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Úvod

Oznámení záměru (dále jen oznámení)

ANGLICKÁ - OKRUŽNÍ, PARKOVIŠTĚ ANGLICKÁ - PROSTĚJOV

je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 163/2006 Sb. Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru, jeho možných vlivech na
životní prostředí a rizicích vyplývajících z jeho provozu.

Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona a slouží jako základní podklad pro provedení
zjišťovacího řízení podle § 7 uvedeného zákona.

Záměr je dle přílohy č. 1 zákona zařazen následovně:

kategorie II, bod 10.6, sloupec B: Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních
středisek o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže
s kapacitou nad 100 parkovacích míst v součtu pro celou stavbu.

Důvodem pro zařazení záměru je počet parkovacích míst, který přesahuje uvedenou limitní hodnotu.

Dle §4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pokud
se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle §7. Příslušným úřadem je Krajský úřad Olomouckého kraje.

Zpracování oznámení proběhlo v období duben až květen 2006. Pro zpracování byly použity podklady
poskytnuté oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení během
vlastního zpracování a údaje získané během vlastních průzkumů lokality.

Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru, jeho možných vlivech na životní prostředí
a rizicích vyplývajících z jeho provozu. Oznámení je dále doplněno o hlukovou a rozptylovou studii tak, aby
pro nejvýznamnější hodnocené okruhy byly k dispozici relevantní údaje již ve fázi zjiš ťovacího řízení.

Zájemcům o pouze všeobecné informace doporučujeme shlédnout část G - Shrnutí netechnického
charakteru (strana 27 tohoto oznámení), které obsahuje ve stručné a srozumitelné formě základní údaje o
záměru a dále závěry jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí.
Zájemcům o podrobnější údaje potom doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení, které
jsou strukturovány v souladu s požadavky zákona.
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ČÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma

Město Prostějov

2. IČ

00288659

3. Sídlo

Nám. T.G. Masaryka 12-14
796 01  Prostějov

4. Oprávněný zástupce oznamovatele

Ing. Martin Vaněk

Městský úřad v Prostějově, odbor výstavby
nám. T.G.Masaryka 12-14
736 01  Prostějov

tel.: 582 329 362
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ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. Název a zařazení záměru

Anglická - Okružní, Parkoviště Anglická - Prostějov.

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., je následující:

kategorie: II
bod: 10.6
název: Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek

o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže
s kapacitou nad 100 parkovacích míst v součtu pro celou stavbu.

sloupec: B

Důvodem pro zařazení záměru je počet parkovacích míst, který přesahuje uvedenou limitní hodnotu.

Dle §4 uvedeného zákona patří záměr pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona,
pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle §7.

Příslušným úřadem je Krajský úřad Olomouckého kraje.

2. Kapacita (rozsah) záměru

Počet parkovacích míst: 119

3. Umístění záměru

Záměr je umístěn následovně:

kraj: Olomoucký
okres: Prostějov
obec: Prostějov
katastrální území: Prostějov

Záměr je umisťován na pozemek v intravilánu města, do prostoru ulic Anglická a Plumlovská. Na pozemku
se nenachází žádná zástavba. Silniční dopravní napojení záměru bude z ulice Plumlovská, v místě za
kruhovým objezdem, výjezd pak na ulici Anglickou.

Územní plán města umístění záměru připouští, záměr je tedy v souladu s platnou územně plánovací
dokumentací (vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace viz
příloha 2 tohoto oznámení).

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Prostějov jsou pro účely zpracování tohoto oznámení
nazývány tzv. dotčeným územím.

Poloha záměru je zřejmá z následujícího schématu:
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p arkoviště 
Anglická

Situační řešení záměru je doloženo v příloze 1 tohoto oznámení.

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakterem záměru je novostavba parkoviště.

Provoz záměru bude z hlediska jeho vlivů interferovat s dalšími aktivitami v území, nepředpokládá se však
významná kumulace vlivů.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled zvažovaných variant

Stavba souvisí se záměrem města realizovat propojení vnějšího dopravního okruhu ulicí Anglickou.
Současně dojde k zobousměrnění ulice Anglická a s tím souvisejícímu úbytku parkovacích míst. Jako
kompenzace tohoto úbytku je navržena výstavba nového parkoviště.

Umístění záměru je vázáno na dostupné pozemky a není navrženo ve více variantách.

6. Popis technického a technologického řešení záměru

Vlastní realizace parkoviště počítá s výstavbou vlastních parkovacích stání, vozovky parkoviště, chodníků,
vytvoření odbočovacího pruhu z ulice Plumlovská (v místě za rondelem) pro vjezd vozidel a výjezdu na
ulici Anglická. Vznikne tak cca 113 stání + 6 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a  orientace.

Navrhované zpevněné plochy budou kopírovat stávající terén a současně jsou limitovány výškou v místech
napojení na stávající zpevněné plochy. Jednotlivá parkovací stání jsou projektována v základním rozměru
2,50 (3,60) x 5,00m jako kolmá na přístupové komunikace mezi jednotlivými řadami kolmých stání.

Odkanalizování parkoviště je navrhováno do kanalizace DN 300. Odvedení povrchových vod bude
zajištěno příčným a podélným sklonem zpevněných ploch směrem k uličním vpustím. Dešťové vody
z parkoviště budou předčištěny v odlučovači ropných látek. Pro odvodňovanou plochu byl navržen
odlučovač ropných látek s průtokem Qmax=30 l/s. Koncentrace odtoku je do 5 mg/l.
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Parkoviště bude osvětleno nově vybudovaným veřejným osvětlením.

V rámci dokončovacích prací bude provedeno ohumusování nezpevněných pozemků v tloušťce cca 20 cm
a provedeno osetí travním semenem. Přebytečná ornice bude odvezena na deponii. Dle návrhu
zahradního architekta bude pozemek osazen stromovou zelení. Předpokládá se výsadba stromů na
vynechaných parkovacích místech.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládaný termín zahájení výstavby: 2006

Předpokládaný termín ukončení výstavby,
uvedení do provozu: 2007

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:

kraj: Olomoucký Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11  Olomouc
tel: 585 508 111

obec: Prostějov Městský úřad Prostějov
Náměstí T.G.M. 12-14
796 01  Prostějov
tel.: 582 329 111

9. Výčet navazujících rozhodnutí

Územní rozhodnutí, stavební povolení
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II. ÚDAJE O VSTUPECH

1. Půda

Zábor půdy: celková plocha dotčených pozemků: cca 3 241 m2, z toho:

ZPF (orná půda): cca 2 167 m2

dotčena bude pouze část celkové rozlohy parcely
PUPFL (lesní půda): 0 m2

plocha parkoviště: cca 1 520 m2

komunikace, chodníky: cca 1 700 m2

plocha zeleně: cca      21 m2

výstavba: dočasný zábor není vyžadován

pozemky: 6083/3, 6084/1, 6084/8, 6084/18, 7739/2
k.ú. Prostějov

2. Voda

Pitná voda: bez nároků

Požární voda: bez nároků

Ostatní voda: bez nároků

Výstavba: spotřeba vody: spotřeba nespecifikována (běžná)
zdroj (prostor výstavby): dovoz - cisterny, balená pitná voda
zdroj (výrobna betonových směsí): vlastní zdroj

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Elektrická energie: instalovaný výkon: 1,5 kW
zdroj: rozvodná síť

výstavba: odběr nespecifikován (běžný)

Zemní plyn: bez nároků

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Celkový počet parkovacích míst: cca 119
Celkový obrat: cca 1,5 vozidla na parkovací místo a den

Celková intenzita osobní dopravy: cca 180 přijíždějících vozidel/den
cca 180 odjíždějících vozidel/den

Celková intenzita nákladní dopravy: cca 0 přijíždějících vozidel/den
cca 0 odjíždějících vozidel/den

Druh dopravy: osobní
Čas dopravy: majoritně denní doba pracovních dní
Dopravní trasy: vjezd z ul. Plumlovská a ul. Anglická

výjezd z areálu na ul. Anglická

Výstavba: intenzita dopravy: variabilní (špičkově deset vozidel za den)
druh vozidel: převážně těžká nákladní
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III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

1. Ovzduší

Doprava: denní intenzita osobních vozidel: cca 360 OA/den

denní emise škodlivin: NOx: 231 g/km
 CO: 433 g/km
 CxHy: 77 g/km
 SO2: 3 g/km
 prach: 0,4  g/km

Parkoviště: denní pohyb osobních vozidel: cca 180 OA/den

denní emise škodlivin: NOx: 46 g/km
 CO: 87 g/km
 CxHy: 15 g/km
 SO2: 1 g/km
 prach: 0,1  g/km

Výstavba: Zdrojem emisí (plošný zdroj znečišťování ovzduší) budou vlastní terénní úpravy
a stavební práce. Hlavní emitovanou škodlivinou bude prach. Dalším zdrojem emisí
budou zplodiny z motorů stavebních strojů a vozidel obsluhujících stavbu.
S ohledem na relativně krátké období výstavby bude i působení popsaných zdrojů
krátké, omezené pouze na úvodní etapy stavby.

2. Odpadní voda

Technologická voda: bez nároků

Splašková voda: bez nároků

Srážkové vody: celková zpevněná plocha 3 221 m2

odtokový součinitel 0,7 - živičná vozovka
0,5 - dlážděná plocha
0,05 - zeleň

součet redukovaných ploch 1 885,05 m2 (0,188505 ha)
Intenzita deště i = 161 l/s/ha
množství dešťových vod 30,3 l/s (0,188505 x 161)
roční srážkový úhrn 570 mm (tj. 0,570 m/rok)

celkem: cca  1 074,5 m3/rok

Vody budou odváděny podélným a příčným sklonem zpevněných ploch směrem
k uličním vpustím, které jsou zaústěny do navrhované dešťové kanalizace,
následně přes odlučovač ropných látek (max. průtok 30 l/s) do kanalizačního
sběrače.

Výstavba: nespecifikováno (množství zanedbatelné)

Voda spotřebovaná v období výstavby se stane součástí stavebních materiálů
(např. beton), či se přirozeně odpaří. Budou vznikat pouze minimální množství vod
splaškových v mobilních chemických WC.
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3. Odpady

Tab: Předpokládaný výskyt odpadů v období provozu

kód
odpadu

Druh odpadu Kategorie odpadu množství

13 05 06 Olej z odlučovačů oleje N cca 10 l/rok
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O cca 4 m3/rok
20 03 03 Uliční smetky O cca 3 t/rok
20 03 06 Odpad z čištění kanalizace O cca 2 m3/rok
Zatřídění odpadů je provedeno podle Vyhlášky MŽP ČR 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, ve znění
pozdějších předpisů.

Tab: Předpokládaný výskyt odpadů v období výstavby

kód
odpadu

Druh odpadu Kategorie odpadu Množství

03 01 Odpady ze zpracování dřeva
03 01 05 Piliny, odřezky O
15 01 Obaly
15 01 01 Papírové obaly a lepenkové obaly O
15 01 02 Plastové obaly O
15 01 04 Kovové obaly O
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika
17 01 01 Beton O
17 01 02 Cihly O
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
O

17 02 Dřevo, sklo a plasty
17 02 01 Dřevo O
17 02 02 Sklo O
17 02 03 Plasty O
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet N
17 04 Kovy (včetně jejich slitin)
17 04 05 Železo a ocel O
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O
17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a

vytěžená hlušina
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O
17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O
17 08 Stavební materiál na bázi sádry
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O
20 03 Ostatní komunální odpady
20 03 01 Směsný komunální odpad O

řá
do

vě
 n

.1
0 

t

20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O
Odpady budou přechodně shromažďovány v odpovídajících shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených
plochách), odděleně podle kategorií a druhů. Shromážděné odpady budou průběžně odváženy mimo areál k dalšímu využití resp. ke
zneškodnění. Vybourané kamenné kostky  budou očištěny a použity jako stavební materiál na stavbě. Vybourané obrubníky  dále
nepoužitelné jsou určeny k recyklaci. Ostatní obrubníky budou očištěny a znovu použity. Výkop z komunikace  (drcené kamenivo) bude
využit do podkladních vrstev konstrukce vozovky. Zemina z výkopů bude odvezena do zemníku, určeného dodavatelem
Stavební odpady budou zneškodňovány v rámci kontraktu s prováděcí firmou, předpokládá se předávání oprávněným firmám.
Ke kolaudaci bude předložen doklad o ekologickém zneškodnění odpadů.
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4. Ostatní

Hluk: doprava: nespecifikováno (metodika výpočtu
dopravního hluku využívá intenzitu
a skladbu dopravního proudu)

výstavba: do 80 dB/5 m

Vibrace: nejsou produkovány ve významné míře

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

(pouze běžná komunikační zařízení)

Další fyzikální nebo biologické faktory: nejsou používány

5. Rizika vzniku havárií

Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v
oblasti požární ochrany. Záměr nespadá do režimu zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií.
Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko.
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ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ

Dotčené území se nachází v Olomouckém kraji, v intravilánu města Prostějov. Dotčené území je součástí
městského prostoru, umísťované mimo jeho centrální část. Území je vymezeno ulicemi Plumlovská a
Anglická.

Nejvýznačnější environmentální charakteristiky lze shrnout následovně:
• V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí

žádného zvláště chráněného území. V dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.

• Dotčené území neleží v národním parku, nejsou v něm vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace,
přírodní rezervace nebo národní přírodní památky.

• Dotčené území není součástí přírodního parku nebo chráněné krajinné oblasti.
• Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000.
• V dotčeném území (na ploše zamýšlené výstavby a jejím bezprost ředním okolí) se nenacházejí prvky

územního systému ekologické stability, a to na lokální i regionální úrovni.
• Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.

V dotčeném území se nevyskytují povrchové vody, území neleží v zátopovém území, území neleží pásmu
hygienické ochrany vodního zdroje, území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

V dotčeném území se nenacházejí kulturní ani historické památky, nepatří k územím archeologického
zájmu. Pozemek leží mimo městskou památkovou zónu.

Územím města Prostějov zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (dle sdělení MŽP č. 38,
uveřejněném ve věstníku MŽP částka 12 z 12/2005). Důvodem zařazení je skutečnost, že na části území
dochází k překročení imisního limitu pro zátěž prachem (PM10).

V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.
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II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví

Záměr je umisťován do blízkosti stávající obytné zástavby na ulicích Anglická a sídliště Svobody. Nejbližší
trvale obytnou zástavbou na těchto ulicích tvoří čtyř až osmipodlažní panelové domy nacházející se
západním (Anglická) a jižním (sídliště Svobody) směrem od plánovaného parkoviště - nejbližší 50 m od
hrany parkoviště.

V bezprostředním okolí plánovaného záměru žije ve 300 bytech cca 800 obyvatel. Polovina oken bytů je
orientována směrem k ploše parkoviště (místní šetření).

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

2. Ovzduší a klima

Území města Prostějov patří (dle Nařízení vlády č 60/2004 a dle sdělení č. 38 MŽP ČR uveřejněném ve
věstníku částka 12 z prosince 2004) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem k
zařazení je překračování limitu pro maximální 24hodinové koncentrace u tuhých znečišťujících látek frakce
PM10 na 20,1 % území.

Pro podrobnější popis stávajícího stavu uvádíme údaje o měření oxidu dusičitého (NO2) a polétavého
prachu frakce PM10 z měřících stanic imisního monitoringu číslo 1133 - Prostějov, vzdálené od hodnocené
lokality cca 1,5 km. Uvedené hodnoty byly naměřeny v roce 2005:

Tab: Stanice imisního monitoringu 1133 - Prostějov

NO2 PM10

průměrná roční koncentrace (µg.m-3) 24,6 35,3
hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m-3) 40 40
maximální naměřená denní koncentrace (µg.m-3) 84,2 172,6
datum naměření maxima v daném roce 16.3. 11.2.
hodnota denního imisního limity  IHd (µg.m-3) - 50
maximální naměřená denní koncentrace (µg.m-3) 127,4 255,0
datum naměření maxima v daném roce 3.3. 11.2.
hodnota hodinového imisního limity  IHh (µg.m-3) (200) -

Z výše uvedených hodnot vyplývá, že imisní zátěž oxidy dusíku je v okolí měřící stanice střední, průměrné
roční hodnoty sumy oxidů dusíku (NOx) se pohybují na úrovni 62 % hodnoty imisního limitu pro NO2,
maximální hodinová koncentrace dosahuje 64 % hodnoty imisního limitu.

Imisní zátěž polétavým prachem se pohybuje u ročních průměrů pod hodnotou limitu (cca 88 % hodnoty
limitu), u maximální 24hodinové koncentrace jsou naměřené hodnoty nadlimitní.

Klima

Z klimatického hlediska zasahuje hodnocené území do teplé klimatické oblasti - T2, kterou je možno
stručně charakterizovat následně:

T 2 – krátké léto, mírné až mírně chladné, mírně vlhké, přechodné období krátké, s mírným jarem a
mírným podzimem. Zima je normálně dlouhá s mírnými teplotami, suchá s normálním trváním sněhové
pokrývky.

Počet letních dnů 20 až 30
Počet dnů s teplotou nad 10 °C 140 až 160
Počet mrazových dnů 110 až 130
Počet ledových dnů 40 až 50
Průměrná teplota v lednu -3 až -4
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Průměrná teplota v červenci 16 až 17
Průměrná teplota v dubnu 6 až 7
Průměrná teplota v říjnu 6 až 7
Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm 120 až 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období 450 až 500
Srážkový úhrn v zimním období 250 až 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 až 1200
Počet dnů zamračených 150 až 160
Počet dnů jasných 40 až 50

3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky

Hluk

Dotčené území se nachází ve východní části města Prostějov v bezprostřední blízkosti souběhu ulic
Anglická a Plumlovská. Jedná se o intravilán města - po stranách obou zmiňovaných ulic jsou obytné
plochy nebo jinak hlukově chráněné prostory. Nejbližší trvale obytná zástavba je od místa záměru
vzdálena cca 50 metrů.

Stávající hluková situace v okolí záměru je dána zejména hlukem z dopravního provozu na ulici
Plumlovská (II/150). Intenzita dopravy na komunikaci II/150 dosahuje v současnosti celkově 16 800 vozidel
denně a tvoří tak nejvýraznější akustický vliv na posuzované okolí lokality. Denní hladiny hluku dosahují u
nejvíce exponovaných chráněných venkovních objektů hodnot mírně přesahujících 60 dB, v noční době
dosahuje hluk z dopravy hladin lehce nad 50 dB.

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

4. Povrchová a podzemní voda

Povrchová voda

Členění z vodopisného hlediska:
• hlavní povodí řeky Dunaj 4-00-00,
• dílčí povodí 4-12-01 (Morava od Bečvy po Hanou),
• hranice drobných povodí 4-12-01-057 (povodí toku Hloučela po soutok s Romží)

 a 4-12-01-059 (povodí Čechovického náhonu).

Srážkové a odpadní vody z území budou odváděny kanalizací mimo tato povodí do městské ČOV s
odtokem do Romže.

Ani jeden z blízkých toků (Hloučela a Čechovický náhon) nejsou v místě záměru stavby1 významným
vodním tokem. Dle NV č. 71/2003 Sb. se jedná o kaprové vody, které však dle HEIS VÚV nesplňují
přípustné hodnoty. Území leží ve zranitelné oblasti dle NV č. 103/2003 Sb. V posuzovaném území se
nenachází ochranné pásmo vodního zdroje2 ani chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV).

Vlastní území výstavby je suché, neprotéká jím žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na
něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad.

                                                  
1 Ve smyslu vyhlášky ministerstva zemědělství č.470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a
způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č.333/2003 Sb. a vyhlášky
č.267/2005 Sb.
2 Ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
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Podzemní voda

Lokalita náleží do hydrogeologického rajónu č. 222 Hornomoravský úval - neogenní sedimenty
vněkarpatských a vnitrokarpatských pánví. Směr proudění podzemní vody je závislé na geologické stavbě.
Dá se předpokládat kolísání podzemní vody v závislosti na srážkách.

Kvalita ani úroveň hladiny podzemní vody nebyly dosud v území zjišťovány.

5. Půda

Záměr bude realizován na pozemcích 6084/8, 6084/18, 7739/2 vedených v katastru nemovitostí jako
ostatní plocha s využitím ostatní komunikace, silnice nebo manipulační plocha. Část pozemku (parcely
6083/3, 6084/1) je registrováno jako zemědělský půdní fond - druh pozemku zahrada, BPEJ 30501.

Dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí České republiky ze
dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu je tato půda zařazena
do III. třídy ochrany.

Žádná z dotčených parcel není součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).

Pozemek je v současné době zatravněn.

6. Horninové prostředí a přírodní zdroje

Dotčené území je z geologického hlediska součástí oblasti budované neogenními sedimenty
Hornomoravského úvalu. Litologicky jde o pestrou sérii pánevních uloženin, tvořenou stídáním
kaolinických jílů, písků a štěrků. podložní neogenní sedimenty jsou překryty kvartérními sedimenty,
pravděpodobně fluviálního, popř. deluviofluviálního původu. Nejsvrchnější horizont geologického porfilu je
tvořen antropogenními navážkami.

V území nepředpokládáme výskyt staré ekologické zátěže.

V dotčeném území se nenachází žádné zdroje nerostných surovin ani geologické nebo paleontologické
památky.

7. Fauna, flóra a ekosystémy

V zájmovém území se nevyskytuje žádný přirozený vegetační porost. Záměr bude realizován na upravené,
vyrovnané ploše s travním porostem s náznaky ruderalizace, obklopené komunikacemi a řadou garáží.

Na dotčené ploše se vyskytuje jediný exemplář vrby jívy (Salix caprea Pendula). V bylinném patře
převažuje pampeliška podzimní (Leontodon autumnalis L.), štírovník obecný (Lotus corniculatus L.), jetel
luční (Trifolium pratense L.), hluchavka bílá (Lamium album), jitrocel větší (Plantago major), kopretina
vratič (Chrysanthemum vulgare L.), máčka polní (Eryngium campestre L.), bělotrn obecný (Echinops
spaerocephalus L.), řebříček obecný (Achilea millefolium L.), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius L.).

Zástupci fauny jsou charakterističtí pro městské prostředí, lze předpokládat pouze výskyt drobných
zástupců fauny jako je hmyz, bezobratlí a ptáci na přeletu.

Na hodnocené lokalitě nevyskytuje žádný chráněný biotop ani zvláště chráněný druh rostlin a živočichů ve
smyslu zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zájmové území ani jeho okolí není součástí
Územního systému ekologické stability.

8. Krajina

Krajinný ráz vychází především z trvalých ekosystémových režimů krajiny, daných základními
ekologickými a přírodními podmínkami krajiny. V rámci antropogenních činností je krajinný ráz dotvářen do
určitého souboru typických přírodních a člověkem vytvářených prvků, které jsou lidmi vnímány jako
charakteristické, identifikující určitý prostor.
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Současný stav krajiny a řešeného území lze vyhodnotit jako městské prostředí, antropogenně silně
přetvořené. Posuzovaný záměr je situován v městské zástavbě, na předmětnou lokalitu navazují silniční
komunikace a obytná zástavba.

Spíše než krajinné hodnoty se proto v daném prostoru uplatňují urbanistické a architektonické koncepty.

9. Hmotný majetek a kulturní památky

V prostoru výstavby se nenachází žádné trvalé či dočasné stavby, které by byly předmětem demolice.

Dle sdělení pracovníků Odboru koncepce a rozvoje, oddělení památkové péče Městského úřadu
Prostějov, se v prostoru výstavby záměru nenachází žádné nemovité kulturní památky, podléhající zákonu
č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu
kulturních památek České republiky. Na pozemku se rovněž nenachází žádná drobná solitérní
architektura.

Pozemek leží mimo městskou památkovou zónu, vyhlášenou JmK KNV v r.1990.

Při zásazích do terénu nelze (vzhledem k jejich latenci) předem vyloučit narušení nebo odkrytí
archeologických nálezů.

10. Dopravní a jiná infrastruktura

Dotčeným územím procházejí tyto komunikace:
• II/150 (Plumlovská)
• ul. Anglická
• ul. Josefa Lady

Intenzity dopravy na komunikační síti jsou za stávajícího stavu následující:
vozidel za24 h podíl těžkých vozidel

II/150 (Plumlovská):   16 800 15 %
ul. Anglická:     1 600   7 %
ul. Josefa Lady:     6 000   4 %

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic - sčítání dopravy v roce 2005
Generel silniční dopravy města Prostějova
místní šetření

V území je dostupná veškerá další nezbytná infrastruktura.

11. Jiné charakteristiky životního prostředí

Pro dotčené území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
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ČÁST D
ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI,
SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI

1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví

Zdravotní vlivy a rizika

Zdraví obyvatel žijících v bezprostřední blízkosti budoucího parkoviště by mohlo být ovlivněno níže
uvedenými škodlivými faktory, spojenými převážně s navazující dopravou a dopravním provozem v této
lokalitě. Nepříznivé vlivy působící na obyvatelstvo obsahují:
• Vlivy fyzikální - hluk, vibrace, elektromagnetické zá ření a pole
• Vlivy biologické - pronikání původců nemocí, rozmnožování hmyzu, hlodavců apod.
• Vlivy chemické - škodliviny pronikající do okolního ovzduší, vody a půdy

V souvislosti s tímto projektem se bude jednat zejména o působení hluku z navazující dopravy
a znečišťování ovzduší výfukovými plyny.

Fyzikální vlivy

Hluk vzhledem k umístění budoucího parkoviště do blízkosti komunikace Plumlovská II/150 působí a bude
působit rušivým vlivem na zasažené obyvatele. Z hlukové studie je zřejmé, že hygienické limity jak pro
denní tak i noční hluk přesaženy nebudou a akustická situace po zprovoznění parkoviště se téměř nebude
lišit od situace současné.

Hluk stavebních prací z výstavby parkoviště nebude vzhledem ke krátkodobému působení způsobovat
možné zhoršování zdravotního stavu obyvatel blízkého okolí místa výstavby, ale k obtěžování hlukem ze
stavebních prací docházet bude.

Šíření vibrací, elektromagnetického záření (ionizujícího, vysokofrekvenčního) nebo elektromagnetického
pole v tomto případě není uvažováno.

Biologické vlivy

Biologické vlivy lze vyloučit, neboť zde nebude nakládáno s biologickým materiálem.

Vlivy chemické, vlivy navazující dopravy

Dalším škodlivým vlivem bude působení polutantů z dopravního provozu na parkovišti a okolních
komunikacích. Hlavním polutantem vznikajícím z automobilové dopravy je oxid dusičitý (NO2), pro který
byla zpracována rozptylová studie.

Akutní působení NO2

Maximální přírůstek jednohodinové koncentrace NO2 z provozu záměru bude pro nejbližší, resp. nejvíce
exponované okolí obytných budov 0,8 µg.m-3.

Maximální pozaďová 1-hodinová koncentrace NO2 změřená v roce 2005 na stanici AIM číslo 1133 v
Prostějově (vzdálenost od místa záměru 1,5 km) dosahuje hodnoty 127,4 µg.m-3.

I po připočtení maximálního přírůstku koncentrací k maximální pozaďové koncentraci (v rámci
konzervativního přístupu) změřené 3. 3. 2005 bude výsledná koncentrace ze zdravotního hlediska ještě
s dostatečným odstupem bezpečná.
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Pozn.: Pro akutní expozici NO2 do koncentrace 300 µg.m-3 nebyly při epidemiologických studiích WHO (Světová
zdravotnická organizace) pozorovány žádné změny zdravotního stavu pokusných osob. Česká legislativa uvádí imisní
limit pro 1-hodinovou koncentraci 200 µg.m-3. Americká EPA (Agentura ochrany životního prostředí) uvádí akutní RBC
(koncentrace látky která je ještě bezpečná pro expozici člověka) 470 µg.m-3.

Chronické působení NO2

Maximální příspěvek k roční koncentraci NO2 z provozu záměru bude pro nejbližší okolí obytných budov
0,15 µg.m-3.

Průměrná roční pozaďová koncentrace NO2 změřená v roce 2005 na stanici AIM číslo 1133 v Prostějově
má hodnotu 24,6 µg.m-3.

I po přičtení maximálního přírůstku tohoto polutantu nebude přesažen limitu České legislativy – bude
dosahováno 60% naplnění limitu. Roční koncentrace NO2 budou rovněž s dostatečným odstupem
bezpečné1.

Pozn.: WHO stanovila jako bezpečný limit pro dlouhodobou expozici NO2 30 µg.m-3. Česká legislativa stanovila
průměrný roční limit 40 µg.m-3.

Sociální a ekonomické důsledky

Po stránce sociální nelze očekávat významné působení.

Počet dotčených obyvatel

Následující souhrn vlivů na zdravotní stav se týká cca 400 obyvatel žijících v bezprostřední blízkosti
záměru.

I přes malou vzdálenost místa záměru k okolním obytným budovám nedojde ze zde vznikajících
chemických polutantů (NO2) k nepříznivému působení na zdravotní stav nejvíce dotčených obyvatel této
lokality.

Hlukové hladiny po zprovoznění záměru se téměř nebudou lišit od těch současných, hygienické limity
budou splněny jak pro denní tak i noční hluk.

2. Vlivy na ovzduší a klima

Vlivy na kvalitu ovzduší
Stávající imisní zátěž zájmového území bude v důsledku stavby ovlivněna především emisemi z dopravy
stavebních materiálů a zeminy a provozem stavebních strojů. Hlavními emitovanými škodlivinami bude
prach a oxidy dusíku. Emise škodlivin však bude krátkodobá, omezená pouze na úvodní období výstavby
a její vliv tedy bude nízký.

Vliv na stávající imisní situaci bude ovlivněn především provozem osobních automobilů využívajících
předmětné parkoviště.

Pro vyhodnocení nárůstu imisní zátěže oxidu dusičitého v důsledku provozu parkoviště byl zpracován
výpočet dle metodiky SYMOS 97, verze 2003. Výsledky tohoto výpočtu jsou graficky znázorněny na
následujících obrázcích:

                                                  
1 NO2 je při inhalaci vysokých dávek toxický a působí škodlivým vlivem na dýchací soustavu. Dlouhodobá inhalace
koncentrací NO2 40 až 100 µg.m-3 vede k poškozování zdravotního stavu zasažených osob.
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Obr.: Rozložení imisních příspěvků záměru

příspěvek maximální hodinové koncentrace [µg.m-3] příspěvek průměrné roční koncentrace [µg.m-3]

Předpokládaný nárůst krátkodobého maximálního zatížení tedy bude v nejbližším okolí záměru dosahovat
u oxidu dusičitého do 0,8 µg.m-3, u průměrných ročních koncentrací pak do 0,15 µg.m-3.

Příspěvek provozu areálu prodejen tedy nezpůsobí významnější změnu stávajícího stavu stávajícího
imisního zatížení hodnoceného území.

Vlivy na klima
S ohledem na dispoziční řešení areálu a stávající konfiguraci terénu nepředpokládáme, že by hodnocený
záměr zásadním způsobem ovlivňoval makroklimatické charakteristiky území.

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

Hluková situace v dotčeném území se po zprovoznění záměru významně nezmění. Vzhledem
k dopravnímu provozu v blízkosti lokality a jím tvořeného hlukového pozadí nedojde k akustickým
změnám, které by bylo možno zaznamenat lidskými smysly.

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

4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu

Vlivy na odvodnění území
V současné době je území nezpevněné, zatravněné ruderálním porostem a dochází zde k přirozenému
vsakování srážkových vod do volného terénu. Realizací záměru vzniknou v území nové zpevněné plochy
(cca 3 220 m2), ze kterých budou zachycené vody odváděny do kanalizace, která vody odvádí do městské
ČOV a dále do Romže.

Po realizaci záměru tak bude v důsledku zvýšení zpevněných ploch z území odváděno ročně cca
1 074,5 m3 dešťových vod do stokové sítě. Odvedením těchto dešťových vod kanalizací se tak částečně
změní charakter odvodnění posuzovaného území. Omezení infiltrace dešťové vody do půdy je však
z hlediska povodí zanedbatelné a tedy i vliv na charakter odvodnění můžeme hodnotit jako nevýznamný.
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Vliv na jakost povrchových vod

V rámci realizace záměru nebudou vznikat splaškové vody a technologické vody.  Dešťové vody z ploch s
možností znečištění ropnými látkami budou odváděny přes odlučovač ropných látek (dostatečné kapacity a
účinnosti). Při plnění kanalizačního řádu a vzhledem k objemům odváděných vod je zřejmé, že funkčnost
městské ČOV nebude záměrem nijak ovlivněna a tedy nebude ani ovlivněn konečný recipient řeka Romže.
Ovlivnění jiných povrchových vod vzhledem k vzdálenosti je nerelevantní.

Vlivy na podzemní vodu

K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo dojít v souvislosti se zásahem do podložních hornin,
které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody, dále omezením dotace podzemních vod
srážkovými vodami, odčerpáváním podzemních vod, či vypouštěním znečištění, které by mohlo ovlivnit
kvalitu podzemních vod.

Ani jeden z těchto scénářů při realizaci záměru není relevantní.

Vliv na kvalitu podzemní vody v posuzované oblasti lze označit jako nevýznamný, vodní zdroje nebudou
ohroženy.

5. Vlivy na půdu

Obecně jsou vlivy na půdu jsou dány záborem plochy půd řazené do zemědělského půdního fondu (ZPF),
případně ovlivněním její kvality. Záměr bude realizován na pozemcích zařazených do III. třídy ochrany
půdy. Před výstavbou bude provedeno jejich vynětí. Kvalitní ornice bude použita pro ozelenění a k
parkovým úpravám.

Žádná z dotčených parcel není součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).

Z hlediska znečištění půd se při dodržení standardních stavebních postupů při výstavbě objektu
nepředpokládá negativní vliv.

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Uvažovaný záměr nepočítá se zásahem do horninového prostředí. Poškození a ztrátu geologických či
paleontologických památek nelze předpokládat. Přírodní zdroje resp. zdroje nerostných surovin nebudou
výstavbou ani provozem narušeny dotčeny.

Vliv na horninové prostředí lze proto označit jako nevýznamný.

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Zásah do biotické složky životního prostředí, vyvolaný realizací záměru, představuje smýcení jednoho
kusu vrby jívy a odstranění nepůvodního vegetačního krytu dotčeného území. S ohledem na charakter
zeleně a lokalizaci dotčeného území lze označit za vliv na biotickou složku za nevýznamný.

Kácení dřevin je nutno provádět v období vegetačního klidu na základě povolení ke kácení dřevin
rostoucích mimo les dle § 8 zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Záměr je umístěn do antropogenně silně ovlivněného území, v němž nepředpokládáme výskyt chráněných
rostlinných ani živočišných druhů ani významných biotopů. Pro jejich trvalé osídlení a rozmnožování se
zde nevyskytují vhodné ani přirozené podmínky. Přímé poškození či vyhubení významných druhů rostlin
a živočichů nebo jejich biotopů je proto prakticky vyloučeno.

8. Vlivy na krajinu

Krajina v místě uvažovaného záměru je již ovlivněna starší antropogenní činností. Výstavba parkoviště v
městské zástavbě charakter krajiny významně nezmění.



ANGLICKÁ - OKRUŽNÍ, PARKOVIŠTĚ ANGLICKÁ - PROSTĚJOV
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Zakázka/Dokument: C341-06/Z01
Vydání: 01

Strana: 23 z 29

FileName: Parkoviste-Anglická_ozn(1).doc
SaveDate: 30.5.2006

Zájmové území je územním plánem města Prostějov určeno pro občanské využití - služby pro
automobilovou dopravu. Uvedenému určení odpovídá záměr výstavby parkoviště.výstavby parkoviště.

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

V prostoru záměru se nenachází žádné stavby. Vlastnické vztahy jsou vypo řádány.

Architektonické památky nebudou z důvodu jejich absence v lokalitě ovlivněny.

Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací není jednoznačně vyloučena. Ve smyslu
ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů bude nutný
archeologický dohled. V případě, kdy budou skrývkou, výkopem nebo jiným zásahem do terénu, zjištěny
archeologické struktury, bude nutno provést záchranný archeologický výzkum.

10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu

Provoz parkoviště nevyvolá zvýšení provozu na přilehlých komunikacích, většina automobilů zde
parkujících bude patřit obyvatelům v současnosti žijících v okolí záměru. Nároky na dopravní infrastrukturu
budou vznikat s příjezdem a odjezdem zde bydlících lidí. Při maximálním uvažovaném využití areálu
předpokládáme na každé parkovací místo příjezd 1,5 vozidla denně. To představuje cca 180 příjezdů a
stejný počet odjezdů osobních vozidel.

Mírný nárůst intenzit dopravy lze očekávat na ulici Anglická, vzhledem k tomu že je předpokládáno využití
parkoviště převážně místními obyvateli nebude změna současného stavu nijak významná.

11. Jiné ekologické vlivy

Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.

II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI

Rozsah vlivů lze charakterizovat jako lokální.

III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH
STÁTNÍ HRANICE

Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ

Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem a
předpisů. Nad tento rámec jsou doporučena následující opatření:

• Kácení dřevin je nutno provádět v období vegetačního klidu na základě povolení ke kácení dřevin
rostoucích mimo les dle § 8 zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

• Provádět odstraňování posypových materiálů po zimním období.
• Periodicky kontrolovat funkčnost odlučovače ropných látek.
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V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ

Toto oznámení bylo zpracováno na základě současných znalostí o výstavbě a provozu posuzovaného
záměru (dokumentace pro územní řízení). Tomu byla přizpůsobena i úroveň zpracování oznámení, která
je zaměřena spíše na pojmenování jednotlivých vlivů než na konkrétní detailní rozbory. Vzhledem k tomu,
že nebyly zjištěny žádné kritické skutečnosti, které by bylo nutno ověřit podrobnějšími analýzami, lze říci,
že se v průběhu zpracování tohoto oznámení nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti,
které by omezovaly spolehlivost prezentovaných závěrů.
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ČÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Záměr nebyl předložen ve více variantách.
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ČÁST F
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE

Situační a prostorové řešení záměru je dokladováno v příloze 1 tohoto oznámení.

II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE

Nejsou uvedeny.
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ČÁST G
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

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

Ve městě Žďár nad Sázavou je připravována stavba parkoviště pro osobní automobily. Záměr parkoviště
je umisťován na pozemek v intravilánu města, do prostoru ulic Anglická a Plumlovská. Vybudování
parkoviště v lokalitě vychází z parkovacích potřeb obyvatel bydlících v bytových domech podél ulice
Anglická resp. dalších.

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku:

Stavba souvisí se záměrem města realizovat propojení vnějšího dopravního okruhu ulicí Anglickou.
Současně dojde k zobousměrnění ulice Anglická a s tím souvisejícímu úbytku parkovacích míst. Jako
kompenzace tohoto úbytku je navržena výstavba nového parkoviště.Silniční dopravní napojení záměru
bude z ulice Plumlovská, v místě za kruhovým objezdem, výjezd pak na ulici Anglickou. Na pozemku se
dnes nenachází žádná zástavba, jde o nezastavěnou plochu bez přirozeného vegetačního porostu.
Výstavbou parkoviště vznikne cca 119 parkovacích míst.
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Územní plán města umístění záměru připouští, záměr je tedy v souladu s platnou územně plánovací
dokumentací.

Nároky parkoviště na materiálové a energetické vstupy (voda, elektrická energie, stavební hmoty resp.
další)) jsou běžné a nečiní problém. Totéž se týká i výstupů (odpadní voda, odpady apod.).

Území dotčené umístěním a provozem parkoviště je součástí městského prostoru, mimo centrální část
města Prostějov. Záměr je umístěn mimo maloplošná chráněná území a nezasahuje ani do lokalit
soustavy Natura 2000 (evropsky významné lokality a/nebo ptačí oblasti). Nachází se v kontaktu s obytnou
zástavbou.

Parkoviště nebude produkovat takové hladiny hluku, které by mohly způsobovat překračování
hygienických limitů ve venkovním prostoru obytné okolní zástavby, akustická situace po zprovoznění
parkoviště se téměř nebude lišit od situace současné. Totéž se týká i znečištění ovzduší.

Hlavní negativní vliv parkoviště se projevuje likvidací stávající nezpevněné plochy, byť bez přirozeného
vegetačního porostu, obklopené komunikacemi a řadou garáží.

Jak vyplývá z provedených průzkumů a studií (zejména z hlukové a rozptylové studie), záměr parkoviště
nezpůsobuje takové vlivy, které by vedly k překračování příslušných hygienických limitů.
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ČÁST H
PŘÍLOHY

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.

Seznam příloh:

Příloha 1  Grafické přílohy:
                  1.1 P řehledná situace
                  1.2 Zákres do katastrální mapy
                  1.3 Fotodokumentace
Příloha 2  Hluková studie
Příloha 3  Rozptylová studie
Příloha 4  Doklady:
                  2.1 Vyjád ření příslušného stavebního úřadu k záměru

              z hlediska územně plánovací dokumentace
                  2.2 Stanovisko orgánu ochrany p řírody dle § 45i odst. 1

              zákona č. 114/1992 Sb.
                  2.3 Autoriza ční osvědčení zpracovatele oznámení

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ

Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na
zpracování oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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1. Zadání a cíl studie

Studie je vypracována na základě objednávky města Prostějov jako součást oznámení záměru

ANGLICKÁ – OKRUŽNÍ, PARKOVIŠTĚ ANGLICKÁ – PROSTĚJOV

Předmětem a cílem studie je vyhodnocení vlivu záměru na hlukovou situaci v území. To jmenovitě
znamená:

• dokladovat údaje o nejbližším (resp. nejvíce dotčeném) chráněném venkovním prostoru ev. prostorech,
• vyhodnotit vliv hluku dopravy, související s provozem záměru,
• vyhodnotit vliv hluku ze stavební činnosti, související s výstavbou záměru,
• provést souhrnné hodnocení hluku a návrh případných opatření pro splnění požadovaných limitů.
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2. Vstupní údaje

2.1. Popis dotčeného území a záměru

Všeobecné údaje
Dotčené území se nachází v západní části města Prostějov v prostoru kde se setkávají ulice Plumovská a
Anglická.

Nejbližší chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor se nachází v těchto
vzdálenostech:

1 ... chráněný venkovní prostor budovy, roh ulic Anglická a Finská,
vzdálenost od hrany záměru 50 metrů

2 ... chráněný venkovní prostor budovy, ul. Anglická, vzdálenost od hrany záměru 50 metrů

3 ... chráněný venkovní prostor budovy, ul. sídl. Svobody, vzdálenost od hrany záměru 60 metrů

4 ... chráněný venkovní prostor budovy, ul. sídl. Svobody, vzdálenost od hrany záměru 80 metrů

V těchto prostorech jsou voleny referenční výpočtové body.

Umístění záměru a referenčních bodů je zřejmé z následujícího obrázku:

Obr.: Schéma umístění záměru v dotčeném území (bez měřítka)
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Dopravní napojení, intenzity dopravy

Záměr je dopravně napojen na stávající komunikace: Plumovskou a Anglickou.

Pro intenzity dopravy související se záměrem byly použity údaje z Generelu silniční dopravy města
Prostějova s údaji ze sčítání dopravy Ředitelství silnic a dálnic (upravené pro rok 2006) a jsou uvedeny v
následují tabulce:

Tab.: Současné intenzity dopravy na komunikační síti

komunikace
vozidla osobní

(24 hod)

vozidla nákladní

(24 hod)

Plumovská 14 400 2 400

Anglická 1 500 100

Josefa Lady 6 000 200

Záměrem je vybudování parkoviště se 119 místy na stání. Parkoviště bude sloužit převážně stálým
obyvatelům ulice Anglická a sídliště Svobody. Předpokládaná intenzita dopravy na tomto parkovišti bude
celkem do 360 pohybů vozidel denně, tj. 180 příjezdů a 180 odjezdů.

2.2. Použitá metodika

Výpočet dopravního hluku je proveden ve smyslu Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy
(RNDr. Miloš Liberko, VÚVA Praha, pracoviště Brno, I. vydání 1991), novela 1996 (Novela metodiky pro
výpočet hluku ze silniční dopravy, Ing. Jan Kozák, CSc., RNDr. Miloš Liberko, publikováno v příloze
Zpravodaje Ministerstva životního prostředí č. 3/1996), novela 2004 (Novela metodiky výpočtu hluku
silniční dopravy, RNDr. Miloš Liberko, publikováno v časopisu Ministerstva životního prostředí Planeta
č. 2/2005).

Výpočetní postup je aplikován v programu HLUK+ verze 7.11 (JpSoft, prosinec 2005), nejistota metodiky
se pohybuje v pásmu ±2 dB.

2.3. Hygienické limity

Pro hodnocení hlukové situace v území jsou využity charakteristiky hluku v chráněném venkovním
prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru staveb.

Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru jsou
dány nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, takto:

Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve venkovním
prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní
hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A
LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v
noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou
účelových komunikací, a dráhách, a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku
A LAeq,T  stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického  impulsního hluku,  se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se
rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle  přílohy č. 3
k nařízení vlády. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky
nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se další korekce -5 dB.
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Korekce jsou následující:
Korekce

dB
Způsob využití území

1) 2) 3) 4)

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

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

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

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na
železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB.
1)Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku6), s výjimkou letišť,
pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující
vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.
2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách.
3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích
je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v
ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou hlukovou zátěží
se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních
prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po
položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo
výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném
venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.

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

Posuzovaná doba [hod] Korekce [dB]

od   6:00 do   7:00 +10

od   7:00 do 21:00 +15

od 21:00 do 22:00 +10

od 22:00 do   6:00 +5

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

Pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích a v ochranném pásmu dráhy je hygienický limit
pro chráněný venkovní prostor obytných staveb uvažován hodnotami:

LAeq,T = 60 dB/50 dB (den/noc) pro chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní
venkovní prostor.

Pro případ staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a z drážní dopravy je nejvyšší
přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku pro chráněný venkovní prostor obytných staveb
uvažována hodnotami:

LAeq,T = 70 dB/60 dB (den/noc) pro chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní
venkovní prostor.

Závazné stanovení limitů je v kompetenci Krajské hygienické stanice.
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3. Hluk z dopravy

Výpočet hluku z dopravy je proveden pro tři provozní stavy:
• současná hluková situace v místě záměru
• hluková situace po zprovoznění záměru
• hluková situace z provozu samotného parkoviště

Výsledky výpočtu jsou uvedeny v následujících tabulkách1:

Tab.: Současná hluková situace

Bod Výška
[m]

Limit
LAeq [dB]
den/noc

Den
LAeq [dB]

Noc
LAeq [dB]

3 70/60 59,4 51,11
9 70/60 61,4 53,1
3 70/60 57,2 48,7
9 70/60 59,0 50,5

2

20 70/60 60,3 51,9
3 70/60 50,1 41,83
9 70/60 55,3 47,0
3 70/60 54,4 46,1
9 70/60 58,4 50,1

4

20 70/60 60,5 52,2

Stávající hladiny hluku v jednotlivých referenčních bodech se pohybují v úrovni základního limitu LAeq,T =
60/50 dB (den/noc) resp. jej těsně přesahují. Při uplatnění korekce na starou hlukovou zátěž je takto
stanovený limit LAeq,T = 70/60 dB spolehlivě splněn.

Tab.: Hluková situace po zprovoznění záměru

Bod Výška
[m]

Limit
LAeq [dB]
den/noc

Den
LAeq [dB]

Noc
LAeq [dB]

3 70/60 59,5 51,51
9 70/60 61,5 53,3
3 70/60 57,2 48,8
9 70/60 59,0 50,7

2

20 70/60 60,3 52,2
3 70/60 50,2 42,13
9 70/60 55,4 47,5
3 70/60 54,4 46,1
9 70/60 58,4 50,1

4

20 70/60 60,5 52,2

Hladiny akustického tlaku pro budoucí dopravní situaci (po zprovoznění záměru) se akusticky významně
neliší od hlukových hladin současných (maximální rozdíl 0,5 dB).

                                                  
1 Protokoly z výpočtu jsou přiloženy v příloze této studie.
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Tab.: Hluková situace z provozu samotného parkoviště

Bod Výška
[m]

Limit
LAeq [dB]
den/noc

Den
LAeq [dB]

Noc
LAeq [dB]

3 60/50 40,8 40,11
9 60/50 41,9 41,0
3 60/50 32,2 31,7
9 60/50 37,4 37,0

2

20 60/50 40,0 39,6
3 60/50 30,4 29,93
9 60/50 37,7 37,4
3 60/50 24,6 23,7
9 60/50 31,9 30,9

4

20 60/50 35,4 34,8

V případě samotného parkoviště byl použit hygienický limit 60/50 dB pro denní/noční dobu. Volba limitu
viz. příloha 2 této studie.

Hladiny hluku z dopravního provozu samotného parkoviště spolehlivě vyhovují hygienickým limitům pro
denní i noční dobu.

Poznámka:

Hladiny akustického tlaku z dopravního provozu samotného parkoviště vzhledem k hodinové intenzitě
dopravy (15 vozidel/hod) nemusí být stanoveny – viz Metodický pokyn pro výpočet hladin hluku z dopravy,
Liberko, M., VÚVA Brno, 1991, novelizace 2004, kde za zdroj hluku z dopravy je považována
automobilová doprava s intenzitou od 30 vozidel za hodinu.
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4. Hluk z výstavby

Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukovými imisemi zemních a
stavebních strojů a mechanismů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. Jejich poloha ani
časový harmonogram nasazení však nelze přesně kvantifikovat. Obecně lze říci, že výraznější hlukové
zatížení bude na počátku výstavby, a to v době provádění zemních prací. Ekvivalentní hladiny akustického
tlaku korigované charakteristikou A budou u zemních strojů (rypadla, nakladače) dosahovat hodnot až do
90 dB ve vzdálenosti 5 až 10 m, u těžkých nákladních vozidel se tyto hladiny pohybují v průměru v okolí
hodnoty 80 dB v téže vzdálenosti. Celkové hladiny hluku budou záviset mj. i na kvalitě a údržbě strojového
parku a budou dány energetickým součtem všech spolupůsobících zdrojů, tj. budou závislé na počtu
zdrojů hluku a jejich časovém nasazení v průběhu dne.

Vztáhnuto na polohu nejbližší obytné zástavby při předpokladu současného nasazení tří mechanismů
(buldozer, nakladač, nákladní automobil) po celý den na okraji staveniště (minimální vzdálenost cca 50
metrů od chráněných prostor) to prakticky znamená, že hladina hluku spolehlivě nepřekročí 65 dB. To i v
tomto krajním případě (těžiště stavebních prací se bude odehrávat ve větší vzdálenosti než uvedených 50
metrů) splňuje korigovaný limit nejvyšší přípustné hladiny hluku.

Přesto však nelze vyloučit v průběhu provádění stavebních prací v některých obdobích hodnoty hluku,
které budou mít obtěžující charakter (občasné rušení pohody), nikoli však bezprostředně ohrožující (trvalé
poškození zdraví) charakter.
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5. Závěry a doporučení

Hluk z provozu záměru – parkoviště Anglická nebude u nejbližšího, resp. nejvíce dotčeného chráněného
venkovního prostoru, nebo chráněného venkovního prostoru staveb způsobovat nadlimitní hlukové vlivy

Stávající akustická situace se vlivem provozu záměru významně nezmění.

Hluk v průběhu výstavby je řešitelný, ve špičkových obdobích (zejména při pracích na počátku výstavby)
však nelze vyloučit rušivé vlivy. Z tohoto důvodu je nezbytné omezit zemní práce pouze na denní období
s vyloučením brzkých ranních a pozdních večerních hodin (tedy na období mezi 7.00 až 19.00).
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Přílohy

Přílohy jsou volně řazeny na následujících stranách.

Seznam příloh:

Příloha 1 Protokoly z výpočtu

Příloha 2 Stanovisko NRL k hygienickému limitu pro veřejná parkoviště ze dne 5.9.2005
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Současná dopravní situace

HLUK+  verze 7.11 normal                 Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: c:\_TEXTY\_\STAVAJICI_DEN.ZAD        Vytištěno: 23.5.2006 13:24

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.   AUTOMOBILY: plumovska1                              (V rovině) |
| Počet aut za hodinu:   986.85, podíl nákladních aut:  14 %.          |
|/1 Krajní body: [  90.4, 199.2] [ 102.9, 233.6] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 67.9 dB.                              |
|/2 Krajní body: [ 102.9, 233.6] [ 140.4, 235.4] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 67.9 dB.                              |
|/3 Krajní body: [ 140.4, 235.4] [ 154.8, 200.6] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 67.9 dB.                              |
|/4 Krajní body: [ 154.8, 200.6] [ 483.7, 215.9] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 67.6 dB.                              |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K2.   AUTOMOBILY: plumovska2                              (V rovině) |
| Počet aut za hodinu:   986.85, podíl nákladních aut:  14 %.          |
|/1 Krajní body: [ 154.4, 200.6] [ 115.9, 171.9] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 67.9 dB.                              |
|/2 Krajní body: [ 115.9, 171.9] [  89.9, 198.3] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 67.9 dB.                              |
|/3 Krajní body: [  89.9, 198.3] [ -34.0, 192.3] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 67.6 dB.                              |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K3.   AUTOMOBILY: anglicka                                (V rovině) |
| Počet aut za hodinu:    94.11, podíl nákladních aut:   6 %.          |
|/1 Krajní body: [ 114.9, 171.4] [ 160.4,  -5.8] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 55.8 dB.                              |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K4.   AUTOMOBILY: j_lady                                  (V rovině) |
| Počet aut za hodinu:   364.84, podíl nákladních aut:   3 %.          |
|/1 Krajní body: [ 103.3, 232.6] [  94.1, 392.7] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 60.6 dB.                              |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+  verze 7.11 normal                 Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: c:\_TEXTY\_\STAVAJICI_DEN.ZAD        Vytištěno: 23.5.2006 13:24

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                          Opis zadání - objekty                          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|     |     |     |                 souřadnice objektu v (m)              |
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|     |     | (m) |  bod č. 1/5 |  bod č. 2/6 |  bod č. 3   |  bod č. 4   |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1.  | Dům | 12.5| 151.1;  64.3| 281.5; 114.8| 285.6; 104.2| 155.2;  53.7|
| 2.  | Dům | 25.0| 108.4; 116.2| 138.1;  40.1| 127.5;  36.0|  97.8; 112.1|
| 3.  | Dům | 25.0| 332.5; 180.7| 334.8; 146.4| 321.4; 145.5| 319.1; 179.8|
| 4.  | Dům | 25.0| 172.9; 352.8| 224.9; 354.2| 225.2; 342.1| 173.2; 340.7|
| 5.  | Dům | 25.0| 225.3; 357.4| 297.7; 359.3| 298.0; 349.1| 225.6; 347.2|
| 6.  | Dům | 25.0| 326.9; 356.5| 327.9; 336.1| 345.5; 337.0| 344.5; 357.4|
| 7.  | Dům | 12.5| 321.8; 117.1| 380.3; 121.3| 381.1; 110.2| 322.6; 106.0|
| 8.  | Dům | 12.5|  85.2; 131.5|  92.2; 112.0| 103.3; 115.8|  91.7; 141.7|
| 9.  | Dům | 12.5|  91.7; 141.7|  64.4; 140.3|  63.4; 129.7|  85.2; 131.5|
|10.  | Dům |  6.0| 116.3; 295.3| 213.3; 298.5| 214.4; 266.0| 117.4; 262.8|
|11.  | Dům |  6.0| 333.9; 313.4| 391.9; 315.7| 394.2; 257.2| 336.2; 254.9|
|12.  | Dům |  2.5| 141.8; 109.7| 141.4; 135.7| 148.3; 135.8| 148.7; 109.8|
|13.  | Dům |  2.5| 154.8; 136.2| 197.5; 137.1| 197.6; 131.1| 154.9; 130.2|
|14.  | Dům |  2.5| 198.0; 171.0| 199.8; 133.4| 206.8; 133.7| 205.0; 171.3|
|15.  | Dům |  2.5| 213.7; 172.3| 215.1; 139.4| 227.2; 139.9| 225.8; 172.8|
|16.  | Dům |  2.5| 236.5; 172.8| 238.3; 143.6| 245.3; 144.0| 243.5; 173.2|
|17.  | Dům |  2.5| 154.8; 116.7| 190.1; 116.7| 190.1; 110.2| 154.8; 110.2|
|18.  | Dům |  2.5| 191.5; 116.7| 240.2; 134.3| 242.4; 128.2| 193.7; 110.6|
|19.  | Dům |  3.0| 271.3; 192.3| 273.6; 158.4| 284.2; 159.1| 281.9; 193.0|
|20.  | Dům |  3.0| 264.3; 151.0| 295.8; 152.9| 296.3; 145.4| 264.8; 143.5|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|           T A B U L K A      O B J E K T Ů                              |
|                                                                         |
|      |     |     |      p ů d o r y s   [m]   | Korekce pro             |
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1  |délka|šířka| odraz od stěn [dB]      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1    |Dům  | 12.5|  4 |  151;   64|  140|   11| 3.0                     |
| 2    |Dům  | 25.0|  4 |  108;  116|   82|   11| 3.0                     |
| 3    |Dům  | 25.0|  4 |  333;  181|   34|   13| 3.0                     |
| 4    |Dům  | 25.0|  4 |  173;  353|   52|   12| 3.0                     |
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| 5    |Dům  | 25.0|  4 |  225;  357|   72|   10| 3.0                     |
| 6    |Dům  | 25.0|  4 |  327;  357|   20|   18| 3.0                     |
| 7    |Dům  | 12.5|  4 |  322;  117|   59|   11| 3.0                     |
| 8    |Dům  | 12.5|  4 |   85;  132|   28|   12| 3.0/3.0/3.0/0.0         |
| 9    |Dům  | 12.5|  4 |   92;  142|   27|   11| 3.0/3.0/3.0/0.0         |
|10    |Dům  |  6.0|  4 |  116;  295|   97|   32| 3.0                     |
|11    |Dům  |  6.0|  4 |  334;  313|   59|   58| 3.0                     |
|12    |Dům  |  2.5|  4 |  142;  110|   26|    7| 3.0                     |
|13    |Dům  |  2.5|  4 |  155;  136|   43|    6| 3.0                     |
|14    |Dům  |  2.5|  4 |  198;  171|   38|    7| 3.0                     |
|15    |Dům  |  2.5|  4 |  214;  172|   33|   12| 3.0                     |
|16    |Dům  |  2.5|  4 |  237;  173|   29|    7| 3.0                     |
|17    |Dům  |  2.5|  4 |  155;  117|   35|    7| 3.0                     |
|18    |Dům  |  2.5|  4 |  192;  117|   52|    6| 3.0                     |
|19    |Dům  |  3.0|  4 |  271;  192|   34|   11| 3.0                     |
|20    |Dům  |  3.0|  4 |  264;  151|   32|    7| 3.0                     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+  verze 7.11 normal                 Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: c:\_TEXTY\_\STAVAJICI_DEN.ZAD        Vytištěno: 23.5.2006 13:24

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       |
|                                                                      |
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  1 |   3.0 |   97.6;  131.0 |  59.4 |   0.0 |  59.4 |(     )|        |
|  1 |   9.0 |   97.6;  131.0 |  61.4 |   0.0 |  61.4 |(     )|        |
|  2 |   3.0 |  123.1;   81.3 |  57.2 |   0.0 |  57.2 |(     )|        |
|  2 |   9.0 |  123.1;   81.3 |  59.0 |   0.0 |  59.0 |(     )|        |
|  2 |  20.0 |  123.1;   81.3 |  60.3 |   0.0 |  60.3 |(     )|        |
|  3 |   3.0 |  207.2;   87.1 |  50.1 |   0.0 |  50.1 |(     )|        |
|  3 |   9.0 |  207.2;   87.1 |  55.3 |   0.0 |  55.3 |(     )|        |
|  4 |   3.0 |  319.1;  163.5 |  54.4 |   0.0 |  54.4 |(     )|        |
|  4 |   9.0 |  319.1;  163.5 |  58.4 |   0.0 |  58.4 |(     )|        |
|  4 |  20.0 |  319.1;  163.5 |  60.5 |   0.0 |  60.5 |(     )|        |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

HLUK+  verze 7.11 normal                 Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: c:\_TEXTY\_\STAVAJICI_DEN.ZAD        Vytištěno: 23.5.2006 13:32

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.   AUTOMOBILY: plumovska1                              (V rovině) |
| Počet aut za hodinu:   126.30, podíl nákladních aut:  17 %.          |
|/1 Krajní body: [  90.4, 199.2] [ 102.9, 233.6] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.                              |
|/2 Krajní body: [ 102.9, 233.6] [ 140.4, 235.4] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.                              |
|/3 Krajní body: [ 140.4, 235.4] [ 154.8, 200.6] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.                              |
|/4 Krajní body: [ 154.8, 200.6] [ 483.7, 215.9] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.3 dB.                              |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K2.   AUTOMOBILY: plumovska2                              (V rovině) |
| Počet aut za hodinu:   126.30, podíl nákladních aut:  17 %.          |
|/1 Krajní body: [ 154.4, 200.6] [ 115.9, 171.9] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.                              |
|/2 Krajní body: [ 115.9, 171.9] [  89.9, 198.3] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.                              |
|/3 Krajní body: [  89.9, 198.3] [ -34.0, 192.3] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
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| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.3 dB.                              |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K3.   AUTOMOBILY: anglicka                                (V rovině) |
| Počet aut za hodinu:    11.79, podíl nákladních aut:   8 %.          |
|/1 Krajní body: [ 114.9, 171.4] [ 160.4,  -5.8] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 47.2 dB.                              |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K4.   AUTOMOBILY: j_lady                                  (V rovině) |
| Počet aut za hodinu:    45.33, podíl nákladních aut:   4 %.          |
|/1 Krajní body: [ 103.3, 232.6] [  94.1, 392.7] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 51.9 dB.                              |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+  verze 7.11 normal                 Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: c:\_TEXTY\_\STAVAJICI_DEN.ZAD        Vytištěno: 23.5.2006 13:32

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                          Opis zadání - objekty                          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|     |     |     |                 souřadnice objektu v (m)              |
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|     |     | (m) |  bod č. 1/5 |  bod č. 2/6 |  bod č. 3   |  bod č. 4   |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1.  | Dům | 12.5| 151.1;  64.3| 281.5; 114.8| 285.6; 104.2| 155.2;  53.7|
| 2.  | Dům | 25.0| 108.4; 116.2| 138.1;  40.1| 127.5;  36.0|  97.8; 112.1|
| 3.  | Dům | 25.0| 332.5; 180.7| 334.8; 146.4| 321.4; 145.5| 319.1; 179.8|
| 4.  | Dům | 25.0| 172.9; 352.8| 224.9; 354.2| 225.2; 342.1| 173.2; 340.7|
| 5.  | Dům | 25.0| 225.3; 357.4| 297.7; 359.3| 298.0; 349.1| 225.6; 347.2|
| 6.  | Dům | 25.0| 326.9; 356.5| 327.9; 336.1| 345.5; 337.0| 344.5; 357.4|
| 7.  | Dům | 12.5| 321.8; 117.1| 380.3; 121.3| 381.1; 110.2| 322.6; 106.0|
| 8.  | Dům | 12.5|  85.2; 131.5|  92.2; 112.0| 103.3; 115.8|  91.7; 141.7|
| 9.  | Dům | 12.5|  91.7; 141.7|  64.4; 140.3|  63.4; 129.7|  85.2; 131.5|
|10.  | Dům |  6.0| 116.3; 295.3| 213.3; 298.5| 214.4; 266.0| 117.4; 262.8|
|11.  | Dům |  6.0| 333.9; 313.4| 391.9; 315.7| 394.2; 257.2| 336.2; 254.9|
|12.  | Dům |  2.5| 141.8; 109.7| 141.4; 135.7| 148.3; 135.8| 148.7; 109.8|
|13.  | Dům |  2.5| 154.8; 136.2| 197.5; 137.1| 197.6; 131.1| 154.9; 130.2|
|14.  | Dům |  2.5| 198.0; 171.0| 199.8; 133.4| 206.8; 133.7| 205.0; 171.3|
|15.  | Dům |  2.5| 213.7; 172.3| 215.1; 139.4| 227.2; 139.9| 225.8; 172.8|
|16.  | Dům |  2.5| 236.5; 172.8| 238.3; 143.6| 245.3; 144.0| 243.5; 173.2|
|17.  | Dům |  2.5| 154.8; 116.7| 190.1; 116.7| 190.1; 110.2| 154.8; 110.2|
|18.  | Dům |  2.5| 191.5; 116.7| 240.2; 134.3| 242.4; 128.2| 193.7; 110.6|
|19.  | Dům |  3.0| 271.3; 192.3| 273.6; 158.4| 284.2; 159.1| 281.9; 193.0|
|20.  | Dům |  3.0| 264.3; 151.0| 295.8; 152.9| 296.3; 145.4| 264.8; 143.5|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|           T A B U L K A      O B J E K T Ů                              |
|                                                                         |
|      |     |     |      p ů d o r y s   [m]   | Korekce pro             |
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1  |délka|šířka| odraz od stěn [dB]      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1    |Dům  | 12.5|  4 |  151;   64|  140|   11| 3.0                     |
| 2    |Dům  | 25.0|  4 |  108;  116|   82|   11| 3.0                     |
| 3    |Dům  | 25.0|  4 |  333;  181|   34|   13| 3.0                     |
| 4    |Dům  | 25.0|  4 |  173;  353|   52|   12| 3.0                     |
| 5    |Dům  | 25.0|  4 |  225;  357|   72|   10| 3.0                     |
| 6    |Dům  | 25.0|  4 |  327;  357|   20|   18| 3.0                     |
| 7    |Dům  | 12.5|  4 |  322;  117|   59|   11| 3.0                     |
| 8    |Dům  | 12.5|  4 |   85;  132|   28|   12| 3.0/3.0/3.0/0.0         |
| 9    |Dům  | 12.5|  4 |   92;  142|   27|   11| 3.0/3.0/3.0/0.0         |
|10    |Dům  |  6.0|  4 |  116;  295|   97|   32| 3.0                     |
|11    |Dům  |  6.0|  4 |  334;  313|   59|   58| 3.0                     |
|12    |Dům  |  2.5|  4 |  142;  110|   26|    7| 3.0                     |
|13    |Dům  |  2.5|  4 |  155;  136|   43|    6| 3.0                     |
|14    |Dům  |  2.5|  4 |  198;  171|   38|    7| 3.0                     |
|15    |Dům  |  2.5|  4 |  214;  172|   33|   12| 3.0                     |
|16    |Dům  |  2.5|  4 |  237;  173|   29|    7| 3.0                     |
|17    |Dům  |  2.5|  4 |  155;  117|   35|    7| 3.0                     |
|18    |Dům  |  2.5|  4 |  192;  117|   52|    6| 3.0                     |
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|19    |Dům  |  3.0|  4 |  271;  192|   34|   11| 3.0                     |
|20    |Dům  |  3.0|  4 |  264;  151|   32|    7| 3.0                     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+  verze 7.11 normal                 Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: c:\_TEXTY\_\STAVAJICI_DEN.ZAD        Vytištěno: 23.5.2006 13:32

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C )       |
|                                                                      |
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  1 |   3.0 |   97.6;  131.0 |  51.1 |   0.0 |  51.1 |(     )|        |
|  1 |   9.0 |   97.6;  131.0 |  53.1 |   0.0 |  53.1 |(     )|        |
|  2 |   3.0 |  123.1;   81.3 |  48.7 |   0.0 |  48.7 |(     )|        |
|  2 |   9.0 |  123.1;   81.3 |  50.5 |   0.0 |  50.5 |(     )|        |
|  2 |  20.0 |  123.1;   81.3 |  51.9 |   0.0 |  51.9 |(     )|        |
|  3 |   3.0 |  207.2;   87.1 |  41.8 |   0.0 |  41.8 |(     )|        |
|  3 |   9.0 |  207.2;   87.1 |  47.0 |   0.0 |  47.0 |(     )|        |
|  4 |   3.0 |  319.1;  163.5 |  46.1 |   0.0 |  46.1 |(     )|        |
|  4 |   9.0 |  319.1;  163.5 |  50.1 |   0.0 |  50.1 |(     )|        |
|  4 |  20.0 |  319.1;  163.5 |  52.2 |   0.0 |  52.2 |(     )|        |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Budoucí dopravní situace

HLUK+  verze 7.11 normal                 Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: c:\_TEXTY\_\BUDOUCI_DEN.ZAD          Vytištěno: 23.5.2006 13:37

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.   AUTOMOBILY: plumovska1                              (V rovině) |
| Počet aut za hodinu:   986.85, podíl nákladních aut:  14 %.          |
|/1 Krajní body: [  90.4, 199.2] [ 102.9, 233.6] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 67.9 dB.                              |
|/2 Krajní body: [ 102.9, 233.6] [ 140.4, 235.4] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 67.9 dB.                              |
|/3 Krajní body: [ 140.4, 235.4] [ 154.8, 200.6] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 67.9 dB.                              |
|/4 Krajní body: [ 154.8, 200.6] [ 483.7, 215.9] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 67.6 dB.                              |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K2.   AUTOMOBILY: plumovska2                              (V rovině) |
| Počet aut za hodinu:   986.85, podíl nákladních aut:  14 %.          |
|/1 Krajní body: [ 154.4, 200.6] [ 115.9, 171.9] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 67.9 dB.                              |
|/2 Krajní body: [ 115.9, 171.9] [  89.9, 198.3] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 67.9 dB.                              |
|/3 Krajní body: [  89.9, 198.3] [ -34.0, 192.3] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 67.6 dB.                              |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K3.   AUTOMOBILY: anglicka                                (V rovině) |
| Počet aut za hodinu:    94.11, podíl nákladních aut:   6 %.          |
|/1 Krajní body: [ 114.9, 171.4] [ 160.4,  -5.8] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 55.8 dB.                              |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K4.   AUTOMOBILY: j_lady                                  (V rovině) |
| Počet aut za hodinu:   364.84, podíl nákladních aut:   3 %.          |
|/1 Krajní body: [ 103.3, 232.6] [  94.1, 392.7] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 60.6 dB.                              |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K5.   PARKOVIŠTĚ: parking                                 (V rovině) |
| Počet aut za hodinu:   15.00                                         |
| Kryt vozovky: Ca, F3: 2.0,   sklon vozovky: 0 stupňů                 |
|/1 Krajní body: [ 137.6, 144.1] [ 193.5, 184.5] m.                    |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.1 dB.                              |
|/2 Krajní body: [ 135.6, 181.4] [ 195.5, 147.2] m.                    |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.1 dB.                              |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+  verze 7.11 normal                 Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: c:\_TEXTY\_\BUDOUCI_DEN.ZAD          Vytištěno: 23.5.2006 13:37

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K6.   AUTOMOBILY: prijezd                                 (V rovině) |
| Počet aut za hodinu:     9.42, podíl nákladních aut:   0 %.          |
|/1 Krajní body: [ 165.4, 201.1] [ 186.4, 197.8] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Ca, F3: 2.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 44.9 dB.                              |
|/2 Krajní body: [ 186.4, 197.8] [ 186.9, 188.5] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Ca, F3: 2.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 44.9 dB.                              |
|/3 Krajní body: [ 186.9, 188.5] [ 173.2, 183.5] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Ca, F3: 2.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 44.9 dB.                              |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K7.   AUTOMOBILY: odjezd                                  (V rovině) |
| Počet aut za hodinu:    11.77, podíl nákladních aut:   0 %.          |
|/1 Krajní body: [ 119.8, 152.1] [ 136.9, 153.2] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Ca, F3: 2.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 45.9 dB.                              |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                          Opis zadání - objekty                          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|     |     |     |                 souřadnice objektu v (m)              |
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
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|     |     | (m) |  bod č. 1/5 |  bod č. 2/6 |  bod č. 3   |  bod č. 4   |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1.  | Dům | 12.5| 151.1;  64.3| 281.5; 114.8| 285.6; 104.2| 155.2;  53.7|
| 2.  | Dům | 25.0| 108.4; 116.2| 138.1;  40.1| 127.5;  36.0|  97.8; 112.1|
| 3.  | Dům | 25.0| 332.5; 180.7| 334.8; 146.4| 321.4; 145.5| 319.1; 179.8|
| 4.  | Dům | 25.0| 172.9; 352.8| 224.9; 354.2| 225.2; 342.1| 173.2; 340.7|
| 5.  | Dům | 25.0| 225.3; 357.4| 297.7; 359.3| 298.0; 349.1| 225.6; 347.2|
| 6.  | Dům | 25.0| 326.9; 356.5| 327.9; 336.1| 345.5; 337.0| 344.5; 357.4|
| 7.  | Dům | 12.5| 321.8; 117.1| 380.3; 121.3| 381.1; 110.2| 322.6; 106.0|
| 8.  | Dům | 12.5|  85.2; 131.5|  92.2; 112.0| 103.3; 115.8|  91.7; 141.7|
| 9.  | Dům | 12.5|  91.7; 141.7|  64.4; 140.3|  63.4; 129.7|  85.2; 131.5|
|10.  | Dům |  6.0| 116.3; 295.3| 213.3; 298.5| 214.4; 266.0| 117.4; 262.8|
|11.  | Dům |  6.0| 333.9; 313.4| 391.9; 315.7| 394.2; 257.2| 336.2; 254.9|
|12.  | Dům |  2.5| 141.8; 109.7| 141.4; 135.7| 148.3; 135.8| 148.7; 109.8|
|13.  | Dům |  2.5| 154.8; 136.2| 197.5; 137.1| 197.6; 131.1| 154.9; 130.2|
|14.  | Dům |  2.5| 198.0; 171.0| 199.8; 133.4| 206.8; 133.7| 205.0; 171.3|
|15.  | Dům |  2.5| 213.7; 172.3| 215.1; 139.4| 227.2; 139.9| 225.8; 172.8|
|16.  | Dům |  2.5| 236.5; 172.8| 238.3; 143.6| 245.3; 144.0| 243.5; 173.2|
|17.  | Dům |  2.5| 154.8; 116.7| 190.1; 116.7| 190.1; 110.2| 154.8; 110.2|
|18.  | Dům |  2.5| 191.5; 116.7| 240.2; 134.3| 242.4; 128.2| 193.7; 110.6|
|19.  | Dům |  3.0| 271.3; 192.3| 273.6; 158.4| 284.2; 159.1| 281.9; 193.0|
|20.  | Dům |  3.0| 264.3; 151.0| 295.8; 152.9| 296.3; 145.4| 264.8; 143.5|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|           T A B U L K A      O B J E K T Ů                              |
|                                                                         |
|      |     |     |      p ů d o r y s   [m]   | Korekce pro             |
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1  |délka|šířka| odraz od stěn [dB]      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1    |Dům  | 12.5|  4 |  151;   64|  140|   11| 3.0                     |
| 2    |Dům  | 25.0|  4 |  108;  116|   82|   11| 3.0                     |
| 3    |Dům  | 25.0|  4 |  333;  181|   34|   13| 3.0                     |
| 4    |Dům  | 25.0|  4 |  173;  353|   52|   12| 3.0                     |
| 5    |Dům  | 25.0|  4 |  225;  357|   72|   10| 3.0                     |
| 6    |Dům  | 25.0|  4 |  327;  357|   20|   18| 3.0                     |
| 7    |Dům  | 12.5|  4 |  322;  117|   59|   11| 3.0                     |
| 8    |Dům  | 12.5|  4 |   85;  132|   28|   12| 3.0/3.0/3.0/0.0         |
| 9    |Dům  | 12.5|  4 |   92;  142|   27|   11| 3.0/3.0/3.0/0.0         |
|10    |Dům  |  6.0|  4 |  116;  295|   97|   32| 3.0                     |
|11    |Dům  |  6.0|  4 |  334;  313|   59|   58| 3.0                     |
|12    |Dům  |  2.5|  4 |  142;  110|   26|    7| 3.0                     |
|13    |Dům  |  2.5|  4 |  155;  136|   43|    6| 3.0                     |
|14    |Dům  |  2.5|  4 |  198;  171|   38|    7| 3.0                     |
|15    |Dům  |  2.5|  4 |  214;  172|   33|   12| 3.0                     |
|16    |Dům  |  2.5|  4 |  237;  173|   29|    7| 3.0                     |
|17    |Dům  |  2.5|  4 |  155;  117|   35|    7| 3.0                     |
|18    |Dům  |  2.5|  4 |  192;  117|   52|    6| 3.0                     |
|19    |Dům  |  3.0|  4 |  271;  192|   34|   11| 3.0                     |
|20    |Dům  |  3.0|  4 |  264;  151|   32|    7| 3.0                     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       |
|                                                                      |
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  1 |   3.0 |   97.6;  131.0 |  59.5 |   0.0 |  59.5 |(     )|        |
|  1 |   9.0 |   97.6;  131.0 |  61.5 |   0.0 |  61.5 |(     )|        |
|  2 |   3.0 |  123.1;   81.3 |  57.2 |   0.0 |  57.2 |(     )|        |
|  2 |   9.0 |  123.1;   81.3 |  59.0 |   0.0 |  59.0 |(     )|        |
|  2 |  20.0 |  123.1;   81.3 |  60.3 |   0.0 |  60.3 |(     )|        |
|  3 |   3.0 |  207.2;   87.1 |  50.2 |   0.0 |  50.2 |(     )|        |
|  3 |   9.0 |  207.2;   87.1 |  55.4 |   0.0 |  55.4 |(     )|        |
|  4 |   3.0 |  319.1;  163.5 |  54.4 |   0.0 |  54.4 |(     )|        |
|  4 |   9.0 |  319.1;  163.5 |  58.4 |   0.0 |  58.4 |(     )|        |
|  4 |  20.0 |  319.1;  163.5 |  60.5 |   0.0 |  60.5 |(     )|        |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.   AUTOMOBILY: plumovska1                              (V rovině) |
| Počet aut za hodinu:   126.30, podíl nákladních aut:  17 %.          |
|/1 Krajní body: [  90.4, 199.2] [ 102.9, 233.6] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.                              |
|/2 Krajní body: [ 102.9, 233.6] [ 140.4, 235.4] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.                              |
|/3 Krajní body: [ 140.4, 235.4] [ 154.8, 200.6] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.                              |
|/4 Krajní body: [ 154.8, 200.6] [ 483.7, 215.9] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.3 dB.                              |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K2.   AUTOMOBILY: plumovska2                              (V rovině) |
| Počet aut za hodinu:   126.30, podíl nákladních aut:  17 %.          |
|/1 Krajní body: [ 154.4, 200.6] [ 115.9, 171.9] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.                              |
|/2 Krajní body: [ 115.9, 171.9] [  89.9, 198.3] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.                              |
|/3 Krajní body: [  89.9, 198.3] [ -34.0, 192.3] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.3 dB.                              |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K3.   AUTOMOBILY: anglicka                                (V rovině) |
| Počet aut za hodinu:    11.79, podíl nákladních aut:   8 %.          |
|/1 Krajní body: [ 114.9, 171.4] [ 160.4,  -5.8] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 47.2 dB.                              |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K4.   AUTOMOBILY: j_lady                                  (V rovině) |
| Počet aut za hodinu:    45.33, podíl nákladních aut:   4 %.          |
|/1 Krajní body: [ 103.3, 232.6] [  94.1, 392.7] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 51.9 dB.                              |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K5.   PARKOVIŠTĚ: parking                                 (V rovině) |
| Počet aut za hodinu:   15.00                                         |
| Kryt vozovky: Ca, F3: 2.0,   sklon vozovky: 0 stupňů                 |
|/1 Krajní body: [ 137.6, 144.1] [ 193.5, 184.5] m.                    |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.1 dB.                              |
|/2 Krajní body: [ 135.6, 181.4] [ 195.5, 147.2] m.                    |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.1 dB.                              |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K6.   AUTOMOBILY: prijezd                                 (V rovině) |
| Počet aut za hodinu:     1.16, podíl nákladních aut:   0 %.          |
|/1 Krajní body: [ 165.4, 201.1] [ 186.4, 197.8] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Ca, F3: 2.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 35.8 dB.                              |
|/2 Krajní body: [ 186.4, 197.8] [ 186.9, 188.5] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Ca, F3: 2.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
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| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 35.8 dB.                              |
|/3 Krajní body: [ 186.9, 188.5] [ 173.2, 183.5] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Ca, F3: 2.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 35.8 dB.                              |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K7.   AUTOMOBILY: odjezd                                  (V rovině) |
| Počet aut za hodinu:     1.45, podíl nákladních aut:   0 %.          |
|/1 Krajní body: [ 119.8, 152.1] [ 136.9, 153.2] m.                    |
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Ca, F3: 2.0    Křižovatka: ne   |
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 36.8 dB.                              |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                          Opis zadání - objekty                          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|     |     |     |                 souřadnice objektu v (m)              |
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|     |     | (m) |  bod č. 1/5 |  bod č. 2/6 |  bod č. 3   |  bod č. 4   |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1.  | Dům | 12.5| 151.1;  64.3| 281.5; 114.8| 285.6; 104.2| 155.2;  53.7|
| 2.  | Dům | 25.0| 108.4; 116.2| 138.1;  40.1| 127.5;  36.0|  97.8; 112.1|
| 3.  | Dům | 25.0| 332.5; 180.7| 334.8; 146.4| 321.4; 145.5| 319.1; 179.8|
| 4.  | Dům | 25.0| 172.9; 352.8| 224.9; 354.2| 225.2; 342.1| 173.2; 340.7|
| 5.  | Dům | 25.0| 225.3; 357.4| 297.7; 359.3| 298.0; 349.1| 225.6; 347.2|
| 6.  | Dům | 25.0| 326.9; 356.5| 327.9; 336.1| 345.5; 337.0| 344.5; 357.4|
| 7.  | Dům | 12.5| 321.8; 117.1| 380.3; 121.3| 381.1; 110.2| 322.6; 106.0|
| 8.  | Dům | 12.5|  85.2; 131.5|  92.2; 112.0| 103.3; 115.8|  91.7; 141.7|
| 9.  | Dům | 12.5|  91.7; 141.7|  64.4; 140.3|  63.4; 129.7|  85.2; 131.5|
|10.  | Dům |  6.0| 116.3; 295.3| 213.3; 298.5| 214.4; 266.0| 117.4; 262.8|
|11.  | Dům |  6.0| 333.9; 313.4| 391.9; 315.7| 394.2; 257.2| 336.2; 254.9|
|12.  | Dům |  2.5| 141.8; 109.7| 141.4; 135.7| 148.3; 135.8| 148.7; 109.8|
|13.  | Dům |  2.5| 154.8; 136.2| 197.5; 137.1| 197.6; 131.1| 154.9; 130.2|
|14.  | Dům |  2.5| 198.0; 171.0| 199.8; 133.4| 206.8; 133.7| 205.0; 171.3|
|15.  | Dům |  2.5| 213.7; 172.3| 215.1; 139.4| 227.2; 139.9| 225.8; 172.8|
|16.  | Dům |  2.5| 236.5; 172.8| 238.3; 143.6| 245.3; 144.0| 243.5; 173.2|
|17.  | Dům |  2.5| 154.8; 116.7| 190.1; 116.7| 190.1; 110.2| 154.8; 110.2|
|18.  | Dům |  2.5| 191.5; 116.7| 240.2; 134.3| 242.4; 128.2| 193.7; 110.6|
|19.  | Dům |  3.0| 271.3; 192.3| 273.6; 158.4| 284.2; 159.1| 281.9; 193.0|
|20.  | Dům |  3.0| 264.3; 151.0| 295.8; 152.9| 296.3; 145.4| 264.8; 143.5|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|           T A B U L K A      O B J E K T Ů                              |
|                                                                         |
|      |     |     |      p ů d o r y s   [m]   | Korekce pro             |
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1  |délka|šířka| odraz od stěn [dB]      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1    |Dům  | 12.5|  4 |  151;   64|  140|   11| 3.0                     |
| 2    |Dům  | 25.0|  4 |  108;  116|   82|   11| 3.0                     |
| 3    |Dům  | 25.0|  4 |  333;  181|   34|   13| 3.0                     |
| 4    |Dům  | 25.0|  4 |  173;  353|   52|   12| 3.0                     |
| 5    |Dům  | 25.0|  4 |  225;  357|   72|   10| 3.0                     |
| 6    |Dům  | 25.0|  4 |  327;  357|   20|   18| 3.0                     |
| 7    |Dům  | 12.5|  4 |  322;  117|   59|   11| 3.0                     |
| 8    |Dům  | 12.5|  4 |   85;  132|   28|   12| 3.0/3.0/3.0/0.0         |
| 9    |Dům  | 12.5|  4 |   92;  142|   27|   11| 3.0/3.0/3.0/0.0         |
|10    |Dům  |  6.0|  4 |  116;  295|   97|   32| 3.0                     |
|11    |Dům  |  6.0|  4 |  334;  313|   59|   58| 3.0                     |
|12    |Dům  |  2.5|  4 |  142;  110|   26|    7| 3.0                     |
|13    |Dům  |  2.5|  4 |  155;  136|   43|    6| 3.0                     |
|14    |Dům  |  2.5|  4 |  198;  171|   38|    7| 3.0                     |
|15    |Dům  |  2.5|  4 |  214;  172|   33|   12| 3.0                     |
|16    |Dům  |  2.5|  4 |  237;  173|   29|    7| 3.0                     |
|17    |Dům  |  2.5|  4 |  155;  117|   35|    7| 3.0                     |
|18    |Dům  |  2.5|  4 |  192;  117|   52|    6| 3.0                     |
|19    |Dům  |  3.0|  4 |  271;  192|   34|   11| 3.0                     |
|20    |Dům  |  3.0|  4 |  264;  151|   32|    7| 3.0                     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C )       |
|                                                                      |
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  1 |   3.0 |   97.6;  131.0 |  51.5 |   0.0 |  51.5 |(     )|        |
|  1 |   9.0 |   97.6;  131.0 |  53.3 |   0.0 |  53.3 |(     )|        |
|  2 |   3.0 |  123.1;   81.3 |  48.8 |   0.0 |  48.8 |(     )|        |
|  2 |   9.0 |  123.1;   81.3 |  50.7 |   0.0 |  50.7 |(     )|        |
|  2 |  20.0 |  123.1;   81.3 |  52.2 |   0.0 |  52.2 |(     )|        |
|  3 |   3.0 |  207.2;   87.1 |  42.1 |   0.0 |  42.1 |(     )|        |
|  3 |   9.0 |  207.2;   87.1 |  47.5 |   0.0 |  47.5 |(     )|        |
|  4 |   3.0 |  319.1;  163.5 |  46.1 |   0.0 |  46.1 |(     )|        |
|  4 |   9.0 |  319.1;  163.5 |  50.1 |   0.0 |  50.1 |(     )|        |
|  4 |  20.0 |  319.1;  163.5 |  52.2 |   0.0 |  52.2 |(     )|        |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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1. Úvod

Tato rozptylová studie byla zpracována na základě objednávky investora stavby Města Prostějov, Nám.
T.G. Masaryka 12-14, 796 01 Prostějov, jako příloha oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o
posuzování vlivů na životní prostředí.

Výpočtově je hodnocena změna stávající imisní zátěže NO2 z provozu předmětného parkoviště.
Uvažovanými zdroji byla automobilová doprava na příjezdové komunikaci a na ploše parkoviště.

Výpočet byl proveden pro jednu variantu – realizace stavby.

Stávající úroveň imisní zátěže v hodnoceném území byla vyhodnocena na základě měření na stanici
imisního monitoringu č. 1133 – Prostějov (cca 1,5 km vzdálené).

2. Charakteristika území

Posuzovaná stavba je navržena do blízkosti okružní křižovatky ulic Anglická a Plumlovské v Prostějově.
Terén zájmového území se mírně svažuje k východu. V blízkosti záměru se nachází obytná zástavba.

3. Metoda výpočtu očekávaného znečištění

3.1. Použitá metodika

Výpočet imisní zátěže škodlivinami byl prováděn, s ohledem na stávající imisní limity, podle metodiky
SYMOS ve formě výpočtového programu SYMOS 97 verze 2003 (IDEA-ENVI s.r.o.), kdy výsledkem
výpočtu byly průměrné roční koncentrace a maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého (NO2).
Výsledky výpočtu byly porovnávány se stávajícími platnými imisními limity.

Výpočet je proveden pro stávající stav a pro stav po realizaci stavby, bez uvažování stávajících bodových
zdrojů znečišťování.

3.2. Použité imisní limity

3.2.1. Imisní limity a meze tolerance pro oxid dusičitý (NO2)

Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v nařízení vlády č. 350/2002 Sb.:

Účel
vyhlášení

Parametr / Doba
průměrování

Hodnota imisního limitu Mez tolerance Datum, do něhož
musí být limit splněn

Ochrana
zdraví lidí

Aritmetický průměr
/ 1 h

200 µg.m-3, nesmí být
překročena více než 18krát

za kalendářní rok

80 µg.m-3 1.1.2010

Ochrana
zdraví lidí

Aritmetický průměr
/ Kalendářní rok

40 µg.m-3 16 µg.m-3 1.1.2010

Při vyhodnocení výsledku výpočtu nebyla mez tolerance uplatňována.
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4. Vstupní data

4.1. Definice zájmového území

Zájmové území je vymezeno obdélníkem o rozměrech 1600 x 1600 m orientovaným podle souřadnic
JSTK. Tento prostor zahrnuje potenciálně dotčenou část města Prostějov. Podrobněji je vymezení
zájmového území zřejmé z následujícího obrázku.

4.2. Data o zdrojích znečišťování ovzduší

Hodnocený záměr zahrnuje výstavbu parkoviště pro 119 osobních vozidel. Podrobněji je záměr popsán v
příslušných kapitolách oznámení.

4.2.1. Hodnocené zdroje

Jako plošný zdroj byly uvažovány parkoviště s 119 parkovacími místy pro osobní vozidla a denní
intenzitou 180 příjezdů (a stejný počet odjezdů) osobních vozidel denně.

Jako liniový zdroj znečišťování byly ve výpočtu uvažovány osobní automobily přijíždějící k parkovišti po ul
Plumlovslé a ul. Anglické. Předpokládaná celková intenzita osobní dopravy 180 pohybů (příjezdů a
odjezdů) denně rozložená na navazující síť komunikací.
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Použité emisní faktory
Pro výpočet emisí NOx produkovaných motory vozidel byly využity emisní faktory získané pomocí
programu MEFA 02 doporučeném ministerstvem životního prostředí.

4.3. Meteorologická data

Pro výpočet byla použita podrobná větrná růžice vytvořená ČHMÚ Praha, oddělením modelování a
expertíz.

Souhrn této růžice je uveden v následující tabulce:
m.s-1 N NE E SE S SW W NW Calm Součet
1,7   5,03   5,01   3,82   4,72   5,31   3,86   3,17   9,27   8,78   48,97
5,0   4,80   4,38   1,98   3,79   8,66   4,69   3,16  13,07   44,53
11,0   0,17   0,34   0,09   0,30   2,51   1,20   0,72   1,17    6,50

součet  10,00   9,73   5,89   8,81  16,48   9,75   7,05  23,51    8,78  100,00
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4.4. Poloha výpočtových bodů

Výpočet byl proveden pro pravidelnou síť referenčních bodů vzdálených od sebe 50 m. Ve všech bodech
pravidelné sítě byl výpočet prováděn ve výšce cca 1 m nad terénem.

Dále byl výpočet proveden pro 2 referenční body mimo pravidelnou síť navržených do prostoru oken (v
nejvyšším podlaží) nejbližších obytných objektů:

RB 1 Anenská 54
RB 2 Holadská 1

Poloha referenčních bodů je zřejmá z následujícího obrázku:
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5. Analýza a zhodnocení modelové imisní situace

Výpočty jsou zpracovány pro oxid dusičitý NO2, který je v případě automobilové dopravy rozhodnou
škodlivinou, u níž dochází nejdříve k překročení imisního limitu.

Jak již bylo uvedeno v úvodu, předmětem výpočtu této rozptylové studie bylo zjištění příspěvku imisní
zátěže oxidy dusíku v důsledku provozu vozidel využívající parkoviště. Níže presentované výsledky
představují imisní ovlivnění provozem parkoviště bez započtení pozaďové imisní zátěže stávajících
bodových zdrojů. Vyhodnocení celkové imisní zátěže hodnoceného území je provedeno v další části této
studie.

5.1. Příspěvek k imisní zátěži oxidem dusičitým

5.1.1. Roční průměrné koncentrace

Příspěvek k průměrné roční koncentraci NO2 způsobený provozem dosahuje cca 0,15 µg.m-3, tedy do
0,4 % imisního limitu (40 µg.m-3). Nejvyšší příspěvek je dosahován v prostoru parkoviště. V ostatních
částech zájmového území vychází příspěvky průměrné roční koncentrace pod 0,1 µg.m-3.

Ve všech případech tedy jde o hodnoty pod hodnotu imisního limitu pro průměrné roční koncentrace
(LV=40 µg.m-3). Pole rozložení koncentrací je zřejmé z přiloženého obrázku:

Provoz záměrem vyvolané automobilové dopravy nezpůsobí významnou změnu stávající imisní zátěže
hodnoceného území.
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5.1.2. Maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace

Příspěvek maximální hodinové koncentrace NO2 způsobený provozem navrhovaného parkoviště dosahuje
cca 0,8 µg.m-3, tedy 0,4 % imisního limitu (LV=200 µg.m-3). Toto maximum je dosahováno v blízkosti
vlastního parkoviště a u ul. Plumlovslé a ul. Anglické.

V ostatních částech zájmového území je příspěvek maximální hodinové koncentrace nižší (do 0,6 µg.m-3).

Pole rozložení koncentrací je zřejmé z přiloženého obrázku:

Provoz automobilové dopravy využívající parkoviště nebude způsobovat překračování imisních limitů ani
výrazně neovlivní celkovou imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2).

5.1.3. Imisní koncentrace v prostoru nejbližších obytných objektů

Příspěvek imisní zátěže v prostoru oken v nejvyšším podlaží nejbližších obytných domů je uveden
v následující tabulce:

Bod č. Adresa roční průměr
(µg.m-3)

hodinové maximum
(µg.m-3)

RB 1 Anenská 54 0,080 0,4
RB 2 Holadská 1 0,047 0,4

Imisní limit 40,0 200,0
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6. Analýza a zhodnocení reálné imisní situace

Pro účely celkového zhodnocení imisní zátěže zájmového území uvažujeme, s ohledem na druh
posuzovaného záměru, především stávající zátěží oxidem dusičitým (NO2).

V hodnoceném území (ani v jeho okolí) se soustavně nevyhodnocuje kvalita ovzduší, proto pro popis
stávající úrovně imisní zátěže využíváme údaje (za rok 2005) z nejbližší stanici imisního monitoringu č.
1133 - Prostějov (cca 1,5 km vzdálené):

NO2

průměrná roční koncentrace (µg.m-3) 24,6
hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m-3) 40
maximální naměřená denní koncentrace (µg.m-3) 84,2
datum naměření maxima v daném roce 16.3.
hodnota denního imisního limitu  IHd (µg.m-3) -
maximální naměřená denní koncentrace (µg.m-3) 127,4
datum naměření maxima v daném roce 3.3.
hodnota hodinového imisního limitu  IHh (µg.m-3) (200)

Z výše uvedených hodnot vyplývá, že imisní zátěž oxidy dusíku je v okolí měřící stanice relativně nízká,
průměrné roční hodnoty oxidu dusičitého (NO2) se pohybují na úrovni 62 % hodnoty imisního limitu,
maximální hodinové koncentrace dosahují 64 % hodnoty imisního limitu.

Z výsledků výpočtů presentovaných v předchozích kapitolách je zřejmé, že nejvyšší nárůst imisní zátěže
oxidem dusičitým (NO2) bude v prostoru parkoviště a podél příjezdových tras.

Přírůstek průměrné roční koncentrace zde bude dosahovat maximálně 0,15 µg.m-3, při uvažování stávající
imisní zátěži (z ostatních zdrojů) v tomto prostoru na stejné úrovni jako za současného stavu, je možné
považovat budoucí celkovou imisní zátěž ze podlimitní.

Přírůstek maximální hodinové koncentrace bude dosahovat maximálně 0,8 µg.m-3, při uvažování stávající
pozaďové zátěže taktéž předpokládáme celkovou imisní zátěž ze podlimitní.

Při hodnocení maxim hodinových koncentrací nepředpokládáme překročení limitních hodnot.
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7. Závěr

Příspěvek provozu automobilové dopravy využívající parkoviště po realizaci předmětné stavby způsobí
mírný nárůst imisní zátěže v blízkosti samotného parkoviště. Toto navýšení však bude velmi malé a
významně nezmění stávající imisní zatížení hodnoceného území.

Vypočtené průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého, včetně započtené předpokládané stávající imisní
zátěže, nebudou dosahovat hodnot imisního limitu pro průměrné roční koncentrace.

V případě maximální krátkodobé imisní zátěže nepředpokládáme v hodnoceném území dosažení či
překročení hodnoty pro krátkodobá maxima imisní zátěže oxidem dusičitým.

V Brně 31.5.2006

………………………………………………….

ing. Pavel Cetl

autorizovaná osoba
pro výpočet rozptylových studií
číslo autorizace 3151/740/03
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Příloha: Kopie osvědčení o autorizaci

Tabelární výsledky výpočtu nejsou vzhledem k jejich rozsahu přikládány a nacházejí se v archivu
zpracovatele této studie.
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