
Èíslo jednací: OŽPZ/10467/04/FE

Vyøizuje: Ing. Fefcman
Telefon: 466026417
E -m a i I : ~~~~~!!.5!.D@Q.§rQJ:!Qj~!5.m&g
Fax: 466 026 392

Datum: 7.6.2004

~entifikaèní údgl.g.~

Název:

Kapacita zámìru: Zámìr lze charakterizovat v cílovém stavu následující kapacitami:

Prodejna celkem -zastavìná plocha 1 818 m2
Komunikace a zpevnìné plochy 4 077 m2
Zelené plochy 1 131 m2
Poèet parkovacích míst 143

Charakter zámìru: Stavba má obchodní -nevýrobní charakter. Jedná se o stavbu
prodejny potravin s parkovištìm pro osobní automobily, které bude
sloužit zákazníkùm prodejny. Samoobslužná prodejna bude

zabezpeèovat prodej potravináøského zboží a základního drogistického
sortimentu.

Umístìní: kraj: Pardubický kraj
obec: Pardubice
kat. území: Pardubice

Zahájení: 2004

Ukonèení: 2005

Oznamovatel: LI DL Èeská republika v.o.s, Nárožní 1359/11, 15600 Praha 5



~
Zámìr stavby "LlDL Pardubice typizovaná prodejna potravin 1286 m2 p.p." naplòuje

dikci bodu 10.6, 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 "LIDL Pardubice typizovaná prodejna potravin 1286
m2 p.p." nebude posuzován podle citovaného zákona.

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

o

~~
'"f-o

Q

~~

~ìd(

-00\-
Pøílohy:
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Vyjádøení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, ze
dne 20.5.2004
Vyjádøení ÈlžP -obl. inspektorát Hradec Králové èj. 5/01/4769/04
Vyjádøení Krajského úøadu Pardubického kraje ze dne 4.5.2004

Sejmuto dneVyvìšeno dne

Potvrzení o dalším zpùsobu zveøejnìní:



Závìr zjišfovacího øízení zámìru
"LI DL Pardubice typizovaná prodejna potravín 1286 m2 p.p."
èj. OŽPZl10467104/FE ze dne 7.6.2004

Obdrží:--"-

~namov~!gt
1. LI DL Èeská republika v.o.s., Nárožní 1359/11, 156 00 Praha 5, Expanzní kanceláø

Hradec Králové, Luèní 460,50003 Hradec Králové

~né územní samosDrávné ~

2. Statutární mìsto Pardubice

3. Mìstský obvod Pardubice II

4. Pardubický kraj

QQtèené oraánv státní SD~

5. Ministerstvo zdravotnictví ÈR

6. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní

pracovištì Chrudim

7. Èeská inspekce ŽP, Oblastní inspektorát Hradec Králové

8. Magistrát mìsta Pardubic, odbor životního prostøedí :

9. Úøad mìstského obvodu Pardubice II I

10. Krajský úøad Pardubického kraje

Na vìdomí:
---~

I Ministerstvo životního prostøedí, odbor posuzování vlivù na ŽP, Vršovická 65,

Praha 10-Vršovice

.Ministerstvo životního prostøedí, OVSS VI, Hradec Králové
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Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
se sídlem v Pardubicích

Klášterní 54, 530 02 Pardubice
~'- 7~~
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Krajský úøad Pardubického kraje
Odbor životního prostøedí a zemìdìlství
Komenského námìstí 125
532 11 Pardubice

DoSIo: 2 4 -05- 2004

Co ,/4'beutJ .,1 v
PPft,

Váš dopis zn./ze dne
OŽPZlI0467/FE/EIA-ZZ
17.5.2004

Naše znaèka
2098-211.6/04-644

Vyøizuje/ linka
Ing.O.Krpatová/466531945
Ing. B.Pozdìnová/46653 1935

Pardubice
20.5.2004

Vyjádøení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
k zahájení zjiš•ovacího øízení zámìru zaøazeného v kategorii II "LffiL Pardubice typizovaná
prodejna potravin 1286 m2 p.p. "

Na základì žádosti Krajského úøadu Pardubického kraje posoudila Krajská hygienická stanice
Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen KHS) jako dotèený správní úøad ve smyslu § 77
zák. è. 258/2000 Sb. o ochranì veøejného zdraví a § 23 odst. 5 zák. è.lOO /2001 Sb., v platném znìní,
pøedložené oznámení zámìru "LmL Pardubice typizovaná prodejna potravin 1286 m2 p.p."

Po zhodnocení souladu pøedloženého oznámení s požadavky v oblasti ochrany veøejného
zdraví KHS považuje rozsah oznámení za dostateèný. Takto zpracované oznámení mùže nahradit
dokumentaci vlivù na životní prostøedí.

Odùvodnìní:

Jedná se o stavbu prodejny potravin s parkovištìm pro osobní automobily, která bude
umístìna v prostoru stávající køižovatky ulic Husova a Na Drážce mimo souvislou obytnou zástavbu
mìsta. Souèástí oznámení je hluková studie zpracovaná fIrmoU ECO-ENVI- CONSULT v dubnu
2004, na základì které lze zjiš•ovací øízení ukonèit.

-.~ ---jJ~~,_Á---

UDr. Antonín Vykydal
øeditel

Na vìdomí: odd. HP
Pøíloha: Oznámení ponecháno na KHS

Hlavním stacionárním zdrojem zneèištìní ovzduší bude plynová teplovodní kotelna o
jmenovitém výkonu 110 kW a hlavním plošným zdrojem bude doprava související s provozem
prodejny potravin LillL. Souèástí oznámení je rozptylová studie, která hodnotí 3 varianty a to stávající
stav, pøíspìvek zámìru a výsledný stav. Rozptylová studie uvádí imisní pøíspìvky NO2 a benzenu,
které se ve výhledové variantì pro NO2 pohybují maximálnì na hodnotì 1,59 ~g/m3 a u benzenu
maximálnì do 0.02 1l2lm3,
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CESKAINSPEKCE
llVOTNIHO PROSTREOI

IUkl znak-Oblastní inspektorát Hradec Králové
Resslova 1229,50002 Hradec Králové
tel.:495773111,fax:495211175
IÈ: 416932 OS, e-mail: publiC@hk.cizp.cz, www.cizp.cz

È.j. 5/01/4769/04 Vyøizuje: Ing.Lebeda
Ing.Hrníèková
Ing. Ouška
Ing.Beránek
J.Hanuš

v Hradci Králové

Akce: LIDL Pardubice -typizovaná prodejna potravin 1286 m2 p.p.
Místo: k.ú. Pardubice
Oznamovatel: LIDL Èeská republika v.o.s. Praha
Zpracovatel dokumentace: ECO- ENVI -CONSUL T Jièín duben 2004

RNDr.Tomáš Bajer,Csc. osvìdèení è.j.2719/4343/0EP/92/93

Oddìlení ochranv ovzduší:
Hodnoceným zámìrem je stavba prodejny potravin s parkovištìm pro osobní

automobily v Pardubicích na Dubinì v prostoru stávající køižovatky ulic Husova a na Drážce.
Stavba bude z hlediska ochrany ovzduší pøispívat k imisnímu zatížení pøilehlého okolí
emisemi z provozu plynové kotelny (bodový zdroj zneèiš•ování ovzduší) a emisemi
vznikajícími provozem motorových vozidel ( liQiový a plošný zdroj ).

Vytápìní objektu prodejní haly, hygienického zázemí a kanceláøí je øešeno instalací
litinového nízkotlakého plynového kotle s atmosférickým hoøákem o výkonu 110 kW typ
BUDERUS LOGANO G334.

Podle § 4 odst. 4 písmo a) bod 4. a odst. 5 písmo d) zákona è. 86/2002 Sb. o ochranì
ovzduší a o zmìnì nìkterých dalších zákonù (zákon o ochranì ovzduší), v platném znìní, se
jedná o malý zdroj zneèiš•ování ovzduší. Plánovaná maximální spotøeba zemního plynu je
odhadnuta na 20540 m3.rok-1a tomu odpovídající emise (dle pøílohy è.5 naøízení vlády
è.352/2002 Sb.) 32,9 kg NOx za rok a 6,6 kg CO za rok.

Provozovatel bude povinen plnit povinnosti vyplývající z ustanovení § 12 zákona
è.86/2002 Sb. o ochranì ovzduší a o zmìnì nìkterých dalších zákonù (zákon o ochranì
ovzduší), v platném znìní. V souladu s pøílohou è. 7 naøízení vlády è. 352/2002 Sb.-
Zjiš•ování zneèiš•ujících látek a kontrola úèinnosti malých zdrojù, není pro tento zdroj
stanoven emisní limit, pouze povinnost spalovat palivo tak, aby koncentrace CO ve spalinách
nepøekroèila maximální hodnotu 1000 ml/m3 (ppm) pøi referenèním obsahu kyslíku (OV. Tuto
skuteènost je provozovatel malého zdroje zneèiš•ování ovzduší povinen prokázat jedenkrát za
dva roky provozu. Dále je provozovatel povinen jedenkrát za 6 mìsícù provést kontrolu



spa1inových cest.. Lhùty pro provádìní kontrol spalinových cest jsou stanoveny vyhláškou
è.lll/1981 Sb.

Souèástí pøedložené dokumentace zpracované finnou ECO-ENVI-CONSUL T Jièín,
je rozptylová studie, øešící pøíspìvek k imisnímu zatížení vlivem dopravy na pøilehlé okolí
u oxidù dusíku a benzenu, jakožto nejvýznamnìjších zneèiš•ujících látek. Provedeným

výpoètem bylo prokázáno, že pøi uvažovaném provozu nebudou v referenèních bodech
pøekroèeny zákonné imisní limity pro pøítomné zneèiš•ující látky.

Oddìlení ochrany ovzduší nemá žádných námitek proti zámìru výstavby prodejny
LIDL Pardubice -Dubina, typizovaná prodejna potravin 1286 m2 p.p., pøi dodržení všech
technických a technologických øešení uvedených v oznámení o hodnocení vlivù na životní
prostøedí.

Oddìlení ochranv vod:
Pøedložená dokumentace se zabývá výstavbou nové prodejny potravin s parkovištìm

pro zákazníky. Objekt prodejny bude zásobován pitnou vodou z mìstského vodovodu novou
vodovodní pøípojkou.

Odkanalizování objektu bude provedeno do mìstské kanalizaèní sítì. Splaškové vody
budou odvedeny samostatnou kanalizaèní pøípojkou do kanalizaèní stoky. Srážková voda
z komunikací bude vedena pøes odluèovaè ropných látek do kanalizace. Ostatní srážkové
vody budou bez pøedèištìní svedeny do kanalizace. V pøípadì odvádìní tìchto vod shybkou
pod Chrudimkou je podmiòující investicí tohoto Zámìru její zkapacitnìní. (viz prohlášení
spoleènosti Lidl ). Technologické odpadní vody nebudou dle zámìru produkovány.

Veškeré odpadní vody vypouštìné do kanalizaèního øadu musí splòovat požadované
limity jakosti vypouštìných odpadních vod stanovené kanalizaèním øádem.

Pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatøení pro pøípad havarijního úniku
látek škodlivých vodám, dále budou v dalších stupních projektové dokumentace
konkretizována pøedpokládaná místa oplachu vozidel vyjíždìjících na veøejné komunikace ze
staveniš• vèetnì návrhu zaøízení na mytí vozidel. Všechny používané mechanismy musí být
v dokonalém technickém stavu, zejména musí být kontrolovány z hlediska moŽných úkapù
ropných látek.

V dalších stupních projektové dokumentace budou rovnìž specifikovány prostory pro
shromažïování závadných látek, které budou øádnì zabezpeèeny a bude s nimi nakládáno
bìhem výstavby a provozu v souladu se zákonem è. 254/2001 Sb., o vodách ve znìní
pozdìjších zmìn. Ke kolaudaci stavby bude pøedložen "Plán opatøení pro pøípad havárie a
zhoršení jakosti vod."

Výstavba a provoz prodejny nepøedstavuje pøi dodržování požadavkù platné
legislativy významnìjší nebezpeèí pro kvalitu povrchových a podzemních vod. Oddìlení
ochrany vod nemá k pøiložené dokumentaci zásadní pøipomínky.

Oddìlení odDadového hosRodáøství:
Pro zámìr: "LIDL Pardubice typizovaná prodejna potravin 1286 m2 p.p." nemáme

pøipomínky.

Oddìlení ochrany Qøírodv:

Vzhledem ke skuteènosti, že realizací zámìru dojde dle našeho názoru k èásteènému
narušení krajinného rázu, který je významný pøedevším v dálkových pohledech od Kunìtické
hory, doporuèujeme v dokumentaci zpracované pro posouzení podle zákona èíslo 100/2001
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Sb. zhodnotit významnost ovlivnìní krajiny. Dùležitost podrobného hodnocení je
opodstatnìna nepøesvìdèivým zdùvodnìním potøeby stavby prodejny daného sortimentu
v konkrétní lokalitì.

Oddìlení ochrany lesa:
Stavební zámìr se nedotýká pozemkù urèených pro plnìní funkce lesa. Oddìlení

ochrany lesa nemá pøipomínek.

Závìr:
Pøi zpracování pøípravné dokumentace doporuèujeme respektovat výše uvedené

pøipomínky .

Pøíloha: dokumentace

~



Krajský úøad Pardubického kraje
odbor životního prostøedí a zemìdìlství

Interní sdÌ!lení

Èíslo jednací: OŽPZ/10467104/FE
Vyøizuje: Ing. Felcman
Telefon: 466 026 417
E-mail: 1~_b_o~í[.felcman@Dardubickvkrai.c~
Fax: 466 026 392

Datum: 4.5.2004

Vyjádøení orgánù státní správy ochrany životního prostøedí
Pardubického kraje k oznámení:

~~rajského úøadu

Žadatel LI DL Èeská republika v.o.s., Nárožní 1359/11, Praha 5

Umístìní -obec: Pardubice

Orgán odpadového hospodáøství (zpracovatel vyjádøení Ing. Josef 8artoš):

Nakládání s odpady

1) Na stranì 31 v èásti 8.111.3 je jako jeden odpad vznikající pøi výstavbì uveden i odpad
katalogového èísla 15 01 10 -Obaly obsahující zbytky nebezpeèných látek nebo obaly
tìmito látkami zneèištìné.
V této souvislosti upozoròujeme na znìní bodù è. 6 a 19 Sdìlení È. 23 odboru odpadù
Ministerstva životního prostøedí -Zaøazení odpadù podle vyhlášky È. 381/2001 Sb., kde je
uvedeno následující:

a) toto zaøazení lze použít pro tlakové nádoby -spreje
b) pokud chce pùvodce toto katalogové èíslo používat i pro jiné druhy zneèištìných

obalových materiálù, musí od pøíslušného Krajského úøadu získat souhlas k netøídìní
a oddìleného shromažïování odpadù.

Doporuèujeme proto vést zneèištìné obalové materiály pod katalogovými èísly 15 02 02
-Plastové obaly resp. 15 02 04 -Kovové obaly se zmìnou kategorie z O na O/No

2) Na stranách 31 a 32 v èásti 8.111.3 je jako jeden z odpadù vznikajících pøi realizaci akce a
následnì i pøi vlastním provozu 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.

3) Pod tabulkou na stranì 32 je uvedeno, že "nebezpeèné odpady budou shromažïovány ve
skladu nebezpeèných odpadù". Pokud bude prostor pro shromažïování odpadù kategorie
"N" opravdu veden jako sklad, musí být potom jako sklad i kolaudován a pro jeho provoz
musí být vypracován Provozní øád. V této souvislosti považujeme za vhodnìjší používat
pojem "shromaždištì odpadù"



Nakládání s chemickými látkami a chemickými pøípravky
Bez pøipomínek.

Vvjádøení z hlediska zákona è. 353/1999 Sb.. prevenci závažných havárií zpùsobených

pøedpisù.
Bez pøipomínek.

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel vyjádøení Ing. Pinkas)

K údajùm uvedeným v pøedložené dokumentaci nemáme z hlediska ochrany ovzduší

pøipomínek.

Orgán ochrany zemìdìlského pùdního fondu (zpracovatel RNDr. M. Boukal, Ph.D.)

Z pøedložených podkladù je zøejmé, že dojde k záboru zemìdìlské pùdy dle
ustanovení § 9 zákona è. 334/1992 Sb., o ochranì zemìdìlského pùdního fondu, ve znìní
pozdìjších zmìn. Pøíslušným orgánem k odnìtí ZPF do 1 ha je Magistrát mìsta pardubic, do
10 ha Krajský úøad Pardubického Kraje. Souhlas ve smyslu § 9 zákona proto bude vydán na
základì žádosti investora samostatnì. Souèásti žádosti jsou uvedeny v § 9 odst. 5 zákona.

Ing. HejdU~Sef
vedoucí o boru
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