éfslo jednacf OŽPZl9457104/FE
Vyrizuje
Ing Fefcman
Telefon
466026417
E-mail
Fax

~O'::i~f;,~~m"n(Q)D"'d"bickvk9g
466 026 392

Datum:

24.5.2004

ldentifikaèníÝQ~
Název:

Kapacita zámìru:

Charakter

zámìru':

Stavba je navržena mezi obcemi Staré Hradištì -Brozany nad Labem a
Ráby. Celková délka ochranných opatøení je 2 160 m. Stavba navazuje
na v souèasné dobì realizovanou "Brozanskou hrázku". Stavba je
navržena na stolE!tou vodu na Labi (0100). Ochranné hrázky pøevyšují
tuto úroveò hladiny o 500 mm. Zvláš• jsou øešena køížení, která nelze
øešit pouze ochrannou hrází. Kóta navrhovaných opatøení na zaèátku
úpravy je 220,30 m n.m. a na konci 220,90 m n.m. (výškový systém Balt
po vyrovnán í).
Stavba je souèástí

celkové

ochrany

Pardubic

pøed povodòovými

prùtoky

na Labi (0100)' IJèelem
stavby je ochrana
pravého
bøehu mìsta
Pardubice (sídlištì~ Polabiny a Cihelna) a mìstských
èástí Rosice nad
Labem
a OhrazE~nice.
Vybudováním
ochranné
hráze
budou dále
ochránìny
sídelní útvary obcí Staré Hradištì,
Brozany nad Labem a

Ráby.

Umístìni:

kraj:
Pardubický kraj
obec: Staré Hradi:štì, Ráby

Zahájení:

2004

Ukonèení:

2005

Oznamovatel:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Souhrnné

vvDoøádání DøiDomínek:

V zákonné lhùtì byly k zahájenému zjiš•ovacímu øízení vedeného dle § 7 zákona è.
100/2001 Sb., zámìru "Labe, Pardubice, protipovodòová
ochrana, pravý bøeh, Brozany
-Ráby"
povìøenému úøadu tj. Krajskému úøadu Pardubického kraje
od obeslaných
úèastníkù øízení doruèena celkem 4 vyjádøení a stanoviska. Obdržené pøipomínky se týkají
pøedevším ochrany pøírody, ochrany vod a odpadù. V pøipomínkách jsou uvedeny pøedevším
povinnosti vyplývající z pøíslušných zákonù na ochranu životního prostøedí.

Souhrn:
Po zhodnocení
došlých pøipomínek k zahájenému
zjišt'ovacímu øízení "Labe,
Pardubice,
protipovodòová
ochrana,
pravý bøeh, Brozany -Ráby"
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
akce v režimu zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí.

pøedmìtné

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 "Labe, Pardubice, protipovodòová
ochrana, pravý bøeh, Brozany -Ráby"
naplòuje dikci bodu 1.4. Úpravy tokù a opatøení proti povodním významnì mìnící charakter
toku a ráz krajiny, 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 "Labe, Pardubice, protipovodòová
ochrana, pravý
bøeh, Brozany -Ráby"
nebude posuzován podle citovaného zákona.
Podmínky,
které budou
respektovány
v následujících
projektové dokumentace,
realizace zámìru a provozu vlastního
správních øízeních:

stupních
pøípravné a
zámìru a v návazných

.v

provádìcích projektech stavby budou upøesnìny jednotlivé druhy odpadù z výstavby,
jejich množství a pøedpokládaný zpùsob využití respektive odstranìní

.v

dalším stupni projektové dokumentace zajistit ochranu jabloní podél
východnì od Brozan, ochranu doprovodného porostu silnice Ráby -Kunìtice
doprovodných porostù podél Rábského odpadu východnì od obce Ráby

polní cesty
a ochranu

.zajistit
v jarním období roku 2004 doprùzkum na výskyt obojživelníkù v prostorech
východnì od obce Ráby (okolí Rábského odpadu, louka) a na výskyt obojživelníkù na
písèitých pùdách v okolí obce Ráby
.na
základì výstupù tohoto prùzkumu konkretizovat podmínky pro nakládání s doloženými
populacemi zvláštì chránìných
nebo regionálnì významných druhù živoèichù pro
stavební povolení hráze, vèetnì øešení zpùsobu možného pøekonání hrází pøi migracích
obojživelníkù
.pøipravit
komplexní projekt sadových
výsadeb stromù a keøù

úprav s preferencí skupinových,

2

nikoli liniových

.:
~

.skrývky
pro pøípravu ploch pro stavbu hrázek realizovat nejdøíve ke konci vegetaèního
období z dùvodu minimalizace ovlivnìní reprodukèního období na zemi hnízdících druhù
ptákù a snížení vlivù na populace epigeického hmyzu a obojživelníkù
.minimalizovat
.dùslednì
ukládáním
území

pøípadný zásah do porostù v zahradách v Brozanech
rekultivovat
materiálù

v rámci koneèných
a budováním

terénních

pøíjezdových

tras

úprav všechny
z dùvodu

plochy zasažené

prevence

ruderalizace

.zajistit
dùslednou biologickou rekultivaci novotvarù tìles hrází kombinací zatravnìní
osázení stromy a keøi odpovídající druhové skladby pùvodní døevinné vegetace území

a

.dodavatel
stavebních prací zajistí úèinnou techniku pro èištìní vozovek, pøedevším
v prùbìhu provádìní zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálù a ostatních
potenciálních zdrojù prašnosti budou minimalizovány; vlastní zemní práce provádìt po
etapách vždy v rozsahu nezbytnì nutném; v pøípadì nepøíznivých klimatických podminek
v období zemních prací bude provádìno skrápìní pøíslušných stavebních ploch
.pro
stavbu bude vypracován plán havarijních opatøení pro pøípad havarijního úniku látek
škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v
pøípadì havárie bude nezbytné postupovat podle pokynù zpracovaných v havarijním
plánu
.na
plochách zaøízení staveniš• v zátopovém území nebudou skladovány látky škodlivé
vodám vèetnì zásob PHM pro stavební mechanismy; všechny mechanismy, které se
budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude
je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapù ropných látek
.dodavatel
stavby vytvoøí v rámci zaøízení staveništì
podmínky pro tøídìní a
shromažïování
jednotlivých druhù odpadù v souladu se stávajícími pøedpisy v oblasti
odpadového hospodáøství; o vznikajících odpadech v prùbìhu stavby a zpùsobu jejich
odstranìní
nebo využití bude vedena odpovídající evidence; souèástí smlouvy se
zhotovitelem
stavby bude požadavek vznikající odpady vetapì
výstavby nejprve
nabídnout k využití
.smluvnì
.v

zajistit odstranìní

odpadù pouze se subjekty oprávnìnými

rámci žádosti o kolaudaci stavby pøedložit specifikaci druhù
vzniklých v procesu výstavby a doložit zpùsob jejich odstranìní

k této èinnosti
a množství

odpadù

Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní správy, ani
pøíslušná povolení podle zvláštních pøedpisù.
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MINISTERSTVO

ZDRAVOTNICTVÍ

128 01 Praha 2, Palackéhonám. 4, pošt. pøihr. 81

KUPAP00SJF9Q
Krajský úøadPardubického kraje
Ing. JosefHejduk
vedoucí Odboru životního
prostøedía zemìdìlství
Komenského námìstí 125
532 11 Pardubice

MZDRP00DV95G

I Došlo: I 2 1 -05-

2004

~[E!J~:mVU;-;-IUkl.

Il!!h
VašeZD.:

OŽPZ/9457/04/FE/EIA-ZZ

znak

=~===J_-

Našezn.:

HEM-3212-29.4.04/11521

Vyøizuje

V Prazedne

MUDr.Peterková 17. 5. 2004

c;z

RNDr. Karla Ríhová
øeditelka odboru
hygieny a epidemiologie

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
se sídlem v Pardubicích
Klášterní 54, 530 02 Pardubice

Krajský úøad Pardubického kraje
Odbor životního prostøedí a zemìdìlství
Komenského námìstí 125
532 11 Pardubice
Váš dopis zn./zedne
OŽPZl9457/04/FF1EIA-ZZ
29.4.2004

Našeznaèka
1805-211.6/04-556

p""

Vyøizuje/linka
Ing.O.Krpatová/46653
1945

Pardubice

5.4.2004

Na základì žádostiKrajského úøaduPardubickéhokraje 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.l00 /2001 Sb., v platnémznìní,
pøedloženéoznámení zámìru "Labe, Pardubice, protipovodòová ochrana, pravý bøeh,BrozanyRáby".
Po zhodnocenísouladupøedloženého
oznámenís požadavkyv oblasti ochranyveøejnéhozdraví
KHS považuje rozsah oznámení za dostateèný. Takto zpracovanéoznámení mùže nahradit
dokumentacivlivù na životní prostøedí.

Odùvodnìní:
Stavbaprotipovodòovéochranyje navrženamezi obcemiBrozanyn. L. a Ráby. Celková délka
ochrannýchopatøení
je 2 160m. V rámci výstavbyse pøedpokládají
liniové zdroje zneèiš•ování,kdy
celková doba výstavbybude 12 mìsícù s prùmìrnými 22 pohybyza den. Etapa výstavbynebudedle
zpracovatelevýznamnýmzdrojem hluku. Realizacezídky podél místní komunikaceobce Brozany
nebudedle zpracovatelùoznámeníznamenatovlivnìní akustickýchparametrùu nejbližších objektù
obytnézástavby.

MUDr. Antonín Vykydal
øeditel

Na vìdomí: odd. HP
Pøíloha:Oznámeníponechánona KHS
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KUPAP00SJKTZ

CESKA INSPEKCE
llVOTN/HO

KRAJSKý ÚØAD
PARDU8'CK~HO KRAJE

PROSTREOI

I DoSIo:
Oblastní inspektorát Hradec Králové
Resslova 1229, 50002 Hradec Králové
tel.: 495 773111, fax: 495 211175
IÈ: 41693205,
e-mail: publiC@hk.cizp.cz,

5/01/4296/04

2 -a5~ 2004
I'

www.cizp.cz

Vyøizuje: Ing.Lebeda
Ing.Èemá
Ing.Emr
Ing.Štìpánková
K.Matoušek

v Hradci Králové 11.5.2004

Akce:Labe,Pardubice-protipovodòová ochrana,pravý bøeh,Brozany-Ráby
Místo: k.ú. BrozanynadLabem,Ráby
Oznamovatel:PovodíLabes.p.HradecKrálové
Zpracovateldokumentace:ECO-ENVI -CONSULT Jièín, srpen2003-bøezen
2004
RNDr.TomášBajer,Csc.Osvìdèeníè.j.2719/4343/0EP/92/93
Oddìlení ochranvovzduší;
Zámìrem je øešeníprotipovodòové ochrany na pravém bøehu Labe mezi obcemi
Brozany nad Labem a Ráby nedaleko Pardubic. Úèelem stavby je ochrana mìsta Pardubic na
pravém bøehuøeky (sídlištì Cihelna a Polabiny a mìstské èásti Rosice nad Labem, Tmová a
Ohrazenice) pøed stoletou vodou. Celková délka ochranné hráze je 2160m, na vlastní stavbu
se pøedpokládá využití cca 27 000 m3 tìženého materiálu z prohrábky Labe. Výstavba se
uskuteèní v letech 2004 až 2005, projektantem bude spoleènost ATELIER AURUM s.r.o.
Pardubice.
Z hlediska zákona o ochranì ovzduší è.86/2002 Sb. v platném znìní se nejedná o
stacionární zdroj zneèištìní ovzduší, v prùbìhu stavby se budou uplatòovat mobilní zdroje
(nákladní automobily, stavební stroje) a plošný zdroj zneèiš•ování ovzduší (vlastní
staveništì). Z výpoètu NOx, TZL frakce PM10 a benzenu uvedeného na str. 14 a 15
oznámení pro uvedenou èinnost vyplývají nízké emise ze spotøebovaných (spálených)
pohonných hmot v kg/rok. relativnì vyšší je prašnost stavby uvedená množstvím 5,66 t. Tyto
emise škodlivin zneèiš•ující ovzduší
jsou však nevýznamné pøi porovnání
s celospoleèenskýmvýznamem stavby (ochrana pøedpovodnìmi) .
Autor oznámení proti minulému oznámení o protipovodòové ochranì zpracovaného
v rámci I. etapy v Pardubicích nyní neuv()ŽOvals emisemi oxidu uhelnatého a organických
látek (uveden pouze benzen), jejich emise budou malé a mohou se pohybovat øádovì ve
stovkách kg za rok.
Oddìlení ochrany ovzduší souhlasí s pøedloženýmzámìrem.

Oddìlení ochranvvod:
Spotøebapitné vody a produkceodpadníchvod je omezenapouzena objekt zaøízení
staveništìa pouzena etapuvýstavby. Zdroj vody ani zpùsobnakládánís odpadnímivodami

Riziko kontaminace podzemních a povrchových vod je rovnìž aktuální pouze po dobu
výstavby. Oddìlení ochrany vod souhlasí s opatøeníminavrženými ke snížení rizika jejich
zneèištìní uvedenými na str. 62 a 70 dokumentace,zejména s požadavky:
.vypracovat
plán opatøení pro pøípad havarijního úniku závadných látek a vyškolit
zamìstnance stavby pro pøípadhavárie.
.zajistit
úèinnou techniku èištìní vozovek a zemní práce provádìt po etapách v nezbytnì
nutném rozsahu
.závadné látky vèetnì PHM pro stavební mechanismy skladovat mimo zátopové území
.zabezpeèit dobrý technický stav všech mechanizmù (zejména proti úkapùm ropných látek)
Oddìlení odDadovéhohosDOdáøství:
Oddìlení odpadového hospodáøství nemá v této fázi pøipomínky k pøedloženému

zámìru.
Oddìlení ochranvQøírody:
K pøedloženému oznámení zámìru výstavby protipovodòové ochrany Labe, pravý
bøehv úseku Brozany -Ráby nemáme pøipomínky. Pøivypracování dalších stupòù projektové
dokumentace požadujeme zaèlenìní podmínek stanovených zpracovatelem oznámení
v kapitole D.l.2.5 Vlivy na faunu, floru a ekosystémy a zapracování výsledkù botanického a
zoologického prùzkumu z jarního období 2004 vèetnì pøípadných ochranných a
kompenzaèních návrhù k maximální ochranì fauny a flory v dotèenémúzemí.

Oddìlení ochranylesa:
Trvalý ani dotèený zábor pozemkù urèených k plnìní funkcí lesa není v zámìru
výstavby protipovodòové ochrany uveden. Nemáme pøipomínek.

Závìr:
Pøi zpracování pøípravnédokumentacedoporuèujemerespektovat výše uvedené
pøipomínky.

ŽIVOTNíH6'
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Pøíloha:dokumentace
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Krajský

úøad Pardubického

odbor životního

prostøedí a zemìdìlství

Èíslo jednací:
Vyøizuje:
Telefon:
E-mail:
Fax:

OŽPZl9457/04/FE
Ing. Felcman
466 026417
lubomír.felcman@pardubickvkraí.cz
466026392

Datum:

23.4.2004

Vyjádøení orgánù státní správy
Pardubického kraje k oznámení:

kraje

ochrany

Interní sdìlení

životního

prostøedí

Krajského

úøadu

"Labe, Pardubice, protipovodòová ochrana, pravý bøeh, Brozany -Ráby"
Žadatel:

Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951,50003

Umístìní -obec:
Orgán ochrany

Hradec Králové

Brozany, Ráby
pøírody (zpracovatel vyjádøení Mgr. Radka Plívová):

K pøedloženému oznámení nemáme pøipomínek.
K vlastnímu umístìní a realizaci stavby:
Z hlediska zvláštì chránìných území, pøírodních parkù a regionálního územního
systému ekologické stability (dále ÚSES), které jsou v kompetenci Krajského úøadu
Pardubického kraje, orgánu ochrany pøírody a krajiny,
není proti umístìní
a realizaci
stavby námitek za dodržení všech
podmínek, které jsou navrženy v kapitole 0.4.
pøedloženého oznámení (od str. 70).
V území je reálný pøedpoklad výskytu zvláštì chránìných druhù obojživelníkù (i na
orné pùdì), proto požadujeme zpracovat návrh opatøení, které zajistí minimálnì po cca 50 m
oboustrannou prùchodnost pro obojživelníky v úseku kamenné (betonové) zídky. Protože se
jedná o povodòovou ochranu, nedoporuèujeme toto øešit formou propustkù v zídce, které by
se v pøípadì povodnì
musely ucpávat, ale navrhujeme øešení formou oboustranných
pozvolných zemních polokuželù, osetých travou, po kterých obojživelníci na jedné stranì
zídky vylezou na její vrchol a na druhé stranì slezou. Konkrétní øešení tohoto detailu
požadujeme pøedložit v další fázi projektové dokumentace k odsouhlasení.
Upozoròujeme, že od 1.1.2003 je vìcnì a místnì pøíslušným orgánem ochrany pøírody
a krajiny z hlediska lokálních ÚSES, významných krajinných prvkù (zejména vodní tok a
údolní niva) 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.
Vodoprávní úøad (zpracovatel vyjádøení Ing. Zdenìk Èížek)
Z hlediska ochrany pøed škodlivými úèinky povodnì požadujeme prokázat. že stavba
neovlivní prùbìh povodnì takovým zpùsobem. že zhorší dopady povodnì na jiná území
Umenovitì protìjší bøeh Labe. záplavová území pod Pardubicemi).
Z hlediska ochrany vod není proti umístìní a realizaci stavby námitek za dodržení
podmínek. které jsou navrženy v kapitole 0.4. pøedloženého oznámení (od str. 70).
Stavba rozhodujícím zpùsobem ovlivòuje ochranu proti povodním. proto si vyhrazuje
vydání vyjádøení podle ust. § 18 vodního zákona è. 254/2001 Sb., ve znìní pozdìjších
pøedpisù. k ní Krajský úøad Pardubického kraje.

lAJE
:KÉHI

Orgán odpadového
~kládání

hospodáøství

(zpracovatel vyjádøení Ing. Josef Bartoš):

s OdD~

1) Požadujeme, aby nakládání s vytìženými
probíhalo

podle

zákonných

pøedpisù,

které

sedimenty (viz text na stranì 7 -Zemní
budou

platné

v

dobì

realizace

hrázka)

protipovodòové

ochrany.

2) Na stranì 16 v èásti B.III.3 je jako jeden z odpadù vznikajících pøi realizaci akce uveden i
odpad katalogového èísla 20 03 01 -Smìsný
komunální odpad. 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.
~~~e~~~c~~miCkými
Bez pøipomínek.

látkami a chemickÝmi Døí(2@.Y1sY

V 'ádøení z hlediska zákona
v

bran'

mi

nebez

eèn'mi

v. 353/1999 Sb.

chemick'mi

látkami

a

revenci závažn'ch
chemick'mi

øí

ravk

havárií z ùsoben'ch
ve

znìní

pøedDis(J-,.

Bez pøipomínek.

KRJ
!ARDUI

ozdì'ších

