bude na stávající komunikaci II/344 Chotěboř – Havlíčkův
Brod. Ve výpočtu je uvažováno s nárůstem dopravy na veřejných komunikacích o 80%
z celkové výměny automobilů na parkovišti. Je předpokládáno 70% pohybů osobních
automobilů od Chotěboře (672 osobních automobilů) a veškeré zásobování a 30%
pohybů (288 osobních automobilů) od Havlíčkova Brodu.
Vibrace
Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací.
Záření
Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.
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Při realizaci ani v provozu není předpokládáno provozování otevřených generátorů
vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory
obsahovala, tj. zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků
elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu Nařízení vlády 480/2001 Sb. o
ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Záměr se nenachází v oblasti působení
externích zdrojů vysokých a velmi vysokých frekvencí. Není nutné realizovat opatření,
jež by vyloučila indukovaná pole překračující hodnoty stanovené uvedeným
Nařízením vlády 480/2001 Sb.
Zápach
Realizace záměru ani provoz nejsou zdrojem zápachu.
Jiné výstupy
Jiné výstupy ovlivňující významně životní prostředí nejsou známy.
B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
B.III.1. Možnosti vzniku havárií

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

Požár
Podle ustanovení ČSN 73 0802 článku 7.2.8.b) je prodejna objektem s konstrukčním
systémem smíšeným druhu D2 s jedním nadzemním podlažím, s požární výškou
objektu h = 0,0 m. Prodejna nebude vybavena skladovacími prostory, zboží po
vybalení v manipulačním prostoru je ukládáno do výstavních regálů a gondol prodejny;
v objektu nejsou umístěny skladovací plochy ve smyslu ustanovení ČSN 73 0845.
Prodejní prostory nemusí tvořit samostatný požární úsek podle článku 5.3.2.h.1) ČSN
73 0802. Součástí požárního úseku prodejny mohou být hygienické a sociální zařízení
zaměstnanců prodejny, kancelář a manipulační prostory. Výpočet požárního rizika
bude proveden podle ČSN 73 0802. Nahodilé požární zatížení bude stanoveno podle
tabulky A.1 přílohy A ČSN 73 0802. Výkladce budou zaskleny tvrzeným
bezpečnostním sklem; výkladci v případě požáru nelze zaručit přístup vzduchu do
hořícího prostoru podle ustanovení článku 6.5.3 ČSN 73 0802. Prodejna bude
vybavena požárně bezpečnostním zařízením – samočinným odvětrávacím zařízením.
Ke snížení požárního rizika bude použito součinitele c4, respektive c podle části 6.6
ČSN 73 0802 – hodnota součinitele podle tabulky 6 ČSN 73 0802 - c4 = 0,65.
Detailněji problematiku možných havárií nelze řešit v rámci procesu posuzování vlivů
na životní prostředí, protože tento proces probíhá v nejranější fázi přípravy záměru, to
je v etapě před územním řízením. V etapě zpracování dokumentace o hodnocení vlivů
na životní prostředí je k dispozici pouze omezený soubor údajů o záměru a řada údajů
není k dispozici vůbec – zejména sortiment prodávaného zboží, množství a objemy
skladovaného zboží nebo i charakteristika stavebních a konstrukčních materiálů, dále
údaje o nárocích na požární vodu apod. V doporučených opatřeních předkládané
dokumentace je k této problematice formulováno následující doporučení:
•

před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vypracován a předložen ke schválení
požární řád, který bude zahrnovat i problematiku likvidace následků havárií v případě požáru
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Možnosti vzniku havárií vozidel na parkovišti
Vzhledem ke skutečnosti, že veškeré dešťové vody ze zpevněných ploch budou do
dešťové kanalizace vypouštěny přes odlučovač ropných látek, lze dopad takovéto
havárie označit za lokální a neprojevující se mimo areál při zajištění řádné funkčnosti
navrženého zařízení na předčištění srážkových vod.
B.III.3. Preventivní opatření

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

Likvidace následků havárií souvisí zejména s odstraněním a zneškodněním zbytků
hořlavých látek, produktů hoření,
znečištění půdy, vody - t.j. zneškodněním
jednorázových a mimořádných odpadů. Tento aspekt bude řešen v plánu opatření pro
havarijní únik látek škodlivých vodám resp. požárním řádu. Vzhledem k lokalizaci
objektu není nezbytné požadovat realizaci dalších následných opatření. Na základě
uvedených skutečností lze doporučit respektování doporučení, která jsou uvedena
v kapitole vlivů na vodu.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Předkládaný záměr je situován do území, které je uzemním plánem určeno k aktivitě
obdobného charakteru. Z uvedených skutečností je patrné, že záměr není v přímém
kontaktu s územním systémem ekologické stability krajiny ani bezprostředně nijak
neovlivňuje žádné chráněné území nebo přírodní park.
Posuzovaná lokalita není součástí žádného zvláště chráněného území dle zákona
114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. V posuzované lokalitě není žádný VKP
registrovaný orgánem ochrany přírody.
V kontextu šíře ekologické valence (případně míry tolerance ekosystémů vůči
změnám) je možno pro širší zájmové území dovodit, že se v něm prakticky nevyskytují
stanoviště se specifickými nároky (například zbytky rašelinišť nebo rašelinných luk).
Jinak nejsou zastoupena žádná stanoviště stenoekního charakteru s úzkým intervalem
míry tolerance ke změnám, např. kyselá stanoviště písčin, případně vysychavá lada na
výchozech bazičtějšího podloží (amfibolity).
Území je v kategorii ZPF, záměr nepředstavuje nároky na PUPFL.
Zástavba objekty a souvisejícími plochami supermarketu významněji nezhorší
infiltrační parametry území s ohledem na rozsah zpevnění.
Ve vlastním zájmovém území nejsou žádné neobnovitelné přírodní zdroje zastoupeny.
Rovněž nejsou dokladovány přírodní zdroje nerostných surovin přímo v zájmovém
území záměru.
Nejvýznamnějším impaktem souvisejícím s posuzovaným záměrem je nárůst
frekvence dopravy a s tím související změny v imisní a akustické situaci v území, tato
problematika je hodnocena v dalších částech předkládaného oznámení.
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C.2. Charakteristika
v dotčeném území

současného

stavu

životního

prostředí

C.2.1.Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Podle základních klimatologických charakteristik patří posuzované území do
klimatického okrsku MT 4 podle klimatických regionů (vyhláška MZem. 327/1998 Sb.,
příloha č. 1) , MT 3 podle (Quitta) - s průměrnou roční teplotou 6 - 7 0 C, ročním
úhrnem srážek 650 až 750 mm vodního sloupce. Jedná se o oblast mírně teplou,
vlhkou, vrchovinovou se sumou teplot nad 100 – 2200 –2400; s pravděpodobností
suchých vegetačních období 5 - 15, s vláhovou jistotou větší než 10.
Zima bývá mírně chladná s normálním počtem ledových dnů, suchá až mírně suchá s
60ti až 100 dny se sněhovou pokrývkou. Přechodná období jsou normálně dlouhá až
dlouhá s mírným jarem a mírným podzimem. Léto bývá normální až krátké s 20ti až
30ti letními dny, mírné až mírně chladné. Klima je ovlivňováno blízkostí řeky Doubravy
a Českomoravskou vrchovinou.
Základní klimatologické charakteristiky:
Klimatická oblast
Počet dnů s teplotou nad 100 C
Počet dnů se srážkami nad 1 mm
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrná teplota v lednu
Počet mrazových dnů
Úhrn srážek za vegetační období
Úhrn srážek v zimním období
Počet zamračených dnů
Počet jasných dnů
Počet dnů se sněhovou pokrývkou

MT 3, mírně teplá
120 – 140
110 – 120
16 – 170 C
6 – 70 C
6 – 70 C
-3–-40C
130 – 160
350 – 450 mm
250 – 300 mm
120 – 150
40 – 50
60 – 100

Větrná růžice:
Směr
Četnost

S
7

SV
5

V
12

JV
19

J
5

JZ
6

Z
13

SZ
16

CALM
17

Znečištění ovzduší
Území je poměrně málo zasaženo imisní činností. Kvalitu ovzduší zde ovlivňuje
především blízkost průmyslových aglomerací Havlíčkův Brod, Chotěboř. Vzhledem k
převládajícím západním, severozápadním a jihovýchodním větrům nelze vyloučit ani
vliv vzdálenějších aglomerací.
Imisní pozadí reprezentované nejbližší stanicí AIM v Havlíčkově Brodě je uvedeno
v rozptylové studii, která je samostatnou přílohou předkládaného oznámení.
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C.2.2. Voda
Podzemní voda

Z pohledu hydrogeografického náleží zájmové území do hydrogeologického rajónu
653 Kutnohorské krystalinikum a Železné hory. Horniny krystalinika lze považovat za
málo propustné. Relativně lepší propustnost má zvětralinový plášť a kvartérní pokryv,
dále zóna přípovrchového rozpojení hornin a některé tektonicky porušené zóny.
Propustnost závisí především na charakteru zvětralin a na hustotě, rozevření a výplni
puklin. V oblastech metamorfovaných sedimentů převládá jílovitá složka. K proudění
podzemní vody dochází zejména ve zvětralinovém plášti a pásmu přípovrchového
rozpojení. Proudění je víceméně lokální a k odvodnění dochází obvykle v úrovni
místních erozních bází pozvolnými výrony do povrchových toků. Hladina bývá většinou
volná a v nevelké hloubce pod terénem, v závislosti na morfologii a propustnosti
hornin.
Území Chotěboře se nachází na rozvodí Doubravy (č.h.p. 1 – 03 – 05) a Sázavy
(č.h.p. 1 – 09- 01). Zájmové území mimo zastavěné a zpevněné plochy je dnes plně
odvodňováno povrchovým odtokem po terénu. Město Chotěboř má vybudovánu
soustavnou jednotnou kanalizaci (odvádějící společně splaškové a dešťové vody)
ukončenou městskou ČOV z níž je vyčištěná voda vypouštěna do řeky Doubravy.
Zájmové území se nenachází v území zatápěném vodou (leží nad hranicí Q100).
Situace vodohospodářské mapy je patrná z následujícího obrázku.
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C.2.3. Půda
Posuzovaný je situován na ZPF. Se záměrem nesouvisí zábor PUPFL.
staveniště se nachází na následujících pozemcích:
-

Budoucí

pozemek p.č. 3314 – ZPF - rozsah záboru 1094,7 m2
pozemek p.č. 3315 – ZPF - rozsah záboru 1172,3 m2
pozemek p.č. 3316 – ZPF - rozsah záboru 5446,4 m2
celkem:
7713,4 m2

Dle BPEJ lze pozemky zařadit následovně:
-

pozemek p.č. 3314 – ZPF - 72 901
pozemek p.č. 3315 – ZPF - 72 901
pozemek p.č. 3316 – ZPF - 72 901

Popis BPEJ:
1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu
7 - region MT 3 podle s průměrnou roční teplotou 6 - 7 0 C, ročním úhrnem srážek 650 až 750 mm
vodního sloupce; oblast mírně teplá, vlhká, vrchovinová se sumou teplot nad 100

2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce
29 – Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé převážně na rulách, středně těžké až lehčí, mírně štěrkovité,
většinou s dobrým vodním režimem půd

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

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

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

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

hloubka

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

*)

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

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

C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Geomorfologicky spadá řešené území do krystalinika českého masivu vrásněného ve
starohorách a prahorách a doformovaného tektonikou hercynského vrásnění a
kvartérní denudací.
Z hlediska geomorfologického členění území České republiky náleží řešené území:
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Provincie
Subprovincie
Oblast
Celek
Podcelek
Okrsek

I.Česká vysočina,
I.2. – Českomoravská soustava,
I.2.C – Českomoravská vrchovina
I.2.C-2 – Hornosázavská pahorkatina
I.2.C-2.C - Havlíčkobrodská pahorkatina
I.2.C- 2.C-a - Chotěbořská pahorkatina

Českomoravská vrchovina je složitá soustava pahorkatin a vrchovin s erozně
denudačním reliéfem. Morfostrukturně je to soustava megaantiklinálních vyklenutí a
megasynklinálních sníženin fundamentu platformy. V místě největšího napětí vznikly
kerné vrchoviny.
Radonové riziko
Ovlivnění lidského organizmu radonem může pocházet ze 3 zdrojů:
v
v
v

z půdního vzduchu
z podzemní vody
ze stavebních materiálů

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

222

-3

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

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

Lokalita se nachází na jihozápadním okraji města Chotěboře. Vlastní dotčená lokalita
je situována do pole, v současnosti do kultury ozimé řepky. Na krajnici silnice č.344 je
zatravněný příkop a celkem 7 kusů ovocných dřevin, z toho 5 kusů švestek na hranici
životnosti.
Geobotanická charakteristika lokality

Fytogeografické členění
Fytogeografická oblast: mezofytikum
Fytogeografický obvod: Českomoravské mezofytikum
Fytogeografický okres: 66 - Hornosázavská pahorkatina
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998):
bikové bučiny (Luzulo-Fagetum)
Flora

Podrobný botanický průzkum je doložen v příloze předkládaného oznámení.
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Závěr
Na lokalitě bylo nalezeno 85 druhů rostlin včetně dřevin. Nebyl zjištěn žádný druh
rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí České
republiky č.395/1992 Sb. a pouze jeden druh obsažený v Červeném seznamu
cévnatých rostlin České republiky v nejnižší kategorii "druh vyžadující pozornost":
Centaurea cyanus L. - chrpa modrá [C4a]
Plevelný druh, který se na okraji pole vyskytuje v desítkách exemplářů a roste na poli i
mimo dotčené území.
Prvky dřevin rostoucí mimo les

Na lokalitě u pat dvou stožárů elektrického vedení rostou náletové jívy a na okraji
silnice bylo zjištěno 5 přestárlých domácích švestek, jedna mladá třešeň a jeden
polokmen jabloně domácí.
Fauna

Lokalita leží na okraji současně zastavěného území města Chotěboř. Podstatná část
lokality je tvořena ornou půdou. V době návštěvy byla provedena orba po předchozí
kultuře, kterou byla řepka jako průmyslová plodina. Orná půda na lokalitě přetrvává
delší dobu se všemi důsledky. Plocha je pravidelně orána tím dochází k porušení
struktury chodeb drobných savců, dochází k razantním změnám v kvalitě půdního
pokryvu a dochází k významnému kolísání trofických vztahů na lokalitě. Dalším vlivem
hospodaření je likvidace druhové diverzity rostlinných společenstev. Ta se omezují na
okraje pozemku a paty sloupů elektrického vedení. I na těchto lokalitách však dochází
k vytvoření pouze společenstev rezistentních vůči používaným herbicidům (úletům
herbicidů). Mezi taková patří především společenstva jednoděložných rostlin.
Zoologický průzkum je doložen v příloze předkládaného oznámení a vyplývá z něj, že
na lokalitě nebyly zjištěny žádné druhy živočichů, které by byly chráněné vyhláškou
395/92 Sb., resp. zákonem 114/92.
Lokality evropského významu

Zájmové území záměru 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.
Významná stanoviště a biotopy
V kontextu šíře ekologické valence (případně míry tolerance ekosystémů vůči
změnám) je možno pro širší zájmové území dovodit, že se v něm nevyskytují žádná
stanoviště se specifickými nároky. Nejsou zastoupena ani stanoviště stenoekního
charakteru s úzkým intervalem míry tolerance ke změnám, např. oligotrofní rašeliniště,
kyselá stanoviště původních písčin, případně vysychavá lada na hadcích, vápencích
atp., ani stanoviště zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů, vyžadujících
velmi specifické podmínky z hlediska hydrických či trofických poměrů stanoviště.
Zvláště chráněná území

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

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
Významné krajinné prvky

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

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

Krajinný ráz

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

ekosystémů, vysokou četností jednotlivých typů ekosystémů (vysoká biologická
rozmanitost), harmonickým charakterem interakcí mezi ekosystémy a výraznými
přírodními dominantami krajiny. Zájmové území má sníženou přírodní hodnotou, která
je patrná z celkového charakteru plochy pro uvažovanou výstavbu.
Kulturní a historická dominanta krajiny je zpravidla stavební objekt, hmotově vynikající

nad terénem i okolní zástavbou a esteticky pozitivně působící svým vzhledem.
V zájmovém území se nenachází žádné hodnotné kulturní a historické dominanty
krajiny.

C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání
Charakter městské čtvrti

Území leží na okraji zastavěného území města Chotěboř. Část záměru navazuje na
zastavěné území (od zástavby je oddělen odpadním příkopem) a zabíhá do přilehlých
polních kultur.
Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky
Zvláště chráněná území

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

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
Významné krajinné prvky

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

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

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

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

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

Stavba není v rozporu s územním plánem města (viz příloha předkládaného
oznámení).
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Výstavba – znečištění ovzduší
Rozsah zemních prací z hlediska plochy sice není významný, přesto však nelze
vyloučit, že etapa výstavby může představovat částečné narušení faktorů pohody pro
obyvatele nejbližších objektů obytné zástavby. Případnou sekundární prašnost lze
technicky eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou formulována následující
doporučení:
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu
zemních prací
• zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány; v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude
prováděno skrápění příslušných stavebních ploch

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

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

Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného oznámení, v rozptylové
studii jsou řešeny bodové, liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší související
s provozem supermarketu PLUS DISCOUNT. Řešeny jsou následující situace: stav
bez realizace předkládaného záměru, samotné příspěvky záměru a výhledový stav po
realizaci záměru , a to z hlediska vyhodnocení změn v imisní zátěži NO2 a benzenu.
Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin byl proveden s využitím programu
SYMOS 97, verze 2006. Ve vztahu k vypočteným příspěvkům k imisní zátěži se
nejedná o stav, který by představoval významnější změnu oproti stavu bez realizace
záměru.
Hluk

Posuzovaný záměr bude představovat provoz nových stacionárních a dopravních
(liniových a plošných zdrojů ) hluku. Pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na
akustickou situaci v území byla vypracována akustická studie, posuzující změny
v akustické situaci v lokalitě před a po realizaci záměru. Podrobněji je tato
problematika řešena v hlukové studii, která je součástí předkládaného oznámení.
Výpočet byl řešen v následujících variantách
Ø VARIANTA 0 – stávající stav
Ø VARIANTA 1 – výhledový stav: stav v území při realizaci záměru bez PHC
Ø VARIANTA 2 – výhledový stav: stav v území při realizaci záměru s PHC
V rámci vyhodnocení akustické situace v území bylo řešeno v 1 výpočtové oblasti pro
celkem 6 modelově zvolených výpočtových bodů reprezentujících nejbližší objekty
obytné zástavby.
Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit programový produkt
HLUK+, verze 7.68, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí
generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území. Situování výpočtových
bodů je patrné z úvodní části předkládané akustické studie. Výsledky výpočtů jsou
sumarizovány v následujících tabulkách.
Tab.: Výsledky výpočtů pro etapu provozu – den
D – doprava, P - průmysl, C – celkem
Výp.
bod

výška
(m)

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7

3
6
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6

D
53.5
53.5
49.8
49.8
45.0
45.1
43.5
43.6
42.0
42.0
41.7
41.7
42.1
42.1

/Laeq (dB)/
Varianta 0
P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C
53.5
53.5
49.8
49.8
45.0
45.1
43.5
43.6
42.0
42.0
41.7
41.7
42.1
42.1

D
54.4
54.4
50.8
50.9
46.3
46.3
44.6
44.7
42.7
42.8
41.4
41.6
41.5
41.7

/Laeq (dB)/
Varianta 1
P
32.1
32.4
40.1
40.1
38.3
38.4
37.4
37.7
36.5
36.8
33.9
34.2
35.4
35.5
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C
54.4
54.4
51.2
51.2
46.9
47.0
45.3
45.5
43.6
43.8
42.1
42.3
42.5
42.6

D
53.3
53.3
49.3
49.5
43.7
45.1
41.8
43.3
39.5
41.1
39.2
39.6
39.7
40.0

/Laeq (dB)/
Varianta 2
P
24.2
30.8
30.2
34.4
27.9
29.8
25.1
29.0
25.3
28.9
25.1
27.2
27.3
28.2

C
53.3
53.5
49.4
49.6
43.8
45.3
41.9
43.4
39.7
41.4
39.4
39.9
39.9
40.2

V2–V0

Limit
(den)

- 0,2
0
- 0,4
- 0,2
- 1,2
+ 0,2
- 1,6
- 0,2
- 2,3
- 0,6
- 2,3
- 1,8
- 2,2
- 1,9

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
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Z vyhodnocení výsledků akustické situace v zájmovém území vyplývá, že u modelově
zvolených výpočtových bodů ve stávajícím stavu nedochází k překračování
hygienického limitu pro denní dobu, pro kterou je posuzován předkládaný záměr.
Jak je patrné z výpočtů ve variantě 2, záměr z hlediska stacionárních zdrojů hluku
neznamená překročení základního hygienického limitu pro denní dobu. Současně je
však patrné, že ve vztahu ke zvoleným výpočtovým bodům při zohlednění dopravy
vyvolané záměrem a dopravy na parkovišti lze u výpočtových bodů č.2 a č.3 již
očekávat zaznamenatelné zvýšení hladin akustického tlaku, přičemž ve vztahu
k výpočtovému bodu č.2 nelze vyloučit překročení základního hygienického limitu 50
dB pro denní dobu. Proto byla navržena podél navrhovaného parkoviště ve vztahu
k obytné zástavbě protihluková clona o výšce 3m (Varianta 2). Jak je patrné
z výsledků výpočtů ve variantě 2 a z porovnání se stávajícím stavem, lze vyslovit
závěr, že při realizaci navržené protihlukové clony podél parkoviště ve vztahu k obytné
zástavbě nedojde ke změně akustické situace v zájmovém území (viz porovnání V2
oproti V0). Na tomto poklesu se projevuje nejen navrhovaná protihluková clona, ale i
samotný objekt obchodního centra, který odstiňuje hluk z dopravy na komunikaci ve
vztahu k výpočtovým bodům č. 4 až 7. Při realizaci navrženého protihlukového
opatření tak lze vyslovit závěr, že realizace navrhovaného záměru nebude znamenat
prokazatelnou změnu akustické situace v zájmovém území a z hlediska akustické
situace lze záměr považovat za realizovatelný.
V doporučeních předkládaného oznámení
opatření:

jsou

proto formulována následující

•

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

•

součástí další projektové přípravy bude podél parkoviště obchodního centra ve směru
k obytné zástavbě protihluková clona o výšce 3 m

•

v období vhodných klimatických podmínek realizovat měření výsledné akustické situace u
zvolených výpočtových bodů po uvedení prodejny do provozu (výběr výpočtových bodů
konzultovat s orgánem ochrany veřejného zdraví na základě výsledků zpracované akustické
studie a měření počáteční akustické situace v zájmovém území)

Celkově lze vliv z hlediska velikosti ve vztahu k akustické situaci označit za zadaných
předpokládaných vstupních parametrů jednotlivých zdrojů hluku za akceptovatelný
Dostupnost území a další ovlivnění obytných objektů

Situování záměru nijak neovlivní stávající řešení z hlediska dostupnosti území. Je však
skutečností, že prostor je ve stávajícím stavu z části využíván jako hřiště a toto
využívání v případě realizace záměru nebude možné.
Znečištění vody a půdy

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

Vznik havarijních situací nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální možnost
vzniku havárií výrazně eliminovat. Tato problematika je řešena v další části
předkládaného oznámení.
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Hodnocení zdravotních rizik

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

Uvažovaný záměr má určitý i když ne příliš významný pozitivní vliv na sociální a
ekonomické aspekty regionu, protože vytváří několik nových pracovních míst
v prodejně.
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby

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

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

Realizace hodnoceného záměru a následný provoz záměru je situován v místě, který
se nachází v akceptovatelné vzdálenosti od obytné zástavby. Lze proto konstatovat,
že během výstavby ani provozu nemohou být faktory pohody významněji narušeny
při respektování podmínek navržených předloženým oznámením.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu bylo provedeno porovnání imisní
zátěže u nejbližších objektů obytné zástavby pro stávající a výhledový stav, přičemž
toto porovnání imisní situace bylo provedeno pro NO2 a benzen jako charakteristické
látky související s dopravou a se spalováním zemního plynu. Vyhodnocení vlivů na
ovzduší je provedeno v rozptylové studii, která je přílohou předkládaného oznámení.
Vyhodnocení imisní zátěže
Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program SYMOS 97, verze 2006 na základě registrační karty z měsíce února 2003.

Zpracovatel rozptylové studie je držitelem Osvědčení o autorizaci ke zpracování
rozptylových studií č.j. 2370/740/03 udělené Ministerstvem životního prostředí ČR.
Řešené varianty a výpočtové body
V rámci vypracované rozptylové studie jsou řešeny následující varianty:
VARIANTA 0 – stávající stav: Tato varianta vyhodnocuje imisní příspěvky stávající dopravy
z hlediska sledovaných škodlivin ve vztahu k nejbližším objektům obytné zástavby
VARIANTA 1 – příspěvek záměru : Tato varianta vyhodnocuje samotné příspěvky k imisní
zátěži související s provozem supermarketu PLUS DISCOUNT.
VARIANTA 2 – výsledný stav : Tato varianta vyhodnocuje celkové
výsledné dopravy po uvedení supermarketu PLUS DISCOUNT do provozu.

imisní příspěvky

Výpočet pro řešené varianty byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 50 m,
která představuje celkem 1681výpočtových bodů a pro 7 bodů mimo výpočtovou síť
(2001 - 2007). Výškové členění, výpočtová síť a výpočtové body jsou zřejmé
z tabulkového a mapového podkladu, který je součástí zpracované rozptylové studie.
Jako samostatné přílohy předkládaného oznámení.
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 v 2006 je programový systém pro modelování
znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou
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v oblasti ochrany ovzduší. V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky
výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace
sledovaných znečišťujících látek ve výpočtové síti ( v µg/m3):
Varianta

Parametr
NO2 - aritmetický průměr 1 rok – µg/m
3
NO2 - aritmetický průměr 1 hod – µg/m
3
benzen - aritmetický průměr 1 rok – µg/m
3
NO2 - aritmetický průměr 1 rok – µg/m
3
NO2 - aritmetický průměr 1 hod – µg/m
3
benzen - aritmetický průměr 1 rok – µg/m
3
NO2 - aritmetický průměr 1 rok – µg/m
3
NO2 - aritmetický průměr 1 hod – µg/m
3
benzen - aritmetický průměr 1 rok – µg/m
3

V0

V1

V2

Výpočtová síť
Bod mimo síť
minimum
maximum
minimum
maximum
0,040968
0,655040
0,166014
0,340338
2,227536
37,883463
4,499234
13,626476
0,010059
0,192521
0,044569
0,096498
0,009430
0,178758
0,045688
0,096451
0,320584
10,339539
1,299071
3,978574
0,002897
0,066174
0,015421
0,034608
0,050398
0,803332
0,211702
0,436789
2,757035
47,921454
5,798305
17,605050
0,012956
0,249051
0,059990
0,131106

Příspěvky k imisní zátěži NO2

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický
průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu
k hodinovému aritmetickému průměru.
Nejbližší monitorovací stanice AIM nesignalizují překračování imisních limitů pro tuto
škodlivinu, i když z hlediska jejich situování je nelze považovat za zcela
reprezentativní vzhledem k jejich vzdálenosti od zájmového území.
Příspěvek k imisní zátěži
ve variantě
stávající stav se z hlediska ročního
aritmetického průměru pohybuje do 0,7 µg.m-3 ve výpočtové síti, u bodů mimo
výpočtovou síť potom do 0,4 µg.m-3. Uvedené příspěvky jak ve vztahu k měřenému
pozadí, tak i ve vztahu k imisnímu limitu ročního aritmetického průměru lze považovat
za akceptovatelné, neboť uvedené příspěvky jsou zahrnuty ve stanoveném odhadu
pozadí.
Příspěvek k imisní zátěži ve variantě stávající stav se z hlediska hodinového
aritmetického průměru pohybuje do 37,9µg.m-3 ve výpočtové síti, u bodů mimo
výpočtovou síť potom do 13,63 µg.m-3. Taktéž tyto hodinové příspěvky jsou zahrnuty
ve stávajícím pozadí.
Samotný příspěvek posuzovaného záměru (varianta 1) se z hlediska ročního
aritmetického průměru pohybuje do 0,18 µg.m-3 ve výpočtové síti, u bodů mimo
výpočtovou síť potom do 0,10 µg.m-3. Uvedené příspěvky lze ve vztahu k měřenému
pozadí považovat za akceptovatelné.
Samotný příspěvek posuzovaného záměru ve variantě stávající stav se z
hlediska hodinového aritmetického průměru pohybuje do 10,34 µg.m-3 ve výpočtové
síti, u bodů mimo výpočtovou síť potom do 3,98 µg.m-3.
Příspěvek k imisní zátěži
ve variantě výhledový stav se z hlediska ročního
aritmetického průměru pohybuje do 0,80 µg.m-3 ve výpočtové síti, u bodů mimo
výpočtovou síť potom do 0,44 µg.m-3. Uvedené příspěvky lze ve vztahu k měřenému
pozadí považovat za akceptovatelné.
Příspěvek k imisní zátěži ve variantě výhledový stav se z hlediska hodinového
aritmetického průměru pohybuje do 48,0 µg.m-3 u bodů ve výpočtové síti, u bodů
mimo výpočtovou síť potom do 17,6 µg.m-3.
Celkově lze konstatovat, že z hlediska ročního aritmetického průměru nedochází
k významnější změně, ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru dochází
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k navýšení příspěvků v jednotkách mikrogramů, což jsou příspěvky, které lze jak ve
vztahu k imisnímu limitu tak i k odhadu pozadí, považovat za akceptovatelné
Příspěvky k imisní zátěži benzenu

Stávající platnou legislativou je stanovena hodnota ročního aritmetického průměru 5
µg.m-3.
Nejbližší monitorovací stanice AIM nesignalizují překračování imisních limitů pro tuto
škodlivinu, i když z hlediska jejich situování je nelze považovat za zcela
reprezentativní vzhledem k jejich vzdálenosti od zájmového území.
Příspěvky k imisní zátěži ve všech řešených variantách se pohybují hluboko pod
imisním limitem i pod odhadem pozadí této škodliviny jak ve stávajícím stavu (do
0,193 µg.m-3), tak ve výhledovém stavu (do 0,0,249 µg.m-3), přičemž samotný záměr
vnáší do území ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru příspěvek do 0,066 µg.m-3
ve výpočtové síti a do 0,035 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, což jsou příspěvky,
které by z hlediska kvality ovzduší měly být v zájmovém území akceptovatelné.

D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivy na odtokové poměry a změny hydrologických charakteristik

Bilance vznikajících srážkových vod ze zpevněných a zastavěných ploch je patrná
z následujícího přehledu:
Stávající stav
Budoucí rozsah zastavěných a zpevněných ploch odpovídá ve stávajícím stavu
nárokům na 5 475 m2 plochy. Z této plochy vzniká roční objem srážkových vod 435
m3. Přívalové srážky jsou potom z této plochy představovány přívalovou srážkou 8,5
l/s
Výhledový stav
- parkovací plochy a komunikace P1 = 3 575 m2, součinitel odtoku j = 0,8
- plocha střechy objektu P2 = 1 900 m2, součinitel odtoku j = 0,9
Intenzity deště i = 155 1/s/ha s periodou n = 0,5 a ročního úhrnu srážek h = 794
mm/m2/rok.
- parkovací plochy a komunikace P1,
Qpark = P1 x I x j
Qrok = P1 x h

Qpark = 3 575 x 0,0155 x 0,8 = 44,33 1/s
Qrok = 3 575 x 0,794 = 2 838,55 m3/rok

- střechy P2
Qstř = P2 x I x j
Qrok = P2 x h
Qrmax = Qpark + Qstř = 71,9 l/s

Qstř
Qrok
Qrok

= 1 900 x 0,0155 x 0,9 = 26,5 1/s
= 1 900 x 0,794 = 1 508,6 m3/rok
= 2 838,55 + 1 508,6 = 4 347,15 m3/rok

Max. průtok dešťových odpadních vod ……………………… 70,83 l/s
Celkové roční množství dešť. odpadních vod ……………… 4 347,15 m3/rok
Celkové roční množství odpadních vod ……………………… 4 935,15 m3/rok
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Dešťové vody ze zpevněných ploch (přes odlučovač ropných látek) a ze střechy jsou
odváděny novou gravitační dešťovou kanalizací do stávající dešťové kanalizace. Na
kanalizaci z parkoviště bude umístěn odlučovač ropných látek.
Vlivy na jakost vod

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

Potenciální riziko kontaminace z hlediska vlastního hodnoceného záměru může nastat
v etapě výstavby. Pro eliminaci tohoto rizika jsou v doporučeních této dokumentace
v etapě výstavby navržena následující opatření:
•

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

•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů
ropných látek

•

v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty
vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště

Provoz

Etapa provozu
Splaškové vody

Splaškové vody budou napojeny na městskou kanalizaci. V rámci předloženého
záměru nebudou produkovány vody s obsahem tukových látek. Vypouštěné odpadní
splaškové vody budou splňovat požadované limity dané kanalizačním řadem.
Množství odpadních vod z budoucího provozu prodejny lze značit za malé a
nevýznamné.
Srážkové vody

Srážkové vody z komunikací budou podchyceny do uličních vpustí a vyčištěny na
požadované zbytkové znečištění v odlučovači ropných látek. Čisté srážkové vody ze
zastavěných ploch budou odváděny do srážkové kanalizace přímo.
Z hlediska minimalizace rizika ovlivnění jakosti povrchových a podzemních vod v rámci
provozu lze formulovat předkládanou dokumentací následující doporučení:
•

vody ze zpevněných ploch potenciálně kontaminovaných ropnými produkty budou opatřeny
odlučovačem ropných látek; ten bude vybaven obtokem pro případ přívalových vod

•

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

•

zabezpečení úklidu sněhu z obslužných komunikací a parkovacích ploch zajistit především
mechanickým způsobem; minimalizovat použití likvidačního chemického posypu

•

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

Z hlediska navržené koncepce likvidace odpadních vod a navrženého řešení ochrany
vod lze konstatovat, že posuzovaný záměr nebude představovat ovlivnění kvality
povrchových a podzemních vod v etapě výstavby i provozu při respektování
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doporučení uvedených touto dokumentací. Z hlediska velikosti vlivu lze označit tento
vliv za malý, z hlediska významnosti za nevýznamný až málo významný.
Obecná ochrana povrchových a podzemních vod

Provoz posuzovaného záměru nepředstavuje významnější nebezpečí pro kvalitu
povrchových a podzemních vod. Pohyb nákladních automobilů je pouze po
zpevněných komunikacích. Pokud by došlo k havarijnímu úniku pohonných hmot z
těchto vozidel, lze tuto havárii řešit vhodným způsobem přímo na zpevněné ploše.
Z hlediska minimalizace negativních vlivů provozu na vodu je překládaným
oznámením doporučeno následující opatření:
•

provozovatel předloží ke kolaudaci stavby schválený „Plán opatření pro případ havárie a
zhoršení jakosti vod“

Při respektování výše uvedených opatření lze konstatovat, že provoz nebude
představovat významnější riziko ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod.

D.I.4. Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy

Pozemky pro výstavbu záměru se nacházejí katastrálně na k.ú. Chotěboř.
Jedná se o tyto pozemky:
-

pozemek p.č. 3314 – ZPF - rozsah záboru 1094,7 m2
pozemek p.č. 3315 – ZPF - rozsah záboru 1172,3 m2
pozemek p.č. 3316 – ZPF - rozsah záboru 5446,4 m2
celkem:
7713,4 m2

Dle BPEJ lze pozemky zařadit následovně:
- pozemek p.č. 3314 – ZPF - 72 901
- pozemek p.č. 3315 – ZPF - 72 901
- pozemek p.č. 3316 – ZPF - 72 901
Dle třídy ochrany lze pozemky zařadit následovně:
- pozemek p.č. 3314 – ZPF - I
- pozemek p.č. 3315 – ZPF - I
- pozemek p.č. 3316 – ZPF - I
Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo
provedeno v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne
1.10.1996 čj. 00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k 1.1.1997. Tento Metodický pokyn v
článku III Odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 zákona) stanovuje:
1) Při posuzování žádosti o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přihlíží orgán ochrany ZPF k
zásadám jeho ochrany podle § 4 zákona a k tomu, zda požadované odnětí je na ploše
určené schválenou dokumentací.
2) Pokud se zemědělská půda požadovaná k odnětí nalézá mimo plochu uvedenou v
odstavci 1, orgán ochrany ZPF postupuje podle článku II a souhlas § 9 odstavec 6 zákona
vydá zejména:
a) pro stavbu veřejně prospěšnou (kromě staveb liniových),
b) v zájmu ochrany základních složek životního prostředí,
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c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostředně navazujícím na plochy
určené k nezemědělskému využití schválenou dokumentací nebo navazující na stávající zástavbu a to
do velikosti maximálně 1 200 m2,
d) na plochách bezprostředně navazujících na stávající zástavbu v těch sídlech, kde není uvažováno s
pořízením dokumentace,
e) tam, kde byl již udělen souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zákona.

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

V případě předkládaného záměru se jedná u všech pozemků o zemědělské půdy v I.
třídě ochrany. Jde o zábor zemědělské půdy bonitně nejcennější 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.
Z uvedeného hlediska co do rozsahu záboru, jakož i co do kvality potenciálně
odnímaného ZPF se jedná o vliv velký a významný co do kvality ZPF. Protože
vyjádření územního plánu není záporné, lze předpokládat, že tento aspekt existence
bonitně nejcennějších půd byl při změnách územního plánu zohledněn. Bude-li tedy na
základě uvedených skutečností udělen souhlas s vynětím ze ZPF, potom jsou
v předkládaném oznámení ve vztahu k této problematice a na základě výše
uvedených skutečností prezentována následující doporučení:
• v dalším stupni projektové dokumentace v případě vydání souhlasu s vynětím ze ZPF
vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí zemědělské půdy
• v případě souhlasu s vynětím ze ZPF zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a
její uložení na mezideponii, nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů
orgánů ochrany ZPF

Znečištění půdy

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

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

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

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

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

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

•

upřesnit jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný způsob využití
respektive odstranění

•

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

•

smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti

•

v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění

D.I.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.
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D.I.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Vlastní stavba je situována do stávajícího většinově zastavěného prostoru. Z této
obecné charakteristiky pak může vycházet hodnocení vlivů na biotu.
Vlivy na floru

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

Inventarizace dřevin je provedena v popisné části předkládaného oznámení.
Z hlediska charakteru prvků dřevin rostoucích mimo les lze konstatovat, že se nejedná
o významnější zásah do těchto prvků. Vliv lze označit za malý a málo významný.
Projekt sadových úprav předpokládá provedení těchto úprav na plochách dotčených
výstavbou :
- odklizení případné navážky stavebního
odpadu v místě předpokládaných
sadových úprav ( ohumusování a zatravnění )
- provedení sejmutí stávajícího travního pokryvu a provedení nových terénních
úprav.
- zatravnění nezpevněných ploch.
Po dokončení stavebních prací bude provedeno zpětné ohumusování ploch dotčených
výstavbou a bude ve vybraných částech bude provedeno jejich zatravnění.
Humusování všech ploch po skončení stavby je navrženo v tl.200 mm. Zatravnění se
provede výsevem travního semena parkového v množství 0,03 kg/m2.
Pro další projektovou přípravu je navrženo následující doporučení:
• v rámci další přípravy vypracovat komplexní projekt sadových úprav, vycházející zejména
z následujících zásad:
ü projekt sadových úprav v předstihu konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody
ü realizovat sadové úpravy podél okrajů parkovišť, a to především komplexní zahuštěnou výsadbu
stromů a keřů
ü zahrnovat plán údržby zeleně

Vlivy na faunu

Záměr neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně vzácných
druhů živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor; jde o novostavbu na zemědělsky
využívané půdě. Výstavba areálu znamená taktéž částečné prostorové omezení
loviště některých druhů ptáků. Lze předpokládat pouze místní dotčení populací
drobných hlodavců a epigeického hmyzu v místě výstavby a částečnou ztrátu potravní
niky pro ptáky, která je však nahraditelná v bezprostředním okolí zájmového území.
Vlivy vlastní výstavby na populace živočišných druhů je tedy možno pokládat za málo
významné až nevýznamné.
Vlivy na lesní porosty

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

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

Tento vliv nenastává.
Vlivy na prvky ÚSES

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

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

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

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

D.I.7. Vlivy na krajinu
Investorem navrhovaná aktivní varianta záměru neznamená výraznou změnu
stávajících estetických parametrů vlastního zájmového území.
Pro posouzení vlivu stavby navrhovaného záměru na krajinný ráz a estetické
parametry území je podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících
faktorů krajinného rázu území. Hodnocení je možno provést v syntéze několika
pohledů:
1. Vznik nové charakteristiky území:
V místě výstavby dojde ke vzniku nové charakteristiky území, poněvadž se jedná o
realizaci stavby v doposud nezastavěném území. V daném kontextu je možno vliv
pokládat za středně významný.
2.Narušení stávajícího poměru krajinných složek:
V daném kontextu změny krajinných složek nejde o posílení nepříznivých složek
krajiny. Lze konstatovat, že již dnes převládají významné negativní charakteristiky:
liniové dopravní trasy, drobné průmyslové objekty apod. Záměr lze označit za málo
významný.
3. Narušení vizuálních vjemů:
Realizace neznamená s ohledem na místo výstavby výraznější narušení vizuálních
vjemů. Lze proto tento vliv označit za malý a nevýznamný.
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4. Dálkové pohledy
S ohledem na charakter stavby a její umístění je možno konstatovat, že v dálkových
pohledech se vliv záměru významněji neprojeví. V kontextu měřítka ve vazbě na
okolní objekty lze navrhované řešení pokládat za úměrné, poněvadž není v rozporu
s okolními objekty.
D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.

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

D.3. Údaje o možných
přesahujících státní hranice

významných

nepříznivých

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

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

•

součástí další projektové přípravy bude podél parkoviště obchodního centra ve směru
k obytné zástavbě protihluková clona o výšce 3 m

•

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

•

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

•

vody ze zpevněných ploch potenciálně kontaminovaných ropnými produkty budou opatřeny
odlučovačem ropných látek; ten bude vybaven obtokem pro případ přívalových vod

•

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

•

v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty
vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště

•

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

•

v rámci další přípravy vypracovat komplexní projekt sadových úprav, vycházející zejména
z následujících zásad:
ü projekt sadových úprav v předstihu konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody
ü realizovat sadové úpravy podél okrajů parkovišť, a to především komplexní zahuštěnou výsadbu
stromů a keřů
ü zahrnovat plán údržby zeleně

•

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

•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů
ropných látek

•

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

•

vlastní výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který vyloučí možnost narušení faktorů
pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu

•

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

•

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

•

upřesnit jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný způsob využití
respektive odstranění
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•

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

•

smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti

•

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

•

v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění

•

provozovatel předloží ke kolaudaci stavby schválený „Plán opatření pro případ havárie a
zhoršení jakosti vod“

•

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

•

v období vhodných klimatických podmínek realizovat měření výsledné akustické situace u
zvolených výpočtových bodů po uvedení prodejny do provozu (výběr výpočtových bodů
konzultovat s orgánem ochrany veřejného zdraví na základě výsledků zpracované akustické
studie a měření počáteční akustické situace v zájmovém území)

•

zabezpečení úklidu sněhu z obslužných komunikací a parkovacích ploch zajistit především
mechanickým způsobem; minimalizovat použití likvidačního chemického posypu
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D.5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady:
n literární údaje (viz seznam literatury)
n terénní průzkumy
n osobní jednání
Problematika hluku ze stacionárních zdrojů byla zpracována dle Podkladů pro
navrhování a posuzování průmyslových výrob - stavební akustika, problematika hluku
z mobilních zdrojů byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku
z dopravy - VÚVA Praha s pomocí programu HLUK+, verze 6.68. Hodnocení vlivu
imisí z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění bylo provedeno podle
metodiky SYMOS 97, verze 2003.
Seznam použité literatury a podkladů
1) BKN spol. s r.o.: Novostavba supermarketu PLUS DISCOUNT Chotěboř, dokumentace
pro územní řízení, 2007
2) Bubník J.: Modely pro výpočet znečištění ovzduší z provozu automobilové dopravy
používané v ČHMÚ a praktické příklady výpočtu imisní zátěže, Sb. předn.: "Metody
stanovení emisní a imisní zátěže z mobilních zdrojů znečištění ovzduší, FINISH s.r.o.,
Pardubice, 1995
3) Liberko M., Polášek J.: HLUK +, verze 6.01, ENVICONSULT, JpSoft, Praha, 1999
4) Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha
5) Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, Praha
6) Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der
Tschechoslowakei. - Studia
Geographica,Brno,16:1-74
7) Kolektiv: Hygiena, díl 1., faktory životního prostředí ovlivňující zdraví, Univerzita Karlova,
Praha, 1996
8) Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991
9) Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území České republiky včetně
doprovodných meteorologických dat, ČHMÚ, 1997
10) Hejný S.et Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. - Academia,
Praha.
11) Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.] (2002):
Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha.
12) Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky
(stav v roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166.
13) Příloha č.II Vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb.
[seznam zvláště chráněných druhů rostlin a hub].
14) Neuhäuslová Z. et al. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Academia, Praha.
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D.6. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování oznámení
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě
současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou
prognózou, ale pouze maximální možnou syntézou na základě stávajících znalostí.
Podle toho je k nim třeba také přistupovat.
Za nezbytné je však požadovat realizování doporučení, která vzešla ze zpracování
oznámení, zejména pro etapu přípravy, jejichž respektováním lze negativní vlivy na
životní prostředí minimalizovat.

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

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

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Předmětem předkládaného oznámení je záměr: Novostavba supermarketu PLUS
DISCOUNT, Chotěboř. Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr
v Kategorii II. (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod 10.6 (Skladové nebo obchodní
komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy;
parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu). Na
základě oznámení podlimitního záměru dle přílohy č.3a rozhodl příslušný úřad o skutečnosti,
že záměr podléhá zjišťovacímu řízení dle zákona. Situace záměru je patrná z následujícího
obrázku:
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Záměr lze charakterizovat v cílovém stavu následující kapacitami:
Objekt – prodejna potravin

Zastavěná plocha ( m2)

prodejna – zastavěná plocha
komunikace a zpevněné plochy
zelené plochy
počet parkovacích míst

1.934,0
3.575,0
2.204,4
95

Jedná se o stavbu prodejny potravin s parkovištěm pro osobní automobily, které bude sloužit
zákazníkům prodejny.
Budoucí staveniště se nachází na ulici Havlíčkova vlevo od silnice II/344 ve směru jízdy na
Havlíčkův Brod. V současné době se v předmětném území nachází orná půda.
Vjezd na pozemek bude řešen výstavbou nové kruhové křižovatky.
Dopravní připojení je navrženo v souladu splatnými normami – novou úpravou nebude
snížena plynulost a bezpečnost silničního provozu v dotčeném úseku silnice II/344 (ul.
Havlíčkova).
Dle předpokladu oznamovatele se jedná o umístění prodejny s parkovištěm vytvářející
předpoklad k rychlým a operativním nákupům potravin pro obyvatele Chotěboře. Charakter
sortimentu, který je představován především běžnými potravinami denní potřeby, mléčných
výrobků, ovoce, zeleniny, mraženého zboží a základního drogistického sortimentu, vytváří
podmínky pro možnost běžných denních nákupů pro nejbližší obytnou zónu, umožňující i
nákupy pro místní obyvatele bez nutnosti používání osobních automobilů. Lze tudíž
předpokládat, že nedojde k významnému nárůstu dopravy na nejbližším komunikačním
systému.
Dle předpokladu oznamovatele se jedná o umístění prodejny s parkovištěm vytvářející
předpoklad k rychlým a operativním nákupům potravin pro obyvatele Skutče. Charakter
sortimentu, který je představován především běžnými potravinami denní potřeby, mléčných
výrobků, ovoce, zeleniny, mraženého zboží a základního drogistického sortimentu, vytváří
podmínky pro možnost běžných denních nákupů pro nejbližší obytnou zónu, umožňující i
nákupy pro místní obyvatele bez nutnosti používání osobních automobilů. Lze tudíž
předpokládat, že nedojde k významnému nárůstu dopravy na nejbližším komunikačním
systému.
Stavba se člení na tyto základní stavební objekty :
SO 01
SO 02
SO 03
SO 04
SO 05
SO 06
SO 07
SO 08
SO 09
SO 10
SO 11

Objekt PLUS
Příprava staveniště, HTÚ
Venkovní vodovod
Venkovní kanalizace
STL plynovodní přípojka
Přeložka STL plynovodu
Sadové a terénní úpravy
Komunikace a zpevněné plochy
Venkovní osvětlení
Přípojka NN
Přípojka telefonu

Pozemky pro výstavbu se nacházejí katastrálně na k.ú. Chotěboř.
Stavba představuje zábor ZPF ve I. třídě ochrany, stavba je mimo zábor PUPFL.
Z hlediska vlastního provozu nelze objektivně předpokládat významnou pravděpodobnost
kontaminace půd při respektování opatření navržených tímto oznámením a při dodržení
technického řešení stavby v souladu se zpracovaným zadáním a při respektování příslušných
provozních směrnic.
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Dopravní nároky související s předloženým záměrem provozu areálu představuje 600
osobních, 2 těžké nákladní automobil (TNA) a čtyři lehké nákladní automobily (LNA) denně.
Uvedené počty představují potřebný počet vozidel, počet jízd je tedy dvojnásobný (příjezd,
odjezd). Doprava související s předkládaným záměrem je podrobněji komentována v příslušné
části předkládaného oznámení.
Záměr bude představovat nové emise z bodového a liniových a plošných zdrojů znečištění
ovzduší. Tyto bilance jsou prezentovány v příslušné části předkládaného oznámení a
současně představují i vstupy do rozptylové studie hodnotící vliv záměru na kvalitu ovzduší.
Předkládaný záměr je situován do území, které je uzemním plánem určeno k aktivitě
obdobného charakteru. Z uvedených skutečností je patrné, že záměr není v přímém kontaktu
s územním systémem ekologické stability krajiny ani bezprostředně nijak neovlivňuje žádné
chráněné území nebo přírodní park.
Posuzovaná lokalita není součástí žádného zvláště chráněného území dle zákona 114/92 Sb.
o ochraně přírody a krajiny. V posuzované lokalitě není žádný VKP registrovaný orgánem
ochrany přírody. V kontextu šíře ekologické valence (případně míry tolerance ekosystémů
vůči změnám) je možno pro širší zájmové území dovodit, že se v něm prakticky nevyskytují
stanoviště se specifickými nároky (například zbytky rašelinišť nebo rašelinných luk). Jinak
nejsou zastoupena žádná stanoviště stenoekního charakteru s úzkým intervalem míry
tolerance ke změnám, např. kyselá stanoviště písčin, případně vysychavá lada na výchozech
bazičtějšího podloží (amfibolity).
Kvalita životního prostředí na lokální úrovni odpovídá funkčnímu využití území. Volba tohoto
území pro stanovené funkční využití odpovídá jeho charakteru, to znamená, že se nejedná o
území přírodovědně cenné, respektive krajinářsky zajímavé.
Stav životního prostředí týkající se bezprostředně souvisejících objektů obytné zástavby je
především z hlediska akustické zátěže, imisní zátěže a odhadu zdravotních rizik podrobněji
komentován v příslušných pasážích předkládaného oznámení.
Etapa výstavby může představovat částečné narušení faktorů pohody. Případnou sekundární
prašnost lze technicky eliminovat.
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:

n
n
n
n

vztahu k ohrožení zdraví

znečištění ovzduší
hluk
znečištění vody a půdy
havarijní stavy

Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného oznámení, v rozptylové studii
jsou řešeny bodové, liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší související s provozem
supermarketu. Řešen je příspěvek uvažovaného záměru, který je dáván do souvislosti se
stávajícím a výsledným stavem imisní zátěže. Příspěvky související s provozem
posuzovaného záměru nijak významněji neovlivní imisní zátěž v zájmovém území.
Vyhodnocení akustické situace prokazuje, že záměr je situován do lokality, kde by jeho
realizace při uplatnění navrhovaného protihlukového opatření měla být akceptovatelná.
Využití objektů je pro veřejné služby (obchody). Odpadní vody nebudou obsahovat žádné
chemikálie ani tuky, kromě běžných úklidových saponátů. Voda dešťová z parkoviště bude
odvedena přes lapol společně s vodou splaškovou na městskou ČOV. Čisté srážkové vody ze
střechy budou zasakovány na pozemku oznamovatele.
Provoz posuzovaného záměru nepředstavuje významnější nebezpečí pro kvalitu povrchových
a podzemních vod. Pohyb nákladních automobilů je pouze po zpevněných komunikacích.
Pokud by došlo k havarijnímu úniku pohonných hmot z těchto vozidel, lze tuto havárii řešit
vhodným způsobem přímo na zpevněné ploše.
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Posuzovaný záměr neovlivňuje výrazněji hydrogeologické charakteristiky. Záměr představuje
určité navýšení zpevněných ploch, představuje i určité zemní práce. Vliv lze označit za
středně velký a středně významný.
V období výstavby je plně zodpovědný za nakládání s odpady (třídění, správné ukládání a
následné využití nebo odstranění) hlavní dodavatel stavby. Tato povinnost bude uvedena ve
smlouvě o provedení prací. Investor vytvoří podmínky pro oddělené a bezpečné
shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Pro minimalizaci negativních vlivů již byla
formulována opatření prezentovaná v předcházejících částech předkládaného oznámení.
Předpokládané druhy a množství jednotlivých odpadů z etapy provozu jsou souhrnně uvedeny
v předcházející části předkládaného oznámení včetně návrhů doporučení zpracovatelského
týmu oznámení. Vliv lze z hlediska velikosti označit za malý, z hlediska významnosti za málo
významný.
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.
Stavbou budou dotčeny jen běžné druhy rostlin – polní plevely nebo ruderální rostliny, které
se vyskytují zcela běžně na řadě okolních stanovišť. Nedochází tedy k ohrožení populací
těchto druhů, zvláště chráněné nebo regionálně vzácné druhy rostlin se na ploše výstavby
nenacházejí. Nebyly dokladovány výskyty žádných zvláště chráněných druhů rostlin.Vlivy na
floru je tudíž možno pokládat za nevýznamné.
Záměr neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů
živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor; jde vesměs o stavbu na antropogenně
podmíněných stanovištích. Vlivy vlastní výstavby na populace živočišných druhů je tedy
možno pokládat za málo významné až nevýznamné.
Investorem navrhovaná aktivní varianta záměru neznamená výraznou změnu stávajících
estetických parametrů vlastního zájmového území.
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.

62

Novostavba supermarketu PLUS DISCOUNT, Chotěboř
Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

H. PŘÍLOHY
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6) Zoologický průzkum
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Stanovisko orgánu ochrany přírody podle §54i odst.1 zákona
č.114/1992 Sb. ve znění zákona č.218/2004 Sb.
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Stanovisko příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska
územně plánovací dokumentace
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