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Úvod 
 
Pro stavbu „Autoservisní středisko A.T.U. Pardubice“, která je v současnosti projekčně 
připravována ve stupni dokumentace pro územní řízení, je zpracováno oznámení dle přílohy 
č.3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.  
 
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací 
řízení) - bodu bod 10.15  Bod 10.15 Záměry, které nedosahují příslušných limitních hodnot, 
jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny  = dle bodu 10.6 Skladové a obchodní 
komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; 
parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích míst v součtu pro celou stavbu. 
 
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 citovaného zákona. 
Středisko bude umístěna na křižovatce jedné z hlavních ulic města Pardubic – Poděbradská, 
severně od stávajícího areálu Globus.  
 
 
A. Údaje o oznamovateli 
 
Investor      EK 1 k.s. 
Zastoupený    Tomáš Štefanský 
Sídlo     Na Větrníku 1294, 537 05 Chrudim 
IČO     25256963 
DIČ                                                    CZ 25256963 
     Tel: 777105060 
 
Oznamovatel    EK 1 k.s. 
Zastoupený    Tomáš Štefanský 
Sídlo     Na Větrníku 1294, 537 05 Chrudim 
IČO     25256963 
DIČ                                                    CZ 25256963 
     Tel: 777105060 
 
 
Projektant     Ing. Miloslav Hloubal, projekční a inženýrská  

kancelář 
Sídlo                                                   S.K. Neumanna 725, 500 02 Hradec Králové  

  

 

B. Údaje o záměru  
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1    

 
Autoservisní středisko A.T.U. Pardubice 
 
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací 
řízení):  
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- bodu 10.15 Záměry podle přílohy č.1 k zákonu č. 100/2001 Sb., které nedosahují 
příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto  hodnoty v příloze uvedeny.  
 
Předmětný záměr (jeho podlimitní stav) je uveden v bodě: 
- 10.6 Skladové a obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad  
            3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích  
             míst  v součtu pro celou stavbu. 
 

2. Kapacita (rozsah) záměru 
 

Zastavěná plocha      926,2 m2 
 
Obestavěný prostor    12 214 m3  
Počet nových parkovišť  43 ks 

 
Zahájení stavby       2007 
Dokončení stavby a kolaudace     2008 
 
 

3. Umístění záměru   kraj Pardubický 
Město Pardubice 
Katastrální území Ohrazenice, p.č.216/1  

 
 
4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, 
připravovanými, uvažovanými) 
 
Záměrem investora je realizace stavby nového autoservisního střediska A.T.U. s parkovištěm 
pro osobní automobily zákazníků a zaměstnanců střediska. Součástí stavby bude výstavba 
příjezdové komunikace, včetně terénních a sadových úprav v prostoru autoservisního  
střediska.  
Nové středisko zabezpečí pro motoristy kvalitní servis a nákup náhradních dílů a 
příslušenství. Umožněn bude samoobslužný nákup autopříslušenství a náhradních dílů pro 
motoristy. 
Středisko bude umístěna na křižovatce jedné z hlavních ulic města Pardubic – Poděbradská, 
na pozemku  s parcelním číslem 216/1. Bude tak dána možnost k rychlému příjezdu motoristů 
z blízkého i vzdálenějšího okolí střediska.  
 
V současné době je pozemek zatravněný s neudržovanou skupinou stromů a volejbalovým 
antukovým kurtem. Na pozemku se nachází dřevěná kůlna v havarijním stavu. 
 
Objekt autoservisního střediska je navržen jako pravoúhlá dvoupodlažní obdélníková budova 
s rozměry 42,1 x 22,0 m. Středisko bude umístěno uprostřed pozemku, rovnoběžně s ulicí 
Poděbradská. Kolem střediska je situováno parkoviště pro osobní auta. Vchod do střediska 
pro zákazníky bude z jihozápadní strany objektu směrem od objektu Globus.   
Řešený pozemek má nepravidelný přibližně trojúhelníkový tvar. Nachází se na rovinatém 
území, sníženém proti okolí s výškovým rozdílem cca 1,00 m mezi úrovní okolních silnic a 
úrovní stávajícího pozemku.   
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Řešené plochy jsou volné, bude nutné provést demolici stávající dřevěné kůlny a provést 
kácení skupiny bříz uprostřed pozemku a dubu vedle dřevěné kůlny. 
 
Stávající stav území je zřejmý z leteckého snímku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parkoviště autoservisního střediska bude mít 43 parkovacích míst pro osobní automobily 
návštěvníků A.T.U.. Parkoviště budou mít sjezd z ulice spojující městskou část Pardubice – 
Ohrazenice s ulicí Poděbradská. Parkovací místa budou provedeny z betonové zámkové 
dlažby. Komunikace budou asfaltové. 
 
Lokalita pro umístění záměru je situována severně od ulice Poděbradská u okružní křižovatky, 
jižně od ulice Poděbradská se nachází areál Globusu s parkovištěm. Východně je situován 
areál garáží a za nimi fotbalové hřiště. Západně je situována vodoteč  s doprovodným 
porostem a za ní areál Středního odborného učiliště Polabiny. Severně je zástavba části 
Ohrazenice za vodotečí Hledíkovský potok s doprovodným porostem. 

AREÁL 
SUPERMARKETU 
GLOBUS 

GARÁŽE 

MÍSTO 
SITUOVÁNÍ 
STAVBY 

GARÁŽE 

GARÁŽE  

STŘEDNÍ 
ODBORNÉ 
UČILIŠT Ě 

ULICE 
PODĚBRADSKÁ 
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Dle územního plánu města Pardubice je pozemek z větší části ve funkční ploše občanská 
vybavenost vyšší – stavby  a zařízení pro obchod  nízkopodlažní do 2 500 m2 prodejní 
plochy, služby veřejného stravování a  ubytování (kód  OVp) a je součástí rozvojové lokality 
v zastavitelném území (kód 52/z). Severozápadní část pozemku je situována ve funkční ploše 
zeleně izolační (kód ZI). Z toho důvodu bude  na pozemku vytvořena náhradní plocha této 
zeleně s plnou funkcí . 
 
Pozemek je situován v bezpečnostním pásmu  závodu Explosia Semtín, investor musí požádat 
o stanovisko Obvodní báňský úřad v Příbrami. 
 
Možnost kumulace s jinými záměry v zájmovém území není vymezena.  
 
 
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a  
      hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
 
Nové středisko má doplnit a rozšířit stávající síť ve městě. Navrhované středisko umožní 
kvalitní servis a nákup náhradních dílů a příslušenství pro motoristy. Na území městské části 
Pardubice - Polabiny se obdobné autoservisní středisko nenachází. Středisko umožní 
samoobslužný prodej autopříslušenství a náhradních dílů pro motoristy. 
 
Varianty 
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány varianty nulová a varianta 
předkládaná oznamovatelem. 
 
Nulová varianta 
Varianta nulová by předpokládala ponechání plochy v současném stavu, tj.zatravněný 
pozemek  s neudržovanou skupinou stromů, volejbalové hřiště a dřevěnou kůlnu, která je 
v současnosti v havarijním stavu.  
Nulová varianta je možná, ale neumožňuje realizovat záměr investora. 
 
Varianta předkládaná oznamovatelem 
Varianta je ekologicky přijatelná, umožňuje realizaci záměru investora zabezpečit doplnit a 
rozšířit stávající síť zařízení zabezpečujících kvalitní servis a nákup náhradních dílů a 
příslušenství pro motoristy v dané části města. 
Stavbu je možné provést v souladu se zabezpečením eliminace vlivu stavby na životní 
prostředí. Navrhované řešení umožňuje stavbu nového autoservisního střediska v příznivé 
lokalitě z hlediska antropogenních systémů. 
Variantu navrhovanou oznamovatelem je možné považovat za vhodnou za předpokladu 
uplatnění všech doporučení a navrhovaných opatření. Stavba bude napojena na stávající  
technickou infrastrukturu města. 
Realizací záměru nedojde k podstatným změnám, které by ovlivňovaly komplexní ráz celého 
území. Navrhovaná stavba bude dispozičně a architektonicky doplňovat stávající nejblíže 
situované objekty. 
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6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
 
Autoservisní středisko umožní samoobslužný prodej autopříslušenství a náhradních dílů pro 
motoristy.  Objekt autoservisního střediska je navržen jako pravoúhlá dvoupodlažní 
obdélníková budova s rozměry 42,1 m x 22,0 m. Středisko bude umístěno uprostřed pozemku, 
rovnoběžně s ulicí Poděbradská. V prostoru kolem střediska bude situováno parkoviště pro 
osobní auta. Vchod do střediska pro zákazníky bude z jihozápadní strany objektu směrem od 
objektu Globus.   
 
Situace umístění autoservisního střediska 

 
Nosnou konstrukci objektu budou tvořit železobetonové sloupy s betonovou stropní deskou. 
Obvodové stěny objektu budou z prefabrikovaných železobetonových sendvičových panelů 
s tepelnou izolací, vnitřní příčky budou zděné nebo sádrokartonové, plochá střecha bude 
pokryta izolační PVC fólií. Na stěnách objektu bude osazen průběžný reklamní pás. Střecha 
bude odvodněna střešními vpusťmi s vnitřními dešťovými svody. Výška atiky vyšší části 
objektu bude +8,0 m a nižší části +6,5 m.  
Vlastní samoobslužné prodejní prostory budou v jihovýchodní části objektu, 
v severovýchodní části jsou navrženy skladové prostory a pomocné prostory pro zaměstnance 
střediska. V západní části objektu budou umístěny montážní dílny.  
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V prvním nadzemním podlaží je navrženo umístění prodejny, sklad náhradních dílů, dvě 
montážní haly, sklad odpadu, WC pro prodejnu a schodiště do 2.NP. Ve druhém nadzemním 
podlaží budou sklady, technická místnost, denní místnost pro personál, šatna, umyvárna a 
WC. Obě podlaží budou propojeny nákladním výtahem. 
Výška místností je dána tvarem střešní konstrukce.  
Vyhřívání objektu bude zajištěno plynovým kotlem Viessman, který bude umístěn 
v technické místnosti ve 2.NP.  
Větrání v objektu je navržené přirozené i nucené. Venkovní vzduch je přiváděn do větraných 
prostor přes klimatizační jednotky. Vnitřní rekuperační vzduchotechnická jednotka bude 
umístěna ve 2.NP. Přívody a odvody vzduchu jsou umístěny na fasádě objektu, některé 
odvody jsou na střeše. 

 
Vzduchotechnické zařízení je navrženo tak, aby byly splněny požadavky na odvod tepelné 
zátěže, přívod hygienicky potřebné dávky čerstvého vzduchu na počet osob, optimální 
hodinovou výměnu vzduchu v jednotlivých prostorách, nucený odvod znehodnoceného 
vzduchu atd. 
Vnitřní osvětlení střediska bude převážně umělé. Výlohy budou pouze v blízkosti vchodu do 
prodejny, v blízkosti pokladen. Další okna budou v zadní části prodejny a v denní místnosti ve 
2.NP. Garážová vrata do montážní dílny budou prosklená.  
 
Odpadní vody ze sociálního zařízení budou svedeny do kanalizace souběžné s ulicí 
Poděbradská. Dešťové vody ze střechy prodejny a zpevněných ploch (parkoviště a vozovka) 
budou svedeny přes odlučovač ropných látek do místní vodoteče.  
Rovněž ostatní inženýrské sítě budou napojeny na místní sítě. 

 
Celkem zde bude zaměstnáno 10 až 15 pracovníků. Noční provoz se nepředpokládá. 
Předpokládá se, že středisko bude otevřeno pro zákazníky denně od 7,30 do 19,00 hodin a 
v sobotu od 8,00 do 16,00 hodin. 
 
Parkoviště autoservisního střediska bude mít 43 parkovacích míst pro osobní automobily 
návštěvníků A.T.U.. Parkoviště budou mít sjezd z ulice spojující městskou část Pardubice – 
Ohrazenice s ulicí Poděbradská.  
Parkovací místa budou provedeny z betonové zámkové dlažby. Komunikace budou asfaltové. 
Celá zpevněná plocha je řešena ve spádu max. 2,5 %. Jednotlivá stání na parkovišti budou 
barevně oddělena. Velikost jednotlivých stání bude 2,5 x 5,0 m.  
Parkoviště bude osvětleno výbojkami na sloupech. Sedm stožárů kolem parkoviště. Voda 
z parkovacích ploch bude odváděná přes odlučovače do městské kanalizace.  
Mezi parkovištěm a hranicemi pozemku bude provedeno ozelenění. Ozelenění celého areálu 
bude blíže specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.  
 
Zásobování autoservisního střediska bude prováděno stejným sjezdem z ulice spojující 
městskou část Pardubice – Ohrazenice s ulicí Poděbradská, který bude sloužit i pro příjezd 
zákazníků střediska. Předpokládaná četnost zásobování je cca 2 velké nákladní automobily a 
2–3 malé dodávkové automobily týdně.   
 
Současně s výstavbou parkoviště bude probíhat úprava příjezdu z přilehlé ulice. Příjezd k 
autoservisnímu středisku A.T.U. bude možný z obou směrů této silnice. Silnice bude osazena 
příslušnými značkami pro odbočení.  
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Sítě technické infrastruktury se nachází na pozemku a v prostoru městské části Pardubice - 
Ohrazenice a odtud budou přivedeny pomocí přípojek do objektu. 

 
Dle provedeného hydrogeologického průzkumu jsou základové poměry v oblasti poměrně 
jednoduché, projekt předpokládá založení objektu na betonových základových pasech a 
patkách na zhutněných štěrkopískových polštářích.   
 
 
Záměr bude zahrnovat následující objekty:  
 
SO 01 – Autoservisní středisko A.T.U. 
SO 02 – Příprava území + HTÚ 
SO 03 – Stavby pro reklamu 
 
KO 01 – Komunikace a zpevněné plochy 
KO 02 – Terénní a parkové úpravy 
 
Inženýrské objekty: 
 
IS 01 – Vodovodní přípojka 
IS 02 – Kanalizační přípojka 
IS 03 – Dešťová kanalizace z parkoviště 
IS 04 – Úprava trafostanice č.672 a elektropřípojka NN 
IS 05 – Plynovodní přípojka 
IS 06 – Venkovní osvětlení + reklamní zařízení 
IS 07 – Přípojka telefonních a sdělovacích kabelů 
 
Výše uvedené objekty charakterizují řešenou stavbu s vymezením možného rozsahu řešené 
problematiky. 
 
Tvarové řešení stavby respektuje charakter stávajících objektů. Navrhovaná stavba vychází 
z odrazu doby současné a kvalitním architektonickým a materiálovým řešením jí doplňuje. Po 
obvodu je objekt zvýrazněn reklamním pásem s logem provozovatele. Jednoduchá hmota 
stavby dává celkovému objektu horizontální charakter a pomáhají zapojit objekt do svého 
okolí.  
 
Architektonické řešení 
Navrhovaná stavba je v moderním provedení staveb pro prodej servis automobilů a prodej 
náhradních dílů a auto součástek motoristům. 
Tvarování hmot a prostorové celkového řešení objektu doplňuje charakter stávajícího 
prostředí a vytváří novou hodnotu v navazujícím území. Hlavní vstup pro návštěvníky 
prodejny je umístěn na uličním průčelí. Vstup je zvýrazněn logem investora.  
Parkování je řešeno na parkovišti umístěném na pozemku investora.  
Základní půdorysný tvar domu je tvořen obdélníkovou hmotou prodejny s plochou střechou. 
V části směrem do ulice Poděbradská je umístěn hlavní vstup s prosklenou stěnou.  
Výrazným architektonickým prvkem uplatňujícím se v pohledech je bílá fasáda s barevný 
(červeným) reklamním pásem a odlišnými okenními a dveřními výplněmi. Okenní a dveřní 
otvory a prosklený vstup rozčleňují jednotlivé plochy fasády. 
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Jihozápadní pohled 
 
 
 
 
 
 
 
 

Severozápadní pohled 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hmota domu je navržena z horizontálních železobetonových panelů s hydrofóbním nátěrem v 
bílé barvě – dle manuálu provozovatele. Navržena je kombinace bílé stěny (RAL 9002) 
s červeným reklamním pásem (RAL 3020) a šedými doplňky – okenní a dveřní výplně. Sokl 
domu je navržen v barvě šedé dle použité dlažby na zpevněných plochách. Střecha objektu je 
tvořena střešní krytinou z izolačních pásů (šedých). Okna a dveře jsou v hliníkovém 
provedení v barvě světle šedá E6/EV1 – systém Schüco FW50. 
 
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobná zařízení a je v souladu s platnou 
legislativou.  
Navržený způsob realizace záměru a jeho provozu a začlenění do území je řešen tak, aby vliv 
na životní prostředí byl minimalizován. Posouzen je možný stav škodlivin do ovzduší a 
případná hluková zátěž je řešena hlukovým posouzením. 
Navržené technické i stavební a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobná 
zařízení. Navržena je stavba autoservisního střediska, která je přiměřeným způsobem 
začleněna do předmětné lokality s ohledem na okolní objekty a charakteristiky území. 
Technické řešení je řešené účelně s optimalizací využití doprovodných ploch a 
technologických požadavků.  
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7. Výčet dotčených územně samosprávných celků      
 
Kraj    Pardubický 
Obec    Pardubice 
Ovlivnění jiných správních území se nepředpokládá. 
 
 
8. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  
 
Zahájení stavby  2007    
Ukončení       2008  
 
 
9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat           
 
Stavební povolení bude v kompetenci Stavebního úřadu Města Pardubice  

- územní rozhodnutí 
- stavební povolení 
- kolaudační rozhodnutí 
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II. Údaje o vstupech 
 
1. Zábor půdy 
 
Stavba bude realizována na pozemku p.č. 216/1 v k.ú. Ohrazenice který je ostatní plochou.  
 
Stávající stav  
(dle informace o parcelách KN z internetového serveru http://nahlizenidokn.cuzk.cz ze dne 
14.7.2007). 
Tabulka č.1 

P.č. Kultura Vým ěra celkem (m2) Vlastník 
216/1 Ostatní plocha 5544 LV 457 

 
Z výše uvedeného vyplývá, že nedojde k záboru zemědělského půdního fondu.  
 
Půda určená k plnění funkce lesa  
Půda určená k plnění funkce lesa nebude záměrem dotčena. Nebude dotčen zábor  lesních 
pozemků pro rekreaci nebo ke sportovnímu využití, plocha pro stavbu není v ochranném 
pásmu lesa.  
 
 
2. Odběr a spotřeba vody 
 
Pitná voda 
Zásobování navrhovaného objektu potravin pitnou vodou bude provedeno novou vodovodní 
přípojkou DN 50, která bude vysazena na prodlouženém vodovodním řadu DN 150 odbočkou 
ze stávajícího vodovodního řadu podél ulice Poděbradská protlakem pod vlastní ulicí. 
 
Pro výpočet potřeby vody byla normová spotřeba dle Směrnice 9/73 Sb. upravena podle 
reálných spotřeb v tomto typu zařízení a dle zkušenosti zpracovatele. V prodejně bude 
pracovat ve dvou směnách cca 15 osob.   
 
Hydrotechnické výpočty : 
Zaměstnanci  3 x 60 l.os-1.den     180    l.d-1  
Opraváři  12 x 150 l.os-1.den  1 800    l.d-1 
Celkem      1 980    l.d-1 

 
Maximální denní potřeba  vody : 

Qp                 0.10  l.s
-1 

Qd   0,1 x 1.5             0.15  l.s
-1 

Qh   0.15 x 2,1             0.32  l.s
-1
 

 
Qroční prodejna    3 x 20     60 m3.rok –1 

Dílna  12 x 36   432 m3.rok –1 

Celkem     492 m3.rok –1 

 
Na venkovním vodovodu bude osazen nový nadzemní hydrant DN 100. Hydrant bude 
umístěn do 50 m od navrhovaného objektu servisu. 
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3. Surovinové a energetické zdroje 
 
Elektrická energie 
Servisní středisko A.T.U. bude zásobováno elektrickou energií z trafostanice č.672 Pardubice 
- Ohrazenice pomocí kabelové smyčky AYKY 3x240+120. Tento kabel bude na PLUS-u 
ukončen v kabelové skříni SS102. Zde bude napojen odběr střediska na samostatné pojistkové 
spodky kabely do elektroměrového rozvaděče.  
 
Elektroměrový rozvaděč RE bude zapuštěná rozvodnice v provedení do venkovního prostoru 
obsahující sadu nepřímého měření - 3x100A + HDO 

 
Energetická bilance objektu: 
- servisní středisko P(instalovaný)   55kW 
 současnost   0.8 
 P(soudobý)        44kW 
 
Plyn 
Přípojka plynu NTL bude napojena na stávající NTL plynovod OC 100 severně od nového 
objektu. Přípojka  bude dále vedena  volným terénem k plynofikovanému objektu střediska. 
Přípojka bude zakončena v HUP v obvodové stěně objektu. 
 
Celková maximální spotřeba zemního plynu  Qmax = 12,4 m3/h 
 
Výstavba plynovodní přípojky bude prováděna v rámci stavby objektu a úpravy okolních 
ploch.  
 
Spotřeba energie a paliva (zemní plyn) 
Vytápění, větrání a ohřev TV   238 168 kWh  26 103,5m3/rok  
 
Zdrojem tepla pro vytápění objektu je plynová kotelna osazená stacionárním nízkoteplotním 
kotlem Viessmann VITOGAS 100 o jmenovitém výkonu 120 kW. Kotel je osazen 2-
stupňovým atmosférickým předsměšovacím hořákem. Kotel se vyznačuje nízkou spotřebou 
energie díky plynule klesající teplotě kotlové vody.  
 
 
Osvětlení 
Na vnější fasádě objektu bude osazena přípojná krabice, kde bude provedeno napojení 
zemního kabelu CYKY 5Cx6 na vnitřní rozvody objektu. Veřejné osvětlení bude napájeno 
z rozvaděče RP2. Veřejné osvětlení bude ovládáno pomocí soumrakového čidla v kombinaci 
se spínacími hodinami pro možnost centrálního vypnutí v nočních hodinách mimo provozní 
dobu prodejny a servisu. 
Je uvažováno s instalací sadových stožárů h = 6m s výbojkovými svítidly se zdrojem 125W 
bez výložníku. Ocelové konstrukce stožárů budou žárové zinkované.  
Jednotlivé stožáry budou uzemněny, spoje budou v zemi zdvojeny a chráněny proti korozi dle 
ČSN 332000-5-54. 
 
Stavební materiál 
Při výstavbě a provozu nebudou používány suroviny nebo materiály, které by mohly způsobit 
negativní ovlivnění životního prostředí nebo zdraví obyvatel.  
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Specifikace a vyčíslení množství stavebních materiálů jsou součástí stavebního projektu. 
 
 
4. Nároky na dopravní  a jinou infrastrukturu 
 

Předpokládaná četnost zásobování je cca 2 velké nákladní automobily a 2 –3 malé dodávkové 
automobily týdně.   

 
Situační řešení je dáno hranicemi území, podmínkami stanovenými organizacemi státní 
správy, správci podzemních vedení a snahou o co nejlepší řešení daného území z hlediska 
funkčnosti, estetiky, bezpečnosti a výškového napojení na stávající okolní terén. 
Celkem je navrženo 43 stání, z toho 4 stání pro vozidla s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Odstavná stání jsou navržena v šířce 2,5m a 5,0m. Parkoviště je navrženo 
s příčným sklonem 0,5-2,5 %. Krytové vrstvy příjezdové komunikace jsou asfaltové, 
parkovacích stání jsou navrženy z betonové zámkové dlažby. 
Výškově jsou nové zpevněné plochy navrženy s ohledem na výšky okolního terénu a na 
výšky objektu, včetně stávajících komunikací, na které se nově budované zpevněné plochy 
napojují. 
Příčné a podélné sklony nových zpevněných ploch jsou navrženy s ohledem na nutnost 
kvalitního odvodnění těchto ploch. 
Běžný provoz objektu bude zajištěn z ulice spojující městskou část Pardubice – Ohrazenice 
s ulicí Poděbradská se společným sjezdem pro zákazníky a zásobování. Komunikace a 
polohové řešení umožní pohodlný a bezpečný pohyb automobilů na parkovišti. 
Povrch vozovky bude asfaltový, parkovací stání z betonové zámkové dlažby, upnutý do 
silničních obrub BEST MONO II. do betonového lože s boční opěrou s podsádkou +10cm. 
 
 
II. Údaje o výstupech   
 
1. Množství a druh emisí do ovzduší 
 
Plošné zdroje emisí – při výstavbě 
Plošným zdrojem znečištění ovzduší v době výstavby budou zejména emise poletavého 
prachu na ploše odpovídající výměře staveniště. Tyto emise budou vznikat pojezdem v 
prostoru staveniště a provozem stavebních mechanismů zejména při přípravě staveniště. 
Prašnost je projevem každé stavební činnosti. Prašnost související se stavební činností je 
nepravidelná, krátkodobá a z hlediska imisních koncentrací nahodilá. Působení plošného 
zdroje bude přechodné - doba přípravy staveniště a zemních prací s produkcí sekundární 
prašnosti.  Rozsah stavební činnosti při přípravě území bude časově omezen na dobu vlastní 
realizace stavby.  
Množství emisí z plošných zdrojů v tomto případě nelze stanovit, neboť tyto závisí na době 
výstavby, ročním období, konkrétních klimatických podmínkách apod. Působení zdroje je 
možné odborným odhadem stanovit jako množství emitovaného prachu na cca 0,09 – 0,10 
t/stavbu. Prašnost se může projevit především za nepříznivých klimatických podmínek a při 
špatné organizaci práce. Organizace práce bude významným faktorem eliminace možných 
vlivů.    
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Emise z tohoto pracovního procesu zahrnují: 
- emise vozidel dopravní obsluhy, stavebních strojů, jejichž množství závisí na množství 

nasazených  dopravních a stavebních mechanismů, jejich technickém stavu a době 
provozu, 

- emise prachových částic z provozu vozidel na (staveništní) komunikaci.  
 
V době výstavby je nutné za zhoršených klimatických podmínek zabezpečit zkrápění 
komunikací a čištění, zejména při manipulaci nebo převozu zemin a odpadů. 
Tento plošný zdroj znečištění ovzduší bude působit pouze po dobu výstavby v lokalitě a za 
předpokladu soustředění prací v zájmovém území je možné tento nepříznivý vliv omezit. 
V tomto případě je nutná důsledná organizace výstavby a zejména kázeň ze strany dodavatele 
stavebních  prací.   
 
Provoz autoservisního střediska 
Vlastní provoz nezahrnuje zvýšení zneškodňování ovzduší. Stavba je situována v prostoru 
dopravní zátěže na ulici  Poděbradská, provozu souvisejícím s areálem Globusu a provozu na 
parkovišti, takže zátěž škodlivinami bude na velmi malé úrovni. 

Při srovnání s imisními limity budou imisní příspěvky znečištění z posuzovaného záměru 
málo významné a oproti stavu bez realizace záměru se nezmění.  

 
Imisní limity pro znečišťující látky 
Na základě nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, jsou 
stanoveny následující imisní limity: 
Tabulka č. 2 

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Jednotka Přípustná četnost 
překročení / rok 

Imisní limity pro ochranu zdraví lidí     
SO2 1 hodina 350 µg/m3 24 

SO2 24 hodin 125 µg/m3 3 

CO 
max. denní 8-mi 
hodinový průměr 

10 mg/m3 - 

PM10 24 hodin 50 µg/m3 35 

PM10 1 rok 40 µg/m3 - 

NO2 1 hodina 230* µg/m3 18 

NO2 1 rok 46* µg/m3 - 

Benzen 1 rok 8* µg/m3 - 

Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace 

SO2 
kalendářní rok 
a zimní období 

20 µg/m3 - 

Nox 1 rok 30 µg/m3 - 

Cílové imisní limity pro ochranu zdraví lidí 

benzo(a)pyren 1 rok 1 ng/m3 - 

• při zahrnutí meze tolerance platné pro rok 2007 
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2. Množství odpadních vod a jejich znečištění 
 
Provozem objektu budou vznikat čtyři druhy odpadních vod: 
- vody běžné splaškového charakteru 
- vody tukové – olejové 
- vody srážkové ze střech  
- vody srážkové  z komunikací  
 
Splaškové odpadní vody a předčištěné olejové vody budou vypouštěny do veřejné kanalizace 
DN 500 procházející pozemkem ve dvou větvích. Dešťové vody z komunikací budou 
předčištěny a společně s dešťovými  vodami ze střech budou vypouštěny do místní vodoteče. 
Způsob zásobování vodou a odvedení splaškových a dešťových vod z komunikací byl 
konzultován s provozovatelem vodovodu a kanalizace.  
 
Výpočet potřeby vody  
Pro výpočet potřeby vody byla normová spotřeba dle Směrnice 9/73 Sb. upravena podle 
reálných spotřeb v tomto typu zařízení a dle zkušenosti zpracovatele. V prodejně bude 
pracovat ve dvou směnách cca 15 osob.   
 

Množství odpadních vod je shodné s množstvím dodávané vody, tj.   1 980 l.d
-1       

 492 m3.rok
-1
 

Znečištění odpadních vod 
V objektu budou produkovány pouze komunální splaškové odpadní vody a tukové vody, 
technologické vody nebudou provozem prodejny vznikat.  
 
Komunální splaškové vody 
Tabulka č.3 
Výpočet EO   1980 : 150 13 EO 
v ukazateli BSK

5
 22 x 60 1 320 g.d

-1
 

roční bilance 1,32 x 360 0,475 t.r
-1
 

v ukazateli NL 22 x 55 1 210 g.d
-1
 

roční bilance 1,21 x 360 0,436 t.r
-1
 

v ukazateli CHSK  22 x 120 2 640 g.d
-1
 

roční bilance 2,64 x 360 0,950 t.r
-1
 

Splněny budou hodnoty kanalizačního řádu pro stokovou soustavu města Pardubice.  
 
Tukové vody 
Tukové vody budou vypouštěné přes odlučovač ropných látek z montážních dílen. 
 
v ukazateli NEL 
Tabulka č.4 
roční bilance 1,5 x 0,05 x 360 27 kg.r

-1
 

         
Srážkové vody z komunikací a střech 
Předčištěné vody z parkovišť a komunikací budou vypouštěny do místní vodoteče. 
Parkovací stání a pojížděné plochy budou provedena z betonové zámkové dlažby, 
komunikace z asfaltu. Intenzita srážky byla zvolena pro15 min. déšť 143 l.s-1.ha-1 
s periodicitou 0,5. 
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Plocha střechy        930 m2 

Zpevněné komunikace a parkoviště     2 000 m2 

 
Odtok z areálu 

střecha    930 x 0.0143 x 0.9              12,0 l.s
-1 

zámková dlažba  2000 x 0.0143 x 0.5                 14,3 l.s
-1  

Odtok z ploch celkem       26,3 l.s
-1
 

 
Technické řešení odvedení odpadních vod 
Odvedení odpadních vod splaškových a srážkových vod z komunikací a parkovišť – v areálu  
bude  kanalizace rozdělena na kanalizaci oddílnou – kanalizaci  splaškovou  a kanalizaci 
srážkových vod z komunikací. 

 
Splaškové odpadní vody budou vypouštěny gravitačně kanalizační přípojkou do stávající 
veřejné kanalizace – stoka DN 500. 
Srážkové vody z  parkovacích ploch a  komunikací budou podchyceny do uličních vpustí, 
svedeny kanalizací a vyčištěny v odlučovači ropných látek QN 66. Odlučovač je vybaven 
sorpčním filtrem. Vyčištěné vody z parkovacích ploch budou vypouštěny do místní vodoteče.  
Tukové vody z montážních dílen budou předčištěny v odlučovači tuku QN 10T a napojeny 
rovněž do splaškové  kanalizace. 
 
 
3. Kategorizace odpadů 
 
Odpady z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí:  
 
- odpady vznikající během výstavby, 
- odpady vznikající při vlastním provozu  
 
 
Odpad vznikající během výstavby 
 
Při výstavbě budou vznikat odpady uvedené v následující tabulce. Odpady jsou zařazeny dle 
vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 
 
Odpady vznikající při výstavbě 
Tabulka č.5 
Kód druhu 

odpadu 

Název druhu odpadu Kat. 

odpadu 

Předp. způsob zneškodnění 

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv O Kompostování společně 
s odpadem z obcí, skládka KO 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Recyklace 
15 01 02 Plastové obaly O Recyklace 
15 01 04 Kovové obaly O Recyklace 
15 01 06 Směsné obaly O Skládka 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami znečištěné 
N Vytřené obaly - recyklace, se 

zbytky barev - spalovna NO 
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15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 
olejových filtrů jinak blíže neurčených, čistící 
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami) 

N Spalovna NO 

16 06 01 Olověné akumulátory N Recyklace 
17 01 01 Beton O Recyklace 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O Recyklace, skládka 
17 04 05 Železo a ocel O Recyklace 
17 04 07 Směsné kovy O Recyklace 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O Rekultivace, uložení na skládce 

zemin 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 

pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O Recyklace, skládka  

19 08 02 Odpady z lapák písku  O Skládka 
20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka KO 
20 03 03 Uliční smetky O Skládka KO 

 
Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo 
staveniště, což bude zajištěno prováděcí firmou nebo odbornou firmou. Stavební dodavatel je 
povinen vést evidenci odpadů.  
Doporučuji, aby investor při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních prací zakotvil 
ve smlouvách povinnost zhotovitele k odstraňování odpadů způsobených jeho činností. 
 
Odpad z provozu autoservisního střediska 
Tabulka č.6 
Kód druhu 

odpadu 

Název druhu odpadu Kat. 

odpadu 

Předp. způsob zneškodnění 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné neb. Látky 

N odborná firma 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 
080111   

O odborná firma 

13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje N odborná firma 
13 05 03 Kaly z lapáků nečistot N odborná firma 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly O výkup 
15 01 02 Plastové obaly O výkup, odbor. firma 
15 01 03 Dřevěné obaly O výkup, odbor. firma 
15 01 04 Kovové obaly O výkup 
15 01 05 Kompozitní obaly O odborná firma 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

nebo obaly těmito látkami znečištěné 
N odborná firma 

15 01 06 Směsné obaly O odborná firma 
15 02 02 N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 

olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí 
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

N odborná firma 

20 01 01 Papír a lepenka O výkup 
20 01 02 Sklo O výkup 
20 01 39 Plasty O odborná firma 
20 01 25 Jedlý olej  a tuk O odborná firma 
20 01 26 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 N odborná firma 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O odborná firma 
20 03 01 Směsný komunální odpad O odborná firma 
20 03 03 Uliční smetky O odborná firma 
20 01 21 Zářivky a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti N odborná firma 
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Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001: 
- odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů,  
- vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo 

fyzické osobě k možnému využití,   
- nelze-li odpady využít, zajistit jejich zneškodnění,  
- kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných 

vlastností,  
- shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií,  
- zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením,  odcizením nebo únikem ohrožujícím 

životní  prostředí,  
- umožnit kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předložit dokumentaci a 

poskytovat úplné informace související s odpadovým hospodářstvím. 
 
Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno  odbornou firmou. 
Odpady budou shromažďovány v odpovídajících shromažďovacích prostředcích a bez 
zbytečného prodlení budou předávány oprávněné osobě k využití nebo odstranění. Souhrnné 
množství odpadů vznikajících za běžných podmínek se předpokládá produkce pouze 
v kilogramech za rok z údržby záměru. 
 
 
4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
 
Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické 
podmínky a zdraví obyvatel lze technickými opatřeními omezit na minimum. Problémy by 
mohly nastat při nesprávném nakládání s odpadními, zejména znečištěnými vodami, při 
nedodržení protipožárních opatření, případně při havárii vozidel na přilehlých komunikacích. 
Možnost vzniku havárií může souviset  s úniky látek nebo selháním lidského faktoru. 
 
Úniky látek 
Případné úniky ropných látek je nutno okamžitě eliminovat využitím sorpčních prostředků, 
případně zajistit sanaci horninového prostředí postižené lokality. Postižená lokalita musí být 
v co nejkratším časovém horizontu sanována.  
 
Selhání lidského faktoru 
Riziko ohrožení kvality životního prostředí vlivem selhání lidského faktoru souvisí zejména 
s dopravními nehodami.   
Pokud dojde během provozu k jakékoli poruše na zařízení nebo havárii, budou učiněna 
opatření, aby se podobná situace následně neopakovala.  
 
Požární nebezpečí 
Požární zabezpečení bude součástí požárně bezpečnostním řešením staveb, řešeno bude 
zprávou požární ochrany. Příslušným odborníkem bude určen stupeň požární bezpečnosti  a 
stanovena požární odolnost stavby. 
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5. Hluk 
 
Stanovení nejvyšších přípustných hladin hluku  
Vnitřní prostor 
Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A uvnitř staveb pro bydlení a staveb 
občanského vybavení se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní 
maximální hladiny hluku LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní 
době podle přílohy č.5 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má 
výrazně informativní charakter, jako například řeč nebo hudba, přičítá se další korekce –5 dB.  
Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze stacionárních zdrojů, umístěných mimo 
posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to znamená 
konstrukcemi nebo podložím. Při provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy je 
přípustná korekce +15 dB k základní maximální hladině akustického tlaku v době od 7 do 21 
hod. 
 
Korekce pro stanovení hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského vybavení 
Tabulka č.7 
Druh chráněné místnosti  Korekce /dB/ 
Nemocniční pokoje 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
0 

-15 
Operační sály Po dobu používání 0 
Lékařské vyšetřovny, ordinace Po dobu používání -5 
Obytné místnosti 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
0* 

-10* 
Hotelové pokoje 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
+10 
0 

Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, mateřských 
škol  a školských zařízení 

 +5 

Koncenrtní síně, kulturní střediska  +10 
Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturní zařízení, kavárny, 
restaurace 

 +15 

Prodejny, sportovní haly  +20 
 
* V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z těchto komunikací převažující a v ochranném pásmu drah je 
přípustná další korekce + 5 dB 
Pro jiné prostory, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné. 
 
Venkovní prostor 
Vymezení požadavků nejvyšších přípustných hladin hluku v zájmovém území – doprava. 
Stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku vychází ze základní hladiny hluku 
LAZ = 50 dB(A) a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době. Podle nařízení 
vlády č.148/2006 Sb. pak platí korekce pro základní hladinu 50 dB(A) pro stanovení hodnot 
hluku ve venkovním prostoru následující: 
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Tabulka č.8 
Korekce dB(A) 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 

1) Korekce se použije pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku 
(§30 odst.1 zák.č.258/2000 Sb.), 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, prohlídky vlaků a opravy vozů. 

2) Použije se pro hluk z pozemní 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 na hluk na drahách v ochranném pásmu dráhy. 

4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích  a drahách, který je 
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 chráněné, venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy. 

 
Pro zájmové území platí – chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní 
venkovní prostory:                         
Hluk z dopravy na obslužné  komunikaci  Den    LAeq = 50 dB(A)    Noc    LAeq = 40 dB(A) 
 
Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseků: 
- hluk v době výstavby, 
- hluk po ukončení stavby .  
 
Hluk v době výstavby 
Způsob (množství, kvalitativní a kvantitativní složení) nasazení stavebních mechanismů 
v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě, tento vliv bude sledován v omezenou 
dobu, pouze po dobu stavby. Každá stavební činnost má na danou lokalitu vliv, v předmětném 
případě je možné konstatovat, že doba stavby bude omezená.   
V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze 
stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací. Tyto činnosti  jsou prováděny téměř 
výhradně v denní době. Nepředpokládá se stavební činnost v noční době, ve dnech pracovního 
klidu a o svátcích.  
Běžné hodnoty hlučnosti dopravních prostředků a stavebních strojů se  pohybují  kolem 80 
dB(A). Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
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hluku a vibrací, příloha č. 2, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební 
činnosti:  
 
V chráněném vnitřním prostoru budov: 

základní hladina hluku L Aeq,T = 40 dB            (§ 10, odst.2 NV č.148/2006 Sb.) 
korekce na druh chráněného prostoru  dle příl. č. 2, část A, NV 148/2006 Sb.) 
         obytné místnosti  - v denní době         0 dB 
                                     - v noční době   -10 dB 
Z toho : LAeq,T =  40 dB pro denní dobu 
   LAeq,T =  30 dB pro noční dobu 
 

Pro denní dobu pak bude hygienický limit : 
a) při provádění stavební činnosti 8 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou : 
        LAeq,T =  40 dB       
          t1= 8 hodin 
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg(429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 8)/8+ = 57,4 dB 

 
b) při provádění stavební činnosti 14 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou : 
        LAeq,T =  40 dB       
          t1= 14 hodin 
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg (429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 14)/14) = 55,0 dB 

 
V chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním prostoru 
 

základní hladina hluku L Aeq,T = 50 dB            (§ 11, odst.4 NV č.148/2006 Sb.) 
korekce na druh chráněného prostoru  dle příl. č. 3, část A, NV 148/2006 Sb.) 
         chráněné venkovní prostory  - v denní době      0 dB 
                                             - v noční době -10 dB 
korekce na hluk ze stavební činnosti (7 až 21 hod.)  +15 dB 

Z toho : LAeq,T  =   65 dB pro denní dobu 
 
Ve venkovním chráněném prostoru (hranice parcel chráněných objektů) a v chráněném 
prostoru chráněných objektů nebude přípustná hodnota hlukové zátěže v době stavby 
překračovat přípustné hodnoty.  
 
Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseků: 
- hluk v době výstavby 
- hluk v době provozu  
 
Hluk v době výstavby 
Ve venkovním chráněném prostoru (hranice parcel chráněných objektů) a v chráněném 
prostoru chráněných objektů nebude přípustná hodnota hlukové zátěže v době stavby 
překračovat přípustné hodnoty.  
Stavební práce budou probíhat pouze v omezeném časovém období – stavba bude řešena po 
omezenou dobu realizace.    
Dočasné zdroje hluku budou provozovány v celém časovém průběhu výstavby. Jejich 
lokalizace bude závislá na okamžitém stavu a postupu stavebních prací. Výstavbu lze rozdělit 
do dvou etap – zemní práce a stavební práce. Tyto etapy se budou zřejmě zčásti překrývat. 
Při výstavbě bude užita řada strojů, které většinou patří k významným zdrojům hluku. Dle 
způsobu šíření hluku do okolí se bude jednat o zdroje liniové (např. doprava zeminy, 
stavebních materiálů) a bodové (např. míchače, kompresory, vrtné soupravy apod.). 
Předpokládá se výskyt následujících zdrojů hluku: 
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Stroje a zařízení používané během výstavby – odhad 
Tabulka č.9 
Typ prací Název stroje Počet kusů Akustické parametry 

Domíchávače betonu 1hod LpA,10 = 80 dB 
Čerpadla betonu 1 LpA,10 = 81 dB 
Hutní a vibrační válec 1 LpA,10 = 79 dB 
Nakladač 2 LpA,10 = 80 dB 
Jeřáb 2 LpA,10 = 75 dB 
Kompresor 2 LpA,10 = 75 dB 
Svářecí soupravy 3 LpA,10 = 75 dB 

Stavební 

Nákladní automobily 4/hod LpA,10 = 89 dB 

 
Volba kontrolních bodů výpočtu 
Zvoleny byly referenční body v chráněném venkovním prostoru chráněných objektů - 
nejbližší obytné zástavby: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stavební činnost 
 
Při prováděných zemních či stavebních pracích je nutno dbát na důslednou kontrolu stavu 
zařízení a nářadí, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách a snižování počtu 
vozidel jejich vytížením. Také je nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných mechanismů 
a jejich méně častější využití. 
 Při prováděných stavebních pracích během výstavby bude zpracován plán organizace nasazení strojů. Je nutno 
dbát na důslednou kontrolu stavu strojů, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách a snižování počtu 
vozidel jejich vytížením. Také je nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných mechanismů a jejich méně 
častější využití.  Za podmínky respektování těchto požadavků lze očekávat splnění příslušných hygienických 
limitů (LAeq = 65 dB v době od 700 do 2100 hod).  Uvedené stavební práce budou v plném rozsahu probíhat max. 
dva měsíce. Následovat budou stavební práce v rámci objektu. Doba cca 3 měsíce. V rámci uvedené stavební 
činnosti při součtu všech stavebních prací bude hluková zátěž ve venkovním chráněném prostoru okolí stavby při 
součtu vymezených stavebních prací: 

OBJEKT 
AUTOSERVISNÍHO 
STŘEDISKA 

REFERENČNÍ 
BODY 
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Tabulka č.10 
Kontrolní 

bod 
Hluk v době výstavby – stavební  práce 

 
 Přípustná 

hodnota 
Zjištěná hodnota 

 Den Den 
 LAeq dB(A) LAeq dB 
1 65 38,2 
2 65 36,0 

Nejistota výpočtu + 1,2 dB 
 
Hodnoty chráněného venkovního prostoru vykazují nepřekročení přípustných hodnot dle 
platné legislativy. Pokud hodnoty chráněného venkovního prostoru jsou splněny, hodnoty 
uvnitř chráněných objektů budou rovněž dodrženy. 
Ve venkovním chráněném prostoru (hranice parcel chráněných objektů) a u chráněných 
objektů nebude přípustná hodnota hlukové zátěže v době stavby překračovat přípustné 
hodnoty. 
 
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON STAVEBNÍ PRÁCE  - DEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hluk v době provozu 
Použity byly dopravní intenzity vymezené projektem dle vymezených parkovacích míst ( = 43 
stání s předpokladem 100 % maximální výměny vozidel ve špičkovou hodinu), zásobování  2 
velkými nákladnímu vozidly a 2-3 malými dodávkovými vozidly denně.. 
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Doprava veřejných komunikací nebyla sledována. Dominantním zdrojem hluku z dopravy 
v území je provoz na ulici Poděbradská provoz areálu Globus. Příspěvek dopravní zátěže 
v území z provozu autoservisního střediska bude malý a navýšení dopravy v tomto území 
nebude významným faktorem. Sledován byl proto příspěvek hluké zátěže z provozu 
autoservisního střediska. 
 
Stacionární zdroje hluku 
Použity byly údaje související s provozem v rámci autoservisního střediska – příjezd vozidel, 
zásobování střediska, manipulace, provoz v montážní hale, vzduchotechnika, čerpací stanice. 
Výše uvedené vstupní charakteristiky pro zjištění velikosti předpokládané hlukové zátěže 
byly použity v rámci vstupních charakteristik pro hlukové posouzení vlivu provozu na okolní 
systémy.  
 
Hluk z provozu autoservisního střediska 
Provoz autoservisního střediska bude v době od  7,30 do 19,00, noční provoz se 
nepředpokládá. 
Tabulka č.11 

Limit Zjišt ěná hodnota  
Bod 

 
Výška LAeq dB LAeq dB 

 (m) Den Den 
1 3 m 50 23,0 
2 3 m 50 15,2 

Přípustnou hodnotou pro hluk z provozu je pro den LAeq = 50 dB                      .             + 1,2 dB 
 
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON DEN – DOSAH IZOFON 
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Pro chráněný venkovní prostor sledovaných objektů jsou zjištěny hodnoty hlukové zátěže. 
Chráněné objekty jsou situovány mimo přímý dosah předmětné lokality, v dostatečné 
odstupové vzdálenosti. 
Jak je patrno z výsledků, nebude vlastní provoz dosahovat přípustné hodnoty dle nařízení 
vlády č.148/2006, o ochraně  zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
Hluková situace ve venkovním prostoru byla vyhodnocena modelovým výpočtem 
ekvivalentních hladin hluku. Pro výpočet byla použita metodika výpočtů s uplatněním 
programu HLUK+ ve verzi 7.11 (RNDr. Liberko). 
Na základě zjištěných hodnot je možné konstatovat, že provozem autoservisu na základě 
uplatněných hodnot hlukové zátěže budou  dodrženy limity hluku pro chráněné objekty dle 
nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
 
C.  Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 
  
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
1.1 Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání 
 
Území, v němž se nachází předmětný záměr, je součástí území, které není využito pro 
bydlení. V území je situován objekt supermarketu Globus včetně parkoviště, východně jsou  
umístěny garáže a za nimi fotbalové hřiště. Za doprovodným porostem vodoteče je areál 
středního odborného učiliště západně a severně je nejblíže situovaná zástavba v dostatečné 
ústupové vzdálenosti, rovněž odčleněna doprovodnou zelení rostoucí podél vodoteče.  
 
Prioritou trvale udržitelného využívání území je zajištění ochrany před znečištěním vod a 
půdy a nezvyšování úrovně hladiny hluku v území, což záměr svou konstrukcí, technologií a 
stanovenými organizačními opatřeními splňuje. Připravované komplexní využití území a 
priority jeho trvale udržitelného využívání jsou záměrem stavby, která je předmětem tohoto 
oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí, dodrženy a záměr stavby tyto podmínky 
splňuje. 
 
 
1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů  
 
Pozemek výstavby záměru není součástí přírodních zdrojů.  
• půdní fond  

Během realizace záměru nedojde k záboru zemědělské půdy. Půda určená k plnění funkce lesa 
nebude dotčena. 
 
Zcela obecně při primární geologické skladbě území se dle údajů půdní mapy ČSR (Tomášek 
a kol. – Atlas půd ČR - Ústřední ústav geologický - 1995) v zájmovém prostoru vyskytovaly 
především nivní půdy na mocnějších fluviálních uloženinách holocénu a hnědé půdy 
s podzoly na pleistocénních terasových uloženinách. 
 
• vodní zdroje,  voda 
Záměr se nenalézá v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, není v prostoru žádného 
pásma ochrany vodních zdrojů. V jeho blízkosti se nenalézá žádný významný vodní tok ani 
zdroj.  
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Dotčené území se nalézá na povodí řeky Labe: 
Tabulka č.12 

Název toku Hydrolog. č. 
Dílčí plocha povodí 

(km2) 

Průměrný 
dlouhodobý roční 

průtok 
(l/s) 

355 – denní průtok 
(l/s) 

Labe 1 – 03 – 04 - 001 17,647 54.400 9.800 
Zdroj: Vysvětlivky k Základní hydrogeologické mapě ČR 1:200 000 – list 13 Hradec Králové 
Průtoky za období 1931 - 1960 jsou uváděny z profilu Přelouč – hydrologické číslo 1 – 03 – 04 – 059 
 
• surovinové zdroje  
Záměr neleží v oblasti surovinových zdrojů. Oblasti surovinových zdrojů se nacházejí v 
dostatečné vzdálenosti od zájmového území a nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena. 
 
Realizací stavby  nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území.  
 
 
1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností   
 
- na územní systémy ekologické stability 
Zájmové území vymezené plochou pro realizaci stavby „Autoservisní středisko 
A.T.U.Pardubice“ je situováno mimo tah územních systémů ekologické stability. Stavbou 
nebudou dotčeny  břehové porosty Hledíkovského potoka, který je lokálním biokoridorem 
předmětné lokalitě nejblíže situovaným. Jedná se o lokální biokoridor LBK 59/3. Do trasy 
biokoridoru  stavba nebude zasahovat,  nebude zde zasahovat ani oplocení objektu. 
 
- na zvláště chráněná území 
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně 
přírody a krajiny.  
 
- na území přírodních parků  
Zájmové území není součástí přírodního parku. 
 
- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality 
Žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast nebudou záměrem dotčeny. 
NATURA 2000  je celoevropská soustava chráněných území, v nichž se vyskytují druhy 
rostlin, živočichů a stanovišť, významných z hlediska společenství států Evropské unie. 
Druhová ochrana a ochrana biotopů vychází ze směrnice Rady o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin č. 92/43/EHS ze dne 21. května 
1992 a směrnice Rady o ochraně volně žijících ptáků č. 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979. 
Součástí zájmového území není žádná evropsky významná lokalita (= pSCI) ani ptačí oblast 
(= SPA).  
 
- na významné krajinné prvky  
Ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek 
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její vzhled nebo 
přispívající k udržení její stability. Významnými prvky ze zákona jsou rašeliniště, lesy, vodní 
toky, rybníky, jezera, údolní nivy a ty části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.   
Takové území nebude záměrem dotčeno. Nejblíže situovaným významným krajinným 
prvkem je vodoteč Hledíkovský potok. Porost a ni vodoteč nebudou záměrem ovlivněny.  
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- na území historického, kulturního nebo archeologického významu 
V bezprostředním okolí předmětné lokality se nenachází žádné významné architektonické ani 
historické památky či archeologická naleziště, která by mohla být realizací stavby dotčena.  
V případě výskytu archeologických památek bude umožněn záchranný archeologický 
výzkum. 
 
- na území hustě zalidněná  
Lokalita je situována mimo přímý dosah obytné zástavby.   
 
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 
Lokalita není v současné době zatěžována nad únosnou mez. V lokalitě výstavby nebyla 
shledána stará ekologická zátěž, dle dosavadního využití pozemku není předpoklad pro 
možnost staré zátěže.  
Podle Systému evidence starých ekologických zátěží, který byl zřízen a je spravován a 
aktualizován MŽP, nejsou v místě realizace stavby staré zátěže evidovány. 
 
 
2.  Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které 
budou pravděpodobně významně ovlivněny  
 
Realizací předmětného záměru v území byly při přípravě záměru sledovány následující složky 
životního prostředí, které by mohly být ovlivněny: 
 
� Vlivy na obyvatelstvo                                                                                      
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou 
dokladována. Možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat 
s ohledem na jednotlivé složky životního prostředí ve vztahu k obyvatelstvu a z hlediska 
časového rozložení realizace a provozu záměru (po dobu stavby a v době provozu).    
 
Ani v době realizace stavby nemůže být ovlivněno obyvatelstvo nejbližší zástavby. Zástavba 
je situována mimo přímý dosah lokality pro stavbu autoservisního střediska. Nejblíže 
situovány objekty bydlení jsou za vodotečí a porostem v severním směru v dostatečné 
odstupové vzdálenosti. Stavební doprava nebude směrována do této oblasti. 

Případnou sekundární prašnost z vlastního staveniště lze technicky eliminovat. Pro 
minimalizaci negativních vlivů jsou pro etapu výstavby formulována následující doporučení: 

- Dodavatel stavby bude poskytovat garance na minimalizování negativních vlivů stavby na 
životní prostředí a na celkovou délku stavby se zohledněním požadavků na používání 
moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu 
prostředí šetrných technologií). 

- Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody, a to pro obyvatele objektů bydlení, i pro návštěvníky 
obchodního areálu Globus. 

Z hlediska doby realizace záměru, jeho rozsahu a časově omezené doby stavby se současným 
respektováním výše uvedených doporučení lze záměr považovat za akceptovatelný. 
 
� Vlivy na ovzduší a klima                                                              
Ovzduší a klima předmětného území nebude negativně ovlivněno.  
Hlavním zdrojem znečištění ovzduší při realizaci mohou být práce související zejména s 
přesunem materiálu a pohybem stavebních mechanizmů a manipulaci s materiály.  
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Minimalizaci znečištění ovzduší lze dosáhnout  zejména organizačními opatřeními - 
koordinací stavebních prací, snižováním prašnosti kropením, udržováním techniky v dobrém 
technickém stavu a čistotě. Všechna tato opatření jsou v kompetenci dodavatele stavby. Při 
dodržování uvedených opatření lze vliv emisí tuhých látek (zejména prachu) na okolí 
považovat za nepodstatný.  
 

Klimatické charakteristiky 

Podle klimatické rajonizace náleží území Pardubicka do oblasti teplé, mírně suché, s mírnou 
zimou. 
Tabulka č.13 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII 
Průměrná teplota vzduchu v regionu ve °C (1961 – 1990) 

-2,1 -0,2 3,5 8,4 13,5 16,7 18,1 17,6 13,9 9,1 3,6 -0,3 8,5 

 
 
Tabulka č.14 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII 
Srážky v regionu v mm (1961 – 1990) 

36,3 31,8 33,8 38,8 72,1 75,0 71,1 83,1 50,0 39,2 43,0 42,6 616,8 
Zdroj: ČHMÚ Praha 
 
Údaje o převládajících směrech větru 
Celková větrná růžice pro lokalitu Pardubice 
 
Tabulka č.15 

Směr S SV V JV J JZ Z SZ Bezvětří 
Četnost větrů v % 3,43 5,49 14,20 8,19 5,81 10,80 24,30 10,09 17,69 

Zdroj: ČHMÚ Praha 
 
Imisní charakteristika lokality 
Na okrese Pardubice se pravidelné měření znečištění ovzduší provádí na třech měřících 
stanicích. Imisní situaci lze tedy pouze odhadnout na základě výsledků měření nejbližších 
měřících stanic. Těmito stanicemi jsou: 

stanice ČHMÚ č. 1346 Sezemice 
stanice MÚPa č. 1418 Pardubice – Rosice 
stanice ČHMÚ č. 1465 Pardubice – Dukla 

 
Výsledky měření charakteristických znečišťujících látek v ovzduší (2005) 
Tabulka č.16 

Oxid dusičitý (µg/m3) Benzen 
(µg/m3) 

Benzo(a)pyren 
(ng/m3) 

Suspendované částice 
PM10 

Hod. 
max./98% 
kvantil 

Roční 
průměr 

Roční 
průměr 

Roční průměr 
Denní 
max./98% 
kvantil 

Roční 
průměr 

Stanice 

Limit=200 Limit=40 Limit=5 Limit=1 Limit=50 Limit=40 
1346 Sezemice - 28,5 - - 103,0/68,0 27,4 
1418 Pardubice – Rosice 201,8/103,3 34,2 1,9 - - - 
1465 Pardubice – Dukla 164,1/62,0 20,8 0,9 1,2 149,0/96,0 35,5 

Zdroj: ČHMÚ Praha  
 
Z předchozí tabulky vyplývá skutečnost, že v Pardubicích nelze očekávat překročení platných 
limitních koncentrací v případě oxidu dusičitého a benzenu. V případě benzo(a)pyrenu 
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v místech s dominantním vlivem dopravy lze předpokládat jeho koncentrace na hranici 
cílového imisního limitu. Denní koncentrace suspendovaných částic PM10 mohou být 
pravděpodobně překročeny, roční průměrné nebudou překročeny. 
 
� Vlivy na vodu                                                                              
Záměr neznamená ovlivnění odtokových poměrů v lokalitě.  
Vlastní etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality vod v případě 
respektování dobrého stavu techniky používané při výstavbě.  
 
Pro eliminaci rizika (kvalitativní podmínky vod) během provádění stavebních prací jsou 
navržena následující  opatření: 
- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi, musí být v dokonalém 

technickém stavu, nezbytná bude jejich kontrola zejména z hlediska možných  úkapů 
ropných látek 

- zabezpečení odstavných ploch pro mechanizmy tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci 
podloží 

- konkretizace předpokládaných míst očisty vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze 
staveniště  

 
V době provozu bude nakládání s vodami řešeno opatřeními, která jsou předmětem řešení 
projektu celého záměru realizace provozního areálu. 
Provozem objektu budou vznikat čtyři druhy odpadních vod a to vody běžné splaškového 
charakteru, vody tukové - olejové, vody srážkové ze střech a vody srážkové z komunikací.  
Splaškové odpadní vody a předčištěné olejové vody budou vypouštěny do veřejné kanalizace 
DN 500 procházející pozemkem ve dvou větvích. Dešťové vody z komunikací budou 
předčištěny a společně s dešťovými  vodami ze střech budou vypouštěny do místní vodoteče. 
V areálu  bude  kanalizace rozdělena na kanalizaci oddílnou – kanalizaci  splaškovou  a 
kanalizaci srážkových vod z komunikací. Splaškové odpadní vody budou vypouštěny 
gravitačně kanalizační přípojkou do stávající veřejné kanalizace. Srážkové vody z  
parkovacích ploch a  komunikací budou podchyceny do uličních vpustí, svedeny kanalizací a 
vyčištěny v odlučovači ropných látek, který je vybaven sorpčním filtrem. Vyčištěné vody 
z parkovacích ploch budou vypouštěny do místní vodoteče. Tukové vody z montážních dílen 
budou předčištěny v odlučovači tuku a napojeny rovněž do splaškové  kanalizace. 
Pro zřízení objektu kanalizace, lapače tuků a ORL bude dle ust. §15 zák.č.  254/2001 Sb., o 
vodách podána investorem žádost o stavební povolení k vodnímu dílu (dle příl.č. 6 vyhl.č. 
432/2001 Sb.). Součástí projektové dokumentace (pro stavební povolení) bude 
hydrotechnický výpočet návrhu kapacity lapače tuků a ORL. 
 
� Vlivy na hlukovou situaci 
Chráněné objekty nebudou provozem autoservisu ovlivněny nad přípustnou úroveň.  
Vzhledem k charakteru místa stavby a vlastnímu provozu nejsou navrhována zvláštní opatření 
na ochranu proti hluku. Významným faktorem bude technologická a dopravní kázeň 
provozovatele. Středisko bude umístěno v blízkosti kruhové křižovatky u obchodního areálu 
Globus a uvedeného supermarketu. Nebude v území významným zdrojem hlukové zátěže, 
který by byl v území dominantním prvkem. 
 
� Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje                                                                                    
Tyto charakteristiky nebudou ovlivněny.  
Horninové prostředí a přírodní zdroje nebudou záměrem souvisejícím se stavbou ovlivněny. 
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Geologické poměry  
Z regionálně - geologického hlediska se zájmové území nachází v jihovýchodní části české 
křídové pánve v tzv. labské faciální oblasti křídy s monoklinálně uloženými zpevněnými 
sedimenty. Kvartérní pokryv je tvořen zčásti jednak eluviálními a deluviálními sedimenty, 
převládají však sedimenty eolické a především fluviální geneze.  
Podloží v širším okolí dotčeného území tvoří mocné uloženiny České křídové pánve. Tato 
svrchně - křídová výplň je tvořena horninami cenomanského až svrchně – turonského - 
coniackého stáří, jejichž celková mocnost se pohybuje okolo 300 m.  Sedimenty cenomanu 
jsou zastoupeny pískovci, slepenci, příp. i jílovci, v mocnosti okolo 20 - 30 m. Turonské a 
coniacké sedimenty ve zdejší labské facii tvoří monotónní souvrství s naprostou převahou 
pelitických slinitých a slinitě - jílovitých sedimentů s dominantním zastoupením vápnitých 
jílovců a slínovců, jen lokálně s prachovitou až jemně písčitou příměsí. Celé křídové souvrství 
je tektonickou činností rozděleno na jednotlivé kry, které schodovitě zapadají směrem do osy 
křídové pánve. Povrch křídy byl ve třetihorách a čtvrtohorách silně denudován. Reliéf 
křídového povrchu je patrný z údajů uvedených průzkumných vrtů. Povrch křídových hornin 
v zájmovém území má téměř horizontální charakter, vyskytuje se v úrovních okolo 210,16 – 
211,68 m.n.m. bez zjevného úklonu, pouze s výskytem drobných lokálních prohlubní. 
V širším okolí města Pardubic se vyskytují tělesa subvulkanických hornin, tj. tělesa vyvřelin, 
utuhlých nehluboko pod zemským povrchem v okolních křídových sedimentech jako 
nejvýchodnější výskyty těchto magmatitů. Do zájmového prostoru však tyto výskyty 
nezasahují.  
Nejstaršími usazeninami kvartéru jsou fluviální štěrkopískové terasové uloženiny 
pleistocénního stáří řeky Labe a jeho přítoků. Během ledových a meziledových dob kvartéru 
vzniklo několik terasových stupňů, stáří mindel - würm. Nejstarší terasy jsou položeny 
nejvýše a zpravidla nejdále od dnešního toku Labe, nejmladší tvoří podloží holocenních 
náplavů v nejbližším okolí toku. Na základě údajů geologické mapy ČSR (list 13 – 42 
Pardubice - Ústřední ústav geologický, 1989) lze konstatovat, že pleistocénní terasa tvořená 
štěrkovitými písky a to stáří würm 1 může k povrchu terénu vystupovat pouze při samém J 
okraji zájmového prostoru. Téměř v celém zájmovém prostoru je však tato terasa překryta 
nebo nahrazena mladými holocenními náplavy (fluviální hlíny a písky) řeky Labe a výplněmi 
jeho zazemnělých starých meandrovitých koryt (nejčastěji organickými hnilokaly). Lokálně 
se vyskytují větší mocnosti recentních sedimentů – různorodých navážek. 
 
� Vlivy na flóru a faunu a ekosystémy                                                                    
V současné době je pozemek zatravněný s neudržovanou skupinou stromů a volejbalovým 
antukovým kurtem. Při přípravě území pro stavbu bude nutné provést demolici stávající 
dřevěné kůlny a provést kácení skupiny bříz Betula verrucosa  uprostřed pozemku a dubu 
Quercur robur  vedle dřevěné kůlny. 
 
Při přípravě lokality vymezené pro stavbu bylo provedeno posouzení předmětné lokality 
s ohledem na sledování výskytu flory a fauny v předmětném území.  
Po provedeném průzkumu přímo pro zájmovou lokalitu je možné jednoznačně konstatovat, že 
v území lokality vzhledem k jejímu situování se v území nenacházejí žádné druhy flory nebo 
fauny chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny a prováděcí  vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR.  
 
Při stavebních pracích v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les (doprovodný porost 
vodoteče  Hledíkovský potok budou práce prováděny tak, aby  dřeviny nebyly poškozeny, a 
to včetně kořenového systému (min. 3 m od  od paty kmene. Po dobu stavby bude provedena 
ochrany kmene stromů nejblíže situovaných (bednění do výšky 2 m). 
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Na pozemku budou provedeny odpovídající terénní úpravy napojující objekt pozvolně do 
svého okolí. Sadové úpravy budou provedeny formou zatravnění, případně vyplnění plochy 
mulčovací kůrou. Sadové úpravy jsou navrženy i se zohledněním potřeby minimální následné 
údržby a tím i minimalizací dalších nákladů na údržbu. Podél ulice spojující městskou část 
Pardubice – Ohrazenice s ulicí Poděbradská budou vysázeny čtyři vzrostlé stromy – lípa 
srdčitá Tilia cordata, jako náhrada za pokácené břízy a dub v rámci přípravy území.  
 
� Vlivy na krajinu                                     
Kontakt záměru s okolním prostorem pohledově území neznehodnotí vzhledem k umístění 
záměru a typu řešení celého území.  

Z hlediska krajinotvorby nebude lokalita umístěním stavby pohledově narušena, stavba bude 
respektovat výškově požadavky územně plánovací dokumentace a okolní stávající objekty. 
Konečný urbanizační celek nebude vykazovat neodpovídající měřítko.  

 
� Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky                                                       
Nebudou ovlivněny. 
 
 
D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí  
 
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti  

(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 
 
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky 
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou 
dokladována v tomto oznámení. Posouzení vlivu záměru na zdraví obyvatelstva bylo 
provedeno z hlediska období výstavby a období provozu.  
Proces hodnocení zdravotního rizika se sestává z následujících kroků: určení nebezpečnosti, 
hodnocení expozice, charakterizace rizika.  
Možné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a eventuelní přímé a nepřímé vlivy na 
obyvatelstvo je možno charakterizovat následovně.  
 
Vliv znečištěného ovzduší 
V době výstavby budou do volného ovzduší emitovány škodliviny z provozu dopravních 
prostředků souvisejících se stavbou. Doprava bude soustředěna do období řešení realizace 
předmětného záměru, rozsah vlivů může být omezen organizací práce a prováděných 
pracovních operací. Doba realizace stavebních prací a rozsah stavby související s realizací 
stavby je poměrně malý. 
V době provozu nebude ovzduší znečištěno nad přípustnou úroveň.  
 
Vliv hlukové zátěže  
Chráněné objekty nebudou provozem  autoservisního střediska ovlivněny nad přípustnou 
úroveň.  Dopravní provoz  související s příjezdem k lokalitě je řešen v souladu s dopravním 
provozem v zájmovém území. Chráněné objekty jsou situovány mimo přímý dosah provozu 
nové stavby. 
 
Vliv produkce odpadů 
Zneškodnění odpadu bude prováděno externí firmou na základě smluvního vztahu a 
zneškodnění bude zajišťovat specializovaná firma.  
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Odhad zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo  
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismus obyvatel 
dosahováno, realizace záměru v území bude možná bez nadměrného ovlivnění nejbližších 
antropogenních systémů. Při použití navrhovaných opatření nebude antropogenní zóna 
významně dotčena nad únosnou míru.  
 
Sociální, ekonomické důsledky 
Vlastní realizace záměru nemá pro obyvatelstvo nadměrně negativní vliv v uvedených 
oblastech. Stavba nebude znamenat pro obyvatelstvo sociální ani ekonomické důsledky.    
 
Narušení faktoru pohody 
Dle dokladovaných skutečností za předpokladu dodržování základní technologické kázně ze 
strany dodavatele stavby není předpoklad narušení faktoru pohody nad únosnou míru. 
 
2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
Negativní účinky záměru se v obytném území neprojeví. Veškeré vlivy na zdraví obyvatelstva 
budou podnormativní a v souladu s požadavky platné legislativy. 
 
 
3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice 
 
Předmětný záměr není zdrojem možných vlivů přesahujících státní hranice. 
 
 
4.  Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
 
Opatření budou podrobně stanovena a vymezena v rámci zpracovaného oznámení  (zjišťovací 
řízení) dle zákona č. 100/2001 Sb. V rámci této studie jsou stanoveny základní požadavky, 
které budou na základě dalších průzkumů a zhodnocení doplněny a upřesněny: 
 
� Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou  
správnou organizací stavby eliminovány. 
 
� Při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod.  

 
� Při stavebních pracích v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les (doprovodný 
porost vodoteče  Hledíkovský potok budou práce prováděny tak, aby  dřeviny nebyly 
poškozeny, a to včetně kořenového systému (min. 2,5-3 m od paty kmene. Po dobu stavby 
bude provedena ochrany kmene stromů nejblíže situovaných (bednění do výšky 2 m). 
 
� Provedena bude inventarizace dřevin dotčených stavbou, na základě inventarizace bude 
požádán  příslušný orgán ochrany přírody o  o povolení kácení. 
 
� Stavba bude realizována tak, aby nedošlo  k dotčení  LBK 59/3 - břehových porostů 
Hledíkovského potoka,  do trasy nebude zasahovat oplocení. 

 

� Investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo 
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využití bude vedena odpovídající evidence, doklady o způsobu využití  nebo odstranění 
odpadů budou předloženy ke kolaudaci, součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude 
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití. 
 
�  Při  provozu autoservisního střediska provozovatel  požádá příslušný úřad. o souhlas 
k nakládání s nebezpečnými odpady podle zák.č. 185/2001 Sb. 
 
�  Splaškové odpadní vody budou vypouštěny gravitačně kanalizační přípojkou do stávající 
veřejné kanalizace.  
 
� Srážkové vody z  parkovacích ploch a  komunikací budou podchyceny do uličních vpustí, 
svedeny kanalizací a vyčištěny v odlučovači ropných látek, který je vybaven sorpčním 
filtrem.  
 
� Vyčištěné vody z parkovacích ploch budou vypouštěny do místní vodoteče. Tukové vody 
z montážních dílen budou předčištěny v odlučovači tuku a napojeny rovněž do splaškové  
kanalizace. 
 
� Pro zřízení objektu kanalizace, lapače tuků a ORL bude dle ust. §15 zák.č.  254/2001 Sb., 
o vodách podána investorem žádost o stavební povolení k vodnímu dílu (dle příl.č. 6 vyhl.č. 
432/2001 Sb.).  
 
� Součástí projektové dokumentace (pro stavební povolení) bude hydrotechnický výpočet 
návrhu kapacity lapače tuků a ORL. 
 
� Důsledně budou dodržovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů a organizací.  
 
� Důsledně budou kontrolována všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány vzniklé 
úkapy závadných látek. 
 
� Na pozemku budou provedeny sadové úpravy, podél ulice spojující městskou část 
Pardubice – Ohrazenice s ulicí Poděbradská budou vysázeny čtyři vzrostlé stromy – lípa 
srdčitá Tilia cordata, jako náhrada za pokácené břízy a dub v rámci přípravy území.  
 
� Prováděn bude monitoring jednotlivých vlivů na životní prostředí v souladu s uloženými 
podmínkami provozu. 

 

 
5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při 

specifikaci vlivů 
 
Vlivy zpracované v tomto oznámení nebyly řešeny na základě zásadních nedostatků nebo 
neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného v rámci 
oznámení. Pro zhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo jsou 
v dostatečném rozsahu známy všechny podstatné podklady.  
Záměr je standardem obdobných aktivit. Z jejich vlivů na životní prostředí je možno v území 
vycházet. Všechny vlivy na životní prostředí jsou doložitelné a předvídatelné s potřebnou 
přesností. 
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E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy) 
 
Předmětný záměr stavby je vázán k předmětnému území a není řešen variantně.  
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány varianty (jak je uvedeno v části B.5) 
nulová varianta a varianta předkládaná oznamovatelem.  Nulová varianta  neakceptuje záměr 
investora zabezpečit komplexní provoz firmy v jednom prostoru. Řešená varianta (předložena 
oznamovatelem) se jeví po zhodnocení všech vstupních údajů jako nejvhodnější.  
 
 
F. Doplňující údaje 
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení 
 
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací: 

 
Situace širších vztahů, schéma 
 
Autoservisní středisko A.T.U. Pardubice  
Zákres do katastrální mapy, měřítko 1 : 1 000 
Situace inženýrských sítí, měřítko 1 : 500  
 
Dle Ing.Miloslav Hloubal, projekční a inženýrská kancelář, 12/2006 

 
 

2. Další podstatné informace oznamovatele 
 
Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru uvedl ve výše zpracovaném 
oznámení. 
 
 
G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 
 
Záměrem investora je realizace stavby nového autoservisního střediska A.T.U. s parkovištěm 
pro osobní automobily zákazníků a zaměstnanců střediska. Součástí stavby bude výstavba 
příjezdové komunikace, včetně terénních a sadových úprav kolem střediska.  
Nové středisko umožní kvalitní servis a nákup náhradních dílů a příslušenství pro motoristy. 
Umožněn bude samoobslužný nákup autopříslušenství a náhradních dílů pro motoristy. 
Středisko bude umístěna na křižovatce jedné z hlavních ulic města Pardubic – Poděbradská, 
na pozemku  s parcelním číslem 216/1. Bude tak dána možnost k rychlému příjezdu motoristů 
z blízkého i vzdálenějšího okolí střediska.  
V současné době je pozemek zatravněný s neudržovanou skupinou stromů a volejbalovým 
antukovým kurtem. Na pozemku se nachází dřevěná kůlna v havarijním stavu. 
Objekt autoservisního střediska je navržen jako pravoúhlá dvoupodlažní obdélníková budova 
s rozměry 42,1m x 22,0m. Středisko bude umístěno uprostřed pozemku, rovnoběžně s ulicí 
Poděbradská. Kolem střediska je situováno parkoviště pro osobní auta. Vchod do střediska 
pro zákazníky bude z jihozápadní strany objektu směrem od objektu Globus.   
Řešený pozemek má nepravidelný přibližně trojúhelníkový tvar. Nachází se na rovinatém 
území, sníženém proti okolí s výškovým rozdílem cca 1,00 m mezi úrovní okolních silnic a 
úrovní stávajícího pozemku.   
Řešené plochy jsou volné, bude nutné provést demolici stávající dřevěné kůlny a provést 
kácení skupiny bříz uprostřed pozemku a dubu vedle dřevěné kůlny. 
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Parkoviště autoservisního střediska bude mít 43 parkovacích míst pro osobní automobily 
návštěvníků A.T.U.. Parkoviště budou mít sjezd z ulice spojující městskou část Pardubice – 
Ohrazenice s ulicí Poděbradská. Parkovací místa budou provedeny z betonové zámkové 
dlažby. Komunikace budou asfaltové. 
Řešené plochy jsou volné, bude nutné provést demolici stávající dřevěné kůlny a provést 
kácení skupiny bříz uprostřed pozemku a dubu vedle dřevěné kůlny. 
Lokalita pro umístění záměru je situována severně od ulice Poděbradská u okružní křižovatky, 
jižně od ulice Poděbradská se nachází areál Globusu s parkovištěm. Východně je situován 
areál garáží a za nimi fotbalové hřiště. Západně je situována vodoteč  s doprovodným 
porostem a za ní areál Středního odborného učiliště Polabiny. Severně je zástavba části 
Ohrazenice za vodotečí Hledíkovský potok s doprovodným porostem. 
 
Dle územního plánu města Pardubice je pozemek z větší části ve funkční ploše občanská 
vybavenost vyšší – stavby  a zařízení pro obchod  nízkopodlažní do 2 500 m2 prodejní 
plochy, služby veřejného stravování a  ubytování (kód  OVp) a je součástí rozvojové lokality 
v zastavitelném území (kód 52/z). Severozápadní část pozemku je situována ve funkční ploše 
zeleně izolační (kód ZI). Z toho důvodu bude  na pozemku vytvořena náhradní plocha této 
zeleně s plnou funkcí . 
Pozemek je situován v bezpečnostním pásmu  závodu Explosia Semtín, investor musí požádat 
o stanovisko Obvodní báňský úřad v Příbrami. 
 
Autoservisní středisko umožní samoobslužný prodej autopříslušenství a náhradních dílů pro 
motoristy.  Objekt autoservisního střediska je navržen jako pravoúhlá dvoupodlažní 
obdélníková budova s rozměry 42,1 m x 22,0 m. Středisko bude umístěno uprostřed pozemku, 
rovnoběžně s ulicí Poděbradská. V prostoru kolem střediska bude situováno parkoviště pro 
osobní auta. Vchod do střediska pro zákazníky bude z jihozápadní strany objektu směrem od 
objektu Globus.   
Nosnou konstrukci objektu budou tvořit železobetonové sloupy s betonovou stropní deskou. 
Obvodové stěny objektu budou z prefabrikovaných železobetonových sendvičových panelů 
s tepelnou izolací, vnitřní příčky budou zděné nebo sádrokartonové, plochá střecha bude 
pokryta izolační PVC fólií. Na stěnách objektu bude osazen průběžný reklamní pás. Střecha 
bude odvodněna střešními vpusťmi s vnitřními dešťovými svody. Výška atiky vyšší části 
objektu bude +8,0 m a nižší části +6,5 m.  
Vlastní samoobslužné prodejní prostory budou v jihovýchodní části objektu, 
v severovýchodní části budou skladové prostory a pomocné prostory pro zaměstnance 
střediska. V západní části objektu jsou navrženy montážní dílny.  
V 1.NP je situována prodejna, sklad náhradních dílů, dvě montážní haly, sklad odpadu, WC 
pro prodejnu a schodiště do 2.NP. Ve 2.NP jsou navrženy sklady, technická místnost, denní 
místnost pro personál, šatna, umyvárna a WC. Obě podlaží budou propojeny nákladním 
výtahem. 
Výška místností je dána tvarem střešní konstrukce. Vyhřívání objektu bude zajištěno 
plynovým kotlem Viessman, který bude umístěn v technické místnosti ve 2.NP.  
 
Větrání v objektu je navržené přirozené i nucené. Venkovní vzduch je přiváděn do větraných 
prostor přes klimatizační jednotky. Vnitřní rekuperační vzduchotechnická jednotka bude 
umístěna ve 2.NP. Přívody a odvody vzduchu jsou umístěny na fasádě objektu, některé 
odvody jsou na střeše. 
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Vzduchotechnické zařízení je navrženo tak, aby byly splněny požadavky na odvod tepelné 
zátěže, přívod hygienicky potřebné dávky čerstvého vzduchu na počet osob, optimální 
hodinovou výměnu vzduchu v jednotlivých prostorách, nucený odvod znehodnoceného 
vzduchu atd. 
Vnitřní osvětlení střediska bude převážně umělé. Výlohy budou pouze v blízkosti vchodu do 
prodejny, tj. i v blízkosti pokladen. Další okna budou v zadní části prodejny a v denní 
místnosti ve 2.NP. Garážová vrata do montážní dílny budou prosklená.  
 
Odpadní vody ze sociálního zařízení budou svedeny do kanalizace souběžné s ulicí 
Poděbradská. Dešťové vody ze střechy prodejny a zpevněných ploch (parkoviště a vozovka) 
budou svedeny přes odlučovač ropných látek do místní vodoteče.  
Rovněž tak ostatní inženýrské sítě budou napojeny na místní sítě. 
 
Celkem zde bude zaměstnáno 10 až 15 pracovníků. Noční provoz se nepředpokládá. 
Předpokládá se, že středisko bude otevřeno pro zákazníky denně od 7,30 do 19,00 hodin a 
v sobotu od 8,00 do 16,00 hodin. 
 
Parkoviště autoservisního střediska bude mít 43 parkovacích míst pro osobní automobily 
návštěvníků A.T.U.. Parkoviště budou mít sjezd z ulice spojující městskou část Pardubice – 
Ohrazenice s ulicí Poděbradská. Parkovací místa budou provedeny z betonové zámkové 
dlažby. Komunikace budou asfaltové. Celá zpevněná plocha je řešena ve spádu max. 2,5 %. 
Jednotlivá stání na parkovišti budou barevně oddělena. Velikost jednotlivých stání je  
2,5 x 5,0 m.  
Mezi parkovištěm a hranicemi pozemku bude provedeno ozelenění. Ozelenění celého areálu 
bude blíže specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.  
Parkoviště bude osvětleno výbojkami na sloupech. Sedm stožárů kolem parkoviště.  
Zásobování autoservisního střediska bude prováděno stejným sjezdem z ulice spojující 
městskou část Pardubice – Ohrazenice s ulicí Poděbradská, který bude sloužit i pro příjezd 
zákazníků střediska. Předpokládaná četnost zásobování je cca 2 velké nákladní automobily a 
2–3 malé dodávkové automobily týdně.   
 
Současně s výstavbou parkoviště bude probíhat úprava příjezdu z přilehlé ulice. Příjezd k 
autoservisnímu středisku A.T.U. bude možný z obou směrů této silnice. Silnice bude osazena 
příslušnými značkami pro odbočení.  
Sítě technické infrastruktury se nachází na pozemku a v prostoru městské části Pardubice - 
Ohrazenice a odtud budou přivedeny pomocí přípojek do objektu. 
Dle provedeného hydrogeologického průzkumu jsou základové poměry v oblasti poměrně 
jednoduché, projekt předpokládá založení objektu na betonových základových pasech a 
patkách na zhutněných štěrkopískových polštářích.   
 
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobná zařízení a je v souladu s platnou 
legislativou.  
Navržený způsob realizace záměru a jeho provozu a začlenění do území je řešen tak, aby vliv 
na životní prostředí byl minimalizován. Posouzen je možný stav škodlivin do ovzduší a 
případná hluková zátěž je řešena hlukovým posouzením. 
Navržené technické i stavební a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobná 
zařízení. Navržena je stavba autoservisního střediska, která je přiměřeným způsobem 
začleněna do předmětné lokality s ohledem na okolní objekty a charakteristiky území. 
Technické řešení je řešené účelně s optimalizací využití doprovodných ploch a 
technologických požadavků.  
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H. Příloha 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
 
Závazné stanovisku k úz.řízení stavby „Autoservisní středisko A.T.U. Pardubice“ Statutární 
město Pardubice, Magistrát města, Oddělení územního plánování, č.j. OÚP/255/2007/Zm 
z 4.4.2007  
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) 
 
Žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast nebudou záměrem dotčeny. 
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Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a 
výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem 
souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaná stavba „Autoservisní středisko 
A.T.U. Pardubice“ je ekologicky přijatelná a lze ji 

 

                                                           doporučit  

                                         k realizaci na navržené lokalitě. 
 
 
 
Oznámení bylo zpracováno: červenec 2007 
 
 
 
Zpracovatel oznámení:  Ing.Jarmila Paciorková 
                                        číslo autorizace - osvědčení 15251/3988/OEP/92 
Selská 43, 736 01 Havířov 
Tel/fax  596818570, 0602 749482 
e-mail eproj@volny.cz  
 
Spolupracovali: 
 
Ing.Miloslav Hloubal, Hradec Králové (zpracovatel dokumentace pro územní řízení) 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis zpracovatele oznámení:              …….…………………………. 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

 
 

Situace širších vztahů, schéma 
 
Autoservisní středisko A.T.U. Pardubice  
Zákres do katastrální mapy, měřítko 1 : 1 000 
Situace inženýrských sítí, měřítko 1 : 500  
 
Dle Ing.Miloslav Hloubal, projekční a inženýrská kancelář, 12/2006 
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H. PŘÍLOHA 
 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
 
Závazné stanovisku k úz.řízení stavby „Autoservisní středisko A.T.U. Pardubice“ Statutární 
město Pardubice, Magistrát města, Oddělení územního plánování, č.j. OÚP/255/2007/Zm 
z 4.4.2007  
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) 
 
Žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast nebudou záměrem dotčeny. 
 

 
 
 

 
 


