Krajský

úøad Pardubického

kraje

odbor životního prostøedí a zemìdìlství
Èíslo jednací: OŽPZ/2697/04/FE
Vyøizuje:
Ing. Felcman
Telefon:
466026417

Datum

18.3.2004

podle § 7 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a
o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní
prostøedí)
l.Qmtjfikaèní

Ú(~

Název:
"Silnice

1/2 Pardubice,

Jihovýchodní

obchvat,

1. etapa"

Kapacita zámìru:

Jedná se o novostavbu silnice I. tøídy è. 1/2 kategorie S 11,5/80, délky
3,1 km. Rozsah stavby je vymezen napojením silnice 1/2 na silnici 11/324
na zaèátku úseku a na silnici 11/322(ulici Prùmyslovou) na konci úseku.
Zároveò s výstavbou silnice 1/2 budou realizovány nezbytné úpravy
souvisejících silnic 111/34028Pardubice -Nemošice,
111/34026Pardubice
-Nemošice
a rekonstrukce ulice K Židovskému høbitovu a její napojení
na silnici 1/2 v prostoru na levém bøehu Chrudimky. Soubìžnì se silnicí
1/2 (za hranou pøíkopu) je vedena nová cyklotrasa. Rekonstruovaná ulice
k Židovskému høbitovu je doplnìna o jednostranný sdružený pás pro
pìší a cyklisty s napojením na stávající cyklotrasu. Souèástí stavby jsou
pøeložky a úpravy dotèených inženýrských sítí, protihlukové stìny,
vegetaèní úpravy stavby apod.

Charakter

Posuzovaná silnice 1/2 umožní propojení dvou radiálních komunikací,
které pøivádìjí do Pardubic tranzitní, zdrojovou a cílovou dopravu od jihu
(silnice 1/37 ze smìru od Chrudimi) a východní (silnice 11/322)ze smìru
od Dašic, v trase vedené mimo zastavìnou èást mìsta.

zámìru:

Umístìni:

kraj:
Pardubický kraj
obec: Pardubice
kat. území: Pardubice, Pardubièky, Dražkovice, Nemošice

Zahájení:

2005

Oznamovatel:

Statutární mìsto Pardubice

Ukonèení:

1

2006

Souhrnné

vypoøádání pøipomínek:

V zákonné lhùtì byly k zahájenému zjiš•ovacímu øízení vedeného dle § 7 zákona è.
100/2001 Sb., zámìru
"Silnice
1/2 Pardubice,
Jihovýchodní
obchvat,
1. etapa"
povìøenému úøadu tj. Krajskému úøadu Pardubického kraje od obeslaných úèastníkù øízení
doruèeno celkem 5 vyjádøení a stanovisek. Obdržené pøipomínky se týkají pøedevším hluku,
odpadù, ochrany pøírody a ochrany vod. V pøipomínkách jsou uvedeny pøedevším povinnosti
vyplývající z pøíslušných zákonù na ochranu životního prostøedí.

Souhrn:
Po zhodnocení došlých pøipomínek k zahájenému zjiš•ovacímu øízení "Silnice
1/2
Pardubice, Jihovýchodní
obchvat, 1. etapa"
Krajský úøad Pardubického kraje konstatuje,
že se neobjevily pøipomínky takového charakteru, které by vedly k pokraèování procesu podle
tohoto zákona.
Žádný z úèastníkù øízení nepožadoval za nutné pokraèovat v projednávání pøedmìtné
akce v režimu zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí.
Oznamovateli
se doporuèuje,
aby se pøi projednávání dalších stupòù pøípravy
pøedmìtného zámìru podle jiných právních pøedpisù, zejména stavebních, ochrany životního
prostøedí a ochrany zdraví øídil mimo jiné i pøipomínkami resp. doporuèeními uvedenými
v pøiložených vyjádøeních.

Závìr:
Zámìr "Silnice 1/2 Pardubice, Jihovýchodní
obchvat, 1. etapa" naplòuje dikci bodu
9.1 Novostavby a rekonstrukce silnic o šíøi vìtší než 10 m, kategorie II pøílohy è. 1
k citovanému zákonu. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjiš•ovací øízení, jehož
cílem bylo zjištìní, zda zámìr bude posuzován podle citovaného zákona.
Na základì zjiš•ovacího øízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel
pøíslušný orgán k závìru, že zámìr "Silnice 1/2 Pardubice, Jihovýchodní
obchvat, 1.
etapa" nebude posuzován podle citovaného zákona.
Podmínky,
které budou
respektovány
v násiledujících
projektové dokumentace,
realizace zámìru a provozu vlastního
správních øízeních:

stupních
pøípravné a
zámìru a v návazných

Pro fázi pøípravy:
.V

dalších stupních projektové pøípravy doporuèujeme stanovit konkrétní místa, nádoby a
systém pro sbìr, odvoz a zneškodnìní
vodám ze všech uvažovaných

odpadù kategorie N a pro ostatní látky škodlivé

aktivit v rámci výstavby. To se týká nejen odpadù pøi

výstavbì vzniklých, ale i odpadù pøípadnì nalezených pøi výstavbì.
.Citlivì

stanovit místa pøechodných deponií pùdy,

výkopových

materiálù

respektive

materiálù z demolic; preferovat systém bez meziskládek; deponie skrývkových materiálù,
které nebudou bezprostøednì využity do 6-ti týdnù od vlastní skrývky budou osety
travinami, aby nedošlo k zaplevelení pozemkù.
.Vliv

na povrchové

vody eliminovat vhodnými projekèními a realizaèními

pøijetím úèinného a funkèního havarijního plánu zkolaudované

opatøeními s

stavby se zapracováním

èinností regionálních záchranných jednotek.
.Akumulaèní

kapacitu

deš•ového

odluèovaèe

v pøípadì havárie schopen bezpeènì

001

je nutno navrhnou

tak,

aby byl

pojmout veškerý objem vozidla pøevážejícího látky

nebezpeèné vodám.
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V dalších stupních projektové dokumentace
vozidel vyjíždìjících

konkretizovat pøedpokládaná místa oplachu

na veøejné komunikace ze staveniš• vèetnì návrhu zaøízení na mytí

vozidel.
V dalších stupních projektové dokumentace

bude øešeno zabezpeèení

staveniš• proti

úniku nebezpeèných látek
Zaøízení staveniš• budou vybavena dostateèným množstvím chemických WC; v pøípadì
jiného øešení likvidace

splaškových

vod bude pøedložen pøíslušnému vodoprávnímu

úøadu návrh na øešení jejich likvidace.
Zaøízení staveništì

navrhovat pøednostnì na ostatních plochách, pøesuny hmot provádìt

po stávajících komunikacích nebo v trase budovaného obchvatu 1/2.
V prostoru infiltraèního pásma na levém bøehu Chrudimky øešit odvádìní
z povrchu komunikace

prostøednictvím tìsných

deš•ových vod

pøíkopù nebo kanalizace,

nepoèítat se

zasakováním do podzemních vod.
Na øece Chrudimce vybudovat most prostupný pro obratlovce a pro prùchod regionálního
biokoridoru.
V prostoru mokøadu v km cca 2,700 -2,750

vybudovat pøemostìní

pro spojení obou

èástí mokøadu pro ochranu hnízdištì mizejícího druhu bahòáka (èejka chocholatá).
Pøi výsadbách podél komunikace preferovat keøové patro domácího pùvodu.
Zpracovat

projekt ozelenìní

krajiny a co nejmenšího

s cílem pøirozeného zaèlenìní

rozšíøení silnice

vlivu na krajinný ráz. Použít pouze domácí

1/37 do

druhy døevin,

preferovat keøové patro.
Pro fázi výstavby:
V rámci žádosti

o kolaudaci

stavby pøedložit specifikaci

druhù a množství

odpadù

vzniklých v procesu výstavby (evidence odpadù) a doložit zpùsob jejich likvidace.
Pøi výstavbì

budou respektovány

požadavky naøízení vlády è. 502/2000, tj. zejména

omezení hluèných prací na dobu od 7 do 21 hod a respektování

hlukových limitù pro

stavební práce dle uvedeného naøízení.
Minimalizovat

zásoby sypkých stavebních

prašnosti; vlastní zemní práce provádìt

materiálù

stavby bude v pøípadì nutnosti eliminovat sekundární
prostoru staveništì,
Protihluková

potenciálních

nezbytnì

zdrojù

nutném; dodavatel

prašnost pravidelným

kropením

deponií zemin a stavebních komunikací.

Dle projektové dokumentace
o

a ostatních

vždy v rozsahu

stìna

realizovat následující protihlukové stìny:

A -vpravo

prodloužena o nábìhové

ve smìru

stanièení

vypoètené

délky

304 m -

klíny na obou koncích o 4,0 a 6,0 m na délku 314 m. Stìna

je ukonèena na mostì pøes Chrudimku a pøechází do zábradlí s plnou výplní. Výška
stìny je promìnná
o

2 -3 m. Plocha stìny 850 m2.

Protihluková

stìna

B -vlevo

nábìhovými

klíny na obou stranách prodloužena o 8,0 a 6,0 m na délku 226 m.

Výška stìny je promìnná
o

ve smìru

stanièení

vypoètené

délky 210m

-

3,5 -4,0 -3,5 m, plocha stìny je 810m2.

Protihlukové stìny je nutno øešit tak, aby se esteticky zaèlenily do krajiny, z pøírodì
blízkých materiálù s pohltivou úpravou, pokud možno s ozelenìním.
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Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi mus í být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapù
ropných látek; v pøípadì úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná
zemina neprodlenì
Bìhem

odstranìna

a uložena na lokalitì urèené k tìmto úèelùm.

výstavby musí být sejmuta ornice a podornièní vrstva. Tyto budou využity v

dalších fázích výstavby k rekultivacím záøezù, násypù a doèasnì zabraných ploch, resp.
s nimi bude naloženo v souladu s rozhodnutím pøíslušného orgánu ochrany
zemìdìlského

pùdního fondu.

Odkryté plochy musí být rekultivovány co nejrychleji, aby nedocházelo ke zbyteèným
erozním projevùm a související prašnosti a splachùm horninových materiálù do vodoteèí.
Zajistit ochranu všech mimolesních

porostù døevin v kontaktu se stavebními pracemi,

které podle doložení nezbytnì nutného rozsahu kácení mohou zùstat zachovány.
V pøípadì

nálezu

chránìných

živoèichù

v prostoru

zasaženém

v souladu s legislativou (žádost dle zák. è. 114/1992 Sb., o ochranì

stavbou

postupovat

pøírody a krajiny) a

dle podmínek stanovených pøíslušným úøadem (napø. zajistit jejich záchranu a pøesun na
náhradní stanovištì).
Rozhodující

kácení stromù a skrývkové práce provádìt v období vegetaèního klidu.

Dle požadavkù pøíslušného orgánu provést náhradní výsadbu, v maximální míøe provést
pøesazení zelenì.
Vlastní stavbu realizovat v co nejkratším èase s tìžištìm
Pøi provádìní

zemních

prací se dùslednì

památkové péèi ve znìní

prací mimo vegetaèní sezónu

øídit zákonem

è. 20/1987 Sb., o státní

zákona è. 242/1992 Sb, § 23, odst. 2. Jedná se zejména o

povinnost hlásit pøípadný archeologický nález.
Pro fázi provozu:
Funkci monitorovacího systému bude plnit soustava vrtù HJ-1 ,2,3 vybudovaných v rámci
prùzkumu.

Vrty jsou

situovány

tak,

aby reprezentativnì

kontrolovaly

kvalitu

vod

proudících z prostoru uvažovaného obchvatu k jímacímu území. Následné monitorování
kvality se doporuèuje 1 x roènì v jarním termínu. Rozsah stanovených parametrù bude
následující: ustálená hladina, vodivost, ropné látky a chloridy. Vzorky vod je nutno
odebírat v dynamickém stavu, tedy po minimálnì 10-ti násobném odèerpání objemu vrtu
nebo pøi ustálené vodivosti bìhem èerpání.
Pro zimní údržbu používat soli s minimálními obsahy tìžkých kovù a preferovat používání
vodných roztokù solí pro minimalizaci kontaminace pùd v okolí rozšíøení.
Monitorovat

vývoj vegetace

na obnažených

bøezích do doby, než se obnoví pùvodní

vegetaèní kryt a eliminovat nepùvodní druhy.
Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní správy, ani
pøíslušná povolení podle zvláštních pøedpisù.

Ing.Josef1~ DUK
vedOU:í
~boru

~

Pøílohy:
1

Vyjádøení Ministerstva zdravotnictví ze dne 13.2.2004

2 Vyjádøení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, ze
dne 6.2.2004
3. Vyjádøení ÈlžP -obl. inspektorát Hradec Králové ze dne 17.2.2004
4 Vyjádøení Úøadu mìstského obvodu Pardubice IV ze dne 19.2.2004
5. Vyjádøení Krajského úøadu Pardubického kraje ze dne 29.1.2004

Vyvìšeno

dne

Sejmuto dne:

Potvrzení o dalším zpùsobu zveøejnìní:

Obdrží:
Oznamovatel:
1. Statutární mìsto Pardubice
Dotèené územní samosprávné

celkv :

2. Statutární mìsto Pardubice
3. Mìstský obvod Pardubice IV
4. Mìstský obvod Pardubice V
5. Pardubický kraj
Dotèené správní

úøadv :

6. Ministerstvo zdravotnictví ÈR
7. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
8. Èeská inspekce ŽP, Oblastní inspektorát Hradec Králové
9. Magistrát mìsta Pardubic
10. Úøad mìstského

obvodu Pardubice IV

11. Úøad mìstského

obvodu Pardubice V

12. Krajský úøad Pardubického kraje
Na vìdomí:
13. Ministerstvo životního prostøedí, odbor IPPC a projektové EIA, Vršovická 65,
Vršovice
14. Ministerstvo životního prostøedí, OVSS VI, Hradec Králové
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Krajský úøad Pardubického kraje
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Vyøizuje:

HEM-3212-4.2.04/3270 MUDr .Peterková

V Prazedne:

13.2.2004

Vìc: Posuzování vlivù na životní prostøedípodle zákona è. 100/2001 Sb. -zahájení
zjiš•ovacíhoøízenízámìru zaøazeného
v kategorii II

Obdrželi jsme od vás kopii oznámení podle pøílohy è. 3 k zákonu è. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivù na životní prostøedía o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, o podrobení
zámìru "Silnice 1/2 Pardubice, Jihovýchodní obchvat, 1. etapa" zjiš•ovacímu øízenípodle
§ 7 zákona.

Požadujeme, aby v tomto pøípadì bylo z Wediska znalosti místních pomìrù pøi
posuzovánístavbypodle zákonaè. 100/2001Sb. respektovánostanoviskomístnì pøíslušného
orgánuochranyveøejnéhozdraví (KrajskáhygienickástanicePardubickéhokraje).

V

fA "t:-\~
RNDr. Karla Ríhová
øeditelkaodboru
hygienya epidemiologie

[::J

se sídlem v Pardubicích
Klášterní 54, 530 02 Pardubice -KAAJSKYÚAAO
PAAOUeICK~""OKAAJ~
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Krajský úøad Pardubického kraje
Odbor životního prostøedí a zemìdìlství
Komenského námìstí 125
532 11 Pardubice
Váš dopis zn./zedne
OŽPZl2697/04/FFlEIA-ZZ
4.2.2004

Našeznaèka
448-211.6/04-157

~

1_6-02" 200~

I vatel
: Ft:
UKI,inlKi

Vyøizuje/linka
Ing.O.Krpatová/46653
1945
Ing. B. Pozdìnová/46653
1935

Pardubice
6.2.2004

Vyjádøení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
k zahájení zjiš•ovacího øízení zámìru zaøazenéhov kategorii n "Silnice 1/2 Pardubice,
Jihovýchodní obchvat, I.etapa"
Na základì žádostiKrajskéhoúøaduPardubickéhokraje posoudilaKrajská hygienickástanice
Pardubickéhokraje se sídlemv Pardubicích(dálejen KHS) jako dotèenýsprávníúøadve smyslu§ 77
zák. è. 258/2000 Sb. o ochranì veøejnéhozdravía § 23 odst. 5 zák. è.100/2001 Sb., v platnémznìní,
pøedloženéoznámenízámìru "Silnice 1/2Pardubice, Jihovýchodníobchvat, 1.etapa".
Po zhodnocenísouladupøedloženého
oznámenís požadavkyv oblasti ochranyveøejnéhozdraví
KHS považuje rozsah oznámení za dostateèný. Takto zpracovanéoznámení mùže nahradit
dokumentacivlivù na životníprostøedí.
KDS požaduje do projektové dokumentace pro územní øízeni podrobnì rozpracovat
hlukovou studii pro chránìný venkovní prostor v místì napojení obchvatu 1/2 v ulici
Prùmyslová, Pardubice.
Odùvodnìní:

Rozsahstavbyje vymezen napojenímsilnice V2 na silnici W324na zaèátkuúsekua na silnici
W322 (ulici Prùmyslovou)na konci úseku. Zároveò s výstavbou silnice V2 budou realizovány
nezbytnéúpravy souvisejícíchsilnic 1ll/34028Pardubice-Nemošice,1ll/34026Pardubice-Nemošicea
rekonstrukceulice K Židovskémuhr"bitovua její napojenína silnici V2 v prostoruna levém bøehu
Chrudimky.
Souèástíoznámeníje hluková studie zpracovanáfirmou ECOTEAM, Hradec Králové, která
dokládá nepøekroèenílimitních hodnot hluku stanovenýchv § 12 naøízenívlády è. 502/2000Sb.o
ochranì zdravípøednepøíznivýmiúèinky hluku a vibracÍ. Není však øešenopodrobnì místo napojení
obchvatuna ul. Prùmyslovou.
Vzhledem k tomu, že k výše uvedenému zámìru byla již zpracována hluková studie v roce 2002
firmou TRANSCONSULT,s.r.o., která dokládala zhoršení hlukové zátìže o 0,6 -1,9 dB u RD èp.
376,460 a 474 v místì napojení obchvatu v ul. Prùmyslová, Pardubice, je stanovena výše uvedená
podmínka pro územní øízení. Na str. 6 je 1øebaopravit limitní hodnoty pro dopravu pùsobenou starou
hlukovou zátìží. (chybnì uvedeno pro pozemní dopravu 87 dB(A) den, 77 dB(A) noc a OP železnic
82 dB(A) noc)

Z hlediskaodbornéa metodickésprávnostiKHS uplatòujek pøedloženému
odhadurizik pouze
tyto pøipomínky:
V kap. 1.1. str.44 -48 Vlivy na obyvatelstvo jsou hodnoceny zdravotní rizika škodlivin CO,
NOx, SO2, uhlovodík a prašnost, kdy nejsou uvedeny doporuèené hodnoty WHO pro jednotlivé
škodliviny, není provedeno hodnocení expozice a charakterizacerizika.

Rozptylovástudiena str. 52 hodnotípøíspìvkyNO2 ze silnice W303 pro referenèníbody obytné
zástavbyè.l -15. Na str. 53je uvedenatabulkas pøiètìnímimisníhopozadíNO2.Není uvedenzdroj,
ze kterého pochází imisní pozadípro NO2 = 13 !lg/m3.Na str. 54 je komentovánoimisní zatížení
s porovnánís imisními limity, nikoliv sezdravotnì doporuèenýmilimity WHO.
Uvedené pøipomínkynic nemìní na závìru o zanedbatelnémíøe zdravotního rizika pro
obyvatele. Z hlediska ochrany veøejnéhozdraví proto nejsou dùvody k detailnìjšímu posuzování
stavby a zpracovávánídokumentacevlivù na životní prostøedía je navrženo posuzováníukonèit
zjiš•ovacímøízením.

Na vìdomí: odd. HP
Pøíloha: Oznámeníponechánona KHS

C.j. : 5/01/962/04

Vyrizuje :
Ing.Fifka

v Hradci Králové

17.2.2004

Ing.Hubený
Ing.Emr
Ing. štìpán ková J.
J.Hanuš

Vìc:
Akce: Silnice 1/2 Pardubice, Jihovýchodní obchvat, I.etapa
Místo: k.ú. Pardubice, Pardubièky, Dražkovice, Nemošice
Oznamovatel: Statutární mìsto Pardubice
Zpracovatel dokumentace: Ekoteam Hradec Králové, prosinec 2003
RNDr. Vladimír Ludvík, osvìdèení è.j. 5278/850/0PV/93

~ddìlení ochranvovzdušt

Hodnocený zámìr, stavba jihovýchodního obchvatu mìsta Pardubic, pøedstavuje
liniový zdroj zneèiš•ování ovzduší, bodové zdroje ve sm)/'sluzákona è.86/2002 Sb., o ochranì
ovzduší, nejsou pøítomny. Po realizaci stavby vznikají emise zneèiš•ujících látek pro ovzduší
pouze provozem motorových vozidel. Provedená rozptylová studie vyhodnocuje vliv emisí
NOx z automobilové dopravy jakožto nejvýznamnìjší zneèiš•ující látky. Z výsledkù studie
lze odvodit, že v pøilehlé oblasti nebudou i po zahrnutí pøíspìvku emisí hodnocené stavby
pøekroèenyzákonné imisní limity sledovaných škodlivin.
Za pøedpokladu minimalizace sekundární prašnosti vhodnými technickými
prostøedky pøi zemních pracích a pøi dopravì sypkých materiálù bìhem stavby za
nepøíznivých povìtrnostních podmínek, nemáme z hlediska ochrany ovzduší ke zpracování a
závìrùm pøedloženédokumentace další pøipomínky.

Proto je nutné v prùbìhu výstavby a provozu zajistit nakládání se závadnými látkami,
s ohledem na recipienty pøedmìtného zájmového území a ochranné pásmo vodního zdroje, v
souladu s ustanovením § 39, zákona è. 254/2001 Sb., o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù
(vodní zákon). Uživatel závadných látek musí respektovat citované ustanovení zákona o
vodách, jakož i plnit povinnosti stanovenévýše uvedeným zákonem.
Na zaøízení,která pracují se závadnými látkami, pro provozy, kde se s tìmito látkami
manipuluje a pro objekty, kde se tyto látky skladují, musí být vypracovány provoznìmanipulaèní øády. S ohledem na množství a druh tìchto látek musí být vypracován "Plán
opatøenípro pøípadhavárie" a schválenmístnì pøíslušnýmvodoprávním úøadem.
Navržené prvky pasivní ochrany musí minimalizovat riziko úniku závadných látek do
životního prostøedí,je nepøípustnézneèištìné vody (ropné látky, chemické posypové látky)
zasakovat nebo vypouštìt do povrchových vod bez pøedèištìní na hodnoty stanovené
naøízenímvlády è. 61/2003 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty pøípustnéhozneèištìní
povrchových a odpadních vod.
Vzhledem k možnému ovlivnìní podzemních vod a následnì vodního zdroje Nemošice
byl zpracován podrobný hydrogeologický prùzkum (SUDOP Pardubice s.r .0.) se závìry a
podmínkami, jenž jsou souèástí opatøení, navržených z hlediska ochrany vod k prevenci,
eliminaci a minimalizaci úèinkù na životní prostøedí,uvedených v kapitole D. IV., pøedložené
dokumentace. Uvedená opatøení musí být respektována v následujících stupních PD a
zahrnutajako podmínky návazných správníchøízení.
Oddìlení ochrany vod nemá ke zpracování a závìru oznámení zpracovaného v souladu
se zákonem è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých
souvisejících zákonù dalších pøipomínek.

Oddìlení odQadového
hosQodáøství:
Oddìlení odpadového hospodáøstvínemá v této fázi námitky proti zámìru "Silnice 1/2
Pardubice, Jihovýchodní obchvat, 1. etapa". V další fázi projektové pøípravy bude nutno též
stanovit množství odpadù vzniklých pøi výstavbì i provozu.

Oddìlení ochrany nøírody:
K pøedloženému oznámení zámìru výstavby jihovýchodního obchvatu, silnice 1/2
Pardubice nemáme z hlediska ochrany pøírody a krajiny zásadní pøipomínky a nepožadujeme
za nezbytné posuzovat pøedloženýzámìr podle zákona èíslo 100/2001 Sb.
Pøi projektování a realizaci protihlukových stìn však požadujeme z dùvodu ochrany
ptactva vylouèení prùhledných materiálù, pøestože by byly opatøeny napø. nalepenými
siluetami dravcù.
Bìhem realizace stavby je nezbytné dodržení normy ÈSN DIN 18 920 na ochranu
stromù, porostù a ploch pro vegetace pøi stavebníchèinnostech.
Pro zásah do biotopu zjištìných zvláštì chránìných druhù je nutné získání výjimky,
kterou pro druhy zaøazenépodle vyhlášky èíslo 395/1992 Sb. do kategorie silnì ohrožené
udìluje Ministerstvo životního prostøedí ÈR a pro druhy zaøazenédo kategorie ohrožené
Krajský úøadPardubického kraje.
V kapitole 1.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody jsou uvedeny dvì varianty
odvádìní odpadních vod. První variantou je její odvod pøíkopy do kanalizace v místní èásti
Pardubice, druhou variantou je její odvod pøímo do øekyChrudirnky. Pøizvažování variant je
nezbytným podkladem nejen spádová a ekonomická analýza, ale i zhodnocení vlivu tìchto
odpadních vod na významný krajinný prvek podle zákona èíslo 114/1992 Sb. a regionální
biokoridor Chrudimka. Pøi výbìru druhé varianty musí být prokázáno, že koncentrace
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chemických látek, zejména posypových solí nedosáhne takové hodnoty~ která by ohrozila
tento významný krajinný prvek a biokoridor vèetnì fauny a flóry ani v dobì jeho nejnižších
prùtokù.

Oddìlení ochranylesa:
Oddìlení ochrany lesa nemá k zamýšlenévýstavbì silnièního obchvatu pøipomínek

Závìr:
Pøi zpracování pøípravné dokumentace doporuèujeme respektovat výše uvedené
pøipomínky.
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Zpracovatel I

FG:
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Krajský úøadPardubického kraje
odborživotníhoprostøedía zemìdìlství
Ing. Felcman
532 11 Pardubice

Ukl.znak

Plil.

KUPAP007EFNN
ZnaèkA:
325/2004

vìc
Vyjádøení MO Pardubice IV -Posouzení
Jihovýchodní obchvat, 1. etapa.

V~ie: V rbický

Datum:
19. února 2004

vlivù na ŽP "Silnice 1/2 Pardubice,

Mìstský obvod Pardubice IV posoudil pøedloženýmateriál k posouzení na výše uvedenou
akci, kterou zpracoval EKOTEAM Hradec Králové. MO Pardubice IV má tyto pøipomínky:
-již
døíve bylo pøipomínkováno pøemístìní sbìrného dvora (pøíliš blízko
obydlené èásti, nevhodné napojení na obchvat). S jeho umístìním dle studie
stavebníkomise MO Pardubice IV nesouhlasí.Požaduje v tomto prostoru øešit
zeleò, jako odstínìní od obytných domù.
-dùslednì
vyžadovat náhradní výsadbu za pomìrnì rozsáhlé kácení.
-dùsledná rekultivace zasaženýchpozemkll
-maximálnì
snížit dopad stavby na pøírodll a blízkou zástavbu v ul. Prùmyslová
-po
dobu výstavby je nutné zamezit zneèištìní pøilehlých komunikací a
k tomuto úèelu požadujeme v zaøízenístaveništì provézt náležitá opatøenítzn.
zajistit mytí zneèištìných vozidel.
-pøipomínka
jiného charakteru -nebyl respektován požadavek na kruhové
køižovatky, navržené køižovatky však bezpodmíneènì øešit jako svìtelné
(køížení Jesnièánky-Nemošice, Nemošicl~-Kyjevská a køížení s Prùmyslovou

ulicí).
S pozdravem.

Vlastimír
V~cký /l \ \.
vedoucí
om~
Statutární n.JestoPardubice
Mìstský

obv'od Pardubice
\

Bok~~a 315
530 03 rardubice

Pøíloha-vrácenádokumentace

IV

Krajský úøad Pardubického

kraje

odbor životního prostøedí a zE!mìdìlství

Èíslo jednací: OŽPZl2697104/FE
Vyøizuje:
Ing. Felcman
Telefon:
466 026417
E-mail:
lubomír.felcman@pardubickvkrai.cz
Fax:
466026392

Interní sdìlení

29.1.2004

Datum:

Vyjádøení orgánù státní správy
Pardubického kraje k akci:
Název zámìru

"Silnice

ochrany

1/2 Pardubice,

Jihovýchodní

Žadatel (investor):

Statutární mìsto Pardubice

Umístìní

Pardubice,

-kú.:

Pardubièky,

životního

Dražkovice,

prostøedí

Krajského

úøadu

obchvat, I. etapa"

~~emošice

Rozsah stavby je vymezen napojením silnice 1/2 na silnici 11/324 na zaèátku úseku a na
silnici 11/322 (ulici Prùmyslovou)
na konci úseku. Zároveò s výstavbou
silnice 1/2 budou
realizovány nezbytné úpravy souvisejících
silnic 111/34028 Pardubice -Nemošice,
111/34026
Pardubice -Nemošice
a rekonstrukce
ulice K Židovskému
høbitovu a její napojení na silnici
1/2 v prostoru na levém bøehu Chrudimky.
Návrhová
kategorie
pøeložky silnice 1/2 je S
11,5/80,

délka pøeložky je 3,1 km.

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel vyjádøení Ing. Pinkas)
Navrhovaná stavba se pøímo nedotýká zájmù, nad kterými v oblasti ochrany ovzduší
vykonává státní správu Krajský úøad Pardubického kraje. K stanovení podmínek prací, které
mohou v dané lokalitì zneèiš•ovat ovzduší. Nejedná se o zvláštì velký, velký èi støední
stacionární zdroj zneèiš•ování ovzduší ve smyslu § 4 odst. 4 zákona è. 86/2002 Sb., o
ochranì ovzduší ( dále jen zákon). Pro umístìní tohoto zdroje z hlediska ochrany ovzduší
proto není nutné povolení Krajského úøadu Pardubického kraje podle § 17 odst. 1 písmo b)
zákona èíslo 86/2002 Sb., o ochranì ovzduší (dále jen zákon). Stanovení podmínek ochrany
ovzduší v prùbìhu pøípadné výstavby je v kompetenci obce na jejímž katastru se liniová
stavba nachází.
Vzhledem k tomu, že pøi realizaci výstavby dojde k zvýšení povrchové prašnosti, k
plošnému èi liniovému úniku tuhých zneèiš•ujících látek, je nutné respektovat pøipomínky,
projednané s pøíslušným orgánem obce v pøenesené pùsobnosti podle § 50 odst. 1 písmo a)
zákona. Pøi èinnostech zneèiš•ujících ovzduší doporuèujeme v maximálnì možné míøe
zamezit zneèiš•ování ovzduší tuhými zneèiš•ujícími látkami napø. skrápìním vodou, pøikrytím
doèasných skládek sypkých materiálù apod. Je nezbytné uèinit organizaèní opatøení
s ohledem na optimalizaci pøepravních tras a koordinaci prací a dodržení podmínek pro
provozování mobilních zdrojù v souladu s § 14 odst.1 zákona. Provoz mobilních zdrojù
zneèiš•ování ve smyslu § 4 odst. 2 zákona (dopravních prostøedkù, nesilnièních mobilních
zdrojù a pøenosného náøadí se spalovacím motorem), je stanoven zvláštními pøedpisy napø.
zákonem è. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o zmìnì
dalších zákonù, ve znìní platných pøedpisù.

Vodoprávní úøad (zpracovatel vyjádøení Ing. Zdenìk Èížek)
Z hlediska vodního hospodáøství jsou k oznámení tyto pøipomínky:
1.
Stavba je podmínìna realizací opatøení navržených v kapitole 4 oznámení.
2.
Stavba prochází záplavovým územím øeky Chrudimky, v materiálu není posouzen
vliv stavby na ovlivnìní odtoku povrchových vod zejména za povodòových

prùtokù.
3.

Pro fázi výstavby bude vypracován havarijní plán a povodòový plán.

Orgán odpadového

hospodáøství

(zpracovatel vyjádøení Ing. Josef Bartoš)

Vyjádøení z hlediska nakládání s odpady
1) Požadujeme, aby se v materiálu používaly pojmy, které jsou jednoznaènì
definovány
v zákonì è.185/2001 Sb., o odpadech, napø. v kapitole è. 3 nìkolikrát uvádìný pojem
"zneškodòování odpadù" nahradit pojmem "odstraòování odpadù".
2) V tabulce na stranì 23 a 24 je celá øada nepøesností, napø:
-v
tabulce je ycelkem 13 druhù odpadù a z nich u pouhých dvou je pøesný název dle
vyhlášky MZP è. 381/2001 Sb., Katalog odpadù, názvy ostatních jsou výplodem
"lidové tvoøivosti"
.dva
uvedené odpady (katalogová èísla 17 05 01, 17 07 01) v citované vyhlášce
vùbec nejsou
-u
odpadu katalogového èísla 15 01 04 má být správnì uvedena kategorie O/N
.odpad
baterií je špatnì zaøazen pod katalogové èíslo 20 01 20 tedy do skupiny tzv.
"komunálních odpadù" -odpadù, které produkuje komuna èili obèané. Doporuèujeme
zaøadit pod katalogové èíslo ze skupiny 16.
3) V tabulce na stranì 23 a 24 je uyeden i odpad kategorie "Ostatní" katalogového èísla 20
03 01 -odpad podobný komunálnímu. V této souvislosti upozoròujeme na ustanovení §
2 odstavec 4 vyhlášky MŽP è. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadù, Seznam
nebezpeèných odpadù a seznamy odpadù a státù pro úèely vývozu, dovozu a tranzitu
odpadù a postup pøi udìlování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadù), který
metodicky øeší situaci, jak postupovat, když pùvodce odpadù produkuje odpad zaøazený
dle Katalogu odpadù jako odpad podobný komunálnímu.
Vyjádøení z hlediska nakládání s chemickými látkami a chemickÝmi pøípravky
Bez pøipomínek
V .ádøení z hlediska zákona è. 353/1999 Sb.
revenci závažn'ch havárií z ùsoben'ch
v bran'mi nebez eèn'mi chemick'mi látkami a chemick'mi
øí ravk ve znìní
ozdì.ších
pøedpisù.
Bez pøipomínek.
Orgán ochrany zemìdìlského
pùdního fondu (zpracovatel RNDr. M. Boukal, Ph.D.)
Podle § 7 odst. 1 zákona è. 334/1992 Sb., o ochranì zemìdìlského
pùdního fondu
v platném znìní (dále jen zákon), jsou investoøi povinni øídit se zásadami ochrany
zemìdìlského
pùdního fondu (dále jen ZPF) podle § 4 zákona a navrhnout umístìní stavby
tak, aby z hlediska ochrany ZPF došlo k co nejmenším ztrátám, a zároveò vyhodnotit
dùsledky navrhovaného øešení na tento fond (v pøípadì nejednoznaèného øešení je nutno
navrhnout i další alternativy). Souhlas ve smyslu § 7 odst. 3 zákona proto bude vydán na
základì žádosti investora samostatnì. Pøíslušným orgánem k vydání tohoto souhlasu je
v tomto pøípadì Magistrát mìsta Pardubic.
Z pøedložených podkladù je zøejmé, že dojde k záboru
ustanovení § 9 zákona è. 334/1992 Sb., o ochranì zemìdìlského
pozdìjších zmìn, a to 12,0847 ha. Pøíslušným orgánem k odnìtí
(v tomto pøípadì Odbor výkonu státní správy VI., Reslova 1229/2a,
Souhlas ve smyslu § 9 zákona proto bude vydán na základì žádosti

zemìdìlské
pùdy dle
pùdního fondu, ve znìní
ZPF nad 10 ha je MŽP
50002 Hradec Králové).
investora samostatnì.

Orgán ochrany pøírody (zpracovatel vyjádøení Mgr. Radka Plívová)
Z hlediska zvláštì chránìných území, pøírodních parkù a regionálního územního
systému ekologické stability (dále ÚSES), které jSOIJ v kompetenci Krajského úøadu
Pardubického kraje, orgánu ochrany pøírody a krajiny, není proti pøedložené dokumentaci
stavby námitek za následujících podmínek:
1) Budou dodržena a realizována opatøení navržená v I<apitolách 1.7 a 1.8, která zmenší
negativní vlivy stavby na pøírodu.
2) Stavba se køíží s regionálním biokoridorem ÚSES Chrudimka a její niva. Dokumentací
navržený rozsah pøemostìní biokoridoru a zajištìní jeho prùchodnosti považujeme za
minimální a svìtlost otvorù pod mostem nebude v dalších fázích projektu zmenšována
(mùže být zvìtšena).
3) Zábor plochy pro vlastní stavbu v místì regionálního biokoridoru bude minimalizován,
zaøízení staveništì
a další zábory pro deponie materiálu apod. budou umístìny mimo
plochu regionálního biokoridoru nebo pouze v trase záboru pùdy pro vlastní stavbu.
4) Vzhledem k pøedpokládanému výskytu zvláštì chránìných druhù živoèichù (popø. rostlin)
investor s pøedstihem požádá o udìlení výjimek ze zákazù dle § 56 zákona è. 114/1992
Sb., v platném znìní,
pro druhy ohrožené Krajský úøad Pardubického kraje, orgán
ochrany pøírody a pro druhy kriticky a silnì ohrožené Ministerstvo životního prostøedí.
Upozoròujeme, že od 1.1.2003 je vìcnì a místnì pøíslušným orgánem ochrany pøírody
a krajiny z hlediska lokálních ÚSES, významných krajinných prvkù a dalších chránìných
èástí pøírody, obecní úøad s rozšíøenou pùsobností -Magistrát
mìsta Pardubic. Jeho
vyjádøení, jako dotèeného orgánu ochrany pøírody a krajiny, jste povinni si zajistit.

~D
Ing. Hejd~~JOSef
vedoucí ~dboru

