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Přehled nejd ůležit ějších používaných zkratek  

AIM  Automatický imisní monitoring 

BPEJ  Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

CO  Oxid uhelnatý 

CO2  Oxid uhličitý 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

ČR  Česká republika 

ČSN  Česká státní norma 

EIA Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí  

HPJ Hlavní půdní jednotka 

k.ú.  Katastrální území 

LA  Hladina akustického tlaku A 

LAeq  Ekvivalentní hladina akustického tlaku A 

LBC  Lokální biocentrum 

LNA  Lehké nákladní automobily 

MHD  Městská hromadná doprava 

MZ  Ministerstvo zdravotnictví 

MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí České republiky 

N  Odpady kategorie nebezpečné 

NO  Nebezpečné odpady 

NO2  Oxid dusičitý 

NOx  Oxidy dusíku 

NP  Nadzemní podlaží 

NRBK  Nadregionální biokoridor 

NV  Nařízení vlády 

O  Odpady kategorie ostatní 

OA  Osobní automobily 

PM10  Suspendované částice frakce PM10 

PUPFL  Pozemky určené k plnění funkce lesa 

ŘSD  Ředitelství silnic a dálnic 

STL  Středotlaký plynovod 

ÚP  mP  Územní plán města Pardubice 

ÚSES  Územní systém ekologické stability 

VKP  Významný krajinný prvek 

VN  Vysoké napětí 

TNA  Těžké nákladní automobily 

TUV  Teplá užitková voda 

ZCHÚ  Zvláště chráněné území 
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ZS   Zařízení staveniště 

ŽP   Životní prostředí 
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ÚVOD 
 

Toto oznámení je zpracováno pro záměr bytové výstavby v Pardubicích Svítkově. Oznámení 
je zpracováno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
v platném znění a jeho  přílohou č. 3 a dalšími souvisejícími zákony a předpisy.  

Cílem investora je realizace souboru bytových a rodinných domů, která zahrnuje celkem 165 
rodinných domů (z toho je 109 řadových, 18 dvojdomů a 38 samostatně stojících), 9 bytových domů 
(každý obsahuje 7 bytů), včetně nové uliční sítě, inženýrských sítí a zeleně. Jedná se o území 
východně od stávající zástavby Svítkova, které je ohraničeno polní cestou na severu, hranicemi 
pozemků sousedních stávajících rodinných domů na západě a stávající komunikací 3. třídy č. 32221 
na východě. 

Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění do kategorie II (tj. záměry vyžadující zjišťovací řízení), pod pořadové číslo 
10.15 – „Záměry podle přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou – li tyto limitní 
hodnoty v příloze uvedeny “. Záměr je podlimitní k těmto bodům přílohy č. 1, kategorie II., zákona č. 
100/2001 Sb. v platném znění: 

− 1.3 Vodohospodářské úpravy nebo jiné úpravy ovlivňující odtokové poměry (např. 
odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnicko-technická 
meliorace, atd.) na ploše od 10 do 50 ha, 

− 1.9 Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních 
obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové 
kanalizace o průměru větším než 500 mm, 

− 3.7 Produktovody pro dopravu plynu, ropy, páry a dalších látek o délce větší než 5 
km a průměru 300 – 800 mm (včetně dálkových vodovodů), 

− 9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II 
třídy.  

Podle platného územního plánu města Pardubice je řešené území určeno funkčně pro 
nízkopodlažní předměstské bydlení a pro služby obyvatelstvu v místním měřítku (BP) s hlavním 
využitím pro výstavbu rodinných domů a s doplňkovým využitím pro bytové domy max. do 4 
nadzemních podlaží. Návrh bytových a rodinných domů dodržuje přípustné využití a je v souladu 
s ÚP města Pardubice. 

Faktorům, které by mohly mít zásadní vliv z hlediska negativních dopadů záměru na okolí, 
byla věnována detailní pozornost v samostatných přílohách (Přílohy 1, 2 a 3), které jsou nedílnou 
součástí vlastního oznámení (Rozptylová studie, Akustická studie, Dendrologický průzkum a návrh 
dřevin ke kácení). 

Zahájení výstavby záměru se předpokládá v dubnu 2008 a termín dokončení je duben 2011.  

Vzhledem k multidisciplinárnímu charakteru předkládaného oznámení na řešení 
spolupracovali odborníci na jednotlivé problematiky. Seznam všech odborníků je uveden na závěr 
oznámení. 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

1. Obchodní firma 
BOUWFONDS ČR bytová výstavba s.r.o. 

 

2. IČO 
607 54 575 

 

3. Sídlo 
Husova 1652/44 

586 01 Jihlava 

 

4. Jméno, p říjmení, bydlišt ě a telefon oprávn ěného zástupce 
oznamovatele 
Ing. arch. Ladislav Koukal 

Husova 1652/44 

586 01 Jihlava 

tel.: 567 308 624, 567 589 011 

mobil: 606 631 741 

e-mail: koukal@bouwfonds.cz 
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B. ÚDAJE O ZÁM ĚRU 

I. Základní údaje 

1. Název záměru a jeho za řazení podle p řílohy č. 1 
B y t o v á   v ý s t a v b a   P a r d u b i c e  -  S v í t k o v 

Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění do kategorie II (tj. záměry vyžadující zjišťovací řízení), pod pořadové číslo 
10.15 – „Záměry podle přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní 
hodnoty v příloze uvedeny “. Záměr je podlimitní k těmto bodům přílohy č. 1, kategorie II., zákona č. 
100/2001 Sb. v platném znění: 

− 1.3 Vodohospodářské úpravy nebo jiné úpravy ovlivňující odtokové poměry (např. 
odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnicko-technická 
meliorace, atd.) na ploše od 10 do 50 ha, 

− 1.9 Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních 
obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové 
kanalizace o průměru větším než 500 mm, 

− 3.7 Produktovody pro dopravu plynu, ropy, páry a dalších látek o délce větší než 5 
km a průměru 300 – 800 mm (včetně dálkových vodovodů), 

− 9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II 
třídy.  

 

2. Kapacita (rozsah) zám ěru 
Bytová výstavba Pardubice – Svítkov zahrnuje výstavbu celkem 165 rodinných domů, 

z čehož je 109 domů řadových, 18 dvojdomů a 38 samostatně stojících domů.  

Celkový počet bytových domů je 9. Každý obsahuje 7 bytů takže celkem se jedná o 63 bytů 
v bytových domech. 

Bytové nízkopodlažní objekty 

• Objekt A1, A8, A9 

Jedná se o třípodlažní bytové domy o sedmi bytových jednotkách. 

půdorysné rozměry   18,5 x 15,5 m 

zastavěná plocha   200 m2 

hrubá podlažní plocha (bez teras) 620 m2 

výška objektu    10 m 

počet objektů    3 

celkový počet bytů   21 

celkový počet odstavných stání  21 

 

• Objekt A2, A3, A4, A5, A6, A7 

Jedná se opět o třípodlažní bytové domy o sedmi bytových jednotkách. 
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půdorysné rozměry   16 x 15,5 m 

zastavěná plocha   170 m2 

hrubá podlažní plocha (bez teras) 540 m2 

výška objektu    10 m 

počet objektů    6 

celkový počet bytů   42 

celkový počet odstavných stání  42 

 

Rodinné domy 

• Objekt B1 až B12 

Jedná se o řadové domy se dvěma nadzemními podlažími s možností obytného podkroví. Na 
úrovni přízemí pod objektem je 1 odstavné parkovací stání a možnost 2. parkovacího stání je před 
objektem. 

půdorysné rozměry   5 (5,2) x 14 m 

zastavěná plocha   45 m2 

užitná plocha    90 m2 

výška objektu    7,5 m (případně 10 m) 

počet objektů    12 

 

• Objekt C1 až C30 

Jedná se opět o řadové domy se dvěma nadzemními podlažími s možností obytného podkroví. 
V přízemí je jedno garážové stání, možnost druhého stání je před objektem. 

půdorysné rozměry   6 (6,2) x 13 m 

zastavěná plocha   75 m2 

užitná plocha    100 m2 

výška objektu    7,5 m (případně 10 m) 

počet objektů    30 

 

• Objekt D1 až D40 

Jedná se o řadové domy se dvěma nadzemními podlažími. Na úrovni přízemí pod objektem je 
1 odstavné parkovací stání a možnost 2. parkovacího stání je před objektem. 

půdorysné rozměry   6,5 (6,7) x 12,5 m 

zastavěná plocha   60 m2 

užitná plocha    100 m2 

výška objektu    7,5 m (případně 10 m) 

počet objektů    40 
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• Objekt E1 až E27 

Jedná se o řadové domy se dvěma nadzemními podlažími. Na úrovni přízemí pod objektem je 
1 odstavné parkovací stání a možnost 2. parkovacího stání je před objektem. 

půdorysné rozměry   8 (8,2) x 18 m 

zastavěná plocha   100 m2 

užitná plocha    130 m2 

výška objektu    7 m 

počet objektů    27 

 

• Objekt G1 až G18 

Jedná se o dvojdomy se dvěma nadzemními podlažími. Na úrovni přízemí jsou 2 odstavná 
stání na vlastním pozemku. 

půdorysné rozměry   9 x 9 m 

zastavěná plocha   60 m2 

užitná plocha    100 m2 

výška objektu    7 m 

počet objektů    18 

 

• Objekt 1H (1 až 7), 2H (1 až 7) 

Jedná se o samostatně stojící domy se dvěma nadzemními podlažími s možností obytného 
podkroví a suterénu. Na úrovni přízemí jsou dvě odstavná stání na vlastním pozemku. 

max. výška objektu   10 m 

počet objektů    14 

 

• Objekt 1K (1 až 8), 2K (1 až 8)  

Jedná se o samostatně stojící domy se dvěma nadzemními podlažími s možností obytného 
podkroví a suterénu. Na úrovni přízemí jsou dvě odstavná stání na vlastním pozemku. 

max. výška objektu   10 m 

počet objektů    16 

 

• Objekt 1M (1 až 6), 2M (1 a 2) 

Jedná se o samostatně stojící domy se dvěma nadzemními podlažími s možností obytného 
podkroví a suterénu. Na úrovni přízemí jsou dvě odstavná stání na vlastním pozemku. 

max. výška objektu   10 m 

počet objektů    8 

 

Kromě realizace samotných bytových domů a rodinných domů, budou vybudovány nové 
komunikace, inženýrské sítě a budou provedeny i nezbytné sadové úpravy. 

Součástí plánované zástavby bude realizace těchto komunikací (1. fáze výstavby záměru): 
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• komunikace č. A1 (MK, kategorie MO1) - Komunikace je navržena jako 
páteřní obslužná komunikace území, začíná v místě napojení na stávající ulici 
Sportovců a prochází napříč navrhovanou zástavbou a je ukončena napojení 
na stávající silnici III/32221 vedené podél plochy zástavby. Podél 
komunikace je navržena jednostranně stezka pro pěší a cyklisty a na opačné 
straně je navržen chodník. Celková délka je cca 580 m. 

• komunikace č. A2 (MK kategorie MO1) – Komunikace je navržena jako 
jednosměrná místní komunikace vymezující zájmové území výstavby 
v lokalitě Svítkov ze severní části zástavby, realizovány budou pouze tři 
nepropojené části obsluhující navazující komunikace obytných úseků.   
Celková délka je cca 566 m. 

• komunikace č. B1 (MK kategorie D1) - Komunikace je navržena jako 
obytná zóna funkční skupiny D1 pro omezený provoz motorových vozidel. 
Komunikace začíná v místě napojení na navrženou komunikaci A1 a končí 
v místě napojení na stávající ulici Motoristů před plochodrážním stadionem. 
Návrh předpokládá jednosměrný provoz. Celková délka je cca 184 m. 

• komunikace č. B6 (MK kategorie D1) - Komunikace je navržena jako 
obytná zóna funkční skupiny D1 pro omezený provoz motorových vozidel. 
Komunikace je budována pouze jako část od napojení na komunikaci A1 po 
hranu realizované zástavby. Celková délka je cca 55,5 m. 

• komunikace č. B7 (MK kategorie D1) - Komunikace je navržena jako 
obytná zóna funkční skupiny D1 pro omezený provoz motorových vozidel. 
Komunikace je budována pouze jako část od napojení na komunikaci A1 po 
hranu realizované zástavby. Celková délka je 55,0 m. 

• komunikace č. B20 (MK kategorie D1) - Komunikace je navržena jako 
obytná zóna funkční skupiny D1 pro omezený provoz motorových vozidel. 
Komunikace začíná v místě napojení na navrženou komunikaci A1 a je 
ukončena v místě napojení na navrženou komunikaci A2. Komunikace tvoří 
kolmou spojnici těchto komunikací. Návrh předpokládá jednosměrný provoz. 
Celková délka je cca 210 m. 

• komunikace č. B21 (MK kategorie D) - Komunikace je navržena jako 
obytná zóna funkční skupiny D1 pro omezený provoz motorových vozidel. 
Komunikace začíná v místě napojení na navrženou komunikaci A1 a je 
ukončena v místě napojení na navrženou komunikaci A2. Komunikace tvoří 
kolmou spojnici těchto komunikací. Návrh předpokládá jednosměrný provoz. 
Celková délka je cca 211 m. 

• komunikace č. B22 (MK kategorie D1) - Komunikace je navržena jako 
obytná zóna funkční skupiny D1 pro omezený provoz motorových vozidel. 
Komunikace začíná v místě napojení na navrženou komunikaci A1 a je 
ukončena točkou před stávající nezpevněnou cestou v severní části 
zájmového území. Komunikace tvoří uzavřenou komunikaci pro navrženou 
zástavbu podél této komunikace. Návrh předpokládá obousměrný provoz, 
v místě točky pak jednosměrný provoz. Celková délka je cca 202 m. 

• komunikace č. B23 (MK kategorie D1) - Komunikace je navržena jako 
obytná zóna funkční skupiny D1 pro omezený provoz motorových vozidel. 
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Komunikace začíná v místě napojení na navrženou komunikaci A1 a je 
ukončena v místě napojení na navrženou komunikaci A2. Komunikace tvoří 
kolmou spojnici těchto komunikací. Návrh předpokládá jednosměrný 
provoz.. Celková délka je cca 143 m. 

• komunikace č. B24 (MK kategorie D1) - Komunikace je navržena jako 
obytná zóna funkční skupiny D1 pro omezený provoz motorových vozidel. 
Komunikace začíná v místě napojení na navrženou komunikaci A1 a je 
ukončena v místě napojení na navrženou komunikaci A2. Komunikace tvoří 
kolmou spojnici těchto komunikací. Návrh předpokládá jednosměrný provoz. 
Celková délka je cca 120,5 m. 

• komunikace č. B25 (MK kategorie D1) - Komunikace je navržena jako 
obytná zóna funkční skupiny D1 pro omezený provoz motorových vozidel. 
Komunikace začíná v místě napojení na navrženou komunikaci A1 a je 
ukončena v místě napojení na navrženou komunikaci A2. Komunikace tvoří 
kolmou spojnici těchto komunikací. Návrh předpokládá obousměrný provoz. 
Celková délka je cca 111,8 m. 

 

3. Umíst ění záměru  
Kraj:    Pardubický 

Obec:    Pardubice  

Katastrální území: Svítkov 

Pozemky pro stavbu se nachází východně od stávající zástavby Svítkova a jsou ohraničeny na 
severu polní cestou, na západě hranicí pozemků sousedních rodinných domů, na východě stávající 
komunikací a na jihu nezastavěnou plochou.  

Terén je téměř rovinný o nadmořské výšce 220 – 223 m n.m. 

Celková výměra řešeného území činí 107 280 m2. 

V dotčené lokalitě pro výstavbu se nacházejí většinou nezastavěné plochy bez vzrostlé zeleně. 
Okolní zástavbu tvoří pouze na východě samostatně stojící rodinné domy, na severu sousedí se 
stavebním pozemkem částečně lesní porost a volné plochy s plánovanou zelení (dle ÚP mP).  

 

4. Charakter zám ěru a možnost kumulace s jinými zám ěry 
Navržený soubor se skládá celkem ze 165 rodinných domů. Z tohoto celkového počtu 

rodinných domů je 109 řadových domů, 18 dvojdomů a 38 samostatně stojících rodinných domů. 
Dále se počítá s výstavbou devíti bytových domů (celkem 63 bytů).  

Bytové domy A1 až A9 mají tři nadzemní podlaží. Všechny objekty řadových rodinných 
dvojdomů jsou nepodsklepené, mají 2 nadzemní podlaží a případně i obytné podkroví. U samostatně 
stojících rodinných domů je možno uvažovat se stavbou suterénu. Bytové domy A6 až A9 mají 
oplocené zahrádky k přilehlým bytům. 

V rámci výstavby záměru budou realizovány i nové komunikace, inženýrské sítě a zeleň. 
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Celý obytný areál bude napojen na stávající komunikace. Jedná se o ulici Do polí, Kostnická, 
Motoristů a asfaltovou silnici třídy B. Návrh výstavby zahrnuje i vybudování chodníků a cyklistické 
stezky. 

 

Možnost kumulace s jinými záměry 

V severní části území na pozemcích jiného investora je plánována výstavba Veřejného 
přístavu Pardubice – 1. etapa, která bude zahrnovat vybudování překladní hrany (cca 480 m), dvou 
čekacích stání a zařízení na poskytování služeb pro plavidla, servisního stanoviště, manipulační 
plochy podél hrany v šířce 50 m, přístupové veřejné komunikace k překladním polohám a k 
servisnímu stanovišti a také přeložku nadregionálního biokoridoru Labe (levobřežní suchozemské 
části).  

V současné době byl tento záměr pozastaven a proto se nepředpokládá, že by mohlo dojít 
k časovému souběhu výstavby posuzovaného záměru a výstavby 1. etapy veřejného přístavu 
Pardubice. 

 

5. Zdůvodn ění pot řeby zám ěru a jeho umíst ění, včetně 
přehledu zvažovaných variant a hlavních d ůvodů pro jejich 
výběr, resp. odmítnutí 
Vzhledem k celospolečenské potřebě bytů má investor zájem v řešeném prostoru provést 

výstavbu komplexu bytových a rodinných domů. Výstavba bude započata přibližně v dubnu 2008 a 
předpokládané ukončení je plánováno na duben 2011. 

Daný záměr je v souladu s územním plánem města Pardubice (BP – bydlení nízkopodlažní 
předměstské). Návrh obytné výstavby dodržuje přípustné využití území.  

Bytová výstavba je vhodně umístěna na okraji města, je dobře dostupná městskou hromadnou 
dopravou. Dalším pozitivním efektem je blízkost centra Pardubic a Hradce Králové s nabídkou 
pracovních příležitostí a snadný přístup do krajiny, které umožní kvalitní trávení volného času.   

Záměr je v oznámení posuzován v jedné variantě, která je v souladu s ÚP města Pardubice. 

 

6.  Stručný popis technického a technologického řešení 

Architektonické a urbanistické řešení  

Prostorová rozvaha záměru vychází z napojení páteřní osové komunikace celého území na 
ulici Kostnickou ve směru východ - západ. Na tuto hlavní a nejširší obousměrnou komunikaci se 
zelenými pásy, chodníky, cyklistickou stezkou a jednořadým stromořadím navazuje vedlejší síť ulic v 
severojižním směru. V těchto ulicích je navržen režim obytných zón, jsou zde umístěny výhybny a  za 
křižovatkami jsou umístěny zpomalovací pásy. Na severu území ohraničuje stávající nezpevněná 
cesta. Ta zčásti přechází v nově zbudovanou komunikaci, která je oddělená od pozemků rodinných 
domů zeleným pásem.  

Uliční síť je v zásadě ortogonální s mírným zakřivením. V jednotlivých ulicích je umístěn 
vždy jeden základní typ řadového domu (výjimečně dva) v dispozičních, hmotových a materiálových 
variantách.  
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Kolem nejzápadněji umístěné obousměrné komunikace jsou umístěny oboustranně 
nízkopodlažní bytové domy.  

Tři ulice tvoří zástavba samostatně stojících domů.  

V ulicích je počítáno se zelenými ostrůvky místy s výsadbou stromů mezi jednotlivými 
vjezdy a vstupy do objektů.  

Dvojdomy se nacházejí na jižní straně páteřní komunikace.  

V severozápadní části území je navržena velká veřejně přístupná parkově upravená plocha se 
zelení a zpevněnou plochou  pro rekreační sporty a dětské hřiště. 

Rodinné domy mají garáž nebo parkovací stání a případně i druhé stání na vlastním pozemku. 

Bytové domy mají krytá parkovací stání pod objekty a část stání na terénu. 

 

Stavebn ě technické a konstruk ční řešení objektu  

Zakládání objektů 

Objekty je možno zakládat plošně na základové pasy do nezámrzné hloubky. V oblasti, kde 
jsou poměry pro zakládání podmínečně vhodné vzhledem k výskytu málo únosných a silně 
stlačitelných zemin v podzákladí a k vysoké hladině podzemní vody, je možno v souladu 
s technickými závěry geologického průzkumu navrhnout založení domů na základové desce s tím, že 
okraje desky budou opatřeny pasy do nezámrzné hloubky. Případně je možno terén v daném prostoru 
mírně zvýšit. 

Hrubá horní stavba 

Nosné zdivo je navrženo z keramických tvarovek Porotherm s vnějším zateplením. Pro běžné 
okenní a dveřní otvory budou použity systémové prefabrikované překlady Porotherm. V ostatních 
případech budou použity monolitické železobetonové trámy, případně válcované ocelové profily. 

U některých typů domů s otevřeným parkovacím stáním v přízemí bude zdivo nahrazeno 
železobetonovými monolitickými stojkami doplněnými příčným trámcem a podélnými průvlaky na 
základní nosnou kostru pro uložení stropní desky. Desku je možno provést variantně jako 
železobetonový monolit integrovaný do nosného rámu. 

Stropy 

Stropy jsou navrženy jako polomontovaný systém Porotherm. Variantně bude u některých 
typů navržena stropní deska z monolitického železobetonu uložená na nosném zdivu.  

Schodiště 

Schodiště u domů různých typů budou dle pokynů architekta řešena buď jako dřevěná 
schodnicová interiérová, případně bude dřevo nahrazeno ocelí. 

 

Sadové úpravy  

Celkový charakter obytného souboru bude dotvořen sadovými úpravami. Zeleň je navržena 
jednak jako doprovodná zeleň komunikací a dále pak jako zeleň obytných zón jednotlivých ulic. 
Dominantní je navrhovaná plocha zeleně – „centrální park“ v severozápadní části území a menší 
parkově upravená plocha zhruba uprostřed řešeného území. Navržené sadové úpravy jsou podrobněji 
řešeny v kap. D – Vlivy na flóru. 
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Technika prost ředí 

Větrání 

Větrání pobytových prostor bude přirozené, s výměnou vzduchu minimálně 1x za hodinu. 
Nucené větrání bude zajištěno pouze pro kuchyně a pro sociální zázemí. Infiltrace se zajistí 
mikroventilací v oknech nebo při nepříznivých venkovních hlukových podmínkách akustickými 
štěrbinami.  

 

Zajištění protipožární ochrany 

V souladu s ČSN 73 08 33 budou všechny požární úseky obytných buněk v rodinných 
domcích zařazeny do II. stupně požární bezpečnosti. 

Pokud by byla zastavěná plocha větší jak 200 m2 pak musí být vodovod DN 100 mm a 
vzdálenost hydrantů 150 m od objektu. Nejmenší odběr z hydrantu po připojení mobilní požární 
techniky je 7,5 l/s. 

 

Výstavba  

Staveniště se bude rozkládat na pozemcích uvedených v kapitole B.II.1 Půda v katastrálním 
území Svítkov.  

Předmětem dočasného záboru staveniště budou pozemky dotčené výstavbou inženýrských 
sítí. 

Samotná výstavba posuzovaného záměru je členěna na tři etapy:   

I. etapa obsahuje výstavbu rodinných domků ve východní části staveniště, tj. objekty H, K, 
M, G17, G18 včetně přilehlých komunikací. 

II. etapa zahrnuje výstavbu řadových rodinných domů ve střední části staveniště, tj. objekty 
D, E, G11 až G16 včetně přilehlých komunikací. 

III. etapa zahrnuje zbývající objekty v západní části staveniště kolem budoucího parku, tj. 
bytové domy A a řadové domy B, C, G1 až G10 včetně parku a přilehlých komunikací. 

Zahájení výstavby se předpokládá cca v dubnu 2008 s tím, že jednotlivé etapy budou 
budovány postupně po kolaudaci objektů zahrnutých v jednotlivých etapách. 

 

Postup výstavby 

Výstavba posuzovaného záměru je členěna do třech etap, které jsou popsány v předchozí 
kapitole - Výstavba. Každá etapa je dále členěna na šest fází: 

První fáze výstavby (příprava zařízení staveniště) bude trvat zhruba 1 měsíc. Bude zahrnovat 
odvoz deponované zeminy a úklid staveniště. Budou použity následující stavební mechanismy: 2 
pojízdná rypadla DH 112, 2 nakladače UN-050 a těžké nákladní automobily se sklápěcí korbou 
(např. Tatra). 

Ve druhé fázi výstavby (zemní práce) bude provedeno odtěžení a příprava rýh pro základové 
pasy. Bude použita tato mechanizace: dvě pojízdná rypadla DH 112, 2 Tatry T815 UDS 114, 2 
nakladače UN-050, těžké nákladní automobily (cca 10 vozidel/hod). Tato etapa bude trvat zhruba 1 
měsíc. 
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Třetí fáze výstavby (betonáž základových pasů) bude probíhat zhruba 1 měsíc a bude 
realizována betonáž základů a základových desek. Pro výstavbu této etapy bude použito čerpadlo na 
betonovou směs a také těžké nákladní automobily (2 TNA/hod). 

Čtvrtá etapa výstavby (hrubá stavba a betonáž stropních desek) bude trvat 5 měsíců. V této 
fázi výstavby bude použita následující mechanizace: 2 čerpadla na betonovou směs, 2 vibrační 
zařízení a těžké nákladní automobily (4 TNA/hod). 

Pátá etapa (dokončovací práce) bude trvat zhruba jeden měsíc a budou použity lehké 
nákladní automobily (4 LNA/hod). 

Poslední, šestá etapa výstavby (terénní úpravy) bude trvat jeden měsíc a použity budou tyto 
stroje: lehké nákladní automobily (2 LNA/hod), 1 grader a jeden dozer nakladač. 

Dotčené pozemky pro stavbu záměru budou oploceny na hranicích řešeného území. Zařízení 
staveniště bude v místě plánovaného parku, který bude realizován po ukončení výstavby a 
demontáži zařízení staveniště. 

Vodovodní a kanalizační přípojky pro zařízení staveniště budou napojeny na v předstihu 
vybudované řady a přípojky přilehlých objektů u zařízení staveniště. Přípojka elektroinstalací bude 
napojena na novou trafostanici TR2. 

Podrobný projekt zařízení staveniště vypracuje vybraný dodavatel stavby. 

 

Doprava ve fázi výstavby 

Vjezd a výjezd na staveniště je uvažován v místě napojení na stávající sběrnou komunikaci 
území v ulici Sportovců obousměrnou páteřní, obslužnou komunikací v jižní části lokality. 

Odvozové trasy zemin a materiálů: ze staveniště na silnici III/32221, dále na silnici I/2 (ul. 
Pražská). Stejně tak vjezdy a výjezdy jsou možné pouze na tuto silnici III/32221. 

Používané trasy projedná zhotovitel stavby v rámci své dodávky po určení lokalit skládek, 
centrálních výroben, apod., podle skutečných podmínek v době realizace stavby. V prostoru 
staveniště budou řešena účinná opatření pro očistu mechanizmů před jejich výjezdem na veřejné 
komunikace. 

 

7. Předpokládaný termín zahájení realizace zám ěru a jeho 
dokon čení 
Termín zahájení stavby: duben 2008 

Termín dokončení stavby: I. etapa – duben 2009 

    II. etapa – duben 2010 

    III. etapa – duben 2011 

 

8 . Výčet dot čených územn ě samosprávných celk ů 
Kraj:   Pardubický 

Obec:   Pardubice 

Katastrální území: Svítkov 
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9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a 
správních ú řadů, které budou tato rozhodnutí vydávat 

 

Územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (dle § 79 zákona č. 183/2006 Sb., 
v platném znění) – vydává Magistrát města Pardubice - Stavební úřad  

 

Stavební řízení – stavební povolení (dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) – 
vydává Magistrát města Pardubice – Stavební úřad  
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II. Údaje o vstupech 

1. Půda 
Řešené území má celkovou výměru 107 280 m2. Pozemky dotčené výstavbou jsou zařazeny 

jako ZPF (4. třída ochrany – BPEJ 32110, 32112, 32210) a ostatní plocha. 

Pozemky ZPF dotčené výstavbou patří do IV. třídy ochrany, kam jsou zařazeny půdy 
s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen 
omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. 

Půdy s kódem BPEJ 32110 jsou charakteristické pro teplý a mírně vlhký klimatický region 
s průměrnou teplotou 8 – 9 °C a s průměrným ročním úhrnem srážek 550 – 650 mm. HPJ tvoří hnědé 
půdy a drnové půdy (regosoly), rendziny a ojediněle i nivní půdy na píscích; velmi lehké a silně 
výsušné. Expozice ke světovým stranám je všesměrná. Půdy jsou hluboké, neskeletovité. 

Půdy s kódem BPEJ 32112 jsou charakteristické pro teplý a mírně vlhký klimatický region 
s průměrnou teplotou 8 – 9 °C a s průměrným ročním úhrnem srážek 550 – 650 mm. HPJ tvoří hnědé 
půdy a drnové půdy (regosoly), rendziny a ojediněle i nivní půdy na píscích; velmi lehké a silně 
výsušné. Expozice ke světovým stranám je všesměrná. Půdy jsou hluboké se slabou skeletovitostí. 

Půdy s kódem BPEJ 32210 jsou charakteristické pro teplý a mírně vlhký klimatický region 
s průměrnou teplotou 8 – 9 °C a s průměrným ročním úhrnem srážek 550 – 650 mm. HPJ tvoří hnědé 
půdy a rendziny na zahliněných písčitých substrátech; většinou lehčí nebo středně těžké, s vodním 
režimem příznivějším než předchozí BPEJ 32110 a 32112. Expozice ke světovým stranám je 
všesměrná. Půdy jsou hluboké, neskeletovité. 

 

Tabulka 1: Soupis dotčených pozemků záměrem 

Č. parc.  
Současný vlastník dle 

KN /dle kupní smlouvy 
Adresa 

Druh 
pozemku 

Velikost 
parcely 

(m2) 
Zábor 

690/1 
Statutární město 

Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 02, 

Pardubice 2 
Ostatní 
plocha 

5 293 T 

690/10 
Statutární město 

Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 02, 

Pardubice 2 
Orná půda 146 T 

633/1 
Nadace pro rozvoj města 

Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 02, 

Pardubice 2 
Orná půda 7 283 T 

688/1 
Nadace pro rozvoj města 

Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 02, 

Pardubice 2 
Orná půda 8 660 T 

637/1 
Nadace pro rozvoj města 

Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 02, 

Pardubice 2 
Orná půda 13 334 T 

690/9 
Statutární město 

Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 02, 

Pardubice 2 
Orná půda 191 T 

684/2 
BOUWFONDS ČR 

bytová výstavba s.r.o. 
Husova 1652/44, 586 01 Jihlava Orná půda 288 T 

687/2 
BOUWFONDS ČR 

bytová výstavba s.r.o. 
Husova 1652/44, 586 01 Jihlava Orná půda 5 696 T 

687/3 BOUWFONDS ČR Husova 1652/44, 586 01 Jihlava Orná půda 6 453 T 
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Č. parc.  
Současný vlastník dle 

KN /dle kupní smlouvy 
Adresa 

Druh 
pozemku 

Velikost 
parcely 

(m2) 
Zábor 

bytová výstavba s.r.o. 

687/1 
BOUWFONDS ČR 

bytová výstavba s.r.o. 
Husova 1652/44, 586 01 Jihlava Orná půda 12 485 T 

684/1 
BOUWFONDS ČR 

bytová výstavba s.r.o. 
Husova 1652/44, 586 01 Jihlava Orná půda 470 T 

682/1 
Nadace pro rozvoj města 

Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 02, 

Pardubice 2 
Orná půda 241 T 

682/2 
Česká republika , Úřad 
pro zastupování státu ve 

věcech majetkových  

Rabínovo nábřeží 390/42, 128 00, 
Praha 2 

Ostatní 
plocha 

61 T 

683/1 
Nadace pro rozvoj města 

Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 02, 

Pardubice 2 
Orná půda 29 748 T 

681 
Nadace pro rozvoj města 

Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 02, 

Pardubice 2 
Orná půda 628 T 

680/1 
Nadace pro rozvoj města 

Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 02, 

Pardubice 2 
Orná půda 25 886 T 

680/2 
Nadace pro rozvoj města 

Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 02, 

Pardubice 2 
Orná půda 20 072 T 

690/8 
Statutární město 

Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 02, 

Pardubice 2 
Orná půda 356 T 

679/1 
Nadace pro rozvoj města 

Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 02, 

Pardubice 2 
Orná půda 13 850 T 

676/1 
Nadace pro rozvoj města 

Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 02, 

Pardubice 2 
Orná půda 323 T 

676/6 
Statutární město 

Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 02, 

Pardubice 2 
Orná půda 70 T 

675/19 
Statutární město 

Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 02, 

Pardubice 2 
Ostatní 
plocha 

59 T 

1294/15 
Správa železniční 

dopravní cesty 
Prvního pluku 367/5, 530 02, 

Pardubice 2 
Silnice 9 051 T 

672/15 
Statutární město 

Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 02, 

Pardubice 2 
Orná půda 8 T 

672/1 
Statutární město 

Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 02, 

Pardubice 2 
Ostatní 
plocha 

449 T 

672/14 
Statutární město 

Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 02, 

Pardubice 2 
Ostatní 
plocha 

2 689 T 

633/2 
Statutární město 

Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 02, 

Pardubice 2 
Orná půda 1 811 D 

637/2 
Statutární město 

Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 02, 

Pardubice 2 
Orná půda 1 033 D 

688/7 
Statutární město 

Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 02, 

Pardubice 2 
Orná půda 1 397 D 

687/1 
BOUWFONDS ČR 

bytová výstavba s.r.o. 
Husova 1652/44, 586 01 Jihlava Orná půda 12 485 D 



Bytová výstavba Pardubice - Svítkov                   Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 

- E K O L A group, spol. s r. o. - 22 

Č. parc.  
Současný vlastník dle 

KN /dle kupní smlouvy 
Adresa 

Druh 
pozemku 

Velikost 
parcely 

(m2) 
Zábor 

683/1 
Nadace pro rozvoj města 

Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 02, 

Pardubice 2 
Orná půda 29 748 D 

680/2 
Nadace pro rozvoj města 

Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 02, 

Pardubice 2 
Orná půda 20 072 D 

699/6 
Nadace pro rozvoj města 

Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 02, 

Pardubice 2 
Ostatní 
plocha 

366 D 

645/14 
Statutární město 

Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 02, 

Pardubice 2 
Ostatní 
plocha 

176 D 

645/11 
Statutární město 

Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 02, 

Pardubice 2 
Ostatní 
plocha 

511 D 

645/9 
Statutární město 

Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 02, 

Pardubice 2 
Ostatní 
plocha 

1 138 D 

646/32 Jaroslav Brych 
Brožíkova 428, Pardubice, Polabiny, 

530 09 
Ostatní 
plocha 

852 D 

646/3 Jaroslav Brych 
Brožíkova 428, Pardubice, Polabiny, 

530 09 
Ostatní 
plocha 

398 D 

646/22 
Statutární město 

Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 02, 

Pardubice 2 
Ostatní 
plocha 

687 D 

688/8 Jaroslav Brych 
Brožíkova 428, Pardubice, Polabiny, 

530 09 
Ostatní 
plocha 

18 D 

688/2 
Plynostav Pardubice 

holding akciová 
společnost 

Sukova třída 1556, Pardubice, 
Zelené Předměstí, 532 33 

Ostatní 
plocha 

897 D 

645/14 
Statutární město 

Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 02, 

Pardubice 2 
Ostatní 
plocha 

176 D 

699/7 
Nadace pro rozvoj města 

Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 02, 

Pardubice 2 
Ostatní 
plocha 

76 D 

653/31 
Statutární město 

Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 02, 

Pardubice 2 
Ostatní 
plocha 

2 000 D 

699/1 
Statutární město 

Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 02, 

Pardubice 2 
Ostatní 
plocha 

3 990 D 

667/1 
Statutární město 

Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 02, 

Pardubice 2 
Ostatní 
plocha 

4 064 D 

699/3 
Statutární město 

Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 02, 

Pardubice 2 
Ostatní 
plocha 

1 713 D 

690/7 Miloslav Janda 
Kostnická 29, Pardubice Svítkov, 

530 06 
Ostatní 
plocha 

112 D 

516/6 
Statutární město 

Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 02, 

Pardubice 2 
Orná půda 113 D 

549/1 Iva Nováková 
Kunětická 103, Pardubice, Cihelna, 

530 09 

Trvalý 
travní 
porost 

12 138 D 

Poznámka k tabulce 1:  D = dočasný zábor pozemku, T = trvalý zábor pozemku 
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Ze ZPF budou vyjímány ty části, u kterých je pravděpodobnost trvalé degradace a tím 
pádem nemožnost navrátit jim jejich původní funkci.  

Záměr si vyžádá trvalý zábor zemědělské půdy v rozsahu 4,8774 ha. Z hlediska kvality se 
jedná o zábor nekvalitní zemědělské půdy IV. třídy ochrany ZPF. Pozemky jsou schváleným 
územním plánem určeny k uvedenému záměru. 

Před zahájením vlastních stavebních prací se provede hrubá úprava terénu v předmětném 
území. Zemina bude dočasně deponována na území staveniště a následně použita pro úpravy terénu 
staveniště, zásypy a násypy při dokončování stavby. 

Po vybudování objektů a komunikací bude terén dorovnán k ± 0 a rozhrnuta ornice,  případně 
vrchních 150 mm bude doplněno humusovitou zeminou. 

Při výkopových pracích bude vytěžena zemina o objemu cca 32 180 m3, která bude z části 
zpětně využita na zásypy a terénní úpravy obytného areálu i dalších staveb dodavatele a investora. Na 
skládku bude uložena max. třetina původní hmoty, která již nenajde jiné uplatnění. 

Výstavbou nebudou dotčeny pozemky PUPFL. 

 

2. Voda 

Výstavba 

Požadovaný staveništní odběr vody bude zajištěn ze stávajících rozvodů vody na hranici 
staveniště. 

Přesné množství technologické vody spotřebované při stavbě není v současné době možné 
specifikovat. Pitná voda bude spotřebována v prostorech zařízení staveniště a objem bude závislý na 
počtu pracovníků činných při výstavbě objektu, velikosti a vybavení sociálního zařízení. 

Bližší specifikace množství vody nutné pro zabezpečení stavebních prací bude uvedena 
v následných fázích projektové dokumentace. 

 

Provoz  

Obytný soubor bude zásobován vodou z veřejné vodovodní sítě města Pardubice. Vodovodní 
řady pitné vody budou napojeny na stávající rozvodné řady. 

Jednotlivé rodinné domky budou mít samostatné přípojky vodovodu.  

Ve fázi provozu se předpokládá následující potřeba vody: 

celkem osob     360 osob 

potřeba na 1 os/den    150 l/os/den 

denní potřeba vody (pro 360 osob)  54 m3/den 

max. hodinová potřeba vody   2,75 l/s  

  

Požární voda 

Potřeba požární vody pro rodinné domy se zastavěnou plochou do 200 m2 je Q = 4,0 l/s a 
požadovaný profil vodovodního řadu je DN 80 mm. Na vodovodu budou osazeny hydranty. 

Nejmenší odběr z hydrantu po připojení mobilní požární techniky je 7,5 l/s. 
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Teplá užitková voda (TUV) 

Ohřev TUV je navržen lokální v místech spotřeby, tedy jednotlivých bytech a rodinných 
domech. Ohřev bude zajištěn plynovými kotli se zásobníky TUV. 

 

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje  
Ve fázi výstavby posuzovaného záměru dojde k vytěžení zeminy v rozsahu uvedeném v kap. 

B.II.1. Půda, která bude převážně využita na zpětné zásypy a terénní úpravy v obytném areálu i na 
dalších stavbách dodavatele a investora. Na skládku bude uložena zbylá, jinak nevyužitelná zemina. 

Při výstavbě bude použita betonová směs s celkovým množstvím 13 570 m3. V první etapě 
výstavby bude zapotřebí cca 3 010 m3 betonu, ve druhé etapě bude potřeba cca 5 600 m3 betonu a ve 
třetí etapě výstavby bude použito cca 4 960 m3 betonu. 

Spotřeba surovin a energií ve fázi provozu záměru bude adekvátní charakteru posuzovaného 
záměru.  

 

Spot řeba plynu 

Vytápění obytného souboru (bytové domy a rodinné domy) bude zajištěno plynovými kotli na 
zemní plyn.  

Spotřeba plynu pro rodinné domky 

Předpokládá se, že v rodinných domcích budou instalovány plyn. kombinované kotle pro 
vytápění + ohřev TUV (výkonu cca 20 kW) a sporáky na vaření. 

Maximální hodinová spotřeba plynu pro 1 RD bude cca : 

kombinovaný kotel      1,80 m3/hod 

sporák        0,70 m3/hod 

průměr. max. hodinová spotřeba plynu pro 1 RD  2,50 m3/hod 

 

Maximální hodinová spotřeba plynu (celkem pro 165 RD): 

Qh = 165 RD x 2,5 m3/RD/hod x 0,75 (soudobost) = 309,4 m3/hod 

 

Roční spotřeba plynu (celkem pro 165 RD) 

Qr = 165 RD x 2 400 m3/RD/rok = 396 000 m3/rok  

 

Spotřeba plynu pro bytové domy  

Předpokládá se, že v bytech bytových domů budou instalovány plynové kombinované kotle 
pro vytápění + ohřev TUV (výkonu cca 10 kW) a sporáky pro vaření. 

 

Maximální hodinová spotřeba plynu pro 1 byt bude cca : 

kombinovaný kotel      0,94 m3/hod 

sporák        0,20 m3/hod 
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průměr. maxim. hodinová spotřeba plynu pro 1 byt  1,14 m3/hod 

 

Maximální hodinová spotřeba plynu (celkem pro 63 bytů) : 

Qh = 63 bytů x 1,14 m3/byt/hod = 71,8 m3/hod 

 

Roční spotřeba plynu (celkem pro 63 bytů) : 

Qr = 63 bytů x 1 300 m3/byt/rok = 81 900 m3/rok  

 

Celková spotřeba plynu pro rodinné domky a bytové domy 

Maximální hodinová spotřeba plynu 

Qh = 309,4 + 71,8 = 381,2 m3/hod 

 

Roční spotřeba plynu  

Qr = 396 000 + 81 900 = 477 900 m3/rok  

 

Spot řeba elektrické energie 

Staveništní odběr elektrické energie bude v požadované výši zajištěn z nově realizované 
trafostanice. Napojení staveništního rozvodu bude provedeno provizorní, odběrná místa budou 
opatřena měřícím zařízením.  

Ve fázi provozu se předpokládá následující spotřeba elektrické energie v obytném souboru: 

Tabulka 2: Bilance potřeby elektrické energie ve fázi provozu 

Druh objektu 
celkem bytových 

jednotek 

Instalovaný 

výkon (kW) 

Soudobý 

příkon (kW) 

rodinné domky samostatně stojící 38 220 44 

rodinné domky – řadové 127 1 397 280 

bytové domy –  9ks á 7 bytů 63 693 139 

celkový příkon  2 310 463 

 

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Nároky na dopravní infrastrukturu 

Širší komunikační souvislosti 
Navrhovaná lokalita se nachází v blízkosti silnice I/2, která spojuje Přelouč a Pardubice a 

napojuje se na komunikaci I/37, která spojuje město Hradec Králové a Chrudim. 
 Komunikační dostupnost navrhované obytné zástavby je možno charakterizovat jako velmi 

dobrou, s vazbou na silnici III/32221 (Popkovice – Srnojedy – Lány na Důlku) a dále napojením na 
komunikaci I/2 (Kutná Hora - Přelouč – Pardubice).  
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Dostupnost navrhovaného obytného souboru prostředky hromadné dopravy je 
zprostředkována autobusovými linkami MHD Pardubice. Navrhovaný obytný soubor je dostupný 
také železniční dopravou. Vlaková zastávka Pardubice -  Svítkov se nachází v severní části území 
v krátké docházkové vzdálenosti.  

 

Návrh komunikačního řešení 

Komunikační dostupnost navrhovaného obytného souboru je zajištěna novou obslužnou 
komunikací č. A1, která je navržena jako páteřní obslužná komunikace území. Začíná v místě 
napojení na stávající komunikaci Sportovců a prochází napříč navrhovanou zástavbou a je ukončena 
v místě napojení na stávající sběrnou komunikaci území III/32221. Podél komunikace je navržena 
stezka pro pěší a cyklisty a na opačné straně je navržen chodník.  

Součástí posuzované zástavby je rovněž realizace dalších 10 obslužných komunikací. 

 

Nároky zám ěru na dopravu 

1/ Fáze výstavby 

Vjezd a výjezd na staveniště je uvažován v místě napojení na stávající sběrnou komunikaci 
území v ulici Sportovců obousměrnou páteřní, obslužnou komunikací A1 v jižní části lokality. 

Odvozové trasy zemin a materiálů jsou následující: ze staveniště na silnici III/32221, dále na 
silnici I/2 (ul. Pražská). Stejně tak vjezdy a výjezdy jsou možné pouze na tuto silnici III/32221. 

 

2/ Fáze provozu 

Celý areál je napojen na stávající komunikace. Jedná se o ulice Do Polí, Kostnická, Motoristů 
a na západě asfaltovou silnici třídy B. Návrh zahrnuje vybudování chodníků a cyklistické stezky. Jsou 
navržena min. 2 stání pro vozíčkáře o šířce 350 cm.  

 

Doprava v klidu 

Celkem je plánováno 293 odstavných stání a 35 krátkodobých parkovacích stání. Požadavek 
na odstavná stání bude řešen v rámci garáží jednotlivých rodinných domů, resp. na zpevněných 
parkovacích stáních před objekty rodinných domů a bytových domů. 

 

Intenzita obslužné dopravy ve fázi provozu 

V souvislosti s dlouhodobými stáními se předpokládá vyvolané dopravní zatížení v rozsahu 
cca 468 pohybů OA/24 hod (tj. 80 % dlouhodobých stání, tedy 293 x 0,80 = 234 vozidel zatíží hlavní 
dopravní komunikaci 2 x za 24 hodin). 35 krátkodobých stání bude přibližně 1x za den obsazeno, 
tedy vyvolá 70 pohybů OA/24 hod. Dále je nutno započítat na komunikaci A1 i tranzitní pohyb 
vozidel z navazujících stávajících obytných bloků – odhadem cca 100 voz./24 hod. Celkem ze 
záměru se tedy jedná o 538 pohybů/24 hod. 

Rozdělení intenzity obslužné dopravy na den a na noc - 95 % pohybů se uskuteční ve dne. 

Rozpad obslužné dopravy – 10 % ve směru na Přelouč a 90 % ve směru na Pardubice. 
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Intenzita ostatní dopravy v zájmovém území  

Pro stavbu a provoz posuzovaného záměru budou využívány: stávající komunikace č. I/2 
(Kutná Hora - Přelouč – Pardubice) a III/32221 (Popkovice – Srnojedy – Lány na Důlku). Na silnici 
III/32221 bude napojena nově vybudovaná silnice S 9,5/50 úrovňovou křižovatkou bez kruhového 
objezdu u Svítkova.  

V následujících tabulkách jsou uvedeny intenzity dopravy na stávající silnici I/2. Intenzita 
dopravy v roce 2006 je převzata z podkladů Oznámení záměru JTEKT Pardubice Phase 2 (ECO-
ENVI-CONSULT, říjen 2006), kde je zahrnut i vliv průmyslové zóny ve Starých Čívicích. Data byla 
získána z dopravně inženýrského průzkumu Zdravotního ústavu ve dnech 10. a 11. 10. 2006. 
Souběžně dne 11. 10. 2006 proběhlo v době 6 - 18 hod měření hluku s dopravně inženýrským 
průzkumem pro potřeby ŘSD firmou Centrum protihlukové ekologie s.r.o. Dohodou obou měřících 
skupin došlo ke vzájemné výměně údajů o sčítané dopravě na komunikačním systému. Výsledkem 
průmětu obou těchto sčítání dopravy je intenzita na komunikaci I/2 u obce Staré Čívice (Tabulka 3). 

Výhledové intenzity dopravy jsou dopočítané dle výhledových koeficientů ŘSD. Zároveň 
jsou zohledněny další plánované záměry v rámci rozvoje průmyslové zóny Čívice a veřejný přístav 
Pardubice. 

Tabulka 3: Intenzita dopravy na I/2 – rok 2006 

Den noc  

OA NA OA NA 

I/2   9 595 1342 831 150 

Legenda: OA osobní automobily 

  NA nákladní automobily 

 

Vzhledem k tomu, že se nepředpokládá významný meziroční nárůst intenzit dopravy, byly 
pro hodnocení stávajícího stavu použity intenzity dopravy pro rok 2006.  

 

Tabulka 4: Intenzita dopravy na I/2 – rok 2010 

den noc  

OA NA OA NA 

I/2 12442 1504 928 168 

Legenda: OA osobní automobily 

   NA nákladní automobily 

 

Severně od zájmového území prochází železniční dráha č. 010 Praha – Pardubice. Intenzity 
dopravy jsou uvedeny v následující tabulce.  

Tabulka 5: Intenzita železniční dopravy na sledovaném úseku  trati č. 010 
Směr do Pardubic Směr od Pardubic Intenzita 

za 
24 hod Osobní Nákladní Osobní Nákladní 

Celkem 67 29 69 32 
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Obslužná doprava záměru „Ve řejný přístav Pardubice – 1. etapa“ 

V širším zájmovém území je plánována realizace Veřejného přístavu Pardubice (1. etapa).  

Vzhledem k tomu, že obslužná doprava veřejného přístavu Pardubice bude vedena po silnici 
III/32221, je nutno počítat s navýšením dopravy na této komunikaci. Dle dostupných údajů bude 
z přístavu jezdit cca 80 až 120 těžkých nákladních aut denně.  

Tyto intenzity byly zohledněny ve výhledových intenzitách dopravy v zájmovém území. 

 

Ostatní infrastruktura 

Vodovod 
Vodovodní řady pitné vody jsou napojeny na stávající rozvodné řady. Celková délka 

vodovodních řadů je 2 885 m. Z řadů budou provedeny přípojky pro jednotlivé objekty. Jednotlivé 
rodinné domy budou mít samostatné přípojky vodovodu ukončené uvnitř objektu vodoměrnou 
sestavou v souladu s ČSN 75 54 11. 

Na řadech budou osazeny hydranty jednak pro požární zabezpečení a jednak pro odkalení a 
odvzdušnění potrubí. Měření bude umístěno buď ve vodoměrné šachtě nebo v objektu. 

 

Kanalizace 
Území je rozděleno na dvě části. Z jedné budou odpadní vody odváděny jednotnou kanalizací 

do stávajícího kanalizačního systému v ul. Do Polí (stoka C4) a ul. Kostnické (stoka CD). Stávající 
stoky jsou dimenzovány na tyto odpadní vody z nově navrženého území. V druhé části je navržena 
oddílná kanalizace se svedením dešťových vod do stávajícího odvodňovacího příkopu, který bude 
v místě napojení zpevněn a splaškové vody budou gravitačně svedeny do prostoru nové čerpací 
stanice a přečerpány do projektované stoky C4.  

Do stok budou zaústěny přípojky z jednotlivých objektů. Každý rodinný domek bude mít 
samostatnou přípojku splaškové kanalizace a samostatnou přípojku dešťové kanalizace v místech 
návrhu oddílné kanalizace, jinak bude řešena společná přípojka v místech návrhu jednotné kanalizace 
pro odvedení splaškových a dešťových vod od jednotlivých objektů. Do přípojky splaškové 
kanalizace bude zaústěn svod vnitřní splaškové kanalizace a do přípojky dešťové kanalizace svody  
dešťové kanalizace objektu. Bytové domy typu A mají vždy 2 samostatné přípojky splaškové 
kanalizace.  

 

Plynovod  
V území je navržen systém STL plynovodů pro zásobování navržené zástavby plynem pro 

vytápění a vaření. Navržený rozvod STL plynovodu je rozdělen na hlavní přívod P1 od stávajícího 
STL plynovodu DN 100 před vrátnicí PLYNOSTAVU a jednotlivých větví P2 - P25  v komunikacích 
pro zásobování jednotlivých objektů navržené zástavby. 

Jednotlivé rodinné domky budou mít samostatné přípojky STL plynovodu ukončenou 
hlavním uzávěrem plynu. 

 

Zásobování elektrickou energií 
V obytném souboru budou zřízeny nové trafostanice. Mezi trafostanicemi bude zbudována 

VN síť propojující tyto nové trafostanice. Budou realizovány 2 trafostanice označené jako TR 1 a TR 
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2. Připojení trafostanic na stávající vysokonapěťovou soustavu rozvodu bude provedeno odbočením 
ze stávající sítě VN dle požadavku správce sítě. Stávající VN kabel propojující stávající trafostanice 
bude přerušen a bude na něj naspojkována kabelová smyčka propojující nové trafostanice v nové 
uvažované zástavbě. 

Trafostanice jsou navrženy volně stojící – kioskové. 
 

Telefonní síť 
Objekty budou napojeny na telefonní a datovou síť.  

Ochranná pásma  

V rámci budování inženýrských sítí bude dotčeno ochranné pásmo lesa, které probíhá 
v severní části posuzovaného území.  

Stavba respektuje ochranná pásma inženýrských sítí ve smyslu ČSN 73 60 05. 
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III. Údaje o výstupech 

1. Ovzduší 
Pro zhodnocení stavu ovzduší byla zpracována Rozptylová studie, která tvoří samostatnou 

přílohu č. 1 tohoto oznámení.  

Rozptylová studie řeší následující stavy: 

1) Stávající stav znečištění ovzduší v zájmovém území 

2) Fáze výstavby záměru 

3) Fáze provozu záměru – samotný příspěvek záměru 

V souvislosti s výstavbou a provozem obytného souboru je možné definovat následující 
bodové, plošné a liniové zdroje znečištění ovzduší: 

Fáze výstavby záměru  

Bodové zdroje 

Bodové zdroje znečištění ovzduší pro etapu výstavby nejsou uvažovány. 

Plošné zdroje 

Mezi plošné zdroje imisí patří pohyb nakladačů v areálu staveniště. Za předpokladu, že při 
spalování 1 litru nafty vznikne 12,23 g NOx, 1,6 g CO a 0,006 g benzenu a za spotřeby nakladačů 15 
litrů/hodinu/nakladač byly vyčísleny následující emise: 

Tabulka 6: Emise způsobené mechanizací ve fázi výstavby 

Plošný zdroj 
NOx 
[ g/s ] 

CO 
[ g/s ] 

Benzen 
[ g/s ] 

Mechanizace 0,2808 0,0400 0,0002 

V etapě výstavby lze rovněž předpokládat emise související se zemními pracemi. Celkově se 
jedná o manipulaci s cca 32 180 m3 zeminy, což představuje 41 834 t zeminy. Za předpokladu emisí 
PM10 0,04 kg na tunu materiálu lze v etapě výstavby očekávat maximální emisi frakce PM10 v  ročním 
množství 1,673 t. 

Tabulka 7: Emise způsobené zemními pracemi ve fázi výstavby 

Plošný zdroj 
Suspendované částice PM10 

[ g/s ] 

Zemní práce 0,6603 

 

Liniové  zdroje 

Počet a druh jednotlivých vozidel potřebných pro vlastní realizaci stavby obytného souboru je 
možno v současném stadiu přípravy stavby pouze odhadovat. 

V rámci rozptylové studie byla hodnocena nejvyšší zátěž z hlediska dopravy představující 
zemní práce, kdy je uvažováno s 10 TNA/hod.  

Při použití emisních faktorů pro etapu výstavby lze očekávat následující bilance emisí na 
odjezdové trase,  za předpokladu, že veškerá doprava jede směrem na silnici I/2. 
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Tabulka 8: Emise způsobené liniovými zdroji ve fázi výstavby 

Liniový zdroj 
NOx 

[ g/m/s ] 
CO 

[ g/m/s ] 
Benzen 
[ g/m/s ] 

PM10 
[ g/m/s ] 

Výjezd z areálu – směr komunikace I/2  7,18E-07 1,87E-05 1,24E-06 9,5E-08 

 

Fáze provozu záměru  

Bodové zdroje 

V rámci provozu posuzovaného záměru budou provozovány nové zdroje znečišťování 
ovzduší, tj. plynové kotle a plynové sporáky na vaření. 

Emisní charakteristiky vychází z předpokládaných spotřeb zemního plynu v jednotlivých 
objektech. Předpokládá se, že v rodinných domcích bude celková spotřeba zemního plynu na topení, 
ohřev TUV a vaření 2,5 m3/h. Průměrná maximální hodinová spotřeba plynu pro 1 byt v každém z 63 
bytů umístěných v 9 bytových objektech bude 1,14 m3/hod. Emise budou vyvedeny komínovým 
tělesem nad střechu objektu.  

Ze spalovacích zdrojů budou emitovány emise oxidů dusíku a oxidu uhelnatého. Množství 
těchto emisí bylo vyčísleno na základě emisních faktorů daných nařízením vlády č. 352/2002 Sb.  

Tabulka 9: Emisní charakteristiky způsobené bodovými zdroji ve fázi provozu 

Hmotnostní tok škodlivin  

[ g/s ] Č. Název zdroje 

NOx CO 

1-9 Bytové domy A 3,547E-09 7,093E-10 

9-174 
Rodinné domky B, C, D, 

E, G, H, K, M 
1,111E-09 2,222E-10 

1-174 Celková emise 2,153E-07 4,305E-08 

 

Umístění jednotlivých 172 bodových zdrojů a jejich emisní charakteristiky jsou uvedeny 
v tabulkách v kap. 6.1.2 Přílohy č. 1 Rozptylové studie. 

Liniové  zdroje 

Liniové zdroje znečišťování ovzduší jsou charakterizovány zejména zdrojovou a cílovou 
dopravou. Jde o spalovací motory osobních automobilů přivážející obyvatele a návštěvníky do 
obytného souboru. 

Údaje týkající se intenzity dopravy ve fázi provozu jsou uvedeny v kap. B.II.4. 

Emise z dopravy byly vyčísleny na základě dat o intenzitě dopravy a emisních faktorů (pro 
rok 2010) vyčíslených pomocí programu MEFA, verze 02. Ve výpočtu emisních faktorů pro rok 2010 
byly zohledněny ukazatele EURO 3 a průměrná rychlost vozidel 50 km/hod na definovaných úsecích. 

V následující tabulce jsou uvedeny údaje o emisích jednotlivých polutantů způsobených 
dopravou, která je vyvolaná investičním záměrem, na jednotlivých úsecích komunikační sítě. 
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Tabulka 10: Emise jednotlivých polutantů vyvolané liniovými zdroji ve fázi provozu 

Oxid dusičitý 
Oxid 

uhelnatý 
Benzen PM10 Úseky komunikace 

g/m/s g/m/s g/m/s g/m/s 

Nová páteřní komunikace areálu A1 1,36E-06 3,83E-06 2,4E-08 4,28E-09 

Komunikace A1 – vjezd k objektům B 5,51E-08 1,55E-07 9,72E-10 1,74E-10 

Komunikace A1 – vjezd k objektům B 7,72E-08 2,17E-07 1,36E-09 2,43E-10 

Komunikace A1 – vjezd k objektům A 3,47E-07 9,78E-07 6,13E-09 1,09E-09 

Komunikace A1 – vjezd k objektům C 3,31E-07 9,31E-07 5,83E-09 1,04E-09 

Komunikace A1 – vjezd k objektům E 2,98E-07 8,38E-07 5,25E-09 9,38E-10 

Komunikace A1 – vjezd k objektům D 4,41E-07 1,24E-06 7,78E-09 1,39E-09 

Komunikace A1 – vjezd k objektům H 1,54E-07 4,35E-07 2,72E-09 4,86E-10 

Komunikace A1 – vjezd k objektům K 1,76E-07 4,97E-07 3,11E-09 5,56E-10 

Komunikace A1 – vjezd k objektům M 8,82E-08 2,48E-07 1,56E-09 2,78E-10 

Výjezd z areálu – směr Srnojedy 3,4E-07 9,56E-07 5,99E-09 1,07E-09 

Výjezd z areálu  - směr I/2 3,4E-07 1,91E-06 1,2E-08 2,14E-09 

Výjezd z areálu – směr křižovatka 

Kostnická - Žižkova 
6,8E-07 9,56E-07 5,99E-09 1,07E-09 

Křižovatka Kostnická - Žižkova – směr 

Svítkov centrum 
3,4E-07 9,56E-07 5,99E-09 1,07E-09 

Křižovatka Kostnická - Žižkova – ulicí 

Žižkova směr I/2 
3,4E-07 9,56E-07 5,99E-09 1,07E-09 

 

Plošné zdroje 

Plošné zdroje znečištění ovzduší pro etapu provozu nejsou uvažovány. 

 

2. Odpadní vody 

Fáze výstavby 

Provozní a sociální zařízení staveniště bude řešeno použitím jednoduchých a snadno 
přemístitelných objektů (mobilní buňky, chem. WC, kontejnery apod.). Předpokládá se využití 
chemických záchodů popř. vybudování bezodtoké jímky, která bude pravidelně vyvážena. 

Odvedení dešťových vod ve fázi výstavby ze staveniště nebude speciálně řešeno. Budou 
dodržována běžná opatření k zamezení kontaminace vody a půdy.  

Fáze provozu 

Zájmové území je rozděleno na dvě části. Z jedné budou odpadní vody odváděny jednotnou 
kanalizací do stávajícího kanalizačního systému v ul. Do Polí (stoka C4) a ul. Kostnické (stoka CD). 
V druhé části je navržena oddílná kanalizace se svedením dešťových vod do stávajícího 
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odvodňovacího příkopu, který bude v místě napojení zpevněn a splaškové vody jsou gravitačně 
svedeny do prostoru nové čerpací stanice a přečerpány do projektované stoky C4. 

Vody ze sociálních zařízení budou odpovídat svým složením běžným komunálním odpadním 
vodám především s obsahem biologicky odbouratelných látek. Pro tento typ odpadních vod jsou 
typické zvýšené koncentrace BSK5, NH4

+, NO3
-, NO2

-, PO4
3-. 

Množství splaškových odpadních vod odpovídá potřebě pitné vody: 

celkem osob     360 osob 

potřeba na osobu/den    150 l/os/den 

denní potřeba vody    54 m3/den 

max. hodinová potřeba vody   2,75 l/s  

 

Dešťové odpadní vody 

Dešťové odpadní vody ze střech objektů budou odváděny jak stávající jednotnou kanalizací 
(ul. Do Polí, ul. Kostnická) tak i oddílnou kanalizací.  

Bilance dešťových vod 

Objem dešťových odpadních vod, které budou odváděny ze zpevněných ploch areálu, lze 
odhadnout na základě následující úvahy: rozsah zpevněných ploch se předpokládá 20 878 m2, roční 
objem srážek je 567 mm/rok, tj. objem vznikajících dešťových vod na zpevněných plochách záměru 
je 11 838 m3/rok (koeficient odtoku 1,0). 

 

3. Odpady 
Nakládání s odpady se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění                  

a navazujícími a upřesňujícími právními předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle Vyhlášky 
381/2002 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných látek, v platném znění. 

V následujících odstavcích jsou uvedeny předpokládané kategorie a druhy odpadů vznikající 
ve fázi výstavby a provozu záměru.  

Odpad vznikající při výstavbě 

Zbytky barev a nátěrových hmot budou vznikat převážně v průběhu výstavby. Tyto odpady 
řadíme do podskupiny 08 01 a 08 02. V této podskupině mohou vznikat jak nebezpečné, tak ostatní 
odpady podle použité technologie a materiálů.  Pokud již nebudou použité materiály jinak využitelné, 
budou shromažďovány v uzavíratelných nádobách a podle potřeby a skutečných vlastností budou 
odváženy k odstranění. Ostatní odpady (08 01 12, 08 02 01, 08 02 02, 08 02 03) lze ukládat na 
skládkách S – OO. Nebezpečný odpad bude ukládán na skládku NO.  

Při zpracování a použití kovových materiálů při stavbě může vznikat odpad 12 01 01 Piliny    
a třísky železných kovů, 12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů, 12 01 13 Odpady ze svařování. 
Kovový materiál bude odvážen do sběrných surovin. 

 „Vyjeté“ a upotřebené oleje budou vznikat použitím ve stavebních strojích. Z provozu 
kompresorů mohou vznikat olejové chlorované nebo nechlorované emulze. Jedná se převážně            
o nebezpečné odpady podskupiny 13 01 – Odpadní hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – Odpadní 
motorové, převodové a mazací oleje. Konkrétní zařazení do druhu je závislé na výběru uživatele 
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stavební techniky. Odpadní oleje patří podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění 
mezi „vybrané výrobky“, po využití se stávají odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno 
speciálními podmínkami. Původci těchto odpadů jsou vázáni podmínkami uvedenými 
zejména v odst. 1, § 29 zákona o odpadech. Nejpravděpodobnější je, že údržba techniky bude 
prováděna u specializované firmy, tj. mimo staveniště.  

Zbytky organických rozpouštědel a ředidel mohou v zanedbatelném množství vznikat při 
ředění barev, popř. čistění materiálů. Může se jednat rovněž o pevné látky rozpouštědly znečištěné. 
Jedná se o odpad 14 06 02, 14 06 03. Nevyužitelné zbytky budou shromažďovány v  nádobě a 
následně odváženy k recyklaci k některé ze specializovaných firem, popř. odstraněny ve spalovně 
nebezpečných odpadů.  

V období výstavby mohou dále vznikat obaly podskupiny 15 01 (papírové a lepenkové obaly, 
plastové, dřevěné, kovové, kompozitní, směsné, skleněné a textilní obaly patřící do kategorie 
„ostatní“). Obaly znečištěné nebezpečnými látkami, popř. prázdné kovové tlakové nádoby (15 01 10 
N, 15 01 11 N) patří do nebezpečných obalů. Po vyprázdnění budou nevratné obaly tříděny                
a předávány přednostně k následnému využití nebo recyklaci. Obaly znečištěné nebezpečnými 
látkami budou nebezpečné složky zbaveny nebo s nimi bude podle jejich povahy nakládáno jako 
s nebezpečným odpadem. 

V rámci realizace stavby budou pravděpodobně vznikat odpady podskupiny 15 02 – 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy, a to buď znečištěné 
nebezpečnými látkami – druh 15 02 02 N nebo neznečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 03. 
Místem shromažďování nebezpečného odpadu budou normalizované sběrné nádoby, které budou 
současně transportním obalem. Odpad bude podle potřeby odvážen k odstranění (např. spalovny 
nebezpečných odpadů). Ostatní odpad by měl být přednostně využíván jako vytříděný odpad 
textilního materiálu. 

Opotřebované pneumatiky (16 01 03) mohou vznikat v souvislosti s provozem dopravních 
stavebních strojů. Odpad bude předáván specializované firmě. Kromě toho vhodnou likvidaci 
(recyklaci) tohoto odpadu musí zajistit podle § 38,  zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění „povinná 
osoba“, která výrobek vyrábí, popř. dováží. Tato činnost bude zajišťována dodavateli, obměna 
pneumatik bude probíhat mimo staveniště. 

V rámci provozu stavebních strojů mohou vznikat upotřebené nefunkční autobaterie (olověný 
akumulátor, 16 06 01 N). Původcem tohoto odpadu budou pravděpodobně převážně dodavatelské 
firmy. Přesto v případě vzniku tohoto odpadu na staveništi budou akumulátory shromažďovány 
v normalizované nádobě v místě určeném pro shromažďování odpadu. Povinností výrobce, popř. 
dovozce je podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb. zpětný odběr použitých akumulátorů.  

V rámci realizace stavby bude vznikat stavební odpad skupiny 17, který bude v největší míře 
obsahovat zbytky stavebních prefabrikátů, kovů, izolačních materiálů, umělých hmot, apod. Větší 
kusy využitelných materiálů by měly být vytříděny a zařazeny do jednotlivých druhů stavebního 
odpadu skupiny 17. Vytříděné složky by měly být přednostně recyklovány. Vytříděny by měly být 
rovněž možné nebezpečné odpady. Nebezpečný odpad se musí přednostně dekontaminovat 
v zařízeních k tomu určených, jinak bude uložen na skládku NO. 

Z nebezpečných odpadů se ve stavebním odpadu mohou vyskytovat  

odpady znečištěné nebezpečnými látkami, které se řadí např. do druhu sklo, plasty, dřevo 
obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné (17 02 04 N). Odpady budou 
předány oprávněné osobě k nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. 
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Skrývkou kulturních vrstev před vlastní výstavbou bude sejmuta zemina (17 05 04). 
Nepotřebný humus sejmutý z volných ploch bude odvezen k dalšímu využití. Způsob hospodaření se 
zeminou bude upřesněn v dalším stupni dokumentace. 

Vytěžená zemina bude z části zpětně využita na zásypy a terénní úpravy obytného areálu i 
dalších staveb dodavatele a investora. Na skládku bude uložena pouze zemina jinak nevyužitelná. 

V případě znečištění zeminy nebezpečnými látkami (např. vyteklý olej či palivo ze stavebních 
mechanismů) se jedná o nebezpečný odpad (17 05 03 N a 17 05 05 N), který by měl být přednostně 
dekontaminován v zařízeních k tomu určených, jinak bude uložen na skládku NO.  

V případě, že bude stavební materiál znečištěn nebezpečnými látkami, je třeba odpad roztřídit 
na nebezpečný a ostatní. Nebezpečný odpad bude přednostně dekontaminován v zařízeních k tomu 
určených  a poté buď využit nebo uložen na skládku. 

Při provozu zařízení staveniště bude vznikat směsný komunální odpad (20 03 01). Množství 
vznikajícího směsného komunálního odpadu je nutné minimalizovat tříděním a odděleným sběrem. 
Vytříděny mohou být zejména papír a lepenka (20 01 01), sklo (20 01 02), plasty (20 01 39) a dále 
předány k recyklaci. 

Použité pracovní oděvy (oděv, 20 01 10, textilní materiál, 20 01 11) budou využity jako 
čisticí hadry. 

Odpad z chemických toalet (20 03 04) užívaných na staveništi bude odvážen prostřednictvím 
poskytovatele (pronajímatele) na čistírnu odpadních vod.  

Neočekává se vznik většího množství stavebního odpadu 17 02 01 – dřevo (stavební dřevo 
používané jako bednění, např.  při  realizaci stavebních konstrukcí, apod.). Případné odpadní dřevo se 
vytřídí tak, aby mohlo být opakovaně používáno. Dále bude nabídnuto k dalšímu využití 
(štěpkování). V případě nezájmu bude bude tepelně využito ve spalovně. 

Tabulka 11: Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících při výstavbě 

Kód 
druhu 

odpadu 
Název odpadu 

Kategorie 
odpadu 

08 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků O, N 

08 02 
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot 
(včetně keramických materiálů) 

O 

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů  O 

12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů O 

12 01 13 Odpady ze svařování O 

13 01 Odpadní hydraulické oleje O,N 

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje  O,N 

14 06 02 Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 

14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 05 Kompozitní obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 07 Skleněné obaly O 

15 01 09 Textilní obaly O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami N 
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Kód 
druhu 

odpadu 
Název odpadu 

Kategorie 
odpadu 

znečištěné  

15 01 11 
Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou  hmotu (např. azbest) včetně 
prázdných tlakových nádob 

N 

15 02 02 
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

15 02 03 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené  
pod číslem 15 02 02 

O 

16 01 03 Pneumatiky  O 

16 06 01 Olověné akumulátory N 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující  nebezp. látky nebo nebezp. látkami znečištěné N 

17 03 01 Asfaltové směsi s příměsí dehtu N 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

17 04 02 Hliník O 

17 04 04 Zinek O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 05 05 Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky N 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03 

O 

20 01 10 Oděvy O 

20 01 11 Textilní materiály O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 03 02 Zemina a kameny O 

20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 03 Uliční smetky O 

20 03 04 Odpad ze septiků a žump, odpad z chemických toalet N, O 

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady 

Výše uvedené odpady, s výjimkou zeminy odtěžované ze stavební jámy, budou ukládány do 
kontejnerů a sběrných nádob podle druhu odpadu. Sběrné nádoby, kontejnery, pytle budou označeny 
druhem odpadu, pro jehož shromažďování jsou určeny. Shromažďování odpadů bude prováděno tak, 
aby nemohlo dojít  k  jejich  směšování nebo jinému znehodnocení ani k jejich úniku.  

Stavební odpad bude přednostně nabídnut k materiálovému využití provozovateli zařízení 
podle § 14, zákona č. 185/2001 Sb. 

Původce odpadů, vznikajících při výstavbě obytného souboru, ověří před předáním odpadů, 
zda příjemce odpadu je oprávněná osoba podle § 14 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění. 

Původce odpadů je povinen vznikající odpady třídit na jednotlivé druhy a kategorie odpadů a 
takto utříděné druhy odpadů předávat do vlastnictví pouze osobám k tomu oprávněným.  
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Pokud by došlo v průběhu přepravy k vysypání odpadu z přepravního prostředku, bude odpad  
neprodleně odstraněn  a  znečištěné místo bude sanováno. 

Odpad vznikající při provozu obytného souboru 

Během užívání obytného souboru budou vznikat odpady z domácností. Převážně se jedná o 
odpady kategorie ostatní, v omezené míře o nebezpečný odpad. 

Vzhledem k tomu, že záměrem je výstavba bytových jednotek a rodinných domů bude při 
provozu záměru vznikat převážně 20 03 01 - směsný komunální odpad. Množství vznikajícího 
směsného komunálního odpadu je nutné minimalizovat tříděním a odděleným sběrem. Vytříděny 
mohou být zejména papír a lepenka (20 01 01), sklo (20 01 02), plasty (20 01 39) a biologicky 
rozložitelný odpad (20 02 01). Tyto vytříděné složky lze umísťovat do barevně odlišených nádob, pro 
které je vhodné v areálu vyčlenit „hnízdo“ - prostor pro soustředěné umístění nádob pro oddělený 
sběr vytříděných složek. Směsný komunální odpad bude shromažďován v kontejnerech na směsný 
komunální odpad. 

Při provozu bytových a rodinných domů lze dále očekávat vznik upotřebených, nefunkčních 
zářivek a výbojek (zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, 20 01 21 N). Nefunkční zářivky budou 
předány osobě oprávněné k nakládání s odpady. Podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění 
se povinnost zpětného odběru vztahuje mj. i na výbojky a zářivky. 

Vyřazené baterie a akumulátory patří podle zákona o odpadech mezi „vybrané výrobky“ a po 
využití odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. Pro sběr baterií lze 
na určeném místě umístit kontejner pro jejich sběr (zajišťuje např. fa Ecobat). 

Při údržbě zeleně v areálu za provozu bude vznikat biologicky rozložitelný odpad 20 02 01. 
Odpad by měl být předáván oprávněné osobě (specializované firmě) k biodegradaci (kompostování).  

Odpad z čištění a úklidu chodníků a komunikací v rámci areálu po uvedení stavby do provozu 
se obvykle řadí do druhu 20 03 03 – uliční smetky.  

Odpady charakteru „N“ – Nebezpečný se běžně v objektech nebudou vyskytovat, případný 
odpad tohoto charakteru (z údržby a servisu) bude odstraňován smluvně, přímo firmou zajišťující 
servis a údržbu, která odpad okamžitě v rámci servisu odveze. Všechny odpady budou předány 
oprávněné osobě k nakládání s odpady dle zákona o odpadech. 

Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s 
nimi dle § 39, odst. 1, zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění a v případě produkce více než 50 kg 
nebezpečného nebo 50 t ostatního odpadu je povinen posílat každoročně hlášení o produkci odpadů 
příslušnému úřadu dle § 39, odst. 2 zákona. 

Předpokládané druhy vznikajících odpadů uvádíme v následující tabulce. Převážně se jedná o 
odpady kategorie ostatní, v omezené míře o nebezpečný odpad. 

Tabulka 12: Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících při využívání obytného souboru 

Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu 
Kategorie 
odpadu 

15 02 02 
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených ), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami  

N 

20 01 01 Papír a lepenka O 

20 01 02 Sklo O 

20 01 11 Textilní materiály O 

 20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 
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Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu 
Kategorie 
odpadu 

 20 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N 

20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27 O 

 20 01 33 
Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod 
číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie 

N 

20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 O 

 20 01 35 
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky 
neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 6) 

N 

20 01 36 
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 
20 01 23 a 20 01 35 

O 

20 01 39 Plasty O 

20 01 40 Kovy O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 02 02 Zemina a kameny O 

20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 03 Uliční smetky O 

20 03 07 Objemný odpad O 

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady 

Svoz směsného komunálního odpadu z obytného souboru smluvně zajistí provozovatel 
obytného souboru s osobou pověřenou Magistrátem města Pardubice.   

Železo bude fyzickými osobami předáno pověřené osobě na místech a v termínech 
stanovených městem v oznámení městského úřadu.  

Objemný odpad bude fyzickou osobou uložen do velkoobjemových kontejnerů, 
přistavovaných v místech a termínech stanovených městem v oznámení městského úřadu. 

Nebezpečný odpad předá fyzická osoba pověřené osobě v době provádění mobilního sběru  
nebezpečného odpadu  na místech a v termínech stanovených městem v oznámení městského úřadu.  
 

4. Hluk 
Fáze výstavby 
Zdroji hluku při stavební činnosti jsou jednotlivá strojní zařízení a dopravní obsluha 

staveniště. Jde tedy o stacionární a mobilní zdroje hluku. Dopravní prostředky pro dovoz a odvoz 
materiálů vytvářejí pak svým provozem liniové typy zdrojů hluku. Ostatní zařízení rozmístěná po 
stavbě tvoří bodové zdroje hluku. 

 Předpokládá se, že stavební a montážní práce budou prováděny při sedmidenním pracovním 
týdnu v době od 6 do 21 hod v pracovní dny a v době od 8 do 19 hod mimo pracovní dny. 

 

Fáze provozu 
Ve fázi provozu obytného souboru bude zdrojem hluku především zdrojová a cílová doprava 

záměru na přilehlých komunikacích.  
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5. Vibrace 
K lokálnímu výskytu vibrací ve fázi výstavby záměru může dojít vlivem nasazení stavebních 

strojů (kompresory, apod.) nebo při průjezdu těžkých nákladních automobilů. Projevy vibrací těchto 
zdrojů lze očekávat do vzdálenosti několika metrů od zdroje. Vzhledem ke vzdálenosti zdrojů od 
nejbližší zástavby se přenos vibrací do této zástavby nepředpokládá.  

Vlastní provoz záměru nebude zdrojem vibrací, které by mohly mít nepříznivý vliv na okolí. 
Vliv vibrací z automobilové dopravy záměru na okolní zástavbu se nepředpokládá. 

 

6. Záření radioaktivní, elektromagnetické 
V objektech se nepředpokládá používání žádných zdrojů elektromagnetického ani 

radioaktivního záření. 

Za účelem posouzení radonového indexu pozemku byl vypracován podrobný inženýrsko-
geologický průzkum (leden 2006). Podle výsledků průzkumu lze pro celé staveniště obytné výstavby 
stanovit střední radonový index.  

Hodnota objemové aktivity radonu v půdním vzduchu se pohybovala v rozpětí  ca = 2,1 až 
32,4 kBq/m3. Dle hodnocení uvedeném v závěru tohoto průzkumu spadá území do kategorie 
středního rizika. Doporučená opatření proti pronikání radonu z podloží do stavby budou řešena 
v dalším stupni projektové dokumentace ve smyslu normy ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu 
z podloží. 

 

7. Charakteristika environmentálních rizik p ři možných 
haváriích a nestandardních stavech 
 

Možnost vzniku havárií  a dopad na okolí 

V celém areálu nebudou umístěny žádné nebezpečné provozy. 

Potenciální rizika vzniku havárií či nestandardního stavu, které lze obecně identifikovat, jsou: 

• požár, 

• exploze, 

• únik nebezpečných látek, 

• úraz elektrickým proudem, 

• porucha technologického zařízení, 

• vzdutí hladin podzemní vody. 

 

Dopady na okolí 

Největší nebezpečí pro širší okolí může nastat při vzniku většího požáru. Vzhledem k tomu, 
že posuzované domy přímo sousedí s dalšími objekty, je pravděpodobnost přenosu požáru poměrně 
velká. Negativním projevem požáru pro širší okolí je vznik jedovatých a dráždivých plynů. Dále pak 
při hasičském zásahu jsou odtékající vody kontaminovány směsí hasebných látek a látek vyplavených 
při hašení. 
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Rozsáhlejší vliv může mít únik nebezpečných látek do podzemních a odpadních vod. 
Včasným zásahem lze rozsah havárie omezit pouze na vlastní areál. Tuto problematiku je třeba řešit 
v manipulačním řádu kanalizace. 

 

Výstavba 

Během stavby může být podzemní voda kontaminována zejména úniky pohonných hmot, 
olejů a mazadel z dopravních či stavebních mechanizmů. Při případné havárii bude nutné zahájit 
sanační čerpání a v dekontaminační jednotce odstranit ropné produkty z čerpané vody. 

Horninové prostředí může být v havarijním případě během výstavby kontaminováno úniky 
ropných produktů ze stavebních či dopravních mechanizmů. V tomto případě bude nutné 
kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a odvézt na zabezpečenou skládku. 

 

Provoz 

Preventivní opatření 

Pro prevenci všech havarijních a nestandardních stavů je třeba dodržovat provozní a 
manipulační řády. Dodržováním těchto předpisů lze minimalizovat zejména úrazy. Poruchám 
technologických zařízení lze zabránit jejich pravidelnou a důkladnou údržbou. 

Pro prevenci vzniku či šíření požáru budou v území instalovány požární hydranty. 

V objektech bude použita běžná ochrana před bleskem a proti přepětí. 
Následná opatření 

Při vypuknutí požáru je nezbytné dodržovat požární a evakuační řád.  

Při úniku nebezpečných látek je nutné co nejrychleji zabránit jejich dalšímu úniku, zejména 
do kanalizace, v opačném případě pak co nejrychleji odčerpat kontaminanty z kanalizace. 

Veškeré havárie je nutné nahlásit příslušným orgánům (Policie ČR, Záchranný hasičský sbor 
apod.). 
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C.  ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

1. Výčet nejzávažn ějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 

1. Územní systém ekologické stability (ÚSES)  
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, v platném znění vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě 
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 

Podstatou ÚSES dle zákona č. 114/1992 Sb. je vytvoření funkčně způsobilé sítě tzv. 
biocenter, biokoridorů a interakčních prvků, která by v maximálně možné míře zahrnula existující 
přírodní lokality a zajistila jejich vhodný management. 

Do zájmového území ani do jeho nejbližšího okolí nezasahují žádné skladebné prvky ÚSES.  

V širším okolí posuzovaného záměru (do cca 1 km) se nachází prvky lokálního ÚSES 
znázorněné na následujícím obrázku.  

Jedná se o funkční biocentra: 
LBC Velká Pišice 
LBC U Toku 
LBC U Popkovic 

Výše uvedená lokální biocentra jsou propojena lokálními biokoridory. 

Obr. č. 1: Lokální ÚSES širšího okolí zájmové lokality 

 

Zdroj: Webový portál MŽP a UHUL  

 

2. Zvlášt ě chrán ěná území, p řírodní parky 
Na území řešeného záměru nezasahuje žádné zvláště chráněné území ani přírodní parky dle  

§ 12 a 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.  
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3. Významné krajinné prvky (VKP)  
Významný krajinný prvek je definován (dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění) jako 

ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled 
nebo přispívá k udržení její stability. Mezi VKP dané ze zákona patří lesy, vodní toky, rybníky, 
jezera, údolní nivy. Kromě toho mohou být VKP i jiné části krajiny, např. mokřady, stepní trávníky, 
remízky, meze, parky, sady, zámecké zahrady, naleziště nerostů a zkamenělin, přirozené i umělé 
skalní útvary a jiné, pokud je orgán státní správy v ochraně přírody zaregistruje s ohledem na jejich 
ekologickou a krajinotvornou funkci. 

Na ploše posuzovaného záměru se nenachází žádné registrované VKP ani VKP definované ze 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

Významným krajinným prvkem ve smyslu § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. je lesní 
porost, který se nachází v blízkosti severní hranice obytného areálu. Vybudováním inženýrských sítí 
bude dotčeno pouze jeho ochranné pásmo. 

 

4. NATURA 
NATURA 2000 je definována (dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění) jako celistvá 

evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní 
stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska 
ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je NATURA 2000 
tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které používají smluvní ochranu nebo 
jsou chráněny jako zvláště chráněná území. 

Dle vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje (č. j. 10018/2007/OŽPZ/Le) lze vyloučit 
významný vliv předloženého projektu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti stanovené 
příslušnými vládními nařízeními (viz. kapitola H tohoto oznámení). 

 

5. Území historického, kulturního nebo archeologick ého 
významu 
První dochovaná zmínka o existenci Pardubic nacházející se na soutoku Labe a Berounky 

pochází z roku 1295. V roce 1491 Pardubice koupil Vilém z Pernštejna, nejmocnější šlechtic 
tehdejšího Českého království. Vedle zvelebování města a panství se Vilém pustil i do pozdně gotické 
přestavby zdejšího vodního hradu, jeho synové Vojtěch a Jan pak pokračovali ve stylu renesančním. 
Tento historický unikát, přechod obranného vodního hradu na rozlehlý a pohodlný zámek, je možné 
obdivovat dodnes. Pernštejnům však vděčíme i za celé historické městské jádro s renesančním 
náměstím, malebnými uličkami a s dominantou Pardubic – Zelenou bránou. Pardubické staré město je 
od roku 1964 městskou památkovou rezervací. 

Na následujících obrázcích můžeme sledovat vývoj osídlení obce Svítkov na mapách I. a III. 
vojenského mapování. Zatímco I. vojenské mapování (Josefské) vznikalo v letech 1764 - 1783, tedy 
ještě před nástupem průmyslové revoluce a rozvoje intenzivních forem zemědělství, na mapách  
3. vojenského mapování (Františkovo – josefské) z let 1877 – 1880 je patrný jistý vliv průmyslové 
revoluce, jejíž vrchol spadá do období od roku 1849 až na přelom 70. a 90. let 19. stol. Jejím 
důsledkem je vybudování železnice a s tím spojená samostatná existence obce Svítkov, která vzniká 
až po období prvního vojenského mapování. 
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Obr. č. 2: Okolí Pardubic na mapách I. vojenského mapování  

 

Zdroj: webový portál www.geolab.cz 

Obr. č. 3: Okolí Pardubic na mapách III. vojenského mapování 

 

Zdroj: webový portál www.geolab.cz 

 

Do roku 1940 se město Pardubice skládalo z centrální části a Bílého předměstí. Od roku 1954 
se k centrální části města postupně připojovaly okolní obce, k nimž v roce 1964 patřil i Svítkov. 

V územním plánování Pardubic se promítaly širší prostorové vztahy celého středního Polabí. 
Od 70. let se územní rozvoj města koordinoval v rámci nově utvářeného urbanistického celku 
hradecko-pardubické aglomerace. 

 

Archeologie  

Stopy pravěkých lovců na Pardubicku pocházejí již ze starší doby kamenné - paleolitu (kolem 
40 000 - 10 000 let př. n. l.). Většina památek po nejstarších lovcích na Pardubicku pochází až z 
pozdního paleolitu (10 000 - 8 000 let př. n. l.) a především z mezolitu - střední doby kamenné (8 000 
- 6 000 let př. n. l.). 

Plánovaný záměr spadá do II. archeologické zóny (s možností archeologických nálezů), 
z čehož vyplývá, že se jedná o území, na němž jsou stavebníci již od přípravy stavby povinni tento 
záměr oznámit příslušnému orgánu památkové péče a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci 
provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na 
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takovém území provádět činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických 
výzkumů. 

 

Kulturní památky  

V zájmovém území se nenacházejí žádné architektonické, historické památky a kulturní 
památky. 

Na seznamu Národního památkového ústavu jsou zapsány následující nemovité kulturní 
památky v městské části Svítkov:  

• měšťanský dům č. p. 13 

• měšťanský dům č. p. 16 
  
     

6. Území hust ě obydlená, obyvatelstvo 
Záměr se nalézá v k.ú. Svítkov, které je VI. městským obvodem města Pardubice spadající do 

zájmového území Pardubického kraje, v němž bylo k 1. 1. 2006 registrováno 506 024 obyvatel na 
4 518 m2. 

Podle údajů Českého statistického úřadu bylo v Pardubicích k 1. 1. 2006 evidováno 160 931 
obyvatel, z čehož 78 155  tvořili muži a 82 776 ženy. Údaje pro městskou část Svítkov nejsou 
dostupné, ale lze předpokládat, že tvoří poměrnou část počtu obyvatel Pardubic. 

Tabulka 13: Demografické údaje k 1. 1. 2006: Pardubice 

Počet obyvatel 
celkem 

muži ženy 

160 931 78 155 82 776 

Zdroj: www.czso.cz 

 

7. Staré ekologické zát ěže a extrémní pom ěry v dot čeném 
území 
Z hlediska ekologické stability a zátěže se jedná o okraj urbanizovaného území, které není 

nadlimitně zatíženo cizorodými látkami z průmyslových a zemědělských aktivit.  

Vyšší zátěž prostředí představuje stále rostoucí intenzita dopravy na komunikacích v širším 
okolí záměru (např. Pražská ulice). Zatížení území hlukem z dopravy, emisemi ze spalovacích motorů 
a zvýšenou sekundární prašností však zdaleka nedosahuje takových úrovní jako v centrální části 
Pardubic.  

V zájmové oblasti nejsou evidovány staré ekologické zátěže, které by bylo nutno sanovat. 

 

8. Soulad s územním plánem  
Dle vyjádření stavebního úřadu statutárního města Pardubice (č. j. OÚP 317/2006 ze dne  

24. 7. 2006) je řešené území dle platného územního plánu města Pardubice určeno funkčně pro 
nízkopodlažní předměstské bydlení a pro služby obyvatelstvu v místním měřítku (BP), s hlavním 
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využitím pro výstavbu rodinných domů a s doplňkovým využitím pro bytové domy max. do 4 
nadzemních podlaží.  

Obr. č. 4: Územní plán města Pardubice 

 
 
Uvedený záměr je v souladu s  územním plánem města Pardubice. (viz. příloha H) 
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2. Stručná charakteristika stavu složek životního prost ředí 
v dot čeném území, které budou pravd ěpodobn ě významn ě 
ovlivn ěny 

1. Ovzduší 

Klima 

Pardubický bioregion leží v teplé oblasti T2, ovšem u jejího kraje má podnebí spíše 
přechodný ráz. Teploty klesají směrem k severovýchodu (Přelouč 8,5 °C, Pardubice 8,6 °C, Hradec 
Králové 7,8 °C), srážky týmž směrem rostou (Kolín 560 mm, Přelouč 593 mm, Hradec Králové 602 
mm). Území je vzhledem ke své nadmořské výšce relativně vlhké. Celkově má tak bioregion, na 
rozdíl od bioregionu Polabského již charakter mezický.  

Souhrnná větrná růžice pro lokalitu Pardubice ukazuje, že převládají větry vanoucí ze 
západního kvadrantu. 

Tabulka 14:Větrná r ůžice: Pardubice 

Směr větru S SV V JV J JZ Z SZ CALM  

Četnost větru 
(%) 

9,6 13,10 8,29 11,1 10,79 12,61 16,79 8,81 8,91 

 

Tabulka 15: Průměrná teplota vzduchu v Pardubickém kraji v roce 2003 

Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII průměr 
za rok 

Pardubický 
kraj 

-2,5 -4,6 3,2 7,0 15,3 19,2 18,2 19,9 13,2 5,0 5,1 -0,6 8,2 Teplota 
(°C) 

ČR -2,4 -4,3 3,6 7,2 15,2 19,6 18,5 20,2 13,3 5,0 4,7 -0,5 8,4 

 

Tabulka 16: Průměrné úhrny srážek v Pardubickém kraji v roce 2003 

Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
průměr 
za rok 

Pardubický 
kraj 

56 12 14 30 113 21 86 40 38 64 18 70 567 Průměrný 
úhrn 

srážek 
(mm) ČR 55 13 15 29 77 40 82 31 31 65 22 55 516 

 

Kvalita ovzduší 

Z hlediska množství produkovaných základních škodlivin patří okres Pardubice mezi 
nejvýznamnější okresy České republiky. Je to dáno především chemickým průmyslem, který je 
situován na návětrné straně města s nedořešeným dopravním systémem. 

Mezi nejvýznamnější znečišťovatele ovzduší Pardubického kraje patří: Synthesia Pardubice, 
skládka Chvaletice, elektrárna Chvaletice, Explosia a.s. Pardubice a řada zemědělských podniků. 
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Na území města Pardubice je imisní situace základních škodlivin trvale monitorována 
stacionárními stanicemi. Výsledky těchto měření jsou dále doplňovány jednorázovými měřeními, 
zvláště pak v oblasti ostatních škodlivin. 

Pro popsání současného stavu bylo použito údajů z tabelárních ročenek Českého 
hydrometeorologického úřadu pro roky 2003, 2004, 2005 a 2006. 

Nejbližší měřící stanice NO2, CO, suspendovaných částic PM10 a benzenu, začleněné do AIM 
ČHMÚ leží v Pardubicích Dukle (kód stanice ČHMÚ 1465) a v Rosicích (MÚPa 1418).  

Z tabelárních ročenek byly čerpány následující data, která popisují stávající imisní situaci 
v okolí posuzovaného záměru. 

Tabulka 17: Oxid dusičitý – NO2 

Rok 
měřený ukazatel 

kód stanice 
Pardubice Dukla 
ČHMÚ 1465 Rosice MÚPa 1418 

maximální hodinová 
koncentrace 

110,2 µg.m-3 
naměřeno 24.2. 2003 

124,2 µg.m-3 
naměřeno 27.3. 2003 

2003 
průměrná roční 
koncentrace 

22,0 µg.m-3  18,7 µg.m-3 

maximální hodinová 
koncentrace 

104,8 µg.m-3 naměřeno 
17.3.2004 

111,3 µg.m-3 
naměřeno 18.3. 2004 

2004 
průměrná roční 
koncentrace 

23,1 µg.m-3 18,1 µg.m-3 

maximální hodinová 
koncentrace 

164,1 µg.m-3  
naměřeno 14.3.2005 

201,8 µg.m-3 
naměřeno 3.3. 2005 

2005 
průměrná roční 
koncentrace 

20,8 µg.m-3 34,2 µg.m-3 

maximální hodinová 
koncentrace 

102,9 µg.m-3 

naměřeno dne 27.1. 2006 
126,8 µg.m-3 

naměřeno dne 9.1. 2006 
2006 

průměrná roční 
koncentrace 

- 21,0 µg.m-3 

 

Tabulka 18: Suspendované částice - PM10 

Rok 
měřený ukazatel 

kód stanice 

Pardubice Dukla 

ČHMÚ 1465 

maximální hodinová 
koncentrace 

229,5 µg.m-3 naměřeno 
3.3.2003 

2003 
průměrná roční 
koncentrace 

33,6 µg.m-3  

maximální hodinová 
koncentrace 

238,0 µg.m-3 naměřeno 
31.12.2004 

2004 
průměrná roční 
koncentrace 

nestanoveno 

maximální hodinová 
koncentrace 

320,8µg.m-3 naměřeno 
1.1.2005 

2005 
průměrná roční 
koncentrace 

35,5 µg.m-3 

maximální hodinová 
koncentrace 

357,9 µg.m-3 naměřeno 
dne 30.1. 2006 

2006 
průměrná roční 
koncentrace 

40,9 µg.m-3 
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Tabulka 19: Oxid uhelnatý - CO 

Rok 
měřený ukazatel 

kód stanice 

Pardubice Dukla 

ČHMÚ 1465 
8 hodinová 
koncentrace 

1767,5µg.m-3 naměřeno 
4.3. 2005 

2005 
průměrná roční 
koncentrace 

659,5 µg.m-3 

8 hodinová 
koncentrace 

1395,6 µg.m-3 
naměřeno 11.1. 2006 

2006 
průměrná roční 
koncentrace 

471,8 5µg.m-3 

 

Tabulka 20: Benzen – C6H6 

Rok 
měřený ukazatel 

kód stanice 
Rosice MÚP 1418 

maximální hodinová 
koncentrace 

86,1 µg.m-3 naměřeno 
24.6. 2003 

2003 
průměrná roční 
koncentrace 

nestanoveno  

maximální hodinová 
koncentrace 

37,0 µg.m-3 naměřeno 
24.1. 2004 

2004 
průměrná roční 
koncentrace 

2,3 µg.m-3 

maximální hodinová 
koncentrace 

20,5 µg.m-3 naměřeno 
11.12.2005 

2005 
průměrná roční 
koncentrace 

1,9 µg.m-3 

maximální hodinová 
koncentrace 

37,5 µg.m-3 naměřeno 
1.2. 2006 

2006 
průměrná roční 
koncentrace 

2,6 µg.m-3 

 

2. Voda 

Povrchová voda 

V zájmovém území záměru se nenachází žádné vodoteče.  

V rámci širších vztahů náleží záměr do hydrologického povodí 1 – 03 – 04 Labe od 
Chrudimky po Doubravu, dílčího hydrologického povodí 1 – 03 – 04 – 017. 
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Obr. č. 5: Vodopis širšího zájmového území  

 

Zdroj: http://heis.vuv.cz/ 

Nejbližším vodním tokem je Bylanka protékající obcí Svítkov a vlévající se do řeky Labe. 
Bylanka od Hradce Králové teče směrem na jih a v Pardubicích, kde se do ní vlévá Chrudimka, se 
obrací směrem na západ.  

V následující tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty vybraných ukazatelů jakosti vody 
v Chrudimce v odběrovém profilu Pardubice za období 2004 – 2005 v říčním kilometru 0, 1. 

Tabulka 21: Jakost vody v Chrudimce v odběrovém profilu Pardubice 

ukazatel jednotka průměr imisní 
limity 

třída 
jakosti 

teplota vody °C 9,8 25  

reakce vody  8,0 6 – 8  

elektrolytická konduktivita mS/m 38,9  II. 

biochemická spotřeba kyslíku BSK5 mg/l 2,7 6 III. 
chemická spotřeba kyslíku 
dichromanem mg/l 21,1 35 

III. 

amoniakální dusík mg/l 0,15 0,5 I. 

dusičnanový dusík mg/l 4,3 7 III. 

celkový fosfor mg/l 0,15 0,15 III. 

Zdroj: ČHMÚ, 2007,  www.heis.vuv.cz/isvs 

Podle ČSN 757221 a ukazatelů uvedených v tabulce 21 se jedná o neznečištěnou až 
znečištěnou vodu (třída I. – III.).  

Záměr neleží v zátopovém území. 

 

Podzemní voda 

Pro určení hladiny spodní vody byl proveden hydrogeologický průzkum (Ing. Lauerman, 
2007). 

V místě staveniště bylo provedeno 21 vrtaných průzkumných sond do hloubky 4,0 – 6,0 m 
pod úroveň stávajícího terénu. Při vrtání byla sledována naražená hladina podzemní vody a po cca 24 
hodinách byla změřena ustálená hladina podzemní vody.  

Podzemní voda byla zastižena ve všech provedených průzkumných sondách v různých 
hloubkách pod úrovní stávajícího terénu. Její hladina je souvislá a koresponduje s hladinou vody 
v přilehlých drenážních příkopech v  lese na severním okraji staveniště. 
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Podle provedených laboratorních rozborů, které provedla laboratoř Zdravotního ústavu 
v Jihlavě, se jedná o podzemní vodu: 

neagresivní vlivem pH       7,7 - 7,75 ≥ 6,5 
neagresivní vlivem obsahu NH4+      0,0 - 0,07 mg/l ≤ 15 mg/l 
neagresivní vlivem obsahu SO4

2-      109 -129 mg/l ≤ 200 mg/l 
neagresivní vlivem obsahu Mg2+     4,7 – 6,1 mg/l ≤ 300 mg/l 
neagresivní vlivem obsahu CO2   1,1 – 4,0 mg/l ≤ 15 mg/l 

CHOPAV 

Zájmové území neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.  

PHO 

Záměrem nebude dotčeno PHO vodního zdroje.  

 

3. Půda 

Stručná charakteristika p ůd širšího okolí zájmového území 

V širším okolí zájmového území, respektive v Pardubickém převládá v labské nivě typická 
fluvizem (typu vega), která má nápadně červený odstín (tzv. labská červenka), daný splachy 
z podkrkonošského permu. Na rozsáhlých štěrkopíscích se vyvinuly chudé arenické kambizemě až 
kambizemní podzoly, na vátých píscích málo vyvinuté půdy typu kyselých rankerů (Culek, 1995). 

Vlastní zájmové území 

Posuzovaný záměr se nachází na pozemcích, které jsou dle výpisu z Katastru nemovitostí 
zařazeny jako ostatní plocha a orná půda (ZPF). 

Dojde k záboru ZPF v rozsahu 4,87 ha (IV. třídy ochrany ZPF, BPEJ 3 21 10, 3 21 12, 3 22 
10). 

Realizací záměru nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). Část 
stavby je však situována v ochranném pásmu lesa (tj. 50 m od hranice pozemku lesa). 

Při stavebních pracích je třeba postupovat tak, aby nedošlo dodatečně k lokálnímu znečištění 
půdy a horninového prostředí. 

Z hlediska klasifikace zemin pro dopravní stavby (komunikace) lze zeminy zastižené na 
staveništi na základě inženýrsko – geologického průzkumu (Ing. Lauerman, 2007) rozdělit zhruba na 
dvě skupiny: 

� Plastické jíly (tř. F 8/CH) a hlíny jílovitopísčité (tř.F 5/ML) - zeminy velmi málo vhodné až 
nevhodné pro podloží i do násypů ( VIII až X skupina dle ČSN 72 1002 – Klasifikace zemin 
pro dopravní stavby), nebezpečně namrzavé, rozbřídavé – nutno z podloží odstranit. 

� Slabě hlinité jemnozrnné písky (S 2/SP) a písčité až hlinitopísčité štěrky (G 2/GP, G 3/G-F) – 
zeminy vhodné až velmi vhodné pro podloží i do násypů (I až III skupina dle ČSN 72 1002 – 
Klasifikace zemin pro dopravní stavby), nenamrzavé, obtížněji zhutnitelné. 
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4. Geomorfologické, geologické a hydrogeologické po měry 

Geomorfologie území 

Zájmové území lze zařadit do těchto vyšších geomorfologických celků: 

Provincie:    Česká Vysočina 

Soustava (subprovincie):  Česká tabule 

Oblast :    Východočeská tabule 

Celek:    Východolabská tabule 

Podcelek:   Pardubická kotlina 

Okrsek:    Kunětická kotlina 

Podle dosud platného geomorfologického členění, které uvádí Demek et al. (1987), se 
studovaná oblast nachází ve Východolabské tabuli, v jejím podcelku Pardubická kotlina a okrsku 
Kunětická kotlina. 

Kunětická kotlina je charakterizována jako erozní s geologickým podložím tvořeným 
slínovci, jílovci a spongility. Reliéf je rovinný s pleistocenními a mladopleistocenními říčními 
terasami a údolními nivami Labe, Loučné a Chrudimky tvořené především říčními štěrky a písky. 

Geologické poměry  

Z regionálně – geologického hlediska tvoří geologické podloží bioregionu svrchnoturonské 
slíny a slínovce, překryty však v celé ploše kvartérními sedimenty  štěrkopísky a nivními hlínami. 
Místy jsou štěrkopísky na povrchu převáty ve váté písky. 

Obr. č. 6: Geologické poměry území 

 
Zdroj: Mapový server České geologické služby 

 

Legenda k obrázku č. 6: 

5 fluviální hlíny až písky 

8  deluviofluviální písčité hlíny až hlinité písky 

14 fluviální štěrkovité písky (würm 1) 

17 fluviální štěrkovité písky (riss 1) 
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Hydrogeologické poměry      

Zájmové území spadá do hydrogeologického rajónu 4310 – Chrudimská křída. Hlavním 
kolektorem jsou pískovce perucko - korycanského souvrství s artéským zvodněním. Přímá dotace 
kolektoru na výchozech je nízká, kolektor je dotován přítokem podzemní vody z výše ležícího 
krystalinika. 

Impaktovaný hydrogeologický rajón je tvořen sedimenty svrchní křídy tvořené jílovci  
a slínovci. Hladina podzemní vody je volná se zvodněním 15 – 50 m s průlinovo - puklinovou 
propustností a nízkou transmisivitou T < 1.10-4 m2/s. Mineralizace podzemní vody je v rozmezí  
0,3 – 1 g/l a náleží k chemickému typu Ca – Mg – HCO3 – SO4. 

Z hlediska hydrogeologického jsou dále uvedeny orientační koeficienty propustnosti (filtrace) pro 
zeminy vyskytující se na staveništi: 

Popis zeminy                                         zatřídění dle              koeficient propustnosti 

                                                                    ČSN 73 1001                        k    v m/s 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

plastický jíl, měkký až tuhý                            F 8/CH                             10-9 

hlína jílovitopísčitá, tuhá                                 F 5/ML                             10-7 

hlinitopísčitý štěrk, ulehlý                               G 3/G-F                            10-5 

slabě hlinitý jemnozrnný písek                        S 2/SP                              10-4 

písčitý štěrk, ulehlý                                          G 2/GP                            10-3 

 

Obr. č. 7: Hydrogeologické poměry území 

 

Zdroj: Mapový server České geologické služby 
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Legenda k obr. č. 7 

 

Zdroj: Mapový server České geologické služby 

5 hydrogeol. kolektor – T: 1,2*10-3 m2/s 

15  hydrogeol. kolektor – T: 1,6*10-4 m2/s - 1,1*10-3 m2/s 

29  hranice geologické jednotky uvnitř jednoho typu kolektoru 

34 – 37 hydrogeologické vrty o specifických vydatnostech 

 

5. Horninové prost ředí a přírodní zdroje  
Realizací posuzovaného záměru nebudou dotčeny žádné dobývací prostory ani výhradní  

a nevýhradní ložiska nerostných surovin. 

 

6. Flóra  

Biogeografické členění 

Zájmové území se z hlediska biogeografického členění ČR nachází v Pardubickém 
bioregionu. (Culek, 1996).  

Bioregion leží ve středu východních Čech, zabírá její centrální, nejnižší část, tzv. 
Pardubickou kotlinu. Bioregion je protažen podél řek Labe a Loučné a má plochu 594 km2. 

Typickou katénou bioregionu jsou nivy s luhy a slatinnými olšinami a na ně navazující nízké  
a střední terasy s borovými doubravami a slatinami.  

Biota náleží do 2. bukovo – dubového a 3. dubovo – bukového stupně. V současné krajině 
jsou charakteristické kulturní bory na terasách a olšiny v podmáčených sníženinách. Typické je 
zastoupení slatin a rybníků s odpovídající flórou i faunou. Převažuje orná půda, značnou plochu 
zabírají větší sídla. 

  
Fytogeografické členění 

Zájmové území leží ve fytogeografickém okrese Východní Polabí, podookrese Pardubické 
Polabí (Skalický in Hejný et Slavík, 1988). Vegetační stupeň je planární. 

Potenciální přirozená vegetace 

Dle mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová, 1998) představuje matrici širšího 
okolí zájmového území černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum). Základem této 
jednotky jsou stinné dubohabřiny s dominantním dubem zimním a habrem, s častou příměsí lípy, 
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dubu letního a stanovištně náročnějších listnáčů. Charakter bylinného patra určují mezofilní druhy, 
především byliny, méně často trávy. 

 

Kategorizace území podle Katalogu biotopů ČR 

Přítomné biotopy byly vyhodnoceny podle Katalogu biotopů ČR (editor Chytrý a kol., 2000).  

Dle metodiky mapování biotopů lze dotčené území zařadit jako Extenzivně 
obhospodařovaná pole – X3 (kultury obilovin a okopanin na extenzivně obhospodařovaných polích, 
zpravidla na záhumencích a menších parcelách). 

 

Aktuální vegetace 

Byliny 

Aktuální vegetaci v prostoru zájmového areálu představují agrocenózy tvořené převážně 
ornou půdou. Tento plošně dominantní biotop lze dle Chytrého a kol. (2000) zařadit jako Extenzivně 
obhospodařovaná pole – X3 (kultury obilovin a okopanin na extenzivně obhospodařovaných polích, 
zpravidla na záhumencích a menších parcelách).  

V rámci botanického hodnocení byl na jaře roku 2007 proveden botanický průzkum. 

Okraje pole a příjezdové cesty se vyznačují chudší vegetací s plevely a ruderály bez větší 
floristické hodnoty. Převažují běžní zástupci rodu Chenopodium (merlík). Z dalších druhů je to 
například Achillea millefolium (řebříček obecný), Artemisia vulgaris (pelyněk černobýl), Convolvulus 
arvensis (svlačec rolní), Silene alba agg. (silenka bílá), Tripleurospermum inodorum (heřmánkovec 
nevonný), Plantago major (jitrocel větší) a hojně je zastoupena i Urtica dioica (kopřiva dvoudomá). 

V rámci jarního aspektu se hojně vyskytoval podběl obecný (Tussilago farfara). 

Dřeviny 

Dřeviny byly inventarizovány na základě samostatné studie Dendrologický průzkum a návrh 
dřevin ke kácení (Ing. Turba, květen 2006). 

Při inventarizaci, která proběhla v listopadu 2005, bylo identifikováno 27 položek.  

Na řešeném území se nachází převážně tyto druhy dřevin – dub letní (Quercus robur), vrba 
bílá (Salix alba) a břízy bělokoré (Betula pendula). Skladba dřevin odpovídá přirozeným podmínkám 
lužních poloh v okolí Labe. Hodnotnějšími dřevinami jsou dlouhověké duby letní (Quercus robur). U 
jedinců vrby bílé (Salix alba) dochází k vylamování kosterních větví vzhledem k jejich stáří 
a přirozenému charakteru jejich růstu. V jižní části řešeného území se nachází mladý porost borovic 
lesních (Pinus sylvestris) a bříz bělokorých (Betula pendula). 

Tabulka 22: Identifikované dřeviny 

Druh 
latinsky česky 

Acer platanoides L. javor mléč 
Betula pendula Roth. bříza bělokorá 

Crataegus monogyna L. hloh jednosemený 
Quercus robur L. dub letní 

Malus sp. jabloň 
Pinus sylvestris L. borovice lesní 

Rosa canina L. růže šípková 
Salix alba L. vrba bílá 



Bytová výstavba Pardubice - Svítkov                   Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 

- E K O L A group, spol. s r. o. - 55 

Druh 
latinsky česky 

Salix caprea L. vrba jíva 
Tilia cordata Mill. lípa srdčitá 

 

Shrnutí 

Při botanickém průzkumu byla věnována pozornost nejen podrobnému výčtu rostlinných 
druhů nalezených v území, ale i popisu daného území v širších souvislostech.  

Pro sledovanou lokalitu je typické značné ovlivnění antropogenní činností. Vegetace je 
tvořena především ruderálnímu bylinami bez větší floristické hodnoty a skupinami stromů a keřů bez 
jakékoliv pěstitelské údržby. Dle katalogu biotopů lze území klasifikovat jako Intenzivně 
obhospodařovaná pole – X2 (kultury obilovin, zpravidla v rozsáhlých lánech nebo i na menších 
polích pravidelně ošetřovaných herbicidy). 

Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné zvláště chráněné a ohrožené druhy 
cévnatých rostlin ve smyslu vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Nebyla zjištěna ani 
přítomnost ohrožených druhů rostlin uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR 
(ed. Procházka, 2001). 

Dotčená lokalita není z botanického hlediska nikterak významná, vyskytují se zde běžné, 
hojně zastoupené druhy rostlin s významným zastoupením ruderálních bylin i běžné druhy dřevin. 

 

7. Fauna  

Biogeografické členění 

Pardubický bioregion zabírá silně pozměněnou oblast polabského luhu, s pouhými zbytky 
větších lesních komplexů a s typickou ochuzenou faunou nížinných poloh hercynského původu nebo 
širokého rozšíření. Na terénních vyvýšeninách jsou torza suchomilné zvířeny (linduška úhorní). Labe  
a jeho větší přítoky náleží do cejnového pásma, biota v Labi pod Pardubicemi je však decimována 
znečištěním. 

Aktuální fauna zájmového území 

Člověkem intenzivně využívané území prakticky vylučuje možnost osídlení území 
náročnějšími druhy živočichů. Území v prostoru plánované výstavby obytného komplexu je 
v současné době osídleno běžnými druhy živočichů žijícími na městských okrajích. 

Při průzkumu v terénu byly zjištěny běžné druhy ptáků typické pro městské prostředí, např. 
kos černý (Turdus merula), sýkora modřinka (Parus caeruleus), vrabec domácí (Paser domesticus), 
sýkora koňadra (Parus major), holub domácí (Columba palumbus), pěnkava obecná (Fringilla 
coelebs) a hrdlička divoká (Streptopelia turtur). Na tyto městskému prostředí přivyklé druhy navazují 
druhy vyskytující se v intenzivně zemědělsky využívané krajině, zejména pak druhy sbírající potravu 
na ruderálních společenstvech okrajů sídel s přechodem do zemědělské krajiny, jako jsou např. strnad 
obecný (Emberiza citrinella), zvonek zelený (Carduelis chloris), stehlík obecný (Carduelis carduelis) 
a bažant obecný (Phasianus colchicus). Ze vzácnějších druhů by se v těchto společenstvech mohla 
vyskytovat i konopka obecná (Carduelis canabina) či ohrožená koroptev polní (Perdix perdix), 
nicméně tyto druhy nebyly v rámci průzkumu zaznamenány. Z okolní zemědělské krajiny do lokality 
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místy zavítá predátor – káně lesní (Buteo buteo), dalším predátorem, který se zde vyskytuje je 
poštolka obecná (Falco tinnunculus), u které přetrvává trend synantropizace a přizpůsobování se 
podmínkám lidských sídlišť. 

Ze savců lze usuzovat na výskyt hlodavců jako hraboš polní (Microtus arvalis), potkan (Ratus 
norvergicus) a hmyzožravců – krtek (Talpa europea) a bělozubka (Crocidura sp.). Dále je území 
poznamenáno predačním tlakem synantropních druhů živočichů – domácích koček a psů. 

Z faunistického hlediska není zájmové území ničím výjimečné a není proto nutné ho z tohoto 
důvodu chránit. 

 

8. Krajina a krajinný ráz 
Posuzovaná lokalita se nachází při západním okraji městské části Pardubic - Svítkov.  

Pozemek je situován západně od stávající nízkopodlažní zástavby Svítkova a je na severu 
ohraničen polní cestou, na východě hranicemi pozemků sousedních rodinných domů. Při jižní hranici 
se nachází nezastavěná plocha plnící funkci orné půdy. Na většině území se nacházejí nezastavěné 
plochy bez vzrostlé zeleně.  

Terén je téměř rovinný o nadmořské výšce 220 - 223 m n.m.  

Širší okolí plánované obytné výstavby tvoří území s vysokým stupněm urbanizace a ovlivnění 
antropogenní činností, jak zemědělského, tak urbánního charakteru. 

Samotné zájmové území je možno charakterizovat jako typickou kulturní krajinu, silně 
ovlivněnou člověkem. Současná hodnota krajinného rázu nebude nijak snížena a záměr bude 
nenásilně začleněn do stávající zástavby.  

Podrobné vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz je předmětem kapitoly D - Vliv na 
krajinu a krajinný ráz. 

 

9. Ekosystémy 
Záměrem budou dotčeny následující ekosystémy: 

• Ekosystém orné půdy (intenzivně obhospodařovaná pole): 

Obdělávaná orná půda je v zájmovém území velmi výrazně zastoupena. Jedná se o vývojově 
nejprimitivnější ekosystém, u něhož je sukcese blokována pravidelným odnímáním biomasy, 
mechanickým i chemickým obděláváním půdy. Biota je druhotná, synantropní, s minimálním 
zastoupením prvků původních přírodních ekosystémů.  

• Ekosystém intenzivně antropogenně ovlivněný: 

Do této kategorie je možné zařadit např. ekosystémy podél liniových komunikací v zájmovém 
území. 

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že zájmové území, na kterém dojde k výstavbě domů, je 
tvořeno převážně plochami s nízkou ekologickou stabilitou.  
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III. Celkové zhodnocení kvality životního prost ředí v dot čeném 
území z hlediska jeho únosného zatížení 
 

Navržená výstavba v Pardubicích Svítkově se skládá ze 165 rodinných domů, z nichž je 109 
řadových, 18 dvojdomů a 38 samostatně stojících domů. Dále je zde plánováno 9 bytových domů. 
Každý z bytových domů bude obsahovat 7 bytů.  

Posuzovaný záměr se nachází na pozemcích, které jsou dle výpisu z Katastru nemovitostí 
zařazeny jako ostatní plocha a ZPF (orná půda). 

V souvislosti s realizací záměru dojde k záboru ZPF v rozsahu 4,87 ha (IV. třídy ochrany). 

Realizací záměru nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). Část 
stavby je však situována v ochranném pásmu lesa (tj. 50 m od hranice pozemku lesa). 

Na území řešeného záměru nezasahuje žádné zvláště chráněné území ani přírodní parky dle  
§ 12 a 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. 

Významným krajinným prvkem ve smyslu § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. je lesní 
porost, který se nachází v blízkosti severní hranice obytného areálu. Vybudováním inženýrských sítí 
bude dotčeno jeho ochranné pásmo. 

V zájmovém území stavby se nenachází žádný vodní tok. Nejbližším vodním tokem je 
Bylanka protékající obcí Svítkov a vlévající se do Labe.  

Podzemní voda byla zastižena v různých hloubkách pod úrovní stávajícího terénu. Hladina 
podzemní vody je souvislá a koresponduje s hladinou vody v přilehlých drenážních příkopech 
v lužním lese na severním okraji staveniště. 

Zájmové území neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod ani PHO vodního zdroje. 

Přímo na dotčené ploše nebyly zjištěny žádné zvláště chráněné druhy rostlin ani živočichů. 
Lokalita se vyznačuje chudší vegetací s plevely a ruderály bez větší floristické hodnoty. Na ploše 
navrhované zástavby se nacházejí dřeviny. Jedná se zejména o dřeviny, které budou vykáceny 
z důvodu kolize s navrhovanou stavbou a také z důvodu špatného zdravotního stavu. Celkem je 
navrženo ke kácení 20 dřevin (Salix alba, Quercus robur, Betula pendula, aj.). S kácením se nepočítá 
v případě hodnotnějších jedinců (zejména dub letní), které budou zachovány v blízkosti navrhované 
komunikace. 

Plánovaný záměr spadá do II. archeologické zóny (s možností archeologických nálezů), 
z čehož vyplývá, že se jedná o území, na němž jsou stavebníci již od přípravy stavby povinni tento 
záměr oznámit příslušnému orgánu památkové péče a umožnit oprávněné organizaci provést na 
dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

Řešené území je dle platného územního plánu města Pardubice určeno pro nízkopodlažní 
předměstské bydlení a pro služby obyvatelstvu v místním měřítku (BP).  

Stávající zástavba rodinných domů v zájmovém území je ovlivňována dopravou na přilehlých 
obslužných komunikacích a také dopravou na silnici III/32221 vzdálené cca 550 m a na komunikaci 
I/2 vzdálené cca 480 m. Vzhledem k těmto vzdálenostem lze předpokládat, že ovlivnění stávající 
zástavby dopravou na těchto komunikacích bude nízké. 

Kvalita ovzduší v zájmovém území je ovlivněna zejména průmyslem a provozem dopravy. 
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Dle nejbližších stanic AIM ČHMÚ  - stanice Dukla (ČHMÚ 1465) a stanice Rosice (MÚPa 
1418) nejsou překročeny imisní limity pro NO2 (průměrné roční koncentrace), nebyly překročeny ani 
imisní limity (8 mi-hodinové koncentrace) pro škodlivinu CO. Na těchto stanicích nebyly překročeny 
ani imisní limity pro benzen (průměrná roční koncentrace) a imisní limity pro respirabilní frakce 
prachu PM10 (průměrná roční koncentrace). 

 

Závěr  

Hodnocené vlivy záměru na ŽP mají lokální charakter, a to jak z hlediska zasaženého území, 
tak i populace. Realizací záměru nedojde k zásadní změně poměrů v území, které by výrazně 
ovlivnily míru jeho zatížení. 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

1. Charakteristika možných vliv ů a odhad jejich velikosti 
a významnosti 

1. Vlivy na obyvatelstvo 

1.1 Sociální a  ekonomické vlivy 

Přínosem výstavby obytného souboru bude zvýšení nabídky bytů v městské části Pardubice - 
Svítkov pro místní obyvatele s perspektivní možností i pro obyvatele širšího okolí. Moderní bytové 
jednotky rovněž zkvalitní stávající standard bydlení. 

Výstavba záměru bude zdrojem práce pro stavební, projekční a dopravní firmy. Přesný počet 
volných pracovních míst ve fázi realizace stavby bude záviset na dodavateli stavby, který bude určen 
ve výběrovém řízení. 

 

1.2 Narušení faktor ů pohody 

V souvislosti s výstavbou a provozem záměru může dojít k potenciálnímu ovlivnění 
především těchto faktorů, které mají vliv na pohodu obyvatel: 

• zvýšení hladiny akustického tlaku, 

• zvýšení znečištění ovzduší. 

Výše uvedené faktory jsou podrobně rozebrány v samostatných kapitolách D.1.3, D.1.4. 

Období výstavby záměru (celkem cca 3 roky) bude z hlediska faktoru pohody po přechodnou 
dobu zatěžující. Narušení faktoru pohody ve fázi výstavby je možné očekávat především v souvislosti 
s dopravou materiálu na stavbu, odvozem zemin a hlukem ze stavební činnosti. 

Je možné, že v etapě výstavby dojde k narušení faktorů pohody obyvatelstva trvale bydlícího 
v zájmovém území. Může docházet k vyššímu výskytu a pocitům rozmrzelosti místního obyvatelstva, 
a to především v době zemních prací. Tato etapa je však přechodná a relativně krátká. Navíc je 
pozemek určený k výstavbě situován na okraji města.  

Provozem záměru nebude docházet k překračování limitních hodnot pro čistotu ovzduší u 
žádného ze sledovaných polutantů.  

Vlivem obslužné dopravy navrhované zástavby nedojde k překročení hygienických limitů pro 
denní (LAeq = 55 dB ) ani pro noční dobu (LAeq = 45 dB). 

 

2. Vlivy na zdraví obyvatel 
Vzhledem k charakteru oznámení zpracovaného dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. 

v platném znění je provedeno stručné posouzení vlivů záměru na zdraví obyvatel zpracovatelským 
týmem předkládaného oznámení. 

V oznámení byly jako základní vstupní údaje použity údaje o intenzitě dopravy související 
s posuzovaným záměrem v daném území. Na základě výše uvedených údajů pak bylo pomocí 
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standardních matematických modelů vypočteno znečištění ovzduší a hluková zátěž. Z těchto 
informací se pak odvozovala rizika a vlivy na zdraví obyvatel. 

 

2.1 Hluk - vlivy na zdraví obyvatel 

Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo 
funkční změny organismu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity 
vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. V zemích EU a ostatních 
vyspělých zemích představuje hluková zátěž prostředí velmi významný rizikový faktor, kterému je 
vystaveno značné procento populace. Za dostatečně prokázané obecné nepříznivé zdravotní účinky 
hluku je v současnosti považováno poškození sluchového aparátu v pracovním prostředí, vliv na 
kardiovaskulární systém a nepříznivé ovlivnění spánku. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na 
imunitní a hormonální systém, vlivů na mentální zdraví. 

Působení hluku v prostředí je ovšem nutné posuzovat i například z hlediska možnosti ztížené 
komunikace řečí a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a 
nepříznivého ovlivnění pohody lidí. 

WHO proto vychází při doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního 
pobytu lidí především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku na komunikaci řečí, pocity 
nepohody a rozmrzelosti a rušení spánku v nočním období. Proto jsou i v naší legislativě, konkrétně 
v nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací taxativně 
specifikovány limitní hladiny pro venkovní i vnitřní prostory a právě tyto limity jsou hodnotami, při 
jejichž překračování by mohlo docházet k výše uvedeným vlivům na populaci. Je nutné si uvědomit, 
že při stanovování rizika možného ovlivnění populace nadměrným hlukem, by bylo nutné vycházet 
především z celkové dlouhodobé zátěže populace v průběhu dne, tzn. z její zátěže v pracovním i 
mimo pracovním prostředí. 

Souhrnně lze dle zmíněného dokumentu WHO současné poznatky o nepříznivých účincích 
hluku na lidské zdraví a pohodu lidí stručně charakterizovat takto: 

Poškození sluchového aparátu je dostatečně prokázáno u pracovní expozice hluku v 
závislosti na výši ekvivalentní hladiny akustického tlaku A a doby trvání (v letech) expozice. Riziko 
sluchového postižení však existuje i u hluku v mimopracovním prostředí při různých činnostech 
spojených s vyšší hlukovou zátěží. Z fyziologického hlediska jsou známkou poškození morfologické 
a funkční změny sluchových buněk vnitřního ucha. 

Epidemiologické studie prokázaly, že u více než 95 % exponované populace nedochází k 
poškození sluchového aparátu ani při celoživotní expozici hluku v životním prostředí a aktivitách ve 
volném čase do hodnoty 24 hodinové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A  LAeq,24h = 70 dB. 
Nelze však zcela vyloučit možnost, že by již při této úrovni hlukové expozice mohlo dojít k malému 
sluchové poškození u citlivých skupin populace, jako jsou děti, nebo osoby současně exponované i 
vibracemi nebo ototoxickými léky či chemikáliemi. 

Zhoršení komunikace řečí v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných 
nepříznivých důsledků v oblasti chování a vztahů, vede k iritaci a pocitům nespokojenosti. Může však 
vést i k překrývání důležitých signálů, jako je domovní zvonek, telefon, alarm. Nejvíce citlivou 
skupinou jsou staří lidé, osoby se sluchovou ztrátou a zejména malé děti v období osvojování řeči. 

Pro dostatečné vnímání složitějších zpráv (cizí řeč, výuka, telefonická konverzace) by rozdíl 
mezi hladinou pozadí a hladinou vnímané řeči měl být nejméně 15 dB. 
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Nepříznivé ovlivnění spánku se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání, probouzením, 
alterací délky a hloubky spánku, redukcí REM fáze spánku. Může docházet ke zvýšení krevního 
tlaku, zrychlení srdečního pulsu, arytmiím, vasokonstrikci, změnám dýchání. Efekt narušeného 
spánku se projevuje i následující den např. zhoršeným subjektivním hodnocením kvality spánku, 
rozmrzelostí, zhoršenou náladou, snížením výkonu, bolestmi hlavy nebo zvýšenou únavností. 
Objektivně bylo prokázáno i zvýšení spotřeby sedativ a léků na spaní. Senzitivní skupinou populace 
jsou starší lidé, osoby pracující na směny, lidé s funkčními a mentálními poruchami, osoby s potížemi 
se spaním. 

K narušení spánku vede jak ustálený, tak i proměnný hluk. Objektivní příznaky narušení 
spánku při ustáleném hluku v interiéru se začínají objevovat od hladin akustického tlaku A LAeq = 30 
dB. Subjektivní kvalita spánku nebyla zhoršena při venkovním hluku pod ekvivalentní hladinou 
akustického tlaku A pro noc 40 dB. Nálada a výkonnost následující den nebyla ovlivněna při 
hodnotách venkovních hladin akustického tlaku A do 60 dB. 

Podle doporučení WHO by noční ekvivalentní hladina akustického tlaku A neměla v okolí 
domů přesáhnout 45 dB, přičemž se předpokládá pokles hladiny akustického tlaku A o 15 dB při 
přenosu venkovního hluku do místnosti zčásti otevřeným oknem. Maximální hodnoty tohoto 
přeneseného hluku by pak neměly uvnitř místností přesáhnout LAmax = 45 dB, resp. 60 dB venku, 
závisí ovšem i na počtu jednotlivých hlukových událostí. Pro senzitivní osoby by pak tyto hodnoty 
hladin akustického tlaku měly být ještě nižší. 

Ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku byly prokázány v 
řadě epidemiologických studií a laboratorních pokusů. Naznačují, že účinky hluku mohou být jak 
přechodné v podobě zvýšení krevního tlaku, tepu a vasokonstrikce, tak i trvalé ve formě hypertenze a 
ischemické choroby srdeční. 

Nejnižší 24 hodinová ekvivalentní hladina akustického tlaku A s efektem na ICHS v 
epidemiologických studiích byla 70 dB. Všeobecným závěrem je, že kardiovaskulární účinky jsou 
spojeny s dlouhodobou expozicí o ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,24h v rozmezí 65 - 70 
dB a více, pokud jde o letecký nebo dopravní hluk. Avšak tato asociace je slabá a je poněkud silnější 
pro ICHS než pro hypertenzi. Nicméně i toto malé riziko je potencionálně závažné vzhledem k 
velkému počtu takto exponovaných osob. 

Pozorování dalších účinků hlukové expozice, jako jsou změny v hladině stresových hormonů, 
změny imunitního systému nebo zvýšená motilita gastrointestinálního traktu nejsou dostatečně 
průkazná a konzistentní k tomu, aby mohla sloužit k hodnocení zdravotních účinků hlukové zátěže. 

Podobně nejsou jednoznačné ani výsledky studií zaměřených na vztah hlukové expozice a 
projevů poruch duševního zdraví. Nepředpokládá se, že by hluk mohl být přímou příčinou duševních 
nemocí, ale patrně se může podílet na zhoršení jejich symptomů nebo urychlit rozvoj latentních 
duševních poruch. Souvislosti mezi hlukovou expozicí a účinky na duševní zdraví byly nalezeny u 
ukazatelů jako je spotřeba léků, výskyt některých psychiatrických symptomů a hospitalizací. 

Nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem bylo zatím sledováno převážně v laboratorních 
podmínkách u dobrovolníků. Zvláště citlivé na působení zvýšené hlučnosti je plnění úkolů spojených 
s nároky na paměť, pozornost a komplikované analýzy. V reálných podmínkách byl v závislosti na 
hluku prokázáno zhoršené osvojování čtení u dětí školního věku v okolí velkých letišť. Jiné studie 
ovlivnění výkonu při mimopracovních činnostech nejsou k dispozici a nelze tudíž odvozovat limity 
nebo vztahy expozice a účinku. Obtěžování hlukem vyvolává celou řadu negativních emočních stavů, 
mezi které patří pocity rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady, deprese, anxiozita, pocity 
beznaděje nebo vyčerpání. 
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Při působení hluku zde však kromě fyzikálních vlastností hluku velmi záleží i na řadě 
neakustických faktorů sociální, psychologické nebo ekonomické povahy. Svoji úlohu zde tak hraje 
např. vztah ke zdroji hluku, pocit do jaké míry jej člověk může ovlivňovat nebo zda pro něj má 
nějaký ekonomický význam. Kromě negativních emocí je možné obtěžování hlukem hodnotit i podle 
nepřímých projevů, jako je zavírání oken, nepoužívání balkónů, stěhování, stížnosti a petice. 

Vysoké hladiny hluku vedou i k nepříznivým projevům v sociálním chování, mohou u 
predisponovaných jedinců zvyšovat agresivitu a redukují přátelské chování a ochotu k pomoci. U 
všech typů dopravního hluku se procento osob se silnými negativními emocemi začíná zvyšovat při 
působení hluku od ekvivalentní hladiny akustického tlaku A Ldn = 42 dB. Procento mírně 
nespokojených osob roste od Ldn = 37 dB. 

Dle doporučení WHO je během dne jen málo lidí vážně obtěžováno při svých aktivitách 
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A pod 55 dB, nebo mírně obtěžováno při LAeq pod 50 dB. 
Tam, kde je to možné, a to zejména při novém rozvoji území, by proto měla být základní hladina 
akustického tlaku A LAeq = 50 dB. Během večera a noci by hladina akustického tlaku měla být o 5 - 
10 dB nižší, nežli ve dne. 

Vztah mezi hlučností a výskytem ukazatelů zdravotního stavu u obyvatel ČR je sledován v 
rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k životnímu prostředí. Výsledky 
potvrzují úzkou závislost ukazatelů, jako je počet osob obtěžovaných venkovním hlukem, procento 
osob se špatným spánkem a obtížným usínáním nebo osob používajících denně sedativa zejména na 
noční ekvivalentní hladině akustického tlaku. Několikrát ověřená je zde i statisticky významná 
závislost mezi noční LAeq a celkovou nemocností na civilizační choroby. Zpracované grafy v 
závěrečných zprávách projektu umožňují predikovat zvýšení takto postižených osob v dané lokalitě v 
závislosti na zvýšení hlučnosti. 

Při hodnocení působení hluku na organismus mají nepříznivý vliv spíše projevy 
nespecifického účinku hluku na organizmus než primární působení na sluchový orgán. Jedná se zde o 
obecnou odpověď organismu cestou centrální nervové soustavy, vegetativního systému a 
humorálního řízení řady funkcí organizmu na nadměrnou hlukovou zátěž. Konečné projevy 
nacházíme v patologii kardiovaskulárního systému, dýchacího systému, centrálního nervového 
systému, v patologii imunitního systému apod. Dle analýzy dostupných epidemiologických dat, které 
byly podrobeny kritické analýze (TNO, 1994) je možno definovat kauzální vztah mezi hlukovou 
expozicí v pracovním eventuelně životním prostředí a postižením sluchového aparátu jako vztah 
potvrzený v epidemiologických studiích dostatečným důkazem. Kauzalita vlivu expozice hlukové 
zátěži na sluchovou ztrátou je klasifikována dostatečným důkazem (TNO, 1994). 

Vliv hluku na kardiovaskulární aparát studovala celá řada odborníků (Havránek, Cohen, 
Schulz, Babisch, Manikowski, Šišma a další). Dle analýzy epidemiologických dat (TNO, 1994) je 
možno definovat kauzální vztah mezi hlukovou expozicí v pracovním eventuelně životním prostředí a 
postižením kardiovaskulárního aparátu (výskyt hypertenze, ischemické choroby srdeční včetně 
infarktu myokardu) jako vztah potvrzený v epidemiologických studiích dostatečným důkazem. 

Nepříznivé pocity na rušivý vliv hlukové expozice jako jsou vztek, nelibost, diskomfort, 
nespokojenost, špatného se cítění jsou obvykle pocit'ovány při interferenci hlukové zátěže a aktuální 
aktivity. Dle analýzy epidemiologických dat (TNO, 1994) je možno definovat kauzální vztah mezi 
hlukovou expozicí v pracovním, eventuelně  životním prostředí a postižením v oblasti psychosociální 
pohody, eventuelně zvýšené incidence psychiatrických onemocnění (je již méně těsný a lze jej 
klasifikovat jako omezený důkaz). 
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Působení hluku na usínání a kvalitu i délku spánku patří k nejzávažnějším systémovým 
účinkům. Spánek je považován za aktivní zotavovací proces, spánek má význam pro obnovu pracovní 
schopnosti, zejména ústřední nervové soustavy a je pro organizmus naprostou nutností. Tato oblast 
byla opět studována celou řadou specialistů (Havránek, Šišma, Griefahn, Martiník). Dle analýzy 
publikovaných epidemiologických dat (TNO, 1994) je možno definovat kauzální vztah mezi 
hlukovou expozicí v pracovním eventuelně životním prostředí a postižením v oblasti ovlivnění 
spánku a jeho kvality (buzení, hloubka spánku, subjektivní kvalita spánku) který je charakterizován 
jako dostatečný důkaz. Vliv hluku na imunitní a hormonální systém je klasifikován omezenými 
důkazy. 

Dle analýzy publikovaných epidemiologických dat (TNO, 1994) je možno charakterizovat 
kauzalitu vztahu mezi hlukovou expozicí v pracovním eventuelně životním prostředí a postižením 
plodu (nižší porodní váha) omezeným důkazem, výskyt vrozených vývojových vad nedostatečným 
důkazem. 

Na základě požadavku holandské vlády byla TNO Institute of Preventive Health Care v 
Leidenu (Netherland) provedena kritická analýza doposud publikovaných epidemiologických studií 
zabývajících se hodnocením vztahu expozice hluku a zdravotních projevů. V této souhrnné zprávě je 
definován vztah dávky a účinku. Vztah dávky a účinku je odvozen pro postižení různých orgánových 
systémů při různých, ale přesně definovaných hlukových expozicích v životním i v pracovním 
prostředí. 

Tabulka 23: Hodnoty hluku, pod kterými nebyly u průměrné populace pozorovány nepříznivé 

zdravotní projevy (epidemiologické studie - TNO, 1994) 

Projev nebyl pozorován pod hodnotou 
Nepříznivý zdravotní projev 

Typ prostředí 
zatížené hlukem Parametr 

Měřená 
hodnota 

Místo 

Sluchová ztráta ŽP LAeq 24 h 70 dB Interiér 

 ŽP – plod LAeq  8 h méně 85 dB Interiér 

Hypertenze ŽP + sil. doprava LAeq 6 – 22 h 70 dB Exteriér 

 ŽP + let. doprava LAeq 6 – 22 h 70 dB Exteriér 

ICHS ŽP + sil. doprava LAeq 6 – 22 h 65 – 70 dB Exteriér 

 ŽP + let. doprava LAeq 6 – 22 h 65 – 70 dB Exteriér 

Porodní váha ŽP + sil. doprava Ldn 62 dB  

Rozmrzelost ŽP Ldn 42 dB Exteriér 

Ovlivnění spánku – subjektivní 
kvalita 

ŽP doba spánku LAeq noc 40 dB Exteriér 

Ovlivnění spánku – nálada 
následující den 

ŽP doba spánku LAeq noc méně 60 dB Exteriér 

Ovlivnění spánku – výkonnost 
následující den 

ŽP doba spánku LAeq noc méně 60 dB Exteriér 

Informace vyplývající ze vztahu dávky a účinku jsou využity v oblasti prevence hluku a to 
pro stanovení nejvýše přípustných hodnot hluku. Nejvýše přípustné hodnoty hluku v životním 
prostředí vychází z jednotné strategie. Tento přístup je založen na neškodnosti působící noxy (hluku). 

Hygienický limit by měl být takový, aby ani po celoživotní expozici nezpůsobila škodlivina 
poškození zdraví nebo ovlivnění důležité funkce. Na tomto principu jsou založeny i hygienické 
normativy nejvýše přípustných hodnot hluku v pracovním i životním prostředí, které jsou obsažené 
v nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Výše uvedené normy jsou ve shodě se zahraničními limity. Nutno 
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však zdůraznit, že i při dodržení hlukových hladin, které jsou požadovány nařízením vlády 
č. 148/2006 Sb. nebude zajištěna plná ochrana citlivých osob tj. minimálně 3 - 5 % po zdravotní 
stránce a asi u 15 % osob nezabráníme vzniku pocitu rozmrzelosti z hluku. Ekvivalentní hladina 
akustického tlaku A 60 dB ve dne a 50 dB v noci představuje krajní meze pro obytné prostředí 
sídelních útvarů z hlediska zdravotního. 

 

Hodnocení expozice a charakterizace rizika 

Výsledky akustické situace v území reprezentují nejexponovanější objekty ve vztahu 
k bodovým a liniovým zdrojům. Výstupem hlukové studie jsou denní a noční ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A pro jednotlivé výpočtové body. Akustická studie (viz. příloha č. 2 oznámení) 
hodnotí počáteční akustickou situaci v roce 2006 a výhledovou akustickou situaci (výhledový rok 
2010). 

Jako první je posouzen stávající stav v roce 2006, kdy je hodnocena hluková zátěž z dopravy 
po přilehlých komunikacích. Vzhledem ke značným vzdálenostem od stávající obytné zástavby se 
předpokládá, že ovlivnění této zástavby dopravou je nízké. 

Dále byl vyhodnocován časový horizont 2010, stav s provozem záměru. 

Při uvažování celkové náplně území s realizací záměru se hluková zátěž posuzované lokality 
v roce 2010 bude pohybovat u sledovaných výpočtových bodů v rozmezí 44,1 – 55,7 dB v denní době 
a 32,4 – 47,0 dB v noční době. 

Při kvalitativní charakteristice zdravotních účinků hlukové zátěže na obyvatele nově 
navržených obytných domů je možné vycházet z tabulky č. 24, ve které jsou znázorněny prahové 
hodnoty hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku ve venkovním prostředí, které se dnes 
považují za dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro větší část populace s průměrnou 
citlivostí vůči účinkům hluku.  

Tabulka 24: Nepříznivé účinky hlukové zátěže (ostatní a obslužná doprava záměru)  

Nepříznivý účinek < 45 dB 45-50 dB 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB 

Kardiovaskulární účinky        

Zhoršená komunikace řečí        

Pocit obtěžování hlukem        

Denní doba – počet výpočtových bodů resp. objektů (stávající chráněná zástavba) 

Výhledový rok 2010  1 8 4 1 0 0 0 

Noční doba – počet výpočtových bodů resp. objektů (stávající chráněná zástavba) 

Výhledový rok 2010  13 1 0 0 0 0 0 

Z tabulky je ve vztahu k výše popsaným výsledkům akustické studie zřejmé, že obyvatelé 
obytné zástavby v zájmové lokalitě budou ve výhledovém roce 2010 vystaveni úrovni hlukové zátěže, 
která vyvolává pocity obtěžování, ztěžuje běžnou komunikaci řečí ve venkovním prostředí. 

Protože hodnocení rizik by mělo být vztahováno zejména na vnitřní chráněný prostor, lze 
s velkou pravděpodobností předpokládat, že tato rizika nebudou významná.  
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2.2 Ovzduší – vlivy na zdraví obyvatel 

V hodnocení závažnosti nepříznivých vlivů na veřejné zdraví je v posledních letech stále více 
využívána metoda hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment). 

Cílem hodnocení zdravotních rizik je obecně poskytnutí hlubší informace o možném vlivu 
nepříznivých faktorů na zdraví a pohodu obyvatel, nežli je možné pouhým srovnáním  intenzit jejich 
výskytu s limitními hodnotami, danými platnými předpisy. Především však u mnoha látek, pro které 
nejsou stanoveny úřední limity, je metoda hodnocení zdravotních rizik jediným způsobem, jak 
hodnotit závažnost a přípustnost jejich výskytu v prostředí člověka z hlediska ochrany zdraví.  

Je přitom použita metoda hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment), využívající 
postupy zpracované  Americkou agenturou pro ochranu životního prostředí (US EPA) a Světovou 
zdravotnickou organizací (WHO), ze kterých vychází i Metodický pokyn odboru ekologických rizik a 
monitoringu  MŽP ČR k hodnocení rizik č.j. 1138/OER/94, Vyhláška MZ č. 184/1999 Sb., kterou se 
stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka a metodické 
materiály hygienické služby k hodnocení zdravotních rizik v ČR. 

Metoda hodnocení zdravotních rizik je využívaná především při přípravě podkladů ke 
stanovení přípustných limitů škodlivých látek v prostředí. Je též jediným způsobem, jak z hlediska 
ochrany zdraví hodnotit expozici lidí látkám, pro které nejsou stanoveny závazné limity jejich 
výskytu v prostředí.  

Standardní postup hodnocení zdravotního rizika zahrnuje čtyři základní etapy:  

1/ Identifikace  nebezpečnosti - výběr látek k hodnocení a zpracování souhrnu informací o 
jejich nebezpečných vlastnostech pro lidské zdraví a podmínkách, za kterých se mohou uplatnit.  

2/ Charakterizace nebezpečnosti - stanovení referenčních hodnot, vycházejících ze známého 
vztahu dávky a účinku, které dále umožní provést kvantitativní odhad míry rizika. 

3/ Hodnocení expozice -  zjištění konkrétní míry expozice hodnoceným látkám u dané 
populace včetně identifikace zvláště citlivých a ohrožených skupin populace. 

4/ Charakterizace rizika – kvalitativní nebo kvantitativní vyjádření podstaty a míry 
zdravotního rizika v konkrétním případě exponované populace jako pravděpodobnosti možného 
zdravotního poškození.      

Neopomenutelnou součástí hodnocení rizika je analýza nejistot, kterými je každé hodnocení 
rizika zatíženo a které je třeba vzít do úvahy při posouzení a řízení rizika.   

 

Hodnocení zdravotních rizik v souvislosti s posuzov aným zám ěrem  

Z hlediska možných vlivů na obyvatelstvo přichází u posuzovaného záměru do úvahy 
především působení imisí látek v ovzduší, jejichž zdrojem je související doprava a ostatní, 
v rozptylové studii hodnocené zdroje znečištění ovzduší.  

Předmětem hodnocení na základě zpracované rozptylové studie je proto možný vliv imisí 
škodlivin, konkrétně prašného aerosolu frakce PM10, oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého a benzenu.  

Podkladem k hodnocení zdravotního rizika imisí je rozptylová studie, která vyhodnocuje 
modelovým programem SYMOS 97, verze 2003 imisní příspěvky záměru v dané lokalitě. Výpočet 
imisních koncentrací je proveden pro výchozí stav v roce 2006 a dále pro samotné příspěvky záměru 
ve výhledovém roce 2010.  

Fáze výstavby - Rozsah stavebních a zejména zemních prací lze v daném zájmovém území 
označit za poměrně významný a může též představovat určité časové narušení faktorů pohody v etapě 
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výstavby. Proto v rámci předkládaného oznámení byla pozornost věnována i vyhodnocení velikosti a 
významnosti vlivu z hlediska imisní zátěže v etapě výstavby. Z výsledků výpočtů, které jsou uvedeny 
v kap. D.1.3 vyplývá, že výše příspěvků k imisní zátěži pro fázi výstavby jsou pro všechny sledované 
polutanty (NO2, CO, benzen, PM10) minimální a neměly by znamenat významnější ovlivnění 
zdravotního stavu obyvatel nejbližší obytné zástavby. Nejvyšší příspěvek pro etapu výstavby byl 
vyčíslen pro polutant PM10. Tento údaj lze považovat za orientační, neboť pro vyčíslení tohoto 
příspěvku bylo uvažováno se souběhem nejprašnějších prací - zemních prací. Zemní práce 
s přípravou území budou trvat pouze 1 měsíc z celého období výstavby.  

Fáze provozu - Dominantními a sledovanými škodlivinami v souvislosti s provozem záměru 
jsou suspendované částice PM10, oxid dusičitý, oxid uhelnatý a benzen.  

 

Zdravotní riziko imisí škodlivých látek v ovzduší –  Identifikace a charakterizace 
nebezpečnosti 

Hlavními škodlivinami v rámci předkládaného záměru jsou oxid dusičitý, oxid uhelnatý, 
frakce PM10 a benzen.   

 

• Oxid dusičitý (NO2) 

Oxidy dusíku patří mezi nejvýznamnější škodliviny emitované do ovzduší při spalovacích 
procesech. Ve většině případů je emitován převážně oxid dusnatý, který je ve vnějším ovzduší  rychle 
oxidován na oxid dusičitý, který je zdravotně podstatně významnější.   

Oxid dusičitý patří mezi významné škodliviny i ve vnitřním ovzduší budov, kde mohou být 
dosahovány koncentrace významně vyšší, nežli ve vnějším prostředí. Jako zdroj emisí se zde 
uplatňuje hlavně tabákový kouř a provoz plynových spotřebičů.  

Oxid dusičitý vykazuje při inhalační expozici významné akutní i chronické zdravotní účinky. 
Vyvolává dráždění dýchacího traktu, ovlivňuje plicní funkce, snižuje odolnost respiračního traktu 
k infekčním onemocněním a zvyšuje riziko vyvolání astmatických obtíží.   

V současné době nejsou známé žádné zprávy o tom, že by NO2 měl karcinogenní nebo 
teratogenní účinky. Testy na genotoxicitu vykazují u oxidu dusičitého rozporné výsledky a 
neumožňují jednoznačný závěr.  

Při pokusech u dobrovolníků se akutní účinky na lidské zdraví v podobě zhoršení plicních 
funkcí a zvýšení dráždivosti dýchacích cest  u zdravých osob projevují až při vysoké koncentraci NO2 
nad 1880 µg/m3 (1 ppm).  

Krátkodobá expozice nižším koncentracím však vyvolává zdravotní účinky u citlivých skupin 
populace, jako jsou bronchitici a zejména astmatici.  

Za hodnotu LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které jsou ještě pozorovány zdravotně 
nepříznivé účinky) považuje WHO koncentraci kolem 400 µg/m3, která u astmatiků  při krátkodobé 
expozici způsobuje mírné zhoršení plicních funkcí a zvyšuje dráždivost  dýchacích cest.  

V ČR platí od roku 2002 jako imisní limit pro oxid dusičitý 1hodinová průměrná koncentrace 
200 µg/m3 s mezí tolerance 80 µg/m3 a průměrná roční koncentrace 40 µg/m3 s mezí tolerance 16 
µg/m3. Meze tolerance se od roku 2003 plynuje snižují tak, aby v roce 2010 dosáhly nulové hodnoty. 
Pro sumu oxidů dusíku NOx platí od roku 2002 imisní limit 30 µg/m3 jako průměrná roční 
koncentrace pro ochranu ekosystémů.    
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Pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb stanoví Vyhláška MZ č. 6/2002 
jako hygienický limit pro oxid dusičitý průměrnou jednohodinovou koncentraci 100 µg/m3. 

 

• Oxid uhelnatý – CO 

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez zápachu a chuti, o něco málo lehčí než vzduch. Hlavním 
zdrojem emisí CO je nedokonalé spalování, např. v automobilech, průmyslu, teplárnách a spalovnách. 

Oxid uhelnatý neproniká pokožkou, takže jedinou významnou expoziční cestou je inhalace. 
Rychle difunduje přes alveolární, kapilární a placentární membrány. Přibližně 80 - 90 % 
absorbovaného CO se váže na hemoglobin červených krvinek a vzniká karboxyhemoglobin (COHb). 
Afinita hemoglobinu k oxidu uhelnatému je 200-250 x vyšší, než ke kyslíku.  

Během expozice stabilní koncentraci CO  procento COHb  nejprve rychle narůstá,  po 3 
hodinách se začíná vyrovnávat a po 6-8 hodinách expozice dosahuje rovnovážného stavu. Vylučování 
CO z organismu probíhá podle stejných zákonitostí jako příjem, poločas je v rozsahu 2 - 8 hodin. 
Proto se často imisní koncentrace a limity pro CO vyjadřují jako osmihodinové klouzavé průměry, 
neboť tak nejlépe vystihují odpověď lidského organismu a současně při nízké zátěži v běžném 
prostředí po dosažení rovnovážného stavu mohou sloužit i jako 24 hodinové koncentrace.   

Vazba CO s železem hemoglobinu redukuje přenosovou kapacitu krve pro kyslík a brání 
uvolňování kyslíku. To je hlavní příčinou tkáňové hypoxie (nedostatku kyslíku) při expozici nízkým 
koncentracím CO.  

Při vyšších koncentracích se zbytek absorbovaného CO váže na další bílkoviny obsahující 
železo, jako je myoglobin, cytochromoxidáza a cytochrom P-450. Afinita myoglobinu k CO je 30-
50x vyšší, než ke kyslíku. Tím dále klesá mezibuněčný transport kyslíku. 

Hlavní obavy však vyvolává vliv hypoxie na kardiovaskulární systém u citlivých skupin 
populace, což jsou zejména pacienti s chronickou anginou pectoris. Objektivní důkazy o zhoršování 
příznaků anginy pectoris byly získány již od koncentrace COHb 2,9 %. Epidemiologické studie 
naznačují, že expozice CO z kouření a ze znečištěného ovzduší může přispívat ke kardiovaskulární 
úmrtnosti a časnému průběhu infarktu myokardu.      

Vliv na neurologické funkce v podobě zhoršené koordinace, snížené pozornosti a 
poznávacích schopností byly prokázány u zdravých mladých lidí při koncentraci COHb nad 5 %.       

Při koncentracích COHb vyšších než 5 - 10 % může již docházet k selhání mnoha funkcí a 
k subjektivním příznakům, jako je  bolest hlavy a závratě. Endogenní produkce CO v lidském těle je 
důvodem koncentrace COHb v úrovni 0,4-0,7 % u zdravých lidí. Během těhotenství byla zjištěna u 
matek zvýšená koncentrace v rozsahu 0,7-2,5 % COHb.  

Hodnotu maximálního denního osmihodinového průměru koncentrace CO v vnějším ovzduší 
10 mg/m3  uvádí i imisní vyhláškou k zákonu o ochraně ovzduší  v ČR.   

Limitní jednohodinová koncentrace oxidu uhelnatého ve vnitřním ovzduší pobytových 
místností je stanovena Vyhláškou MZ č. 6/2002 Sb., v hodnotě 5 mg/m3.   

 

• Prašný aerosol – frakce PM10 

K označení tuhých znečišťujících látek v ovzduší je používáno mnoho pojmů, které se  
překrývají, někdy vztahují ke způsobu vzorkování nebo k místu depozice v dýchacím traktu. 
Setkáváme se tak s pojmy tuhé znečišťující látky (TZL), pevný aerosol, prašný aerosol, polétavý 
prach, v zahraniční literatuře pak suspendované částice (suspended particulate matter SPM), celkové 
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suspendované částice (total suspended particles TSP), černý kouř (black smoke). V současné době se 
hlavní význam klade na zohlednění velikosti částic, která je rozhodující pro průnik a depozici 
v dýchacím traktu. Rozlišuje se tzv. torakální frakce s aerodynamickým průměrem částic do 10 µm, 
která proniká pod hrtan do spodních dýchacích cest, označená jako PM10 a jemnější respirabilní 
frakce s aerodynamickým průměrem do 2,5 µm označená jako PM2,5 pronikající až do plicních 
sklípků. K přesnému zjištění těchto frakcí slouží odběrové aparatury, které zachycují částice 
v určitém rozměrovém rozmezí. Při měření frakce PM10 je tak např. zachycováno 50 % částic 
aerodynamického průměru 10 µm s rychle narůstajícím záchytem menších částic a naopak rychle 
klesajícím záchytem částic s větším průměrem.  

Z dosavadních poznatků je zřejmé, že částice v ovzduší představují významný rizikový faktor 
s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Na rozdíl od plynných látek nemají specifické složení, 
nýbrž představují směs látek s různými účinky. Současně působí i jako vektor pro plynné škodliviny. 
Na vzniku jemných částic tak např. participuje jak SO2, tak i NO2.     

Známé účinky pevného aerosolu ve znečištěném ovzduší zahrnují především dráždění 
sliznice dýchacích cest, ovlivnění funkce řasinkového epitelu horních dýchacích cest, vyvolání 
hypersekrece bronchiálního hlenu a tím snížení samočistící funkce a obranyschopnosti dýchacího 
traktu. Tím vznikají vhodné podmínky pro rozvoj virových a bakteriálních respiračních infekcí a 
postupně možný přechod akutních zánětlivých změn do chronické fáze za vzniku chronické 
bronchitidy, chronické obstrukční nemoci plic s následným přetížení pravé srdeční komory a 
oběhovým selháváním. Tento proces je ovšem současně podmíněn a ovlivněn mnoha dalšími faktory 
počínaje stavem imunitního systému jedince, alergickou dispozicí, profesními vlivy, kouřením apod.  

Směrnice Rady 1999/30/EC z roku 1999 stanoví pro země Evropské unie limitní hodnoty 
PM10 50 µg/m3  pro průměrnou 24-hodinovou koncentraci a 40 µg/m3 pro roční průměrnou 
koncentraci, která se v druhé etapě od roku 2010 snižuje na 20 µg/m3. Tyto limitní hodnoty byly 
přijaty i v ČR. Limitní jednohodinová koncentrace PM10 ve vnitřním ovzduší pobytových místností je 
stanovena Vyhláškou MZ č. 6/2002 Sb., v hodnotě 150 µg/m3.   

 

• Benzen 

Hlavními zdroji uvolňování benzenu do ovzduší jsou výfukové plyny, vypařování 
z pohonných hmot, cigaretový kouř, petrochemie a spalovací procesy. Vyšší koncentrace benzenu 
v ovzduší se mohou vyskytovat v okolí čerpacích stanic pohonných hmot a jiných zařízení 
emitujících benzen. V atmosféře benzen setrvává hodiny až dny v závislosti na prostředí, klimatu a 
koncentraci dalších polutantů. Nejdůležitější cestou jeho degradace je reakce s hydroxylovými 
radikály. Může být též vymýván z ovzduší deštěm.  

Hlavní cestou příjmu benzenu do organismu je inhalace z ovzduší, v plicích se absorbuje cca 
50 % vdechovaného benzenu. Kožní absorpce je nízká. Benzen je v játrech a patrně také v kostní 
dřeni oxidován na hlavní metabolity fenol, hydrochinon a katechol. Část vstřebaného benzenu je v 
nezměněné formě vyloučena vydechovaných vzduchem. Metabolity jsou vylučovány močí. Poločas 
benzenu u člověka je asi 28 hodin.  

Nejvýznamnější expozicí benzenu u běžné populace je inhalace z ovzduší, hlavně v místech 
s intenzivnější dopravou nebo v blízkosti čerpacích stanic a ve vnitřním prostředí budov, kde se za 
hlavní zdroj benzenu považuje tabákový kouř. Individuální výše celkového příjmu benzenu nejvíce 
závisí na kuřáctví.  
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Benzen má nízkou akutní toxicitu. Akutní otrava inhalační a dermální cestou vyvolává  po 
počáteční stimulaci a euforii útlum centrálního nervového systému. Dochází též k podráždění kůže a 
sliznic. Příznaky po požití zahrnují zvracení, ztrátu koordinace až delirium, změny srdečního rytmu.  

Kritickým orgánem při chronické expozici je kostní dřeň. Účinkem metabolitů benzenu zde 
dochází ke vzniku různých poruch krvetvorby až pancytopenii. Pozorovány byly též  imunologické 
změny, především pokles lymfocytů a snížená rezistence vůči infekcím. Přestože benzen přechází 
přes placentární bariéru, nebyla u něho zjištěna teratogenita. V experimentu u zvířat byla pozorována 
fetotoxicita. Epidemiologické studie u lidí též naznačují možnost reprodukční a vývojové toxicity 
benzenu, avšak spolehlivý důkaz o vztahu expozice a účinku neposkytují. 

Epidemiologické studie u profesionálně exponované populace poskytly jasné důkazy o 
kauzálním vztahu k akutní myeloidní leukémii a naznačují vztah i k chronické myeloidní leukémii a 
chronické lymfadenóze.  

Směrnice Evropské Unie 2000/69/EC stanoví limitní úroveň pro roční průměrnou koncentraci 
benzenu ve výši 5 µg/m3 a tato úroveň by v roce 2010 již neměla být překračována. Při stanovení 
tohoto limitu byla vzata do úvahy praktická dosažitelnost s ohledem na existující imisní zatížení.    

Celkově je při hodnocení expozice obyvatel obytné zástavby v zájmovém území záměru též 
použit konzervativní postup, kdy se vychází z hodnot imisní zátěže venkovního ovzduší u nejvíce 
exponované okolní obytné zástavby a neuvažuje se pouze doba skutečně trávená ve venkovním 
prostoru. Vychází se tedy z představy nepřetržité expozice obyvatel nejvyšším vypočteným imisním 
koncentracím u nejbližší obytné zástavby.  

Důvodem pro použití hodnot venkovních imisních koncentrací je kromě nejistoty spojené 
s odhadem imisního pozadí i skutečnost, že hodnocené složky imisí patří k častým a významným 
škodlivinám i ve vnitřním prostředí budov, kde dosahují hodnot srovnatelných s vnějším ovzduším. 
Dalším důvod je ten, že koncentrace ve vnějším ovzduší jsou podkladem vztahů získaných 
z epidemiologických studií, které jsou při hodnocení rizika používány. 

 

Hodnocení expozice 

Podkladem k hodnocení expozice imisím škodlivin v ovzduší jsou výstupy rozptylové studie 
(samostatná příloha č. 1 oznámení), která modeluje imisní situaci v zájmovém území okolí 
plánovaného záměru.   

Rozptylová studie hodnotí rozptylovým modelem SYMOS´97 verze 2003 imisní příspěvek 
provozu záměru. Jako emisní zdroje je hodnoceno jak pozadí tak příspěvek související 
s posuzovaným záměrem. 

Výpočet imisních koncentrací je proveden pro rok 2010, tedy pro stav předpokládaný po  
zahájení provozu záměru. Výpočet je proveden v 10 referenčních bodech, které jsou znázorněny 
v příloze č. 2 v Rozptylové studii. Výstupem výpočtů jsou průměrné roční koncentrace oxidu 
dusičitého, suspendovaných částic PM10 a benzenu. Dále je vyhodnocen i osmihodinový klouzavý 
aritmetický průměr pro CO. Krátkodobé koncentrace jsou podkladem k hodnocení rizika akutních 
nepříznivých účinků. Tyto koncentrace však představují maximum, které může být v jednotlivých 
výpočtových bodech rozptylové studie teoreticky dosaženo za nejhorších rozptylových podmínek.  

Spolehlivější je výpočet průměrných ročních koncentrací, které jsou podkladem k hodnocení 
rizika chronických toxických, event. pozdních (karcinogenních) účinků na zdraví. Avšak i v případě 
těchto hodnot je nejistotou zatíženo např. modelování imisních koncentrací suspendovaných částic 
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frakce PM10 vedoucí k určitému podhodnocení, neboť nezohledňuje sekundární prašnost ani druhotný 
vznik jemné frakce částic z původně plynných látek v ovzduší.  

Kromě příspěvku z posuzovaných zdrojů je při hodnocení zdravotních rizik škodlivin 
v ovzduší nezbytné zohlednit i tzv. imisní pozadí, tedy vliv ostatních vzdálených i bližších emisních 
zdrojů.   

Riziko toxických účinků NO2 

Při hodnocení zdravotního rizika krátkodobých nárazově dosahovaných koncentrací oxidu 
dusičitého je možné vycházet z hodnoty imisního limitu pro 1hodinovou koncentraci NO2  200 µg/m3, 
neboť spolehlivě prokázané první příznaky lehkého ovlivnění plicních funkcí u astmatiků, jakožto 
citlivé části populace, byly zjištěny až při koncentraci cca 2x vyšší.  

Dle výpočtu rozptylové studie by imisní příspěvek z provozu záměru za nejnepříznivějších 
rozptylových podmínek mohl dosahovat u okolní obytné zástavby hodnot maximální hodinové 
koncentrace do 0,0139 µg/m3. Na nejbližších monitorovacích stanicích jsou za rok 2005 uváděny 
maximální hodinové koncentrace NO2 v hodnotách 201,8 µg/m3 (Rosice), 164,1 µg/m3 (Dukla). Je 
tedy zřejmé, že ani za nepříznivých rozptylových podmínek by v zájmovém území neměly být vlivem 
imisního příspěvku posuzovaného záměru i při zohlednění imisního pozadí dosaženy krátkodobé 
imisní koncentrace NO2, které by významněji přesahovaly koncentraci 200 µg/m3 a tudíž mohly 
představovat riziko nepříznivých zdravotních účinků pro obyvatele v okolí. Při charakterizaci rizika 
chronických účinků imisí oxidu dusičitého je standardním postupem kvantitativní odhad ovlivnění 
respirační nemocnosti exponované populace s použitím vztahů z epidemiologických studií, které 
umožňují orientačně kvantifikovat vliv imisí NO2 na respirační nemocnost u dětské populace.  

 

Riziko toxických účinků CO 

U oxidu uhelnatého se příspěvky vyjádřené max. 8-mi hodinovými koncentracemi CO dané 
provozem záměru pohybují do 0,2724 µg/m3. Na nejbližší monitorovací stanici je za rok 2005 
uvedena 8 hodinová koncentrace CO v hodnotě 1767,5 µg/m3 (Dukla). Nebudou tedy překračovány 
limitní hodnoty 10 mg/m3  a vliv na zdraví obyvatelstva bude nevýznamný. 

 

Riziko toxických účinků PM10 

Při charakterizaci rizika možných účinků imisí suspendovaných částic frakce PM10 lze 
vycházet ze závěrů Směrnice WHO pro kvalitu ovzduší v Evropě z roku 2000. 

Od této doby byla sice publikována řada nových poznatků o účincích pevných částic 
v ovzduší na zdraví, které však jen potvrzují nepříznivé účinky, projevující se zvýšenou nemocností a 
úmrtností obyvatel na kardiovaskulární a respirační onemocnění a to již při nízké úrovni expozice 
hluboko pod současnými imisními limity. Převládá proto názor, že u této škodliviny je třeba vycházet 
z představy o bezprahovém účinku.   

Přesný mechanismus účinku, ani hlavní faktory, které jej ovlivňují, dosud nejsou spolehlivě 
objasněny. Kromě velikosti částic, která je zřejmě dominantní, se uvažuje zejména o obsahu 
některých těžkých kovů a polyaromatických uhlovodíků. 

Z hlediska subakutních účinků prašného aerosolu v ovzduší uvádí WHO jako sumární dohad 
z epidemiologických studií zvýšení celkové úmrtnosti o 0,74 % při nárůstu denní průměrné 
koncentrace PM10 o 10 µg/m3. Z ukazatelů respirační nemocnosti je tento nárůst denní průměrné 
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koncentrace PM10 spojen se zvýšením počtu lidí s příznaky dráždění dýchacích cest o 3,2 % a se 
zvýšením počtu hospitalizací z důvodu respiračních onemocnění o 0,8 %. Tyto účinky se projevují 
neprodleně nebo se zpožděním 1-3 dny a postihují především citlivou část populace, jako jsou starší 
lidé, kojenci a osoby s chronickým onemocněním respiračního nebo kardiovaskulárního systému.  

Imisní příspěvek PM10 vyvolaný provozem plánovaného záměru by mohl dle rozptylové 
studie za nejnepříznivějších rozptylových podmínek dosahovat maximálních hodnot maximální 
hodinové koncentrace 0,0002 µg/m3, což znamená, že nebude docházet k překračování imisních 
limitů v posuzovaném území. Rovněž se bude jednat o minimální příspěvky ke stávající imisní situaci 
dané z výsledků měření v roce 2005 na nejbližších stanicích začleněných do AIM ČHMÚ (maximální 
hodinová koncentrace: Dukla – 320,8 µg/m3. 

Ve vztahu k dlouhodobé chronické expozici se redukce očekávané délky života začíná dle 
epidemiologických studií projevovat již od průměrné roční koncentrace PM10 10 µg/m3. Zvýšení 
tohoto průměru o 10 µg/m3 by mělo být dle WHO spojeno se zvýšením úmrtnosti o 10 % a nárůstem 
prevalence bronchitis u dětí o 29 %. Průměrné roční koncentrace však budou dosahovat max. hodnot 
0,00001 µg/m3. 

Uvedené zvýšení úmrtnosti v podstatě znamená snížení počtu lidí, dožívajících se určitého 
věku. WHO uvádí ve Směrnici pro kvalitu ovzduší v Evropě příklad pro populaci 100 000 mužů se 
strukturou úmrtnosti zjištěnou v Holandsku. Při zvýšení dlouhodobé expozice PM10 o 20 µg/m3 se 
odhaduje snížení počtu mužů dožívajících se 50 let o 764, 60 let o 2494 a 70 let o 6250. Souhrnně se 
předpokládá redukce očekávané délky života o 1-2 roky.  

K aplikaci tohoto vztahu v konkrétních podmínkách je obtížné zjistit nezbytné údaje o věkové 
skladbě a úmrtnosti malých souborů exponované populace. K charakterizaci rizika se proto 
standardně používá postup kvantifikace vlivu imisí pevných částic na respirační nemocnost u dětí, 
jakožto citlivé části populace.  

 

Riziko karcinogenního účinku benzenu 

Z látek s prokázaným karcinogenním účinkem je u emisí z dopravy nejvýznamnější benzen. 
Kvantitativní hodnocení rizika karcinogenního účinku této látky je proto součástí standardního 
postupu hodnocení zdravotních rizik z dopravy. Jelikož jde o pozdní účinek na základě dlouhodobé 
chronické expozice, nejsou hodnoceny krátkodobé maximální koncentrace a hodnocení rizika je 
založeno na kvantifikaci míry karcinogenního rizika na základě modelovaných průměrných ročních 
koncentrací.  Míra karcinogenního rizika se vyjadřuje jako individuální celoživotní pravděpodobnost 
zvýšení výskytu nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené  škodliviny. 
Výpočet této míry pravděpodobnosti (v anglické literatuře nazývaná ILCR – Individual Lifetime 
Cancer Risk) se provádí pomocí tzv. jednotky karcinogenního rizika (UCR - Unit Cancer Risk), 
udávající karcinogenní potenciál dané látky při celoživotní inhalaci z ovzduší.    

Rozptylová studie udává pro zájmové území příspěvek k průměrné roční koncentraci max. 
0,0014µg/m3. 

Je tedy zřejmé, že imisní zatížení dané lokality benzenem se pravděpodobně pohybuje 
v přijatelných hodnotách a vlastní imisní příspěvek hodnoceného záměru není významný.  
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Analýza nejistot  

Každé hodnocení zdravotních rizik je nevyhnutelně zatíženo určitými nejistotami, danými 
spolehlivostí použitých dat, referenčních hodnot, expozičními faktory, odhady chování exponované 
populace, apod. Proto je jednou z neopomenutelných součástí hodnocení rizika i popis a analýza 
nejistot, které jsou s ním spojeny, a kterých si je zpracovatel vědom. 

V daném případě hodnocení zdravotních rizik imisí škodlivin v ovzduší v okolí plánovaného 
záměru jsou nejistoty spojené jak s výchozími daty o expozici, tak i s použitými referenčními 
koncentracemi a závěry epidemiologických studií, které odrážejí současný, ještě stále neúplný stav 
poznání působení některých látek na zdraví člověka. Konkrétně se jedná hlavně o tyto oblasti:  

1/ Nejistoty spojené se vstupními daty i výstupy rozptylové studie, které vycházejí 
z předběžných podkladů, které se budou dále upřesňovat ve fázi další projektové přípravy. Nejistotou 
je též zatíženo vlastní modelování  úrovně imisní expozice. Vysoká je nejistota modelování imisních 
koncentrací suspendovaných částic, neboť současné imisní rozptylové modely  nezohledňují všechny 
emisní faktory, podílející se na výsledných imisích.   

2/ Nejistoty ve znalosti imisního pozadí v dané lokalitě. Z hlediska hodnocení celkové 
expozice imisím v ovzduší je tato nejistota nejvýznamnější.  

3/ Hodnocení expozice bylo provedeno pro běžnou populaci a konzervativní expoziční 
scénář, předpokládající trvalou expozici nejvyšším vypočteným imisním hodnotám škodlivin 
v referenčních bodech rozptylové studie situovaných u nejbližší okolní obytné zástavby. Ve vztahu 
k průměrné úrovni expozice obyvatel tedy jde o odhad expozice vědomě nadnesený, který je horní 
hranicí reálné situace. V případě hodnocených složek imisí je ovšem třeba uvažovat i s možností 
expozice obyvatel z  jiných zdrojů ve vnitřním prostředí domů a bytů.  

4/ Nejistoty vycházející z neznalosti bezpečné prahové koncentrace nepříznivých účinků 
oxidu dusičitého a suspendovaných částic PM10 a použití vztahů mezi dávkou a účinkem ze 
zahraničních epidemiologických studií. Přenesení těchto vztahů z jiného prostředí s jinou skladbou 
znečištěného ovzduší a  populace s jinými zvyklostmi může vést ke zkreslení výsledků. Je to však 
nezbytný postup, neboť použitelná tuzemská data o vztahu dávka – účinek nejsou k dispozici.   

5/ Nejistoty spojené s odvozením použitých referenčních nebo doporučených hodnot 
z databází US EPA, WHO a dalších institucí, dané současným stupněm poznání o účinku těchto látek 
na zdraví člověka, které se stále doplňuje a může vést ke změnám těchto hodnot.   

 

Shrnutí ve vztahu ke zdravotním rizik ům 

Na základě výše uvedených vyhodnocení lze považovat posuzovaný záměr z hlediska vlivů 
na zdraví obyvatel za akceptovatelný. 

 

3. Vlivy na ovzduší a klima 

Hodnocení vlivů na ovzduší bylo provedeno na základě vypracované Rozptylové studie, která 
tvoří samostatnou přílohu č. 1 tohoto oznámení. 

Jako modelové znečišťující látky jsou posuzovány: NO2, CO, PM10 a benzen. 
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Oxid dusičitý, oxid uhelnatý – představují charakteristické emise ze spalování zemního plynu 
v jednotlivých spalovacích zdrojích (kotlích) umístěných v obytných domech. Jedná se o emise 
z bodového zdroje znečišťování ovzduší. 

Oxid dusičitý, oxid uhelnatý, suspendované částice PM10 a benzen - volba těchto 
znečišťujících látek v etapě provozu souvisí s emisemi z  plošných a liniových zdrojů souvisejících 
s dopravou. V etapě výstavby je polutant suspendované částice PM10 uvažován jako charakteristická 
emise pro zemní práce. Plošný zdroj potom dále představuje pojezdy mechanismů po staveništi. 
Liniové zdroje jsou charakterizovány dopravou související s etapou výstavby. 

V rámci posouzení dopadu záměru na znečištění ovzduší byly řešeny následující stavy: 

1/ Stávající stav znečištění ovzduší v zájmovém území – 2006 

Uvedená varianta vyhodnocuje stávající stav znečištění ovzduší v zájmovém území a je 
uvedena v kapitole C.II.1 tohoto oznámení, a to pro nejbližší monitorovací body provozované v rámci 
automatického imisního monitoringu. 

2/ Fáze výstavby záměru  

Fáze výstavby vyhodnocuje příspěvek k imisní zátěži způsobený výstavbou posuzovaného 
záměru pro polutanty PM10 emitované především při zemních pracích, ale i při dopravě, dále oxidy 
dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý NO2, oxid uhelnatý CO a benzen z provozu mechanizace a 
dopravy v rámci výstavby obytných objektů. 

3/ Fáze provozu záměru – stav v  roce 2010 – Samotný příspěvek záměru  

V rámci rozptylové studie je hodnoceno znečištění ovzduší způsobené provozem bodových 
zdrojů znečišťování ovzduší, které představují spalovací zdroje pro vytápění a liniových zdrojů 
představující související dopravu. 

 

Imisní limity 

Imisní limity jsou dány zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, resp. nařízením vlády 
č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší s platností od 31. 12. 2006. V Příloze   
č. 1 je popsána přípustná úroveň znečištění ovzduší, přípustné četnosti jejich překročení a požadavky 
na sledování kvality ovzduší.  

Tabulka 25: Imisní limity 

Znečišťující látka Doba průměrování 

Hodnota imisního limitu / 

maximální povolený počet 

jejího překročení za rok 

Oxid siřičitý 1 hodina 350 µg.m-3   / 24 

Oxid siřičitý 24 hodin 125 µg.m-3   / 3 

Oxid dusičitý 1 hodina 200 µg.m-3   / 18 

Oxid dusičitý 1 rok 40 µg.m-3 

Oxid uhelnatý 
Maximální denní 

osmihodinový průměr 
10 mg.m-3 

Suspendované částice 

PM10 
24 hodin 50 µg.m-3   / 35 
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Znečišťující látka Doba průměrování 

Hodnota imisního limitu / 

maximální povolený počet 

jejího překročení za rok 

Suspendované částice 

PM10 
1 rok 40 µg.m-3 

Benzen 1 rok 5 µg.m-3 

Olovo 1 rok 0,5 µg.m-3 

 

Výsledky výpo čtu platné pro všechny zne čišťující látky 

Výpočet byl proveden pro pravidelnou síť uzlových bodů a pro 10 referenčních bodů 
umístěných v okolí posuzovaného záměru (viz. Příloha 2 Rozptylové studie). Vypočtené maximální 
krátkodobé a průměrné roční koncentrace prezentují imisní zátěž území způsobenou maximálním 
provozem investičního záměru.  

Maxima krátkodobých koncentrací nejsou nejlepší charakteristikou znečištění ovzduší daného 
místa, protože nedávají žádnou informaci o četnosti výskytu těchto hodnot. Ta závisí zejména na 
četnosti výskytu inverzí a na větrné růžici. Ve skutečnosti se nejvyšší koncentrace vyskytují jen po 
krátký čas několika hodin nebo desítek hodin během roku. Navíc jsou maxima více ovlivněná 
konfigurací zvolených elementů silnic, a proto je přesnost jejich výpočtu nižší. 

Lepší charakteristikou je průměrná roční koncentrace, která obsahuje i vliv větrné růžice 
a tedy i vliv četnosti výskytu krátkodobých koncentrací. Kromě toho je méně ovlivněna náhodnými 
skutečnostmi, takže přesnost jejího výpočtu je vyšší. Proto může být spíše považována za míru 
znečištění ovzduší v daném bodě. 

Pro interpretaci vypočtených hodnot jednotlivých polutantů je nutno zdůraznit, že se jedná o 
modelové hodnoty škodlivin. Tyto hodnoty byly vyčísleny pro nejhorší rozptylové podmínky, tzn. 
pro třídu stability ovzduší 1 a pro rychlost větru 1,5 m/s při směru větru daném v tabulce uvedené 
v kapitole č. 7 Rozptylové studie. Dále, že emise z provozu posuzovaného zdroje znečišťování 
ovzduší, byly vyčísleny na základě emisních faktorů a tudíž představují maximální možné emise. 

 

Vliv zám ěru na zne čištění ovzduší - Fáze výstavby  

Příspěvek k imisní zátěži – oxid dusičitý  

Imisní zátěž způsobená výstavbou posuzovaného záměru pro polutant oxid dusičitý – NO2, 
se pro referenční body pohybuje nejvýše do 2,0762 µg.m-3 pro maximální hodinové koncentrace pro 
bod č. 5 – Zlatá přílba - stadion. To představuje příspěvek ve výši maximálně 1,04 % imisního limitu. 
Pro roční koncentrace byl vyčíslen nejvyšší příspěvek k imisní zátěži ve výši 0,01022 µg.m-3 
v referenčním bodě č. 5 – Zlatá přílba - stadion. Vzhledem k imisním limitům se jedná o příspěvek 
0,025 % k ročnímu imisnímu limitu. 

 

Příspěvek k imisní zátěži – oxid uhelnatý 

Imisní zátěž způsobená výstavbou posuzovaného záměru pro polutant oxid uhelnatý - CO 
se pohybuje nejvýše v referenčních bodech č. 5 – Zlatá přílba - stadion do 1,5063 µg.m-3 pro 
maximální 8-mi hodinové koncentrace, což je zanedbatelné vzhledem k výši imisního limitu daného 
platnou legislativou. 
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Příspěvek k imisní zátěži - benzen 

Nejvyšší příspěvek k imisní zátěži ve fázi výstavby pro polutant benzen C6H6 byl spočten v  
referenčním bodě č. 5 – Zlatá přílba - stadion pro průměrné roční koncentrace ve výši 0,00072 µg/m3. 
Z hlediska příspěvků posuzovaného záměru k imisní zátěži ve vztahu k ročnímu aritmetickému 
průměru představuje 0,014 %. 

 

Příspěvek k imisní zátěži – suspendované částice PM10 

Nejvyšší příspěvek k imisní zátěži pro polutant suspendované částice PM10 byl spočten v 
referenčním bodě č. 5 – Zlatá přílba - stadion pro průměrné roční koncentrace ve výši 0,18332 µg/m3. 
Z hlediska příspěvků posuzovaného záměru k imisní zátěži ve vztahu k ročnímu limitu  představuje 
0,5 %.  

 

Nejvyšší příspěvek pro etapu výstavby byl vyčíslen pro polutant suspendované částice 
PM10. Tento údaj je nutno brát pouze jako orientační, neboť pro vyčíslení tohoto příspěvku 
bylo uvažováno s kumulací nejprašnějších prací - zemních prací. Zemní práce s přípravou 
území budou trvat pouze 1 měsíc z celého období výstavby. Výše příspěvků k imisní zátěži pro 
fázi výstavby pro ostatní polutanty je minimální. 

Vliv zám ěru na zne čištění ovzduší – Fáze provozu  

Příspěvek záměru k imisní zátěži – oxid dusičitý  

Imisní zátěž způsobená provozem posuzovaného záměru pro polutant oxid dusičitý – NO2, 
se pohybuje nejvýše do 0,0139 µg.m-3 pro maximální hodinové koncentrace v bodě č. 10 - Svítkov. 
To představuje příspěvek ve výši maximálně 0,007 % imisního limitu. Pro roční koncentrace byl 
vyčíslen nejvyšší příspěvek k imisní zátěži ve výši 0,00123 µg.m-3 v referenčním bodě č. 5 – Zlatá 
přílba - stadion. Vzhledem k imisním limitům se jedná o příspěvek 0,003 % k ročnímu imisnímu 
limitu. 

 

Příspěvek záměru k imisní zátěži – oxid uhelnatý 

Imisní zátěž způsobená provozem posuzovaného záměru pro polutant oxid uhelnatý - CO se 
pohybuje nejvýše v referenčním bodě č. 5 – Zlatá přílba - stadion do 0,2724 µg.m-3 pro maximální   
8-mi hodinové koncentrace, což je zanedbatelné vzhledem k výši imisního limitu daného platnou 
legislativou. 

 

Příspěvek záměru k imisní zátěži - benzen 

Nejvyšší příspěvek k imisní zátěži pro polutant benzen C6H6 byl zjištěn v referenčním bodě 
č. 5 – Zlatá přílba - stadion pro průměrné roční koncentrace ve výši 0,0012 µg/m3. Z hlediska 
příspěvků posuzovaného záměru k imisní zátěži ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru se jedná 
o příspěvek 0,0024 %.  

 

Příspěvek záměru k imisní zátěži – suspendované částice PM10 

Nejvyšší příspěvek k imisní zátěži pro polutant suspendované částice PM10 je vyčíslen 
v tabulkách pro referenční bod č. 5 – Zlatá přilba - stadion pro průměrné roční koncentrace ve výši 
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0,00002 µg/m3. Z hlediska příspěvků posuzovaného záměru k imisní zátěži ve vztahu k ročnímu 
limitu se jedná o příspěvek 0,00001 %. 

 

Shrnutí 

Vliv posuzovaného záměru „Bytová výstavba Pardubice - Svítkov" je malý a z hlediska 
ochrany ovzduší (z hlediska imisní zátěže) lze vyhodnotit tento záměr jako málo významný, který 
nezpůsobí během provozu zhoršení kvality ovzduší v posuzované lokalitě. 

 

4. Vlivy na akustickou situaci  

Hygienické limity  

Výstavba 

Dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., vyplývají následující limity nejvýše přípustných hodnot 
hladin akustického tlaku A pro chráněný vnitřní prostor staveb, chráněný venkovní prostor staveb a 
pro chráněný venkovní prostor.  

Pro obytné objekty zájmového území byly pro účely hodnocení stavu akustické situace ve 
venkovním prostředí ovlivňovaném hlukem ze stavby uvažovány tyto nejvýše přípustné hodnoty 
hluku: 

• LAeq,S = 60 dB pro dobu 6 - 7 hod 

• LAeq,S = 65 dB pro dobu 7 - 21 hod (14-ti hodinová pracovní doba) 

• LAeq,S = 60 dB pro dobu 21 - 22 hod 

• LAeq,S = 45 dB pro dobu 22 - 6 hod 

• LAeq,S = 65,3 dB pro 13 hodinovou pracovní dobu (7 - 20 hod) 

• LAeq,S = 66 dB pro 11 hodinovou pracovní dobu (7 - 18 hod) 

• LAeq,S = 66 dB pro 11 hodinovou pracovní dobu (8 - 19 hod) 

Hluk z obslužné dopravy staveniště: 

• Pro dobu 7 – 21 hod  LAeq,S = 65 dB 

 

Provoz 

Z dikce Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. vyplývají následující limity nejvýše přípustných 
hodnot hladiny akustického tlaku A pro hluk emitovaný dopravou na pozemních komunikacích 
v chráněném venkovním prostoru budov: 

• LAeq = 55 dB pro denní dobu 

• LAeq = 45 dB pro noční dobu 

Pro hluk emitovaný stacionárními zdroji a dopravou na účelových komunikacích byly pro 
účely hodnocení stavu akustické situace ve venkovním prostředí uvažovány tyto hygienické limity 
hluku v chráněném venkovním prostoru staveb: 
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• LAeq,T = 50 dB pro denní dobu 

• LAeq,T = 40 dB pro noční dobu 
 

Fáze výstavby 

Liniové zdroje hluku 

Stavební činnost je rozdělena do několika etap. Z hlediska dopravního zatížení byla 
zhodnocena jako nejnepříznivější fáze zemních prací, kde je předběžně uvažováno intenzitou cca 10 
TNA/hod s tím, že tato fáze bude trvat přibližně jeden měsíc. Staveništní doprava bude využívat 
stávající komunikaci III/32221 a dále se napojí na silnici I/2 (Pražská). 

Bodové zdroje hluku 

V jednotlivých fázích výstavby budou používány stacionární zdroje hluku, které se budou 
v závislosti na postupu výstavby přesunovat po staveništi a budou využívány po dobu nezbytně 
potřebnou. Nasazení stavebních mechanismů nepřesáhne 14 hodin denně a taktéž se nepředpokládá 
použití stavebních mechanismů v noční době, tj. od 22 do 6 hod. Použité stavební stroje a jejich počet 
v jednotlivých fázích výstavby jsou popsány v kapitole B.I.6. 

Z výsledků akustické studie ve fázi výstavby vyplývají následující závěry: 

V 1. etapě výstavby (výstavba rodinných domů ve východní části, tj. objekty H, K, M, G17, 
G18 včetně přilehlých komunikací) může být ovlivněna nová obytná zástavba, která se nachází 
východně od zájmového území. U těchto obytných objektů lze předpokládat, že hluk ze stavební 
činnosti při fázi zemních prací se bude pohybovat na hranici hygienického limitu, nebo by mohl tuto 
hranici překročit. Řešením by bylo, zkracování pracovní doby strojů používaných v blízkosti 
obytných domů, to by však vedlo k neúnosnému prodlužování stavby.  

V rámci výstavby objektů 2. etapy (výstavba řadových rodinných domů ve střední části, tj. 
objekty D, E, G11 až G16 včetně přilehlých komunikací) může docházet k překročení hygienického 
limitu hluku u objektů postavených v 1.etapě.  

Podobně v rámci výstavby objektů 3. etapy (výstavba zbývajících objektů v západní části 
kolem budoucího parku, tj. bytové domy A a řadové domy B, C, G1 až G10 včetně parku a přilehlých 
komunikací) může docházet k překročení hygienického limitu hluku u objektů postavených v 2. 
etapě. 

Pro minimalizaci hluku a zajištění příznivější akustické situace při stavební činnosti je nutné 
dodržovat doporučení uvedená v následujícím odstavci. 

 

Navržená protihluková opatření 

• Stavební práce mohou být prováděny sedm dní v týdnu v době od 6:00 do 21:00 
hodin, v době 6 – 8 a 20 – 21 hodin je vhodné provádět již méně hlučné a přípravné 
práce. 

• V rámci provádění výstavby (především v blízkosti obytné zástavby) je vhodné 
použít strojní zařízení s nižšími emisními parametry (např. kolový nakladač Volvo 
L50E, kolové rypadlo Volvo EW 140 B apod.). 

• Řidiči nákladních aut po příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě musí vypnout 
motor. 
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• Stacionární zařízení nutná pro provádění prací (el.pily, kompresor apod.) budou 
umístěna do uzavřených objektů uvnitř staveniště. Budoucí dodavatel stavby musí 
zajistit řezání dřeva pro bednění mimo staveniště. V nejnutnějším případě je možné 
použití elektrické řetězové pily, které mají výrazně nižší hlučnost než pily okružní (o 
cca 8 – 10 dB). 

• V rámci výstavby je potřebné dodržovat dostatečně dlouhé přestávky během 
hlučných operací, aby obyvatelé nejbližších objektů měli možnost větrání vnitřních 
obytných prostor. 

• Před zahájením výstavby doporučujeme, aby obyvatelé z nejblíže situovaných 
objektů byli seznámeni s délkou a charakterem jednotlivých fází výstavby. Znají-li 
občané zasažení hlukem účel a smysl hlučné činnosti, pak jejich reakce na tento hluk 
je příznivější a minimalizuje se vznikající stres a nepohoda. Vhodné by bylo 
ustanovení kontaktní osoby, na kterou by se postižení občané mohli obrátit 
s případnými žádostmi a stížnostmi. 

 

Fáze provozu 

Předmětem akustické studie ve fázi provozu je posouzení hlukového zatížení vlivem obslužné 
dopravy záměru včetně vlivu ostatní silniční dopravy a železniční dopravy. 

Pro vyhodnocení vlivu obslužné dopravy na nejbližší stávající zástavbu rodinných domů byly 
do modelu zaneseny body 1 až 3. Jsou umístěny ve výškách 3 a 5 m nad terénem ve vzdálenosti 2 m 
od fasády posuzovaných budov.  

Umístění jednotlivých výpočtových bodů v zájmovém území je uvedeno na následujícím 
obrázku: 



Bytová výstavba Pardubice - Svítkov                   Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 

- E K O L A group, spol. s r. o. - 79 

Obr. č. 8: Lokalizace výpočtových bodů v zájmovém území 

 

 

Stav v roce 2010 s provozem záměru  

Výpočtové body č. 1, 2, 3 – Stávající zástavba rodinných domů 

Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě stávající rodinné 
zástavby Svítkova při komunikaci Kostnická vlivem celkové dopravy (ostatní + obslužná) plánované 
zástavby pohybuje v rozmezí LAeq = 45,6 dB – 51,7 dB pro denní dobu. V noční době se hodnoty LAeq 

pohybují mezi 34,6 – 40,2 dB. Je tedy zřejmé, že v těchto výpočtových bodech nedojde vlivem 
celkové dopravy k překročení hygienických limitů. 

 

Výpočtové body navrhované zástavby rodinných a bytových domů (č. 4 – 14) - celkový stav se 
záměrem 

Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2010 v okolí 
nově navržených objektů pohybuje v rozmezí LAeq,T = 44,1 dB – 55,7 dB pro denní dobu. Vypočtené 
hladiny akustického tlaku A se ve výpočtovém bodě č. 12 pohybují na hranici stanovených 
hygienických limitů s uvažováním přesnosti výsledků výpočtu ± 2 dB. V ostatních výpočtových 
bodech jsou hygienické limity splněny. 

V noční době se hodnoty LAeq pohybují mezi hodnotami 32,4 dB až 44,8 dB, v některých 
případech jsou tedy na hranici hygienického limitu s uvažováním přesnosti výsledků výpočtů ± 2 dB. 

 

Navržená protihluková opatření 

• Vlivem dopravy na pozemních komunikacích je překračován hygienický limit 
v chráněném venkovním prostoru západní části navrhované zástavby, a proto je 
navržena protihluková clona podél komunikace III/32221. Jedná se o protihlukovou 
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clonu výšky 3 až 4 m, jejíž celková délka je 235 m. (viz. obrázek č. 3 v Akustické 
studii). 

 

Závěr  

Doprava 

Vlivem obslužné dopravy navrhovaného záměru nedojde k překročení hygienických limitů 
pro denní (LAeq = 55 dB ) ani pro noční dobu (LAeq = 45 dB).  

Vlivem celkové dopravní zátěže (ostatní doprava + zdrojová a cílová doprava) budou 
překračovány požadavky legislativy v chráněném venkovním prostoru při komunikaci III/32221 (v 
denní době ve výpočtovém bodě 12 a v noční době v bodech 12 a 14). 

Při umístění výše uvedené protihlukové stěny podél komunikace III/32221 budou s největší 
pravděpodobností splněny požadavky legislativy pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích  
ve všech výpočtových bodech, a to jak v denní, tak i v noční době. 

 

5. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Fáze výstavby 

Přesné množství technologické vody spotřebované při stavbě není možné specifikovat. 
Skutečná spotřeba vody bude určena na základě způsobu realizace stavby, který navrhne vybraný 
dodavatel.  

Ve fázi výstavby bude voda spotřebována především na výrobu betonových a maltových 
směsí, potřeby staveniště a ošetřování betonu ve fázi tuhnutí. Předpokládá se, že směsi budou na 
stavbu dováženy v automixech. 

Pitná voda bude spotřebována v prostorech zařízení staveniště a objem bude závislý na počtu 
pracovníků činných při výstavbě objektu, velikosti a vybavení sociálního zázemí. Potřeba požární 
vody by mohla vzniknout v zázemí stavebního dvora a bude pokryta ze zdrojů provozní vody.  

Odvedení dešťových vod ve fázi výstavby z území dotčeného stavbou nebude speciálně 
řešeno. Budou dodržována běžná technická a organizační opatření k zamezení kontaminace vody a 
půdy.  

Vznik splaškových odpadních vod ve fázi výstavby lze předpokládat v objektech sociálního 
zázemí v prostorách stavebního dvora. Na stavbě budou použita chemická WC. Odpad z chemických 
toalet bude likvidován podle použité technologie, což bude zajišťováno smluvně. Množství odpadních 
vod bude dáno počtem pracovníků. 

Podzemní voda v místě plánovaného záměru tvoří souvislý horizont podzemní vody údolní 
nivy řeky Labe. Snížení hladiny podzemní vody je zde poměrně obtížné. Podzemní voda je podle 
provedených chemických rozborů neagresivní na stavební betonové konstrukce. 

 

Fáze provozu 

Ve fázi provozu posuzovaného záměru budou vznikat splaškové odpadní vody a dešťové 
odpadní vody. Množství dešťových odpadních vod bylo odhadnuto dle rozsahu zpevněných ploch 
(20 878 m2) a ročního objemu srážek  (567 mm) na 11 838 m3/rok. 
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Záměr obytné zástavby Pardubice - Svítkov bude zásobován vodou z veřejné vodovodní sítě. 
Vodovodní řady pitné vody budou napojeny na stávající rozvodné řady. Ke všem objektům bude 
vedena samostatná přípojka vodovodu. 

Během provozu záměru budou vznikat odpadní splaškové vody v objemu adekvátním odběru 
pitné vody. Z hlediska předpokládaného znečištění budou mít odpadní vody charakter běžných 
komunálních odpadních vod. Pro tento typ odpadních vod jsou typické zvýšené koncentrace BSK5, 
NH4

+, NO3
-, NO2

-, PO4
3-. 

Kvalitativní i kvantitativní ovlivnění povrchových vod bude nevýznamné, ke kvalitativnímu 
ovlivnění podzemních vod může dojít ve fázi výstavby v případě havarijních úniků pohonných hmot, 
olejů a mazadel z dopravních či stavebních mechanismů. 

Z hlediska problematiky vod nebude mít stavba nepříznivé dopady na životní prostředí 
v daném území.  

 

6. Vlivy na p ůdu, horninové prost ředí a přírodní zdroje 
Záměr si vyžádá trvalý zábor zemědělské půdy v rozsahu 4,8774 ha. Jedná se o pozemky 

v k.ú. Svítkov: 690/1, 690/10, 633/1, 688/1, 637/1, 690/9, 684/2, 687/2, 687/3, 687/1, 684/1, 682/1, 
682/2, 683/1, 681, 680/1, 680/2, 690/8, 679/1, 676/1, 676/6, 675/19, 1294/15, 672/15, 672/1, 672/14. 
Z hlediska kvality se jedná o zábor nekvalitní zemědělské půdy zařazené do IV. třídy ochrany ZPF. 

Při výstavbě záměru dojde k zásahu do půdního a horninového prostředí, zejména při 
realizaci hrubých stavebních prací, jako jsou výkopy stavební jámy pro základy.  

Při výkopových pracích bude vytěžena zemina o objemu cca 32 180 m3, která bude z části 
zpětně využita na zásypy a terénní úpravy posuzovaného záměru. Na skládku bude odvezena až jinak 
nevyužitelná zemina. 

V rámci realizace posuzovaného záměru nebudou dotčeny žádné pozemky PUPFL. 

Stavbou nedojde k dotčení ložiska vyhrazených či nevyhrazených nerostů, ani k vyvolání 
sesuvných pohybů.  

Kontaminace zemin ve fázi provozu záměru se nepředpokládá. 

Únikem pohonných a mazacích látek ve fázi výstavby záměru může dojít ke znečištění půdy a 
horninového prostředí. Toto nebezpečí lze minimalizovat zabezpečením strojů proti úniku ropných 
látek, preventivní a pravidelnou údržbou veškeré mechanizace, modernizací strojového parku a 
dodržováním bezpečnostních opatření při manipulaci s těmito látkami. 

 

7. Vlivy na faunu 
Z faunistického hlediska není lokalita ničím výjimečná. Druhy živočichů zjištěné na lokalitě 

navrhovaného záměru odpovídají typickému složení fauny žijící na městských okrajích. Ze 
vzácnějších druhů by se v těchto společenstvech mohla vyskytovat konopka obecná (Carduelis 
canabina) či ohrožená koroptev polní (Perdix perdix), nicméně tyto druhy nebyly v rámci průzkumu 
zaznamenány. Druhy zvláště chráněné dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zde zjištěny nebyly. 

Realizace obytného souboru bude mít vliv na populaci živočichů v zájmovém území. Jedná se 
zejména o živočichy, kteří přicházejí na pole za potravou, popř. zde hledají útočiště. Pro tyto 
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živočichy je v okolí dostatek stanovišť pro jejich přesídlení. Jedná se však o živočichy v příměstském 
prostředí běžné, a proto nepředpokládáme vliv na faunu za významný. 

Na základě těchto údajů, lze předpokládat, že posuzovaný záměr nebude mít významný vliv 
na populace živočichů žijících v zájmovém území.  

 

8. Vlivy na flóru 
Zájmové území se nachází v prostředí člověkem zcela pozměněném. Jedná se o extenzivně 

obhospodařované pole. Na základě botanického průzkumu byla prokázána přítomnost běžné vegetace 
(převážně chudší vegetace s plevely a ruderály) bez větší floristické hodnoty. Druhy chráněné dle 
vyhlášky č. 395/1992 Sb. nebyly na lokalitě zjištěny.  

Na dotčených pozemcích byl učiněn dendrologický průzkum. Na řešeném území se nachází 
převážně: dub letní (Quercus robur), vrba bílá (Salix alba) a bříza bělokorá (Betula pendula). 
Hodnotnějšími dřevinami jsou dlouhověké duby letní (Quercus robur). V jižní části řešeného území 
se nachází mladý porost borovic lesních (Pinus sylvestris) a bříz bělokorých (Betula pendula). 

 

Návrh dřevin ke kácení  

Návrh dřevin ke kácení vychází z navrženého architektonického řešení území. V severní části 
v blízkosti stávajících dřevin je navrhována okružní dopravní komunikace. Mezi komunikací  
a navrhovanou zástavbou bude ponechán pás zeleně. Zde budou zachovány stávající hodnotné 
dřeviny – převážně perspektivní, dlouhověké duby letní.  

Ke kácení jsou určeny dřeviny jednak z důvodu kolize s navrhovanou komunikací a jednak 
z hlediska jejich špatného zdravotního stavu. Jedná se především o vrby bílé (Salix alba) s rozpadající 
se korunou.   

Celkem bude odstraněno 20 jedinců. 

Ponechávané dřeviny v blízkosti navrhované komunikace budou důsledně chráněny při 
stavební činnosti dle ČSN DIN 839061 o Ochraně stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 
činnostech.  

 

Zahradně – architektonické úpravy  

Zahradně architektonické úpravy vychází ze samostatné studie zpracované za tímto účelem 
(Turba, 2006). 

Vymezení ploch zeleně bylo dáno celkovým architektonickým řešením území. Zeleň bude 
navržena jednak jako doprovodná vegetace komunikací, a to doprovod hlavní komunikace vedoucí 
směrem východo-západním, dále pak jako zeleň obytných zón jednotlivých ulic. Od okolí je území na 
severní hranici vymezeno zeleným pásem, který vhodně propojí navazující území na navrhovanou 
zástavbu rodinných domů. Dominantní je navrhovaná plocha zeleně  „centrální park“ v severozápadní 
části území a menší parkově upravená plocha zhruba uprostřed řešeného území. 

 
Doprovodná zeleň komunikací 

Hlavní – „páteřní“ alej lemující komunikaci protínající řešené území ve východo-západním 
směru bude tvořena ze vzrůstných dřevin. Rozteč jednotlivých stromů bude dostatečná (12 m) pro 
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vytvoření funkčního stromořadí. Vysazeny zde budou např. Fraxinus excelsior (jasan ztepilý), nebo 
Tilia platyphyllos (lípa velkolistá). Alej bude vysazena jako jednořadá vzhledem k návrhu trasování 
sítí technického vybavení v „zelených pásech“ jižně od páteřní silniční komunikace, kde jsou též 
navrženy osvětlovací tělesa o výšce cca 7 m. Vhodnějším řešením je tedy zde vysadit nižší zapojené 
výsadby keřů, které oddělí pěší komunikaci od komunikace pro motorová vozidla. Keře zde nebudou 
bariérou pro rozhled při jízdě dopravním prostředkem, ale zabrání možnosti přímého vstupu do 
vozovky. 

Nasazení koruny alejových stromů na páteřní komunikaci bude min. 4 m nad zemí tak, aby 
byla zajištěna podjezdná výška korun stromů. Zabrání se tím i budoucímu možnému poškozování 
korun stromů vyššími automobily. 

Zelený pás lemující severní hranici území – šířka 6 až 8 m, bude tvořen jednak ponechanými 
stávajícími dřevinami; bude dále doplněn o výsadbu středně vzrůstných stromů (průměr koruny 
v dospělosti 8 - 10 m). Území severně od řešené lokality není v současné době zdrojem hluku, 
znečištění, či jinak negativně neovlivní navrhovanou zástavbu. Pás zeleně zde bude tedy sloužit 
primárně jako vegetační doprovod navržené komunikace, význam jako izolační zeleň zde nebude tak 
významný. 

Jednotlivé ulice jsou doplněny o aleje středně vzrůstných dřevin  např. Sorbus aria cv. (jeřáb 
muk), Pyrus calleryana ‚Chanticleer‘ (hrušeň),  Prunus serrulata cv. (třešeň sakura) a další druhy. 

 
Centrální park 

Dominantní plochou pro řešení vegetace je část území elipsovitého tvaru nacházející se 
v severozápadní části území - „Centrální park“. Jedná se o plochu 9 557 m2 včetně komunikací  
a dětského hřiště.  

Navrženy k výsadbě zde budou dřeviny odpovídající stanovištním podmínkám. Druhově se 
bude jednat např. o tyto dřeviny: Quercus robur (dub letní), Quercus palustris (dub bahenní), 
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý), Tilia cordata (lípa srdčitá), Tilia platyphyllos (lípa velkolistá), 
Acer platanoides (javor mléč), Acer campestre (javor babyka), Prunus padus (střemcha obecná) a 
další druhy. 

 
Dětské hřiště 
V blízkosti dětského hřiště nebudou vysazovány keře jedovaté, či keře s trny či ostny. 

 
Pobytové trávníky 

Odpočinková funkce centrálního parku bude zajištěna navrženými pobytovými trávníky. 
Podmínkou je dostatečně udržovaný rekreační trávník s pravidelně prováděnou sečí. Travnaté plochy 
budou sloužit pro volný pohyb osob, občasné míčové hry, či posezení na trávníku. 
 

Výměry ploch zeleně 

Plochy soukromé zeleně .......................................................................... 39 107 m2 
Plochy veřejné zeleně .............................................................................. 23 569 m2 

Počet vysazovaných vzrostlých (alejových) stromů ............................... 280 ks 
Dětská hřiště……………………………………………………………..365 m2 
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Dřeviny doporučené k výsadbě 
Acer campestre (javor babyka, babyka obecná) - sušší stanoviště  
Acer platanoides (javor mléč)  
Alnus glutinosa (olše lepkavá)  
Carpinus betulus (habr obecný) - sušší stanoviště  
Cerasus avium (třešeň ptačí) - sušší stanoviště  
Corylus avellana (líska obecná) - sušší stanoviště  
Crataegus monogyna (hloh jednosemenný, hloh jednoblizný)  
Euonymus europaeus (brslen evropský)  
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)  
Padus avium (střemcha obecná)  
Populus alba (topol bílý, linda)  
Populus nigra (topol černý) - pouze na níže položených, často zaplavovaných stanovištích  
Quercus robur (dub letní)  
Swida sanguinea (svída krvavá)  
Tilia cordata (lípa malolistá, lípa srdčitá) - sušší stanoviště  
Ulmus laevis (jilm vaz)  
Ulmus minor (jilm habrolistý, jilm ladní) - sušší stanoviště  
Viburnum populus (kalina obecná)  

Dřeviny, které by měly obvykle převládat ve stromovém patře, jsou podtrženy.  

Závěr:  

Lze konstatovat, že dotčená lokalita není z botanického hlediska nikterak významná, 
vyskytuje se zde chudší vegetace s plevely a ruderály bez větší floristické hodnoty a běžné druhy 
dřevin, jejichž skladba odpovídá přirozeným podmínkám lužních poloh v okolí Labe. Realizací 
záměru nebude dotčeno floristicky cenné území. Na základě všech skutečností lze záměr 
z botanického hlediska považovat za akceptovatelný.  

 

9. Vlivy na ekosystémy 
V podstatě každý zásah do stávající zeleně v území má určitý dopad do ekosystému daného 

území. Realizací záměru dojde k likvidaci neudržované bylinné vegetace a k likvidaci bylo navrženo 
celkem 20 stromů. Jedná se převážně o dub letní (Quercus robur), vrba bílá (Salix alba) a břízu 
bělokorou (Betula pendula). V severní části území v blízkosti stávajících dřevin je navrhována 
okružní komunikace. Mezi komunikací a navrhovanou zástavbou bude ponechán pás zeleně a budou 
zde zachovány stávající hodnotné dřeviny. Jde převážně o perspektivní jedince dubu letního (Quercus 
robur). 

Uvedené negativní vlivy budou dostatečně kompenzovány náhradními výsadbami v rámci 
sadových úprav. Nově vysazená vegetace bude vybrána tak, aby mohla plnit své přirozené funkce. 
Mezi vysazenými dřevinami budou dominovat především: jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), jasan 
úzkolistý (Fraxinus angustifolia subsp. danubialis), topol černý (Populus nigra) a dub letní (Quercus 
robur). 
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Zcela jiný typ ekosystémů se nachází v severní části území, kde se nachází stávající tok Labe, 
který je i funkčním nadregionálním biokoridorem. Vyskytují se zde rozmanitá stanoviště, z nichž je 
asi nejcennějším mokřad s potokem přitékající od Svítkova.  

Navrhovaná obytná zástavba bude realizována v dostatečném odstupu od těchto stanovišť, a  
proto nepovažujeme vliv záměru na ekosystémy za významný. 

 

10. Vlivy na krajinný ráz, ÚSES a VKP 
Posuzovaná lokalita se nalézá v katastrálním území Svítkov. Řešená plocha navazuje z 

východu na zástavbu rodinných domů, z jihu pak je ohraničena nezastavěnou plochou. Ze severní 
strany ohraničuje území lesní pozemek a ze západu ohraničuje zájmové území stávající komunikace 
III/32221. 

Zájmové území lze charakterizovat jako kulturní, člověkem významně přeměněnou krajinu. 
Za přírodě blízké území lze považovat území nacházející se severně od posuzovaného záměru. Jedná 
se o zmíněný lesní pozemek a nadregionální biokoridor Labe. Nadregionální biokoridor Labe se 
vyznačuje rozmanitými biotopy, z nichž je nejcennější asi prostor mokřadu, kde byly nalezeny četné 
zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin. 

Záměrem dojde k zásahu do stávající krajiny, avšak vzhledem k funkčnímu potenciálu této 
lokality lze tento zásah považovat za přijatelný. V krajině zůstanou i nadále bez zásahu zachovány 
stabilizační prvky, které tvoří kostru ekologické stability.  

Pro posouzení vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz a estetické charakteristiky území je 
podstatné hodnotit záměr dle určujících objektivních faktorů krajinného rázu území. Při hodnocení 
vlivů záměru na krajinný ráz byla vzata v úvahu následující hlediska: 

• Vliv na estetické kvality území a krajinný ráz  

Architektonické řešení objektů je uzpůsobeno tak, aby v co největší míře vyhovovalo svým 
obyvatelům a zároveň nepůsobilo rušivým dojmem na širší okolí nové výstavby a obytný soubor 
vhodně dotvářel rozrůstající se městský okraj. 

V těsné blízkosti se již nachází zástavba městské části Pardubice - Svítkov a záměr tedy 
nebude cizorodým funkčním prvkem západní části města. 

Vlivy navrženého obytného souboru na estetické kvality území je možno pokládat za 
příznivé. Současná hodnota krajinného rázu nebude nijak snížena a záměr bude nenásilně začleněn do 
stávající zástavby.  

Výrazné změny lokální morfologie terénu se nepředpokládají.  

• Vznik nové charakteristiky území 

Výstavba záměru na místě stávající zemědělsky nevyužívané půdy vtiskne území z lokálního 
pohledu nový charakter.  

Cílem záměru je vytvoření příjemného prostředí pro bydlení i trávení volného času. 
Jednotlivé objekty obytné zástavby spolu vytváří urbanizovaný celek s velkou parkovou plochou 
umístěnou v centrální části území a zpevněnou plochou pro rekreační sporty a také dětské hřiště.  

• Narušení stávajícího poměru krajinných složek 

Výstavbou bude dotčena rozrůstající se okrajová část města, nedojde tedy k výraznému 
narušení poměru krajinných složek. 
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• Narušení vizuálních vjemů 

Vzhledem k obdobnému charakteru zástavby, která se nachází v blízkém okolí nebude nově 
realizované záměr vytvářet nový prvek v blízkých pohledech. 

• Dálkové pohledy 

Vzhledem k hmotovému ztvárnění záměru i výškovému začlenění v rámci městského okraje 
lze konstatovat, že v souvislosti s výstavbou záměru nebude narušena silueta dané části Pardubic.  

Závěrem lze konstatovat, že navrhovaná výstavba svým architektonickým řešením přispěje k 
dotvoření a rozvoji města a nebude působit v krajině nikterak rušivě.  

Navrhovaným záměrem nedojde k zásahu do územního systému ekologické stability ani 
významného krajinného prvku. 

 

11. Vlivy na zvlášt ě chrán ěná území, p řírodní parky a NATURA 
2000 
V blízkosti navrhovaného záměru se nenacházejí žádná zvláště chráněná území, přírodní 

parky, ptačí oblasti a evropsky významné lokality. Záměrem nebudou tato území ani jejich ochranná 
pásma dotčena, k jejich ovlivnění nedojde. 

Na základě stanoviska č. j. 10018/2007/OŽPZ/Le Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 
6.3.2007 lze vyloučit významný vliv předloženého projektu na evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti stanovené příslušnými vládními nařízeními.  

 

12. Vliv na kulturní památky a hmotný majetek 
Město Pardubice má dlouholetou kulturní a historickou tradici. Nachází se zde řada 

kulturních památek, převážně však v historickém centru města. Navrhovaná výstavba předpokládá 
realizaci obytného souboru na jihozápadním okraji Pardubic Svítkova. V blízkosti této lokality se 
nenachází žádné kulturní památky a záměrem tudíž nedojde k jejich negativnímu ovlivnění. Záměrem 
nebude ovlivněna městská památková rezervace města Pardubice. 

Plánovaný záměr spadá do II. archeologické zóny (s možností archeologických nálezů), 
z čehož vyplývá, že je nutné tento záměr oznámit příslušnému orgánu památkové péče a umožnit 
provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.  

V dotčené oblasti nebudou prováděny žádné demolice ani přeložky inženýrských sítí. 
Posuzovaný záměr nebude mít vliv na hmotný majetek. 

Při stavbě inženýrských sítí budou dotčeny následující pozemky: 633/2, 637/2, 688/7, 687/1, 
683/1, 680/2, 699/6, 645/14, 645/11, 645/9, 646/32, 646/3,  646/22, 688/8, 688/2, 645/14, 699/7, 
653/31, 699/1, 667/1, 699/3, 690/7, 516/6, 549/1 v k.ú. Svítkov. 

Staveništní doprava bude vedena po stávajících komunikacích, provozem stavby nedojde k  
omezení provozu na veřejných komunikacích.  
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2. Rozsah vliv ů vzhledem k zasaženému území a populaci 
Vliv záměru z hlediska velikosti ovlivněného území je lokální. Bude dotčena zemědělská 

půda, v současné době neobdělávaná, zarostlá chudší vegetací s plevely a ruderály bez větší 
floristické hodnoty. Na pozemku dotčeném stavbou se nenacházejí žádné objekty vyžadující 
odstranění. Odstraněny budou pouze stávající dřeviny. Jedná se o 20 stromů, které byly dle 
dendrologického průzkumu zařazeny do kategorie dřevin průměrných, narušených nebo velmi 
poškozených. 

Realizace záměru bude znamenat zanedbatelné zvýšení znečištění ovzduší, které nebude 
překračovat maximální přípustné znečištění.  

Obslužná doprava záměru není rozhodujícím zdrojem hluku v území a samotná splňuje 
hygienické limity v denní i noční době. 

Navrhovaný záměr dodržuje přípustné využití území a je v souladu s Územním plánem města 
Pardubice. 

Hodnocené vlivy záměru „Bytová výstavba Pardubice – Svítkov“  na životní prostředí 
mají lokální charakter, a to jak z hlediska zasaženého území, tak i populace. Realizací záměru 
nedojde k zásadní změně poměrů v území, které by výrazně ovlivnily míru jeho zatížení. 

 

 

3. Údaje o možných významných nep říznivých vlivech 
přesahujících státní hranice 

Předkládaný záměr nebude představovat nepříznivý vliv přesahující státní hranice. 

 

 

4. Opatření k prevenci, vylou čení, snížení, pop řípadě kompenzaci 
nepříznivých vliv ů 

Fáze příprav 

• Při výběrovém řízení na dodavatele stavby by mělo být bráno jako jedno ze srovnávacích 
měřítek i specifikování garancí na minimalizaci negativních vlivů v době výstavby a na 
celkovou délku trvání výstavby. 

• Celý proces výstavby je nutno organizačně zajistit tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody. 

• Postup a organizaci výstavby připravit tak, aby byl maximálně omezen počet výjezdů ze 
stavby a pohyb vozidel a stavební techniky, a aby byl prováděn v maximální míře pouze na 
staveništi. 

• Před uvedením záměru do provozu musí být zpracovány a předloženy ke schválení požární a 
havarijní řády. 

• K odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu je nutný souhlas příslušného orgánu státní 
správy dle ustanovení § 9 zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění.  
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• Při plánování stavby je třeba preferovat používání moderních stavebních mechanismů se 
sníženou emisí znečišťujících látek do ovzduší. 

• Při výběru dodavatele strojního zařízení pro stavební práce je nutno se řídit požadavky na 
minimální hlučnost použitých mechanismů tak, aby jejich činnost při výstavbě nezpůsobila 
zhoršení akustické situace a překročení hygienických limitů.  

• Před zahájením výstavby doporučujeme, aby obyvatelé z nejblíže situovaných objektů byli 
seznámeni s délkou a charakterem jednotlivých fází výstavby. Znají-li občané zasažení 
hlukem účel a smysl hlučné činnosti, pak jejich reakce na tento hluk je příznivější a 
minimalizuje se takto vznikající stres a nepohoda. Vhodné by bylo ustanovení kontaktní 
osoby, na kterou by se postižení občané mohli obrátit s případnými žádostmi a stížnostmi. 

 

Fáze výstavby 

• Musí být zajištěno dopravní značení v prostoru výjezdů ze staveniště a je nutno zajistit 
bezpečnost provozu na stávajících komunikacích. 

• V době výstavby je nutné z důvodu snížení prašnosti zajistit pravidelné skrápění staveniště, 
provádět důsledné čištění mechanismů vyjíždějících ze stavby, zamezit úniku 
přepravovaného materiálu jeho zakrytím na vozidlech, zajistit udržování pořádku na 
staveništi a jeho oplocení. 

• Na staveništi nesmí být pálen odpad. 

• Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 
veřejných komunikací (zemina, bet. směs). U výjezdu ze staveniště situovat zpevněnou 
plochu pro mechanické očištění vozidel.  

• Dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím 
využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení 
komunikací do původního stavu.  

• Věnovat zvýšenou pozornost technickému stavu dopravních a stavebních mechanismů z 
hlediska jejich ekologické nezávadnosti a v tomto směru realizovat jejich periodické 
kontroly. 

• Zajistit vhodné sorpční prostředky k likvidaci eventuálních havarijních úniků ropných látek 
z dopravních prostředků. 

• Provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 

• V prostoru stavby nebudou skladovány pohonné hmoty a maziva. Nutnou manipulaci s nimi 
zde nutno omezit na minimum. 

• Bude-li to možné, používat místo paliv a maziv ropného původu snáze odbouratelné 
ekvivalentní bioprodukty. 

• V případě kontaminace půdy či horninového podloží je třeba znečištěnou zeminu odtěžit a 
příslušným způsobem sanovat. 

• V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou 
a vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích 
předpisů. 

• Při realizaci stavby respektovat ČSN související s požární ochranou. 

• V době 6 – 8  a 20 – 21 hodin provádět již méně hlučné a přípravné práce. 
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• V rámci provádění výstavby (především v blízkosti obytné zástavby) je vhodné použít strojní 
zařízení s nižšími emisními parametry (např. kolový nakladač Volvo L50E, kolové rypadlo 
Volvo EW 140 B apod.). 

• Řidiči nákladních aut po příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě musí vypnout motor. 

• Stacionární zařízení nutná pro provádění prací (el.pily, kompresor apod.) budou umístěna do 
uzavřených objektů uvnitř staveniště. Budoucí dodavatel stavby musí zajistit řezání dřeva pro 
bednění mimo staveniště. V nejnutnějším případě je možné použití elektrické řetězové pily, 
které mají výrazně nižší hlučnost než pily okružní (o cca 8 – 10 dB). 

• V rámci výstavby je potřebné dodržovat dostatečně dlouhé přestávky během hlučných 
operací, aby obyvatelé nejbližších objektů měli možnost větrání vnitřních obytných prostor. 

• Celý proces výstavby zajistit organizačně tak, aby maximálně omezoval možnost narušení 
faktorů pohody, vyloučení výstavby v nočních hodinách. 

• Provozovatel stavby je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s 
nimi dle § 39, odst. 1, zákona č. 185/2001 Sb. a v případě produkce více než 50 kg 
nebezpečného nebo 50 t ostatního odpadu posílat každoročně hlášení o produkci odpadů 
příslušnému úřadu dle § 39, odst. 2. 

• Musí být zpracován podrobný plán nakládání s odpady. Jde zejména o upřesnění množství a 
druhu odpadu vznikajícího při výstavbě, včetně navržení prostoru pro shromažďování 
odpadů. Je třeba preferovat recyklaci a třídění odpadů, avšak za předpokladu minimalizace 
přímých (hluk, prach) i nepřímých (obslužná doprava) negativních vlivů spojených s touto 
činností. 

• Nutná kácení stromů provádět v období vegetačního klidu (říjen až březen) a mimo hnízdní 
období (duben – červenec). 

• Bude nutno účinně chránit dřeviny nacházející se v blízkosti staveniště před možným 
poškozením různými technickými opatřeními (oplocení, bednění atd.). 

• V případě, že bude nutné vést výkopy (např. pro sítě) mezi stromy, bude třeba dodržet 
ochranná opatření  podle ČSN 83 9061. 

 

Fáze provozu 

• Dodržovat schválené havarijní řády. 

• Zajistit vhodné sorpční prostředky k likvidaci eventuálních havarijních úniků ropných látek 
z dopravních prostředků. 

• Veškeré dešťové a splaškové vody odcházející z areálu musí splňovat podmínky předepsané 
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění a schválený kanalizační řád. 

• V období provozu záměru je třeba minimalizovat vznik odpadů. 

• Ve fázi provozu je třeba preferovat recyklaci a třídění odpadů, avšak za předpokladu 
minimalizace přímých (hluk, prach) i nepřímých (obslužná doprava) negativních vlivů 
spojených s touto činností. 
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5. Charakteristika nedostatk ů ve znalostech a neur čitosti, 
které se vyskytly p ři specifikaci vliv ů 
 

Hluk a ovzduší 

Neurčitost plyne ze současných znalostí a stanovení koeficientů pro výpočet intenzit 
a přerozdělení dopravy. Z toho plynou nejistoty ve výpočtech, které jsou založeny na těchto odhadech 
intenzit dopravy (tj. akustická a rozptylová studie). 

Faktorem, který omezuje přesnost matematického modelování, je i výhled předpokládaného 
provozu na komunikační síti, kdy je obecně odhadována technologická úroveň vozového parku a jeho 
emisní parametry na základě současných technologií a trendů obměny vozového parku v České 
republice.  

Pro hodnocení příspěvku k imisní zátěži ovzduší posuzovaným záměrem je nutno konstatovat 
následující: Modelové hodnoty škodlivin byly vyčísleny pro nejhorší rozptylové podmínky (tzn. pro 
třídu stability ovzduší 1 a pro rychlost větru 1,5 m/s). Výpočty jsou tedy na straně bezpečnosti. 

 

Fauna, flóra  

Provedené průzkumy na jaře roku 2007 dle názoru zpracovatele oznámení poskytují 
dostatečný přehled o fauně a flóře daného území. Průzkumy potvrzují, že se v daném území 
nevyskytují cenné druhy rostlin a živočichů, které by vyžadovaly speciální pozornost. 

 

Hodnocení rizik 

Při interpretaci závěrů, tj. charakteristiky kvalitativních i kvantitativních rizik existují 
nejistoty, které byly použity v konkrétním systému odhadu zdravotních rizik. Tyto nejistoty vyplývají 
z: 

• vstupních dat, tj. dat o složení dopravního proudu včetně intenzit na jednotlivých 
komunikacích, 

• použití modelů výpočtu emisí a výpočtu rozptylu znečišťujících látek v atmosféře, 

• použití dat o konfiguraci terénu, 

• použití epidemiologických dat charakterizující vztah dávky a účinku ze zahraničních 
studií publikovaných WHO a EC.   
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
Vlastní posuzovaný záměr je řešen v jediné variantě.  

Dále jsou řešeny jednotlivé časové horizonty stavů v území, které nejsou v pravém slova 
smyslu variantami. Tyto stavy však dávají dobrý přehled o celkovém stavu životního prostředí 
v jednotlivých letech a o samotném příspěvku záměru k těmto předpokládaným stavům.  

 

V oznámení a v jednotlivých přílohách jsou proto hodnoceny následující základní stavy: 

• Stávající stav (rok 2006) 

• Fáze výstavby záměru (04/2008 – 04/2011) 

• Stav v roce 2010 – Kompletní náplň území se záměrem „Bytová výstavba Pardubice – 
Svítkov“ 

• Stav v roce 2010 – Samotný příspěvek záměru „Bytová výstavba Pardubice – Svítkov“ 

 

Konkrétní vyhodnocení vlivů jednotlivých stavů na životní prostředí je předmětem 
předchozích kapitol. Ve stručnosti lze konstatovat následující: 

Realizace záměru nebude představovat významné zhoršení životního prostředí. U 
jednotlivých složek životního prostředí nedojde při dodržení navržených opatření v důsledku 
výstavby a provozu obytného souboru k výrazným negativním změnám ani k překročení únosné míry 
zatížení. 
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ZÁVĚR 
 

Předkládané oznámení záměru „Bytová výstavba Pardubice – Svítkov“ bylo zpracováno dle 
přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Oznámení se zabývá vymezením 
vlivů výstavby a provozu obytného areálu v k.ú. Svítkov na životní prostředí a hodnocením záměru 
z hlediska ekologické únosnosti prostředí.  

Ze zpracování oznámení záměru vyplynuly následující závěry: 

• Cílem záměru je vybudovat obytný soubor s novou uliční sítí včetně nových inženýrských sítí 
a zeleně. 

• Plánovaná stavba se uskuteční na pozemcích, které jsou zařazeny jako ZPF nebo ostatní 
plocha. Plánovanou výstavbou obytného souboru nebudou dotčeny pozemky PUPFL. 

• Obytný soubor se bude skládat ze 165 rodinných domů  (109 řadových, 18 dvojdomů a 38 
samostatně stojících) a 9 bytových domů (každý obsahuje 7 bytů). 

• Součástí jednotlivých objektů budou parkovací stání (celkem se jedná o 328 parkovacích 
stání). 

• Vytápění obytného souboru (bytové domy a rodinné domy) bude zajištěno plynovými kotli na 
zemní plyn.  

• Pozemky dotčené záměrem patří do ZPF. Bude docházet k záboru ZPF v rozsahu cca 4,87 ha. 
Stavbou inženýrských sítí bude dotčeno ochranné pásmo lesa. 

• Plánuje se realizace vodovodní a kanalizační přípojky. Nepříznivý vliv výstavby a provozu 
záměru na povrchové a podzemní vody se neočekává. 

• Rozptylová studie uvádí, že provoz obytného souboru bude k imisním koncentracím v okolí 
přispívat velmi malým dílem – na kvalitě ovzduší v oblasti se prakticky neprojeví.  

• Akustická studie pro daný záměr (příloha č. 2) dokládá, že obslužná doprava záměru nebude 
významným zdrojem hluku v území. Hygienický limit pro hluk z obslužné dopravy záměru 
bude splněn. 

• Stavba se nedostane do střetu se zájmy ochrany přírody a krajiny zásahem do zvláště 
chráněných území, VKP, přírodního parku. 

• Záměr nebude mít nepříznivý vliv na stávající ÚSES. 

• Na základě zoologického průzkumu lokality nebudou záměrem ovlivněny žádné zvláště 
chráněné druhy živočichů dle Vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Rovněž nedojde 
k nepříznivému ovlivnění fauny v řešeném území. 

• Při botanickém průzkumu nebyly v předmětném území zjištěny žádné zvláště chráněné druhy 
rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Zájmové území není z botanického 
hlediska příliš hodnotné a realizací záměru nebude ohrožena rostlinná diverzita. 

• Příprava území pro výstavbu si vyžádá kácení max. 20 stromů, jedná se zejména o jedince 
vrby bílé (Salix alba), břízy bělokoré (Betula pendula) a dubu letního (Quercus robur). 
V rámci realizace výstavby budou zachováni hodnotní jedinci dubu letního (5 ks), břízy 
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bělokoré (1 ks), borovice lesní (1 ks) a růže šípkové (1 ks). V souladu se zákonem č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění bude podána žádost o povolení ke 
kácení. 

• Po dokončení stavebních prací jsou navrženy sadové úpravy. Dominantní bude navrhovaná 
plocha zeleně nazvaná jako „centrální park“ v severozápadní části území a menší parkově 
upravená plocha zhruba uprostřed řešeného území. 

• Realizace obytného souboru nebude představovat negativní zásah do krajinného rázu. 

• Záměr bude oznámen příslušnému orgánu památkové péče a případně bude umožněno 
provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

• Stavba nepředstavuje významné riziko pro zdraví obyvatel. 

• Celkově lze vyhodnotit záměr „Bytová výstavba Pardubice – Svítkov“ jako únosný z hlediska 
vlivů na životní prostředí 

 

 
Investiční záměr „Bytová výstavba Pardubice – Svítkov“ lze při 

respektování navrhovaných opatření doporučit k realizaci. 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

Fotodokumentace 

Výkresová část 

Výkres č. 1 – Celková situace stavby 

Výkres č. 2 – Širší vztahy 
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Obr. č. 9: Prostor pro plánovanou výstavbu bytových a rodinných domů 

 

 

Obr. č. 10: Stávající náletová zeleň v posuzovaném území 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
 

Oznámení je zpracováno pro záměr „Bytová výstavba Pardubice – Svítkov“. 

Obytný komplex bude situován na zemědělsky neobhospodařovaných pozemcích v k.ú. 
Svítkov. 

Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění do kategorie II (tj. záměry vyžadující zjišťovací řízení), pod pořadové číslo 
10.15 – „Záměry podle přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní 
hodnoty v příloze uvedeny “. Záměr je podlimitní k těmto bodům přílohy č. 1, kategorie II., zákona č. 
100/2001 Sb. v platném znění: 

− 1.3 Vodohospodářské úpravy nebo jiné úpravy ovlivňující odtokové poměry (např. 
odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnicko-technická 
meliorace, atd.) na ploše od 10 do 50 ha, 

− 1.9 Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních 
obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové 
kanalizace o průměru větším než 500 mm, 

− 3.7 Produktovody pro dopravu plynu, ropy, páry a dalších látek o délce větší než 5 
km a průměru 300 – 800 mm (včetně dálkových vodovodů), 

− 9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II 
třídy.  

Navržený obytný soubor se skládá celkem ze 165 rodinných domů, z nichž je 109 řadových, 
18 dvojdomů a 38 samostatně stojících. Dále je plánována výstavba 9 bytových domů, nové uliční 
sítě, inženýrských sítí a nezbytných sadových úprav s velkou parkovou plochou. Jednotlivé objekty se 
liší architektonickým řešením a počtem podlaží. Bytové domy jsou třípodlažní, rodinné domy mají 
dvě nadzemní patra. 

V rámci oznámení byly identifikovány možné významné vlivy na životní prostředí, které 
souvisejí s realizací posuzovaného záměru. Jsou to především: 

• znečištění ovzduší, 

• hluková zátěž. 

Pro tyto faktory byly zpracovány samostatné studie, které jsou přílohou oznámení. Ostatní 
vlivy byly hodnoceny v rámci textové části oznámení.  

Vlastní záměr je řešen v jedné variantě. 

Doprava 

Komunikační dostupnost navrhované lokality zástavby je možno charakterizovat jako velmi 
dobrou, s vazbou na komunikaci III/32221 a dále i na komunikaci č. I/2 (Pražská). V rámci realizace 
výstavby obytného souboru bude vybudována i místní komunikace, která bude tvořit páteřní 
obslužnou komunikaci území a na kterou budou napojeny i další místní komunikace. 

Dostupnost navrhovaného obytného souboru prostředky hromadné dopravy je dobrá a je 
zprostředkována autobusovými linkami MHD Pardubice. Navrhovaný obytný soubor je dostupný 
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také železniční dopravou. Vlaková zastávka Pardubice -  Svítkov se nachází v severní části území 
v krátké docházkové vzdálenosti.  

Součástí obytného komplexu budou rovněž parkovací stání umístěná před jednotlivými 
rodinnými a bytovými domy nebo v garážích jednotlivých rodinných domů. Celkem je plánováno 293 
odstavných stání a 35 krátkodobých parkovacích stání.  

V souvislosti s dlouhodobými stáními se předpokládá vyvolané dopravní zatížení v rozsahu 
cca 468 pohybů OA/24 hod, 35 krátkodobých stání vyvolá 70 pohybů OA/24 hod. Dále je nutno 
započítat na komunikaci A1 i tranzitní pohyb vozidel z navazujících stávajících obytných bloků – 
odhadem cca 100 voz./24 hod. Celkem ze záměru se tedy jedná o 538 pohybů/24 hod. 

 

Územní plán 

Posuzovaný záměr se týká katastrálního území Svítkov, které je součástí řešeného území 
Územního plánu města Pardubice. 

Uvedený záměr je v souladu s ÚP města Pardubice (viz. kapitola H ). 

 

Půda 

Soubor bytových a rodinných domů je navržen na celkové ploše 4,8774 ha. Pozemky dotčené 
výstavbou jsou zařazeny jako ZPF (4. třída ochrany – BPEJ 3 21 10, 3 21 12, 3 22 10) a ostatní 
plocha. 

Při výkopových pracích bude vytěžena zemina o objemu cca 32 180 m3, která bude z části 
zpětně využita na zásypy a terénní úpravy obytného areálu i dalších staveb dodavatele a investora. Na 
skládku bude uložena pouze jinak nevyužitelná část vytěžené zeminy. 

Pozemky určené k plnění funkce lesa dotčeny nebudou, bude však dotčeno ochranné pásmo 
PUPFL. Záměr si nevyžádá vynětí z PUPFL. 

 

Ovzduší 

Pro posouzení záměru na kvalitu ovzduší byla zpracována Rozptylová studie, která tvoří 
samostatnou přílohu č. 1 tohoto oznámení. 

Jednotlivé bodové, plošné a liniové zdroje vyvolané výstavbou a provozem obytného souboru 
nezpůsobí svými emisemi nadměrné znečištění ovzduší NO2, CO, PM10 a benzenem. Průměrné roční 
koncentrace všech sledovaných znečišťujících látek budou v celém území nižší než příslušné imisní 
limity. 

Celkový provoz souboru bytových a rodinných domů nezpůsobí významné zvýšení znečištění 
ovzduší v posuzované lokalitě. Z hlediska imisní zátěže lze záměr vyhodnotit jako nevýznamný. 

 

Hluk  

Vlivem obslužné dopravy navrhované zástavby nedojde k překročení hygienických limitů pro 
denní dobu (LAeq = 55 dB ) ani pro noční dobu (LAeq = 45 dB). 
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Vlivem celkové dopravy v zájmovém území (ostatní doprava + zdrojová a cílová doprava) 
mohou být překročeny požadavky legislativy v chráněném venkovním prostoru při komunikaci 
III/32221 v několika výpočtových bodech, a proto byla navržena protihluková opatření (PHC). Po 
umístění PHC podél komunikace III/32221 budou splněny hygienické limity v denní i v noční době. 

 

Voda 

Východně od posuzovaného záměru protéká územím tok Bylanky, který protíná stávající 
zástavbu Svítkova a vlévá se do toku Labe. Výstavbou záměru nedojde k jeho ovlivnění ani 
k ovlivnění toku Labe.  

Podzemní voda v místě plánovaného záměru tvoří souvislý horizont podzemní vody údolní 
nivy řeky Labe. Podzemní voda je podle provedených chemických rozborů neagresivní na stavební 
betonové konstrukce. 

Ve fázi výstavby budou vznikat splaškové odpadní vody, jejichž množství bude závislé na 
počtu pracovníků stavby. Největší množství vody bude ve fázi výstavby spotřebováno pro 
technologické účely, tj. na výrobu betonových a maltových směsí, potřeby staveniště a ošetřování 
betonu ve fázi tuhnutí.  

Odvedení dešťových vod ve fázi výstavby z území dotčeného stavbou nebude speciálně 
řešeno. Budou dodržována běžná opatření k zamezení kontaminace vody a půdy.  

Ve fázi provozu bude kanalizační soustava řešena v jedné části území jako jednotná (ulice Do 
Polí, ul. Kostnická) a ve druhé části území jako oddílná. Množství splaškových vod bude odpovídat 
množství spotřebované vody. Z hlediska předpokládaného znečištění budou mít tyto splaškové 
odpadní vody charakter běžných komunálních odpadních vod. 

Ve fázi provozu posuzovaného záměru budou vznikat i dešťové odpadní vody. Množství 
dešťových odpadních vod bylo odhadnuto dle rozsahu zpevněných ploch (20 878 m2) a ročního 
objemu srážek  (567 mm) na 11 838 m3/rok. 

Záměr obytné zástavby Pardubice - Svítkov bude zásobován vodou z veřejné vodovodní sítě a 
ke všem objektům bude vedena samostatná přípojka vodovodu. 

Kvalitativní i kvantitativní ovlivnění povrchových vod bude nevýznamné (resp. nulové). 

Z hlediska problematiky vod nebude mít stavba nepříznivé dopady na životní prostředí 
v daném území.  

 

Fauna, flóra, ekosystémy 

Z faunistického hlediska není lokalita ničím výjimečná. Druhy živočichů zjištěné na lokalitě 
navrhovaného záměru odpovídají běžným druhům živočichů žijících na městských okrajích. Druhy 
zvláště chráněné dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zde zjištěny nebyly.  

Při botanickém průzkumu nebyly na sledovaných lokalitách nalezeny žádné zvláště chráněné 
a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu vyhlášky č. 359/1992 Sb., v platném znění.  Nebyla 
zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin uvedených v Černém a červeném seznamu 
cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001). Lze konstatovat, že dotčená lokalita není z botanického 
hlediska nikterak významná, vyskytuje se zde chudší vegetace s plevely a ruderály bez větší 
floristické hodnoty. 
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 Realizací záměru dojde k likvidaci neudržované vegetace. Ke kácení bylo navrženo celkem 
20 stromů. Jedná se převážně o dub letní (Quercus robur), vrbu bílou (Salix alba) a břízu bělokorou 
(Betula pendula). Část stávajících dřevin bude ponechána. Jedná se převážně o hodnotné jedince dubu 
letního (Quercus robur). 

V souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění bude 
podána žádost o povolení ke kácení dřevin současně s doložením dendrologického průzkumu a 
projektem sadových úprav.  

Vzniklá ekologická újma bude kompenzována náhradními výsadbami na pozemku stavby 
v rámci plánovaných sadových úprav.   

Závěrem lze konstatovat, že ovlivnění stávajících ekosystémů nebude významné. 

 

ZCHÚ, VKP, ÚSES, NATURA 2000 

Záměrem nebudou dotčeny žádné prvky ÚSES, zvláště chráněná území ani VKP dle zákona 
č. 114/1992 Sb. v platném znění.  

Dle vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje (Odboru životního prostředí a 
zemědělství) ze dne 6.3. 2007 (č.j. 10018/2007/OŽPZ/Le nebude mít uvedený záměr vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. 

 

Krajina a krajinný ráz  

Území navrhovaného záměru se nachází na okraji městské části Pardubice Svítkov. 
Vzhledem k hmotnému ztvárnění i výškovému začlenění v rámci městského okraje lze konstatovat, 
že v souvislosti s výstavbou záměru nebude narušena silueta dané městské části.  

Lze tedy konstatovat, že plánovaný obytný soubor svým architektonickým řešením přispěje k 
dotvoření a rozvoji města a nebude působit v krajině nikterak rušivě.  

Navrhovanou výstavbou obytného souboru nedojde ke snížení hodnoty krajinného rázu, 
neboť záměr bude nenásilně začleněn do stávající zástavby. 

 

Odpady 

Celý investiční záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového množství i 
z hlediska druhů odpadů neměly významně ohrozit životní prostředí, a to jak ve fázi výstavby, tak i 
ve fázi provozu. 

 

Archeologie, kulturní památky a hmotný majetek 

Záměrem nebudou dotčeny kulturní památky ani městská památková rezervace města 
Pardubice. 

V dotčené oblasti nebudou prováděny žádné demolice ani přeložky inženýrských sítí. 
Posuzovaný záměr nebude mít vliv na hmotný majetek. 
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Při stavbě inženýrských sítí budou dotčeny následující pozemky: 633/2, 637/2, 688/7, 687/1, 
683/1, 680/2, 699/6, 645/14, 645/11, 645/9, 646/32, 646/3,  646/22, 688/8, 688/2, 645/14, 699/7, 
653/31, 699/1, 667/1, 699/3, 690/7, 516/6, 549/1. 

Plánovaný záměr spadá do II. archeologické zóny (s možností archeologických nálezů), 
z čehož vyplývá, že se jedná o území, na němž jsou stavebníci již od přípravy stavby povinni tento 
záměr oznámit příslušnému orgánu památkové péče a umožnit oprávněné organizaci provést na 
dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

 

Zdravotní rizika  

Nepředpokládá se, že by stavba měla mít vliv na zdravotní rizika obyvatelstva. 
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H. PŘÍLOHY 

• vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací 
dokumentace 

Vyjádření Magistrátu města Pardubice – stavební úřad (č.j.: OÚP/317/2006) k záměru 
z hlediska územně plánovací dokumentace ze dne 24.7. 2006 

• stanovisko příslušného úřadu k záměru dle § 45i zákona 114/1992 Sb. v platném 
znění (vliv záměru na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast) 

Stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje – odbor životního prostředí a 
zemědělství (Č.j. 10018/2007/OŽPZ/Le) k záměru z hlediska ovlivnění vymezených 
ptačích oblastí a evropsky významných lokalit ze dne 6.3. 2007. 

• vyjádření ústředního správního úřadu z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění. 
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