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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

 
A.I.  Obchodní firma 

FOXCONN CZ s.r.o. 
 

A.II.  IČO 
25938002 
 

 
A.III.  Sídlo 

FOXCONN CZ s.r.o. 
U Zámečku 26  
532 01 Pardubice  

 
 
A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce 
oznamovatele 
 
Oznamovatel:   Ing. Richard Zetek 

U Zámečku 26  
532 01 Pardubice  

      tel.: 466 056 629 
                    

 

 
Projektant:    CODE spol. s r.o. 
                                           Ing. Jaroslav Pechman 
                                           Na Vrtálně 84 
                                           Pardubice 
                                           5 3 0  0 3 
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B.  ÚDAJE  O  ZÁMĚRU   
B.I.  Základní  údaje 
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1 
Název záměru: „FOXCONN – NOVÝ POLYGON, Rozšíření parkoviště sever“ 
Zařazení záměru: Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr 
v Kategorii II. (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod 10.6. Skladové nebo 
obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 
zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání 
v součtu pro celou stavbu kde státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní 
prostředí vykonává orgán kraje, v tomto případě Krajský úřad Pardubického kraje.   
Z dikce platného znění zákona lze předpokládat s odkazem na § 4 platného zákona, 
že příslušný úřad zařadí záměr pod bod 10.15. „Záměry podle této přílohy, které 
nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny; 
stavby, činnosti a technologie neuvedené v předchozích bodech této přílohy nebo 
nedosahující parametrů předchozích bodů této přílohy, které podle stanoviska 
orgánu ochrany přírody vydaného podle zvláštního právního předpisu mohou 
samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti“, protože v uvedeném případě nebylo možné vyloučit vliv 
dle § 45 i zák. č. 114/92 Sb. v platném znění. 
 
 
B.I.2.  Kapacita (rozsah) záměru 
Stávající parkoviště bude rozšířeno v levé a pravé části o nová parkovací místa 
osobních vozidel a autobusů pro dopravu zaměstnanců.  Jedná se o 130 
parkovacích stání kolmých pro osobní vozidla, z toho 6 pro invalidy, 17 parkovacích 
stání podélných pro osobní vozidla a 8 parkovacích stání pro autobusy.  Celková 
plocha parkoviště po rozšíření bude činit 4 618,5 m2.  
Pozn.zpracovatele oznámení: z hlediska celkových zpevněných ploch a parkovacích 
ploch se nejedná o absolutní nárůst, protože se jedná o úpravy již existujících 
stávajících parkovacích ploch o velikosti 2 186 m2  s 97 parkovacími místy. To ve 
svých důsledcích z pohledu procesu posuzování vlivů na životní prostředí znamená 
navýšení záměru  z hlediska ploch o cca 2432,5 m2, z hlediska parkovacích míst o 8 
parkovacích míst pro autobusy  a o 40 parkovacích míst pro osobní automobily. 
 
  

B.I.3.  Umístění záměru 
kraj:     Pardubický 
obec:      Pardubice  
katastrální území:     Pardubičky  
 

B.I.4.  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Objekt je navržen na pozemcích, kde územním plánem není vyloučena stavba 
parkovacích ploch. Záměr ve svých důsledcích nevyvolává novou dopravu na 
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komunikační síti, není tak očekávána možnost kumulace s jinými záměry v dané 
lokalitě. 
 
B.I.5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 
Záměr ve svých důsledcích nevyvolává novou dopravu na komunikační síti, ale 
pouze řeší nedostatek parkovacích míst pro zaměstnance, kteří jsou nuceni parkovat 
podél stávajících komunikací a často i na nezpevněných plochách v okolí závodu. 
Navrhovaná parkoviště navazují na stávající parkovací plochy, které budou taktéž 
v rámci předkládaného záměru upraveny.  
 
B.I.6.  Popis technického a technologického řešení záměru 
Staveniště se nachází na sever od areálu firmy FOXCONN CZ - Nový polygon. Z 
jižní strany je ohraničeno cyklistickou stezkou a ze severní strany komunikací 
Průmyslové ulice.   Stávající parkoviště, jež bude stavebními úpravami rozšířeno, je 
provedeno z kameniva  a štěrku s asfaltovou emulzí. Parkoviště je vjezdem do 
areálu rozděleno na dvě části - levá část a pravá část. Kolem parkoviště je 
zatravněná plocha. Rozšíření parkoviště je limitováno novou cyklostezkou a stávající 
hranou zemního příkopu při komunikaci Průmyslové ulice. Terén se v podélném 
směru svažuje směrem k Černé za Bory. Výškový rozdíl od navrhovaného začátku 
parkoviště na západní straně k hranici pozemku na východní straně je cca 2 m.   
Stávající parkoviště bude rozšířeno v levé a pravé části o nová parkovací místa 
osobních vozidel a autobusů pro dopravu zaměstnanců.  Jedná se o 130 
parkovacích stání kolmých pro osobní vozidla, z toho 6 pro invalidy, 17 parkovacích 
stání podélných pro osobní vozidla a 8 parkovacích stání pro autobusy.  
Parkovací plochy bude odvodněna přes odlučovač ropných látek do dešťové 
kanalizace vedené v areálu Foxconnu.  
Stavba je členěna na: 
F2.01- Parkoviště 
F2.02 - Odkanalizování parkoviště 
Parkoviště         
Vzhledem k možnosti rozebírání plochy nad trubním vedením plynu, bude povrch 
proveden jako rozebíratelný tj. ze zámkové dlažby na štěrkobetonový podklad. 
Výškové řešení komunikací a zpevněných ploch je v max. možné míře přizpůsobeno 
potřebě a navázání na okolní terén, stávající komunikace a zpevněné plochy. 
Největší vliv na osazení parkovacích ploch má stávající cyklostezka a plynovodní 
potrubí, které se musí respektovat při odvodnění ploch. Nejmenší podélný sklon je 
nutno dodržet - 0,5%. Převýšení obrubníků nad přilehlými vozovkami je 12 cm. 
Stavební úpravy jsou realizovány v průmyslové oblasti. Nejbližší obytná obydlí jsou 
vzdálena cca 250 m od parkoviště a jsou chráněna lesem. 
Odkanalizování parkoviště 
Vzhledem k zachování vjezdu do areálu bylo navrženo, že každá plocha bude 
odvodněna samostatným napojením na závodní kanalizaci. Z tohoto důvodu je 
každé připojení vybaveno vlastním odlučovačem ropných látek (ORL) a vlastním 
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akumulačním prostorem pro zadržení vyčištěných vod.  Akumulační nádrže jsou 
napojeny kanalizačním vedením na kanalizaci uvnitř areálu.  Poloha uličních vpustí a 
existence sběrných žlabů a polohopisný způsob vedení sběračů respektuje ochranné 
pásmo STL plynovodu.  
Veškeré dešťové vody ze zpevněných ploch jsou odvodněny pomocí přípojek 
uličních vpustí a odvodňovacích žlabů do kanalizace napojené na ORL.     

 

B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
Zahájení stavby:  2007 
Dokončení stavby:  2008  
 

B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků 
Pardubický kraj, město Pardubice, MO Pardubice IV 

B.I.9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10  odst. 4 a správních úřadů, 
které budou tato rozhodnutí vydávat 
Nejbližším navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování vlivů na 
životní prostředí bude v případě realizace stavby vydání územního rozhodnutí na 
uvedený záměr. Dále bude nezbytné získat rozhodnutí o kácení dřevin podle § 8 
odst. 1 a 2 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, jakož i 
souhlas se záborem ZPF. 
 

Širší vztahy v zájmovém území jakož i situace stavby jsou uvedeny v následujících 
podkladech: 
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Stávající situace území je patrná z následující fotodokumentace: 

  

  
stávající parkovací plochy pro úpravy 

stávající parkoviště stávající parkoviště 

rozšíření parkoviště rozšíření parkoviště 
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plochy pro úpravu a rozšíření 
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B.II. Údaje o vstupech  
B.II.1.  Půda 
Stavba parkoviště (včetně úprav stávajících zpevněných ploch) bude realizována na 
parcelách:154/12, 154/15,  154/16, 154/17, 154/19, 154/20, 154/22, 154/23, 154/25 
154/89,  154/91, 154/97, 154/98, 154/102, 154/117, 154/118, které jsou všechny dle 
výpisu z katastru nemovitostí a pozemků vedeny jako ostatní plocha.   
Přímo v zájmovém území záměru se nenacházejí žádná zvláště chráněná území 
přírody ve smyslu dikce § 14 zákona 114/1992 Sb.  Záměr je navržen do 
urbanizovaného prostoru. V okolí se nenachází žádné zvláště chráněné území 
přírody ve smyslu národního parku či CHKO, není vyhlášen žádný přírodní park.  
Do hodnoceného území zasahují ochranná pásma silnice a inženýrských sítí. 
Podrobnější specifikace bude uvedena v dokumentaci pro územní řízení. V dalším 
textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí. 
ü ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.  

u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo 
na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace    7 m  
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací    2 m  
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení    1 m  
35 kV až 110 kV  12 m  
110 kV až 220 kV  15 m  
220 kV až 400 kV  20 m  
nad 400 kV  30 m  
závěsné kabelové vedení 110 kV    2 m  
zařízení vlastní telekom. sítě držitele licence     1 m  

 u podzemního vedení: 
§ do 110 kV   1 m od krajního kabelu oboustranně 
§ nad 110 kV   3 m od krajního kabelu oboustranně 

 u elektrických stanic:  
§ u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od 

oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 
§ u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 

52 kV na úroveň nízkého napětí - 7 m, 
§ u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a 

menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 2 m, 
§ u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění 
§ u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 

vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické 
stanice. 

ü Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.  
Ø u nízkotlakých  a středotlakých  plynovodů a  plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn 

v zastavěném území obce - 1 m na obě strany od půdorysu, 
Ø u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu 
Ø u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu. 

ü Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb. 
Ø u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení 
Ø u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu 
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ü Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem 
274/01 Sb. 
Ø ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí 

nebo kanalizační stoky na každou stranu 
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m, 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m 

 
Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavěná 
území a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m 
a ve vzdálenosti:  
• 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní 

komunikace anebo od osy větvě jejich křižovatek  
• 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních 

místních komunikací I. třídy 
• 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní 

komunikace II. třídy 

 
B.II.2. Voda 
Výstavba 

Voda bude odebírána z vodovodní přípojky a odebírané množství bude záviset na 
počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací.  Předpokládaná spotřeba vody na 
jednoho pracovníka: 
pití       5 l/osoba/směna 
mytí   120 l/osoba/směna (prašný a špinavý provoz) 
Podle údajů od projektanta bude vlastní výstavba probíhat po dobu cca 4 měsíců s 
průměrným počtem cca 20 pracovníků z různých dodavatelských firem.   
Tab.: Předpokládaná spotřeba vody během výstavby: 
Průměrný stav pracovníků výstavby 20 
Denní spotřeba vody (m3) 0,25 
Měsíční spotřeba vody (m3) 5 
Doba výstavby (měsíce)  4 
Celková spotřeba vody  [m3] 20 

Upřesnění požadavků na dodávky vody a určení jejího množství pro technologii a 
sociální potřebu pracovníků výstavby bude provedeno v prováděcích projektech na 
základě požadavků hlavního dodavatele stavby. Na staveniště bude dovážena 
balená pitná voda v PE lahvích.  
Provoz 

Z charakteru záměru je patrné, že negeneruje žádné nároky na vodu po dokončení 
stavby parkoviště. 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
Výstavba 
Pro vlastní výstavbu objektů a zpevněných ploch se předpokládá použití 
následujících surovinových zdrojů: 
- kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukce ploch a vozovky : 
Zdrojem těchto materiálu, hojně se vyskytujícím v regionu stavbu bude standardní těžebna 
dodavatelské organizace. Zdroj do 25 km. 
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-  živičné směsi pro kryt zpevněných ploch a vozovky 
Zdrojem bude obalovna živičných směsí dodavatelské organizace.Obalovna do 15 km.  

-  betony do základových konstrukcí a na vodorovné konstrukce 
Betonárka do 5 km. 

- betonové dlažby, keramické výrobky, armovací železo, krytina, plastové a kovové výrobky, 
výrobky ze skla 
Zdrojem bude dodavatelský systém vybraného dodavatele a toto je mimo území města. 

- betonové prefabrikáty  
Zdrojem bude autorizovaná výrobna prefabrikátů – 15 km. 

- ocelové nosné konstrukce 
Zdroj bude dle možností hlavního dodavatele.  

Veškeré hlavní objemové suroviny jsou v blízkosti stavby a jsou dobře přístupné po 
stávajících komunikacích. Množství materiálu bude upřesněno v prováděcích 
projektech stavby. 

Provoz 
Se záměrem nejsou spojeny žádné nároky na suroviny. Jediným nárokem bude 
spotřeba elektrické energie na osvětlení parkoviště, která bude specifikována v další 
projektové přípravě. 
 
 
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Etapa výstavby 
Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které 
bude způsobeno zemními pracemi  a dovozem stavebních materiálů na výstavbu. 
Vzhledem k charakteru záměru, rozsahu stavby a délce stavby však nelze 
předpokládat, že by  etapa výstavby mohla znamenat výraznější narušení faktorů 
pohody ve vztahu k nejbližším objektům obytné zástavby. 
Etapa provozu 
Jak již bylo uvedeno v úvodní části předkládaného oznámení, záměr v podstatě 
neznamená nově vyvolané pohyby automobilů v zájmovém území. Dle předaných 
podkladů je důvodem rozšíření parkoviště stávající nedostatek parkovacích míst 
zaměstnanců firmy, kteří jsou dnes nuceni parkovat mimo oficiální existující 
parkovací plochy. Metodicky tak lze považovat za nové pohyby pouze ty, které 
budou generovány na rozšířených plochách stávajících parkovišť. Z nově 
navrhovaných parkovacích míst pro osobní automobily a autobusy lze specifikovat 
na této ploše nové pohyby 120 OA a  24 BUS. Jak však již bylo uvedeno, uvedené 
pohyby na komunikacích se realizují i ve stávajícím stavu, pouze s jiným místem 
parkování než po realizaci.   
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B.III. Údaje o výstupech  
B.III.1.  Ovzduší  
Výstavba 

Bodové zdroje znečišťování ovzduší v etapě výstavby nevzniknou. Liniové zdroje 
znečišťování ovzduší mohou být představovány provozem nákladní techniky při 
provádění zemních prací a při návozu stavebního materiálu. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o malý rozsah výstavby, bude se jednat o krátkodobé zvýšení provozu na 
okolních komunikacích. Areál bude napojen na stávající komunikační síť. Odhad 
přepravních tras nákladních automobilů v této fázi výstavby by byl spekulativní, je 
však zřejmé, že nebude směřovat do obytné zástavby města Pardubice.  Odhad 
emisí z liniových zdrojů v etapě výstavby nelze spolehlivě predikovat, protože není 
znám dodavatel stavby, použitá technika apod. Vzhledem k ne příliš významným 
nárokům na bilance hmot a stavebních materiálu lze liniové zdroje znečištění v etapě 
výstavby označit za málo významné. Za dočasný plošný zdroj znečišťování ovzduší 
je možné považovat vlastní prostor staveniště, který může být krátkodobým zdrojem 
sekundární prašnosti. Bilance emisí z plošného zdroje je objektivně těžko 
kvantifikovatelná. Doporučení pro omezení emisí z plošného zdroje jsou 
prezentovaná v příslušné části předkládaného oznámení. 
Provoz 

Bodové zdroje  
Se záměrem není spojen žádný bodový zdroj znečišťování ovzduší. 
Liniové a plošné zdroje: 
Použité emisní faktory 
Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži  související s dopravou bylo pracováno s  
emisními faktory pro rok 2008 (etapa uvedení do provozu).  V souladu s novými 
legislativními opatřeními MŽP ČR vydalo jednotné emisní faktory pro motorová vozidla tak, 
aby bylo možné v rámci ČR provádět vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí 
z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší. Emisní faktory byly 
určeny pomocí programu MEFA v.02. Pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je 
určen PC program MEFA v.02 (Mobilní Emisní FAktory, verze 2002). Tento uživatelsky 
jednoduchý program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (µg/km – g/km) pro 
všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i 
alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy 
na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových 
vozidel. Program MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké spektrum 
znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak i látky rizikové pro 
lidské zdraví (aromatické a polyaromatické uhlovodíky, aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní 
organické sloučeniny, které představují hlavní prekurzory tvorby přízemního ozónu a 
fotooxidačního smogu (alkeny). Jedná se o následující sloučeniny: 

Anorganické sloučeniny Organické sloučeniny 
oxidy dusíku (NOx) 
oxid dusičitý (NO2) 
oxid siřičitý (SO2) 
oxid uhelnatý (CO) 
tuhé znečišťující látky (PM, PM10) 

 

suma uhlovodíků (CxHy) 
methan 
propan 
1,3-butadien 
styren 
benzen 
toluen 
formaldehyd 
acetaldehyd 
benzo(a)pyren 
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Program MEFA v. 02 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00 autorským 
kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité výpočetní vztahy 
vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této problematice. Při 
konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a ověřených emisních dat vozidel 
z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla využita databáze HBEFA -„Handbook 
Emission Factors for Road Transport“, která představuje oficiální datový podklad pro výpočet 
emisí z dopravy ve Spolkové republice Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále 
doplněny s využitím dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména 
výsledků emisních testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice 
nemůže postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná se zejména o 
nákladní vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou hmotností 
vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku v České 
republice a středoevropském regionu. Rovněž v případě organických látek, které nejsou v 
emisích standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat potřebné podklady pro vypracování 
matematických závislostí modelujících výsledné hodnoty emisních faktorů v závislosti na 
jízdním režimu, kategorii motorového vozidla a druhu použitého paliva. Na některé 
z prezentovaných emisních faktorů pro organické sloučeniny (např. benzo(a)pyren, styren, 
1,3-butadien) je proto nutné nahlížet jako na kvalifikované odhady. Matematické vztahy pro 
výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla budou průběžně zpřesňovány v návaznosti 
na vývoj stavu poznání v této problematice a následně bude upravován i program pro jejich 
výpočet. 

ROK 2008 
Emisní faktor (g/km) Typ vozidla Emisní 

úroveň 
Rychlost 
(km/h): NOx Benzen 

OA EURO 4 50 0,1157 0,0019 
LNA EURO 4 50 0,2350 0,0013 
TNA EURO 4 50 1,4191 0,0075 
BUS EURO 4 50 3,0755 0,0098 
 
b) hlavní plošné zdroje znečištění 
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště byl pro volnoběh použit 
předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu 
při uvažovaném pohybu automobilů (240 pohybů OA a 24 pohybů BUS za 24 při 255 
pracovních dnech) a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat následující sumu 
emisí při použití emisních faktorů roku  2008: 
Tab.: Suma emisí z plošných zdrojů – příspěvek záměru – rok 2008  

 NOx benzen 

   g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 
Plošný zdroj 0,0005879 0,05079 0,012951 0,000004 0,0003456 0,00008813 

 
c) hlavní liniové zdroje znečištění 
Jak je patrné z údajů o vyvolané dopravě, záměr negeneruje na komunikačním 
systému nové pohyby. Pro vyčíslení emisí je bilancována emise na komunikaci 
Průmyslová z důvodů příjezdů  odjezdů automobilů a autobusů na rozšířená 
parkoviště. 
Pro výpočet emisí bylo použito již dříve uvedeného modelu. Pro rok 2008 jsou pak 
emise z liniových zdrojů souvisejících s provozem posuzovaného záměru odhadnuty 
následujícím způsobem dle tohoto modelu dopravy:  
Tab.: Emise z liniových zdrojů (příspěvky záměru) – rok 2008 

 NOx benzen 

Úseky g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 
Průmyslová 1,4108-E06 0,05079 0,012951 9,6-E09 0,0003456 0,000088128 
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B.III.2.  Odpadní vody 
Etapa výstavby 

Splaškové odpadní vody v etapě výstavby odpovídají nárokům na vodu pro sociální 
účely v této etapě a lze je vybilancovat objemem cca 20 m3 pro celou etapu výstavby. 
V rámci stavby budou používána pouze chemická WC, a produkce odpadních 
splaškových vod bude prakticky nulová. Upřesnění bude provedeno v prováděcích 
projektech stavby. 
Etapa provozu 
Splaškové vody 

Záměr v etapě provozu negeneruje vznik splaškových vod. 
Technologické vody 

Záměr v etapě provozu negeneruje vznik technologických  vod. 
Srážkové vody 

Vzhledem k požadavku investora, aby vjezd do závodu nebyl zasažen stavbou, bylo 
rozhodnuto, že každá část (levá i pravá) bude odvodněna samostatným napojením 
na závodní kanalizaci. Tím pádem je každé připojení vybaveno vlastním 
odlučovačem ropných látek (ORL) a vlastním akumulačním  prostorem pro zadržení 
vyčištěných vod. Poloha uličních vpustí i existence sběrných žlabů a polohopisný 
způsob vedení sběračů respektuje ochranné pásmo STL plynovodu, který je stávající 
a je veden pod plochou parkoviště. 
Veškeré dešťové vody ze zpevněných ploch jsou odvodněny pomocí  přípojek 
uličních  vpustí a odvodňovacích žlabů s výsledným napojením přes koalescenční 
odlučovače ropných látek. Proto je dešťová kanalizace nad těmito odlučovači řešena 
v co nejmělčí variantě, aby následně bylo vyloučeno nadměrné zahloubení  vlastních 
nádrží ORL. Jak již bylo výše uvedeno, celkové hloubkové uspořádání je řešeno tak, 
aby akumulovaná voda v potrubí nezasahovala do prostoru ORL. 
Pro návrhový 15 min. déšť četnosti 1 a řízený požadovaný odtok 300 l/s ze závodu 
(vyjádření VaK a.s. Pce čj. 2000/Ja/99/vy) slouží k akumulaci především úsek 
stávající kanalizace DN 1400 mm a část větví DN 600 mm. Dodatečně však VaK 
požadoval možnost snížit max. odtok z areálu až na 200 l/sec. Při stejném 
návrhovém dešti a odtoku 200 l/s se potřebná  akumulace stokové závodové sítě 
odehraje až v horních částech úseků DN 600-1400 mm. Pokud se vyskytne přívalový 
déšť (kratší než je návrhový s větší intenzitou), nebude probíhat v závodní kanalizaci 
další akumulace, ale voda začne odtékat do veřejné kanalizace obtokem regulátoru 
průtoku. 
Nově budované podzemní  akumulační prostory (tvořeny z voštinových bloků) 
vycházejí  z návrhového deště. Proti nadměrnému vzdutí vod v areálové kanalizaci a 
jejich „přetékání“ do kanalizační soustavy severního parkoviště, jsou obě přípojky 
osazeny zpětnou klapkou umístěnou v samostatné šachtě. 
Horní úseky páteřních sběračů jsou umístěny relativně mělce a to vždy pod 
parkovací  plochou. Ve vyznačených místech se k ochraně potrubí před nadměrným 
tlakem z nadloží vybetonují roznášecí desky síly 100 mm. Délky desek jsou uvedeny 
v podélných profilech. Dolní  úseky obou přípojek jsou navrženy o profilech DN 200 
mm což hydraulicky vyhovuje. 
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Odlučovače RL se osově umístí v zeleném pásu mezi oplocením  závodu a 
asfaltovou cyklistickou stezkou. Po odloučení je voda vedena do rozdělovací šachty 
akumulačního zařízení. Byl zvolen systém  s použitím voštinových bloků AS 
NIDAPLAST od firmy Asio s.r.o., Brno. Ze sběrné šachty je pak voda odváděna na 
pozemek vlastního závodu (za oplocení). 
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B.III.3.  Odpady 
V rámci uvažovaného záměru lze očekávat vznik odpadů jak v etapě vlastní 
výstavby, tak i v rámci vlastního provozu.   
Výstavba 
Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z 
vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou 
známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí 
smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní 
dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v 
průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), 
včetně jejich následného využití nebo odstranění a investor vytvoří na staveništi 
potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Při 
nakládání s odpady bude upřednostňováno jejich materiálové nebo jiné využití.    
Předpokládaná produkce druhů odpadů v období výstavby je uvedena v tabulce: 
Kód Název odpadu Kategorie 
150101 Papírové a lepenkové obaly O/N 
150102 Plastové obaly O/N 
150104 Kovové obaly O/N 
150105 Kompozitní obaly O/N 
150202 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící 

tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 
N 

170101 Beton O 
170102 Cihly O 
170103 Tašky a keramické výrobky O 
170106 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující 

nebezpečné látky  
N 

170201 Dřevo O 
170203 Plasty O 
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301  O 
170402 Hliník O 
170405 Źelezo a ocel O 
170411 Kabely neuvedené pod 170410 O 
170503 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
170504 Zemina a kamení neuvedené pod 170503 O 
170903 Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky N 
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903 O 
200301 Směsný komunální odpad O 
200304 Kal ze septiků a žump O 

Množství všech výše uvedených odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze ve fázi 
zpracování tohoto oznámení objektivně určit. Využití, příp. odstranění odpadů 
vzniklých v etapě výstavby bude zabezpečeno oprávněnou firmou (firmami). 
Oznamovatel doloží ke kolaudaci stavby přehled o druzích a množstvích jednotlivých 
odpadů vzniklých v etapě výstavby, včetně způsobu jejich využití či odstranění.   
Provoz 
Vzhledem k charakteru hodnoceného záměru bude produkce odpadů minimální a 
druhová skladba bude odpovídat předpokládanému využití objektu. V rámci provozu 
lze očekávat přibližně následující přehled vznikajících odpadů: 
Kód Název odpadu a místo vzniku Kategorie 
130501 Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje N 
130502 Kaly z odlučovačů oleje N 
130506 Olej z odlučovačů oleje N 
200301 Směsný komunální odpad O 
200303 Uliční smetky O 

Před zahájením provozu požádá provozovatel příslušný orgán o souhlas k nakládání 
s odpady.  
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B.III.4.  Ostatní výstupy 
(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, 
způsoby jejich omezení) 

Výstavba 

Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu 
používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu 
prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto 
parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v 
závislosti na okamžitém stadiu výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou jako 
stavební stroje používány běžně používané stavební stroje - jedná se o běžnou 
stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které významně neovlivní 
životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících 
zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. 
Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění 
zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude 
pouze dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která 
je časově omezena. Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z 
budoucího staveniště do okolí nemůže být příliš vysoká. Základem výpočtu může 
tedy z uvedených důvodů být určitý odhad nasazení stavebních mechanismů 
vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty dopravní obsluhy vycházející 
z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v tomto případě blíží 
maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha 
dnech či částech dne bude nepochybně nižší. V tabulce jsou uvedeny i hladiny 
akustických výkonů stavebních mechanismů, které vycházejí z archivních údajů. 
Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce 
Číslo 
zdroje 
hluku 

Typ stroje, název Akustický výkon 
LW v dB(A) 

Hladina akustického tlaku ve 
vzdálenosti 1 [m] 
LpAr v dB(A) 

Doba používání 
stroje 
hod/den 

1 vrtná souprava pro vrtání pilot (1 kus) - LpA10 = 80 dB(A) 4 
2 Rypadlo Caterpillar 428C (1 kus) - LpA10 = 83 dB(A) 6 
3 Rypadlo UDS 110A (1kus) - LpA10 = 85 dB(A) 6 
4 Nakladač UNC 151 (1 kus) - LpA10 = 83 dB(A) 3 

Dle předaných podkladů bude etapa zemních prací  trvat cca  4 měsíce, což 
představuje cca  80 pracovních dní. Průměrně bude  denně realizováno 16 pohybů 
TNA, což při  14 hodinové pracovní době v etapě výstavby představuje 1 pohyb 
TNA/hod.  
Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce 
Číslo 
zdroje 
hluku 

Typ stroje, název 
Akustický 
výkon 
LW v dB(A) 

Hladina akustického tlaku ve 
vzdálenosti 1 [m] 
LpAr v dB(A) 

Doba používání 
stroje 
hod/den 

1 Autojeřáb GROVE TM 875 (1 kus) - LpA10 = 79 dB(A) 7 
2 Čerpadlo betonové směsi (1 kus) - LpA10 = 80 dB(A) 2 

3 Domíchávače betonové směsi (3 
kusy) 92 dB(A) - 4 

4 Stavební míchačky (2 kusy) - LpA7 = 81 dB(A) 4 
5 Stavební výtah NOV 1000 (2 kusy)  LpA1 = 80 dB(A) 6 
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Provoz 

S předkládaným záměrem souvisí provoz plošných a liniových zdrojů hluku. Protože, 
jak již bylo uvedeno, záměr v podstatě negeneruje nové zdroje hluku (protože se 
jedná o řešení chybějících parkovacích míst pro stávající zaměstnance firmy) není 
nutné se zabývat podrobněji hlukovou zátěží, vznikající pohyby automobilů a 
autobusů na komunikačním systému. Kromě toho nejbližší obytná zástavba je 
vzdálena od parkoviště cca 250 metrů  s tím, že tyto objekty jsou od prostoru 
parkoviště  odstíněny souvislým pásmem lesního porostu. 
Vibrace 
Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací. 
Záření 
Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.  
Při realizaci ani v provozu není předpokládáno provozování otevřených generátorů 
vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory 
obsahovala, tj. zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků 
elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu Nařízení vlády 480/2001 Sb.  o 
ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Záměr se nenachází v oblasti působení 
externích zdrojů vysokých a velmi vysokých frekvencí. Není nutné realizovat 
opatření, jež by vyloučila indukovaná pole překračující hodnoty stanovené uvedeným  
Nařízením vlády 480/2001 Sb.   
Zápach 
Realizace záměru ani provoz nejsou zdrojem zápachu. 
Jiné výstupy 
Jiné výstupy ovlivňující významně životní prostředí nejsou známy. 
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B.III.5.  Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
B.III.5.1. Možnosti vzniku havárií 

Z hlediska charakteru předloženého záměru lze za případná rizika označit: 
♦ havarijní únik látek škodlivých vodám   
  
B.III.5.2. Dopady na okolí  

Havarijní únik látek škodlivých vodám  

Vzhledem ke skutečnosti, že veškeré plochy potenciálně kontaminované ropnými 
produkty budou odváděny přes gravitační sorpční odlučovače do městské 
kanalizace, lze dopad takovéto havárie označit za lokální.  

B.III.5.3. Preventivní opatření 

Preventivní opatření, která zmírní riziko vzniku havarijní situace spočívá především 
v provozním řádu odlučovačů ropných látek, zajišťujících na výstupu do kanalizace 
plnění limitu pro NEL dle kanalizačního řadu. 

B.III.5.4. Následná  opatření 

Likvidace následků havárií souvisí zejména s odstraněním  a zneškodněním zbytků 
znečištění půdy, vody - t.j. zneškodněním jednorázových  a mimořádných odpadů. 
Tento aspekt bude řešen v plánu opatření pro havarijní únik látek škodlivých vodám. 
Vzhledem k lokalizaci objektu není nezbytné požadovat realizaci dalších následných 
opatření.  
Na základě uvedených skutečností lze doporučit respektování doporučení, která jsou 
uvedena v další části předkládaného oznámení. 
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C. ÚDAJE  O  STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ   
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 
Zájmové území určené pro umístění stavby leží v katastrálním území Pardubičky,                
v extravilánu města. 
Přírodní prostředí širšího zájmového území vykazuje známky výrazné urbanizace 
z důvodu existence rušných komunikací, administrativních a výrobních objektů firmy 
FOXCONN CZ s.r.o., takže jde o silně pozměněnou městskou krajinu.  
Biogeograficky patří zájmové území do Pardubického bioregionu č.1.8 (Culek, 1996), 
fytogeograficky náleží do fytogeografické oblasti termofytika (Thermophyticum), do 
fytogeografického obvodu českého termofytika (Thermophyticum Massivi Bohemici), 
fytogeografického okresu č. 15 Východní Polabí, podokresu 15c Pardubické Polabí. 
Situování záměru není umístěno v prostoru, které nelze předpokládat jako území 
historického, kulturního nebo archeologického významu.  
Z hlediska starých ekologických zátěží nejsou známy žádné informace vedoucí 
k předpokladu jejich existence. 
Z hlediska stávající únosnosti prostředí se nejedná o  významně nadlimitně 
ovlivněnou lokalitu.  
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí 
v dotčeném území 
C.2.1. Ovzduší 
Klimatické charakteristiky 
Z hlediska klimatického je území zařazeno do teplé klimatické oblasti T2 s dlouhým, 
teplým a sušším létem.  Přechodné období je zde krátké, s teplým až mírně teplým  
jarem a podzimem. Zima je krátká, mírně teplá, suchá  s velmi krátkým trváním 
sněhové pokrývky. Mezoklimatické  poměry nejsou rovinným reliéfem terénu 
prakticky vůbec  ovlivněny. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem 
8,4oC. V lednu klesá teplotní průměr až na -1,8 o C.  Nejteplejším měsícem roku je 
červenec s průměrnou teplotou 18,4oC. V Pardubicích je v průměru za rok kolem 28  
ledových dnů s teplotou pod 0 oC po celý den. Letních dnů  s teplotou nad 25 oC je v 
Pardubicích 47. Průměrné roční  množství srážek se pohybuje kolem 600mm, z 
nichž 62% je  v teplé části roku. Z hlediska převažujících směrů větru  mají největší 
četnost větry z jihovýchodu (19,5%). 
V následující tabulce jsou uvedeny průměrné teploty vzduchu ve 0C, které byly 
získány zpracováním údajů z klimatických pozorovacích stanic sítě Českého 
hydrometeorologického ústavu reprezentujících poměry v oblasti Pardubice. 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
-1,8 -0,6 3,6 8,2 13,6 16,5 18,4 17,4 13,7 8,5 3,7 -0,1 

Oblast Pardubic patří mezi normálně zavlažovaná místa naší republiky. Roční chod 
srážek je velmi proměnlivý a maximum se může  vyskytnout prakticky od června po 
srpen, v ojedinělých  případech dokonce v květnu. Nejnižší srážky připadají  v 
dlouholetém průměru na únor. Měsíční úhrny srážek v mm jsou uvedeny 
v následující tabulce: 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
36          32 35 45 60 64 81 73 49 46 40 38 

Počet dnů se sněžením je uveden v následující tabulce: 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
6,9       6 4,2 1,3 0,2 - - - - 0,4 2 5,5 

Znečištění 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 a nedořešeným dopravním 
systémem. Na území města Pardubice je imisní situace základních škodlivin trvale 
monitorována stacionárními stanicemi. Výsledky těchto měření jsou dále doplňovány 
jednorázovým měřením, zvláště pak v oblasti ostatních škodlivin. 
ČHMÚ Praha, úsek ochrany ovzduší, stanovil z hlediska  pozadí imisní situace 
města Pardubice ve svém vyjádření hodnoty uvedené v následující tabulce: 

 SO2 SPM NOx 
X (2000) 10  27* 30 

Poznámky: 
1) údaje jsou uvedeny v µg.m-3 
2) x  = roční aritmetický průměr 
3) SPM = prašný aerosol bez rozlišení velikostí částic 
4) * = stanoveno na základě menšího počtu dat 
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Hodnocené území je významně ovlivňováno i celou řadou specifických 
anorganických a organických škodlivin, které jsou produkovány z nízkých zdrojů 
místních průmyslových zdrojů. Vzhledem k tomu, že v rámci hodnoceného záměru 
nedochází k emisím těchto specifických škodlivin, nejsou ani dále blíže 
specifikovány. 
Charakter znečištění ovzduší dle stanic AIM je následující:   
Imisní pozadí  NO2 

Rok: 2006 
Kraj:  Pardubický 
Okres:  Pardubice 
Látka: NO2-oxid dusičitý 
Jednotka:  µg/m3 
Hodinové LV :  200,0 
Hodinové MT :  40,0 
Hodinové TE :  18 
Roční LV : 40,0 
Roční MT : 8,0 

Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční 
hodnoty 

Max.  19 MV VoL  50% 
Kv  Max.   95% 

Kv  
50% 
Kv  X1q X2q X3q X4q X  S  N   KMPL  

Organizace: 
Staré č. 

ISKO 
Lokalita  

Typ m.p. 
Metoda 

Datum Datum VoM 98% 
Kv  Datum   98% 

Kv  C1q C2q C3q C4q XG  SG  dv  

    132,8  55,3 18,1 41,6 13,1 18,4 19,3 23,0 17,23 357 ESEZM 

 
38970 

ČHMÚ 
1346 

Sezemice 

Manuální měřicí 
program  
GUAJA 

 
    02.02.   78,2 87 89 91 90 18,8 1,86 2 

126,8 102,3 0 16,3 84,5  45,6 18,6 34,2 16,6 13,7 21,4 21,0 12,68 345 EPAOA 

 
41010 

MÚPa 
1418 

Pardubice-
Rosice 

Automatizovaný 
měřicí program  

CHLM 
 

09.01. 29.01. 0 73,3 11.01.   64,1 75 87 91 92 18,2 1,67 4 

102,9 71,0 0 15,5 69,8  35,8 17,2    23,0  10,75 158 EPAUA 

 
41092 

ČHMÚ 
1465 

Pardubice 
Dukla 

Automatizovaný 
měřicí program  

CHLM 
 

27.01. 13.01. 0 56,6 11.01.   51,6 21 12 60 65  1,70 130 

 
Imisní pozadí  benzenu 
Rok: 2006 
Kraj:  Pardubický 
Okres:  Pardubice 
Látka: BZN-benzen 
Jednotka:  µg/m3 
Roční LV : 5,0 
Roční MT : 4,000 

Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní 
hodnoty Roční hodnoty 

Max.   95% 
Kv  

50% 
Kv  Max.   95% 

Kv  
50% 
Kv  X1q X2q X3q X4q X  S  N   KMPL  

Organizace: 
Staré č. 

ISKO 
Lokalita  

Typ m.p. 
Metoda 

Datum  99.9% 
Kv  

98% 
Kv  Datum   98% 

Kv  C1q C2q C3q C4q XG SG  dv  

37,5  6,5 1,9 16,3  5,8 2,0   3,9 1,7 2,6 2,20 285 EPAOA 

 
200038 

MÚPa 
1418 

Pardubice-
Rosice 

Automatizovaný 
měřicí program  

GCH-FID 
 

01.02.  22,2 10,4 31.07.   9,1 55 54 89 87 1,7 3,25 23 

10,0  3,6 0,9 6,5  3,3 1,0 1,9     1,04 208 EPAUA 

 
200002 

ČHMÚ 
1465 

Pardubice 
Dukla 

Automatizovaný 
měřicí program  

GCH-PID 
 

14.09.  8,4 4,9 29.01.   4,8 87 38 35 48  2,92 102 
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C.2.2. Voda           
Podzemní voda 

Z hlediska hydrogeologického členění patří území do hydrologického rajónu č. 114 
(Labe po Týnec), který reprezentuje kvartérní sedimenty Labe a jeho přítoků. 
Fluviální štěrkopískové souvrství je zvodněné horizontem mělkých podzemních vod. 
Z hydrogeologického hlediska lze v zájmovém území vysledovat dvě, respektive tři 
hydrogeologické zvodně. Pro první jsou kolektorem kvartérní sedimenty fluviálního 
původu (písky a štěrkopísky). Jedná se o souvislý obzor průlinové propustnosti. 
Propustnost čtvrtohorního komplexu bývá často snížena přítomností velmi 
jemnozrnné frakce. Vydatnost se pohybuje v litrech za vteřinu. Vliv má i rýhovitě 
erodovaný předkvarterní reliéf a pohřbená koryta slepých ramen či mladších 
vodotečí. Přirozený pohyb vody je určován předkvarterní morfologií. Generelní směr 
proudění podzemní vody míří k Labi, t.j. S až SZ směrem s lokálními odchylkami 
ovlivňovanými průběhem podloží, změnami propustnosti, eventuelně stupněm 
exploatace.  
Mělký oběh podzemní vody vázaný na kvarterní sedimenty nebyl v rámci 
provedeného inženýrsko-geologického průzkumu zastižen. Zvodněný kolektor 
zájmového území tvoří rozpukané slínovce turon-coniackého stáří. Dle 
hydrogeologického průzkumu provedeného Mudrákem v roce 1988 se jedná o 
kolektor slabě propustný - hodnoty koeficientů filtrace se pohybují od 2,06 x 10-5 do 
2,22x10-6  m.s-1. 
 
Povrchová voda 

Posuzované území se nachází z hydrologického hlediska v povodí Labe, číslo 
hydrologického povodí 1-03-01-001.  
Nejbližší vodotečí z hlediska geografického je řeka Chrudimka. Č.h.p. 1 - 03 - 03 - 
001, která pramení 1 km severozápadně od Svratouchu ve výšce 700 m n.m. a ústí 
zleva do Labe v Pardubicích ve výšce 217 m n.m. Plocha povodí je  872,6 km2, délka 
toku je 104,4 km, průměrný průtok u ústí je 7,68 m3.s-1.  
Labe pramení  na Labské Louce v Krkonoších ve výšce 1 384 m n.m. a státní 
hranice opouští u Hřenska ve výšce 115 m n.m. Celková plocha povodí činí 144 055 
km2, z toho v ČR 51 391,5 km2. Celková délka toku je 1 154 km, z toho v ČR 370,2 
km. Průměrný průtok na státní hranici činí 308 m3.s-1.  
Výřez vodohospodářské mapy zájmového území je uveden na následující stránce: 
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C.2.3. Půda  

Záměr nevyžaduje zábor ZPF, není tedy nezbytné se popisem této složky životního 
prostředí v popisné části zabývat. 
  

 
 



FOXCONN – NOVÝ POLYGON 
Rozšíření  „Parkoviště sever“ 

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v  platném znění  

 27

C.2.4. Geofaktory životního prostředí 
Území náleží orograficky k Pardubické kotlině. Z hlediska  regionálně geologického 
se území nachází v křídové synklinále severovýchodních Čech a je součástí jejího 
jihozápadního křídla. Skalní podloží je budováno sedimentárními  horninami svrchní 
křídy, nad nimiž jsou uloženy sedimenty  spodního až svrchního turonu a coniaku. 
Litologicky se  jedná o slínovce, písčité a spongilitické slínovce, vápnité jílovce a 
prachovce. Horniny skalního podloží jsou  překryty kvarterními zeminami, které tvoří 
zahliněné terasové štěrkopísky a povodňové hlíny o celkové mocnosti  nepřesahující 
10 m. Povrch terénu je v zájmové lokalitě rovinný, pohybující se okolo 230 m n.m.  
V zájmovém území je kvarterní pokryv zastoupen převážně fluviálními sedimenty - 
jílovitými písky, jílovitými písky se štěrkem a písčitými hlínami se štěrkem. V jejich 
nadloží jsou místy uloženy eluviální jemné až středně slabě hlinité písky, středně 
ulehlé. Vrstevní sled je místy ukončen i vrstvami navážky.  Výřez geologické a 
hydrogeologické mapy zájmového území je doložen na následujících stránkách: 
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C.2.5. Fauna a flora 
Území leží v Pardubickém bioregionu ve středu východních Čech v  tzv. Pardubické 
kotlině. Bioregion je protažen podél řek Labe a Loučné a má celkovou plochu 594 
km², nachází se v mírně chladnějších a vlhčích východních Čechách. Typickou 
charakteristikou 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. Zastoupena jsou obdobná společenstva 
jako v  Polabském bioregionu, avšak bez účasti většiny teplomilných druhů, ale se  
zastoupením druhů subatlantských. V současné krajině kolem Pardubic jsou 
charakteristické kulturní bory na terasách a olšiny v podmáčených sníženinách, 
typické je zastoupení slatin a rybníků s odpovídající flórou a faunou. Převažuje orná 
půda,  značnou  plochu  zabírají  větší  sídla,  v daném  případě  aglomerace – 
město  Pardubice. Vlastní staveniště je tvořeno kosenými, místy ruderalizovanými 
trávníky s porosty dřevin, zpevněnými a zastavěnými plochami (parkoviště aj.). 
Podle fytogeografického členění leží území v Českém termofytiku ve 
fytogeografickém okrese Východní Polabí, podokrese Pardubické Polabí. 
Potenciálně přirozenou vegetací jsou podle Neuhäuslové (Neuhäuslová et al. 1998) 
jilmové doubravy (Ulmo-Fraxinetum). České republiky - Academia, Praha. 

Flora  
Botanický průzkum byl proveden dne 7.8.2007. Na lokalitě bylo zjištěno celkem 156 
druhů cévnatých rostlin včetně dřevin. 
Popis lokality 
Lokalita se nachází v intravilánu Pardubic v průmyslové oblasti. Jedná se o ruderální 
sekaný trávník v  blízkosti silnice do Černé za Bory. V okolí se nachází pouze 
ruderální vegetace. 
Geobotanická charakteristika lokality 
ü Fytogeografické členění 
ü Fytogeografická oblast: termofytikum 
ü Fytogeografický obvod: České termofytikum 
ü Fytogeografický okres: Východní Polabí 
ü Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998): 
ü lipová doubrava (Tilio - Betuletum) 
Seznam nalezených druhů rostlin 
Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu 
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý 
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující 
(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný 
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek 
[C3]  druh obsažený  v Červeném  seznamu květeny  ČR v kategorii "druh ohrožený" 
Aegopodium podagraria L. - bršlice kozí noha 
Agrostis capillaris L. - psineček tenký 
Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný 
Alliaria petiolata (M.Bieb)Cavara et Grande - česnáček lékařský 
Amaranthus retroflexus L. - laskavec ohnutý + 
Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. - kerblík lesní 
Arabidopsis thaliana (L.)Heynh. - huseníček rolní 
Arctium lappa L. - lopuch větší 
Arctium tomentosum Mill. - lopuch plstnatý 
Arenaria serpyllifolia L. agg. - písečnice douškolistá 
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl - ovsík vyvýšený 
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Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl 
Atriplex patula L. - lebeda rozkladitá 
Ballota nigra L. - měrnice černá 
Barbarea vulgaris R.Br. s.l. - barborka obecná 
Bellis perennis L. - sedmikrása chudobka 
Berteroa incana (L.)DC. - šedivka šedivá 
Betula pendula Roth - bříza bělokorá 
Bromus sterilis L. - sveřep jalový 
Bromus tectorum L. - sveřep střešní 
Calamagrostis epigeios (L.)Roth - třtina křovištní 
Campanula rapunculoides L. - zvonek řepkovitý 
Capsella bursa-pastoris (L.)Med. - kokoška pastuší tobolka 
Carex hirta L. - ostřice srstnatá 
Centaurea jacea L. subsp.jacea - chrpa luční pravá 
Centaurea stoebe L. - chrpa latnatá 
Cerastium arvense L. - rožec rolní 
Cerastium holosteoides Fries.em.Hyl. subsp.triviale (Spenner)Möschl - rožec obecný luční 
Cichorium intybus L. - čekanka obecná 
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní 
Cirsium vulgare (Savi)Ten. - pcháč obecný 
Convolvulus arvensis L. - svlačec rolní 
Conyza canadensis (L.)Cronquist - turanka kanadská + 
Cornus sanguinea L. - svída krvavá 
Crataegus monogyna Jacq. - hloh jednoblizný 
Crepis biennis L. - škarda dvouletá 
Crepis capillaris (L.)Wallr. - škarda vláskovitá 
Dactylis glomerata L. - srha laločnatá (+) 
Daucus carota L. - mrkev obecná 
Descurainia sophia (L.)Prantl - úhorník mnohodílný 
Deschampsia cespitosa (L.)P.B. - metlice trsnatá 
Digitaria ischaemum (Schweier)Mühlenb. - rosička lysá + 
Echinochloa crus-galli (L.)P.B. - ježatka kuří noha + 
Echium vulgare L. - hadinec obecný 
Elytrigia repens (L.)Nevsky - pýr plazivý 
Epilobium ciliatum Rafin. - vrbovka žláznatá + 
Epilobium montanum L. - vrbovka horská 
Equisetum arvense L. - přeslička rolní 
Eragrostis minor Host - milička menší 
Erigeron annuus (L.)Pers.agg. - turan(hvězdník) roční 
Erodium cicutarium (L.)L`Hér. - pumpava rozpuková 
Erysimum cheiranthoides L. - trýzel cheirovitý 
Euphorbia esula L. - pryšec obecný 
Festuca rubra L. agg. - kostřava červená 
Galeopsis pubescens Besser - konopice pýřitá 
Galinsoga parviflora Cav. - pěťour maloúborný + 
Galium album Mill. - svízel bílý 
Galium aparine L. - svízel přítula 
Geranium pusillum Burm.fil. - kakost maličký 
Geranium robertianum L. - kakost smrdutý 
Geum urbanum L. - kuklík městský 
Glechoma hederacea L. - popenec obecný 
Heracleum sphondylium L. - bolševník obecný 
Herniaria glabra L. - průtržník lysý 
Hieracium pilosella L. - jestřábník chlupáček 
Hieracium sabaudum L. - jestřábník savojský 
Hypericum perforatum L. - třezalka tečkovaná 
Hypochoeris radicata L. - prasetník kořenatý 
Chaerophyllum aromaticum L. - krabilice zápašná 
Chaerophyllum temulum L. - krabilice mámivá 
Chelidonium majus L. - vlaštovičník větší 
Chenopodium album L. - merlík bílý + 
Chenopodium pedunculare Bertol. - merlík stopečkatý + 
Chenopodium strictum Roth - merlík tuhý + 
Juglans regia L. - ořešák královský ++ 
Knautia arvensis (L.)Coulter - chrastavec rolní 
Lactuca serriola L. - locika kompasová 
Lamium album L. - hluchavka bílá 
Lapsana communis L. - kapustka obecná 
Lathyrus pratensis L. - hrachor luční 
Leontodon autumnalis L. - máchelka podzimní 
Lepidium ruderale L. - řeřicha rumní + 
Leucanthemum vulgare Lamk. agg. - kopretina luční 
Lolium perenne L. - jílek vytrvalý (+) 
Lotus corniculatus L. - štírovník růžkatý (+) 
Lysimachia nummularia L. - vrbina penízková 
Matricaria discoidea DC. - heřmánek terčovitý 
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Medicago lupulina L. - tolice dětelová 
Medicago sativa L. - tolice setá + 
Melilotus albus Med. - komonice bílá 
Microrrhinum minus (L.)Fourr. - hledíček menší 
Myosotis arvensis (L.)Hill - pomněnka rolní 
Oenothera biennis L. agg. - pupalka dvouletá + 
Oxalis fontana Bunge - šťavel evropský + 
Pastinaca sativa L. - pastinák setý 
Phleum pratense L. agg. - bojínek luční (+) 
Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý 
Plantago major L. - jitrocel větší 
Plantago media L. - jitrocel prostřední 
Poa angustifolia L. - lipnice úzkolistá (+) 
Poa annua L. - lipnice roční 
Poa compressa L. - lipnice smáčknutá 
Poa palustris L. subsp.xerotica Chrtek et Jirásek - lipnice bahenní suchobytná 
Polygonum arenastrum Bor. - truskavec obecný 
Populus x canadensis Moench (=P.deltoides x nigra) - topol kanadský + 
Potentilla argentea L. - mochna stříbrná 
Potentilla reptans L. - mochna plazivá 
Prunella vulgaris L. - černohlávek obecný 
Prunus serotina Ehrh. - střemcha pozdní ++ 
Pseudotsuga menziesii (Mirbel)Franco - douglaska tisolistá ++ 
Quercus robur L. - dub letní (+) 
Quercus rubra L. - dub červený + 
Ranunculus acris L. - pryskyřník prudký 
Ranunculus repens L. - pryskyřník plazivý 
Reynoutria japonica Houtt. - křídlatka japonská + 
Reynoutria x bohemica Chrtek et Chrtková (=R.japonica x sachalinensis) - křídlatka japonská x sachalinská+ 
Robinia pseudacacia L. - trnovník akát + 
Rorippa austriaca (Crantz)Besser - rukev rakouská 
Rorippa palustris (L.)Besser - rukev bažinná 
Rorippa sylvestris (L.)Besser - rukev lesní 
Rubus caesius L. agg. - ostružiník ježiník 
Rumex acetosella L. agg. - šťovík menší 
Rumex thyrsiflorus Fingerh. - šťovík kytkokvětý 
Salix fragilis L. - vrba křehká (+) 
Saponaria officinalis L. - mydlice lékařská 
Securigera varia (L.)Lassen - čičorka pestrá 
Sedum sexangulare L. - rozchodník šestiřadý 
Senecio vulgaris L. - starček obecný 
Setaria pumila (Poiret)R.et Sch. - bér sivý + 
Setaria verticillata (L.)P.B. - bér přeslenitý + 
Setaria viridis (L.)P.B. - bér zelený + 
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.)Greuter et Burdet - knotovka širolistá bílá 
Silene vulgaris (Moench)Garcke - silenka obecná 
Sisymbrium loeselii L. - hulevník Loeselův + 
Solanum nigrum L. - lilek černý + 
Solidago canadensis L. - celík kanadský + 
Sonchus oleraceus L. - mléč zelinný 
Spergularia rubra (L.)J.Presl et C.Presl - kuřinka červená 
Stellaria media (L.)Vill. agg. - ptačinec žabinec 
Symphytum officinale L. - kostival lékařský 
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská 
Tilia cordata Mill. - lípa srdčitá (+) 
Trifolium arvense L. - jetel rolní 
Trifolium pratense L. - jetel luční (+) 
Trifolium repens L. - jetel plazivý (+) 
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - heřmánek nevonný + 
Tussilago farfara L. - podběl léčivý 
Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá 
Verbascum lychnitis L. - divizna knotovkovitá 
Verbascum thapsus L. - divizna malokvětá 
Veronica arvensis L. - rozrazil rolní 
Veronica chamaedrys L. - rozrazil rezekvítek 
Veronica officinalis L. - rozrazil lékařský 
Veronica sublobata M.Fischer - rozrazil laločnatý 
Vicia cracca L. - vikev ptačí 
Vicia lathyroides L. - vikev hrachorovitá [C3] 

Ochranářsky významné druhy 
Vicia lathyroides L. - vikev hrachorovitá [C3] 
druh v okolí Pardubic častý v ruderálních trávnících a na písčinách 
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Prvky dřevin  rostoucí mimo les 

V zájmovém území se nacházejí prvky dřevin rostoucí mimo les. Vyčíslení 
společenské hodnoty stromů v lokalitě u společnosti FOXCONN CZ s.r.o. je 
doloženo v příloze předkládaného oznámení. Celková společenská hodnota 
posuzovaných dřevin je vyčíslená částkou 452 227 Kč. Dle projektu jsou ke kácení 
určeny následující stromy: 
strom č. 1   – cypřišek (Chamaecyparis)     – bez ocenění 
strom č. 2   – javor klen (Acer pseudoplatanus)    –     6 371,- Kč 
strom č. 3   – javor klen (Acer pseudoplatanus)    –     9 846,- Kč 
strom č. 4   – dub letní (Quercus robur)      –   41 099,- Kč 
strom č. 5   – dub letní (Quercus robur)      –   72 852,- Kč 
strom č. 6   – dub letní (Quercus robur)      –   21 869,- Kč 
strom č. 7   – dub letní (Quercus robur)      –   16 539,- Kč 
strom č. 8   – dub letní (Quercus robur)      –   51 284,- Kč 
strom č. 9   – dub letní (Quercus robur)      –   25 642,- Kč 
strom č. 10 – dub letní (Quercus robur)      – 199 518,- Kč 
keřový porost dřišťálu obecného (Berberis vulgaris)   –       765,- Kč 
keřový porost tavolníku (Spirea x vanhouttei)            –       169,- Kč 
keřový porost pustorylu  jasmínového (Philadelphus coronarius)  –    6 273,- Kč 
 
Fotodokumentace stromů určených ke kácení je patrná z následující 
fotodokumentace: 
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Fauna 
Kvalitativním průzkumem byly zjištěny většinově běžné druhy, vázané na 
urbanizované prostředí města, ruderály, křoviny a na blízkost sídel, jde o stanoviště 
s výrazně ochuzeným druhovým spektrem. Pokud byly zjištěny druhy zvláště 
chráněné, jsou zvýrazněny podtržením a uvedením kategorie ochrany dle vyhl. č. 
395/1992Sb.(§§§- kriticky ohrožené druhy, §§ - silně ohrožené druhy, § - ohrožené 
druhy). Konkrétní výstupy provedených terénních šetření lze shrnout následovně:  
• ze savců hraboš polní (Microtus arvalis), krtek (Talpa europaea), potkan (Rattus norvegicus), 

rejsek (Sorex sp.) 
• z ptáků: vrabec domácí (Passer domesticus), strnad obecný (Emberiza citrinella), rehek domácí 

(Phoenicurus ochruros),  stehlík obecný (Carduelis carduelis), konipas bílý (Motacilla alba), 
budníček menší (Phylloscopus collybita),   kos černý (Turdus merula), hrdlička zahradní 
(Streptopelia decaocto), holub hřivnáč (Columba palumbus), h. domácí (C. livia f. domestica),  
pěnkava obecná (Fringilla coelebs). V prostoru se proletují  rorýs obecný (Apus apus - §),  
vlaštovka obecná (Hirundo rustica - §), jiřička obecná (Delichon urbius).  

• Obojživelníci, plazi: žádní zástupci nezjištěni 
• Hmyz:  
- brouci – střevlíčci Poecilus cupreus,  Pterostichus vulgaris, Agonum assimile, ,  kvapník Harpalus 

affinis; z dalších druhů   páteříček sněhový (Cantharis rustica), drabčíci rodu Philontus,    m. 
bramborová (Leptinotarsa decemlineata),  vrbaři rodu Clytra, krytohlavové rodu Cryptocephalus, 
dřepčíci rodu Phyllotreta,  listopasi rodu Sitona, slunečko sedmitečné (Coccinella 
septempunctata), tesařík černošpičký (Strangalia melanura),  

- motýli – babočka paví oko (Nymphalis io), b. kopřivová (Aglais urticae), žluťásek řešetlákový 
(Gonepteryx rhamni), bělásek zelný (Pieris brassicae),  ohniváček černokřídlý (Lycaena phlaeas),  
můra gamma (Plusia gamma), aj. 

- blanokřídlí –  včela  medonosná (Apis melifera), pilatky rodu Tenthredo, z mravenců mravenci 
rodů Lasius a Myrmica, dále lumci rodu Ophion. 

- dvoukřídlí –bzučivky rodů Calliphora a Lucillia, masařky rodu Sarcophaga  
- ploštice – klopuška červená (Lygus pratensis), kněžice páskovaná (Graphosoma italica), kněžice 

obilná (Eurygaster maura) aj. 
- rovnokřídlí – kobylka zelená  (Tettigonia viridissima), sarančata rodu Chortippus 
- škvoři – pod materiály zástupci rodu Forficula 

• Jiní bezobratlí - slíďáci rodu Pardosa,  skákavky rodu Salticus, stínky rodu Oniscus, páskovky rodu 
Cepaea. Zvláště chráněné druhy jiných bezobratlých vyžadují jiný typ prostředí.  

Zájmové území není příhodné pro výskyt reprezentativních nebo unikátních populací  
zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů živočichů. 
Lesní porosty nejsou v dosahu zájmového území.  

Významná stanoviště a biotopy 

V kontextu šíře ekologické valence  (případně míry tolerance ekosystémů vůči 
změnám) je možno pro širší zájmové území dovodit, že se v něm nevyskytují žádná 
stanoviště se specifickými nároky. Nejsou zastoupena ani stanoviště stenoekního 
charakteru s úzkým intervalem míry tolerance ke změnám, např. oligotrofní 
rašeliniště, kyselá stanoviště původních písčin, případně vysychavá lada na hadcích, 
vápencích atp., ani stanoviště zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů, 
vyžadujících velmi specifické podmínky z hlediska hydrických či trofických poměrů 
stanoviště.  
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Zvláště chráněná území 

Záměr se nachází zcela mimo polohu zvláště chráněných území přírody, žádná 
ZCHÚ nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani 
kontaktně, ani zprostředkovaně.  

Území přírodních parků 

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena. 
 
Významné krajinné prvky 

Nejsou polohou oznamovaného záměru přímo dotčeny, poněvadž jde o prostory na 
antropogenně zcela pozměněných stanovištích. 
Zpracovatelům Oznámení není známa okolnost, že by v zájmovém území nebo 
v jeho blízkém okolí byla nějaká plocha registrována jako VKP podle § 6 zák. č. 
114/1992 Sb., v platném znění. 

Evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

Zájmové území záměru není ani v kontaktu s některou z evropsky významných 
lokalit ve smyslu § 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do 
národního seznamu těchto lokalit ve smyslu příloh NV č. 132/2005 Sb.  Zájmové 
území  záměru není v kontaktu ani v kolizi s žádnou z  ptačích oblastí na území ČR 
podle § 45e tohoto zákona ve smyslu některého z vydaných Nařízení vlády ČR 
k vymezení konkrétních ptačích oblastí na území České republiky. Tato skutečnost 
vyplývá ze stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství, které je doloženo v příloze  předkládaného oznámení. 

Zvláště chráněná území 

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, 
ani zprostředkovaně.  
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C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz 
Územní systém ekologické stability 

ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních  částí krajiny do funkčního 
celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního  
působení na okolní, antropicky narušenou krajinu. Je tedy  jednak předpokladem 
záchrany genofondu rostlin, živočichů  i celých geobiocenóz přirozeně se 
vyskytujících v širším  okolí sledovaného území a jednak nezbytným východiskem  
pro ozdravení krajinného prostředí a uchování všech jeho  užitečných funkcí. 
Vymezení prvků ÚSES v širším zájmovém  území se opírá jednak o již existující 
krajinné prvky  s výrazným přírodovědným potenciálem, jednak jde o prvky  nové, 
projektované ve smyslu požadovaných prostorových  parametrů. 
Generel místního ÚSES města Pardubice byl zpracován v r. 1993 firmou LÖW                    
a spol. s r. o. - Studie, plány, projekty pro krajinu a vesnici, Brno.  Nadregionální a 
regionální ÚSES ČR  (dále ÚTP NR – R ÚSES ČR) byl zpracován  v  r. 1996 firmou  
Společnost pro životní prostředí, s. r. o., Brno; tento materiál se stal doporučeným 
podkladem pro vymezování a hodnocení územního systému ekologické stability 
nadregionální a regionální úrovně příslušnými orgány ochrany přírody, t.j. 
Ministerstvem životního prostředí  a krajskými úřady.  V rámci aktualizace Územního 
plánu města Pardubice v roce 2002 byl zpracovatelem územního plánu (Kučera a 
kol., 2002)  také aktualizován územní systém ekologické stability.  
Zájmové území není součástí prvků územního systému ekologické stability (SES)  
místní, regionální   ani  nadregionální  úrovně. 
Podle generelu místního ÚSES z roku 1993 (Generel místního ÚSES města 
Pardubice, ing. Eliška Zimová a kol., Löw & spol. Brno), který byl v zásadě promítnut 
do aktuální verze ÚPD města Pardubic (Petrů a kol.,  AURUM spol. s.r.o, 8/ 2001) je 
možno doložit:  
• nadregionální biokoridor podél Labe, funkční až částečně funkční, č. 72. Místně fragmenty rákosin 

a vysokostébelných porostů na břehové hraně (styk s hladinou), pravobřežně většinou bez porostů 
dřevin (s výjimkou doprovodných a břehových porostů labských ramen), levobřežně souvislý 
doprovodný porosit (topoly, lípy, javory, vrby aj.) Ve sledovaném úseku je NRBK rozdělen na 
úseky: 
a) č. 72/8 Labe u loděnice – úsek podél loděnice a kratší části Starého Labe u cihelny 
b) č. 72/9 Labe na Horní Polabině  - od východního oblouku ramene Staré Labe u cihelny po LBC Horní 

Polabina (rameno U Haldy) 
c) č. 72/10 Labe u Haldy – po soutok s Loučnou 

• Regionální biokoridor podél Chrudimky č. 1340/1, funkční. Mimo dosah zájmového území. 
• Regionální biocentrum č. 916 Polabiny  - pravobřežně pod soutokem s Chrudimkou pod jezem, 

zbytek labského ramene, nivní louky a fragmenty rákosin, mimolesní porosty 
• Lokální biocentrum č. 8 Soutok-Čičák –  zaujímající prostory vysokostébelných podmáčených lad, 

rákosin, vodní plochu a mimolesní porosty levobřežně nad soutokem s Chrudimkou 
• Lokální biocentrum č. 9 U loděnice – pravobřežně zaujímá východní část vnitřních ploch 

západního oblouku ramene Staré Labe u loděnice včetně plochy ramene, mimolesní porosty, 
fragmenty rákosin, původně jinak orná, dnes jetelotráva s plevely.  

• Lokální biocentrum č. 10 Hůrka – pravobřežně zaujímá východní část vnitřního prostoru 
východního (většího) oblouku ramene Staré Labe u loděnice, orná půda, částečně zatravněno, 
jinak kontaktní plochy přechodových ekotonů s ramenem, porosty dřevin a fragmenty 
vysokostébelných lad a rákosin u ramene. Plochy tůní a mokřadních enkláv.  

• Lokální biocentrum č. 11/1 Horní Polabina – oboustranně  na plochách nivních luk, mokřadů a 
mimolesních porostů, včetně prostoru bývalého labského ramene  U Haldy. Na části LBC chaty.  

• jako součást kostry ekologické stability jsou vymapovány některé dílčí části porostů širší labské 
nivy i podél místních vodotečí (náhon Halda aj.)  



FOXCONN – NOVÝ POLYGON 
Rozšíření  „Parkoviště sever“ 

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v  platném znění  

 36

Žádný z uvedených prvků systému ekologické stability nezasahuje do prostoru 
posuzovaného záměru. 
Krajinný ráz 

Krajinný ráz je definován v ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny - jako zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či 
oblasti,  je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy 
do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny 
pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných 
území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. S 
ochranou krajinného rázu úzce souvisí i ochrana významných krajinných prvků, které 
jsou cit. zákonem definovány jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky 
hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její 
stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, 
jezera, údolní nivy. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a 
ničením, využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k 
ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce  . 
Zájmové území již v současné době zhoršuje hodnocenou  přírodní hodnotu 
krajinného rázu.  Širší území  má výrazně urbanizovaný charakter s potlačenou 
přírodní hodnotou. Přírodní hodnotu místa krajinného rázu lze hodnotit jako 
průměrnou až sníženou. 
 
 
C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání 
Charakter městské čtvrti 
Zájmové území je situováno do prostoru určeného jako průmyslová zóna. Nejbližší 
objekty trvalé obytné zástavby jsou v dostatečné vzdálenosti od posuzovaného 
záměru. 

Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky 
Zvláště chráněná území 
Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena. 
Území přírodních parků 
Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena. 
Významné krajinné prvky 
Zájmové území je mimo kontakt s významnými krajinnými prvky jak ze zákona, tak 
z hlediska registrovaných VKP. 

Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství 

Na uvažované lokalitě se nenachází žádné skupiny a druhy nerostných surovin, 
nejsou zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v Bilanci zásob ložisek 
nerostných surovin nebo mimo tuto Bilanci. 
 



FOXCONN – NOVÝ POLYGON 
Rozšíření  „Parkoviště sever“ 

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v  platném znění  

 37

 
 

 
 
Ochranná pásma 

V posuzované lokalitě nejsou situována žádná PHO vodních zdrojů I. a II. stupně. 
Ochranná pásma případných inženýrských sítí budou specifikována v dokumentaci 
pro územní řízení.  
Architektonické a jiné historické památky 

V hodnoceném území se nenalézají žádné architektonické ani jiné historické 
památky, které by mohly být uvažovaným záměrem ovlivněny. V případě 
mimořádného výskytu archeologických památek v průběhu zemních prací je třeba 
postupovat v souladu se stávající legislativou.  
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Jiné charakteristiky životního prostředí 

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány. V následujících 
podkladech je uvedena signální mapa střetů zájmů a mapa významných krajinných 
jevů. 
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Vztah k územně plánovací dokumentaci 

Výstavba posuzovaného záměru je navržena v souladu s územním plánem (viz 
příloha č. 1 předkládaného oznámení). 
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU 
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo 
a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky 

Výstavba – znečištění ovzduší 
Rozsah zemních a stavebních prací není  významný, přesto  lze  očekávat, že etapa 
výstavby může představovat částečné narušení faktorů pohody. Případnou 
sekundární prašnost lze technicky eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou 
formulována následující doporučení: 
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především 

v průběhu zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních 
zdrojů prašnosti budou minimalizovány; v případě nepříznivých klimatických podmínek 
v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch 

• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu 

• zemní práce provádět vždy v rozsahu  nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě 
nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, 
deponií zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních 
materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti 

Z hlediska etapy výstavby ve vztahu k nejbližším trvale obydleným objektům a při 
respektování výše uvedených doporučení lze záměr považovat za realizovatelný. 
Výstavba – hluk 
Vzhledem k lokalizaci záměru a rozsahu zemních prací nelze předpokládat, že by 
etapa výstavby mohla představovat  významnější ovlivnění akustické situace ve 
vztahu k nejbližším objektům obytné zástavby. 
Provoz 
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve  vztahu k ohrožení zdraví 
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech: 
n znečištění ovzduší  
n hluková zátěž  

Znečištění ovzduší 

Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného oznámení, bilance 
emisí související s navýšením počtu parkovacích míst je zcela nevýznamná a dle 
názoru zpracovatelského týmu posudku i s ohledem na nejbližší obytnou zástavbu 
není nutné vyhodnocovat velikost a významnost vlivu na ovzduší prostřednictvím 
rozptylové studie. 
Hluková zátěž 

Bilancované pohyby osobních automobilů a autobusů související s rozšířením 
stávajících parkovacích ploch negeneruje pohyby, které by dle platné metodiky 
mohly být označeny za liniový zdroj hluku. Vzhledem ke skutečnosti, že z důvodů 
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uvedených již v předcházející  části předkládaného oznámení, záměr v podstatě 
negeneruje na komunikačním systému nové pohyby automobilů a autobusů, není 
nezbytné se podrobněji věnovat akustické situaci v zájmovém území, protože lze 
celkem spolehlivě vyslovit závěr, že s navrhovaným záměrem se akustická situace 
v zájmovém území ve vztahu k nejbližším objektům obytné zástavby zcela 
prokazatelně nezmění.  

Dostupnost území a další ovlivnění obytných objektů 

Situování záměru nijak neovlivní stávající řešení z hlediska dostupnosti území. 
Znečištění vody a půdy 
Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půd lze záměr 
označit za nulový, protože vlastní provoz nepředstavuje riziko kontaminace půd. 
Kontaminace půd v etapě výstavby je ošetřena doporučeními prezentovanými v 
příslušných kapitolách předkládaného oznámení. Ovlivnění zdravotního stavu 
prostřednictvím znečištění vod není ve vztahu k hodnocenému záměru aktuální a 
tento vliv lze označit za nulový.  
Havarijní stavy 
Vznik  havarijních situací nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální možnost 
vzniku havárií výrazně eliminovat. Tato problematika je komentována v příslušné 
části předkládaného oznámení.  
Hodnocení vlivů na obyvatelstvo –zdravotní rizika 

V souvislosti s výstavbou a provozem uvažovaného záměru můžeme za potenciální 
zdroj zdravotních rizik pro obyvatele v  okolí považovat hluk a znečišťující látky 
emitované do ovzduší.  Vzhledem k situování záměru, vyhodnocení velikosti a 
významnosti vlivů záměru na imisní a akustickou situaci a vzhledem k rozsahu 
oznámení dle přílohy č.3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v platném 
znění není v rámci tohoto záměru nezbytné provádět vyhodnocení zdravotních rizik 
souvisejících se záměrem. 
Sociální  a  ekonomické  důsledky  

Uvažovaný záměr nemá  vliv na sociální a ekonomické aspekty regionu. 
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby 

Vzhledem k situování areálu se nepředpokládá významné negativní ovlivnění 
obyvatelstva u nejbližších trvale obytných objektů. 
Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby 

Případné jiné  negativní účinky uvažovaného záměru z hlediska hodnocení  vlivů na 
životní prostředí kromě oznámením hodnocených vlivů nejsou  očekávány. 
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D.I.2. Vlivy na ovzduší 
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu bylo provedeno emisní 
posouzení bilancí související s posuzovaným záměrem. Na základě těchto bilancí 
uvedených v příslušné kapitole předkládaného oznámení a s ohledem na vzdálenost 
nejbližší obytné zástavby lze vyslovit závěr, že vyhodnocení velikosti a významnosti 
a významnosti vlivů na ovzduší je malé a málo významné a není nezbytné pro toto 
vyhodnocení využít nástroj rozptylové studie. 
  

 
 
D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Vliv na charakter odvodnění oblasti a změny hydrologických charakteristik 

V hodnocené lokalitě dojde k částečné změně odvodnění povrchu. V následujícím 
přehledu je dokladována konečná bilance ze zpevněných ploch navrhovaných 
parkovišť. 
Výpočet byl proveden s použitím ČSN 75 6101, článek 4.3.2 – dešťové odpadní 
vody. Intenzita směrodatného deště je dle údajů ombrografické stanici v Hradci 
Králové , stanovena na  113 l/s.ha. Periodicita deště se přitom uvažuje 0,5, při době 
trvání 15 minut. Deska parkoviště je asfaltová. Svažitost ploch je do 2%. 
Bilance dešťových vod (Od = l/s) 
periodicita deště       0,5 
doba trvání deště       15 min 
spec. vydatnost deště      113 l/s.ha 
výměra plochy parkoviště A     2117,5 m2 
výměra plochy parkoviště B     2501 m2 
koeficient odtoku z parkoviště (ks)    0,9 
 
Obecný vzorec 
Qn = Sn x is x kn 
QSA = 0,21175 ha x 113 l/s.ha x 0,9 = 21,53 l/s 
Je volen  odlučovač RL typu AS-TOP 20 VF/EO/PB, pro průtok do 20 l/s 
QSB = 0,2501 ha x 113 l/s.ha x 0,9 = 25,4 l/s 
Je volen  odlučovač RL typu AS-TOP 30 VF/EO/PB-SV, pro průtok do 30 l/s 
Výpočet objemu akumulačních nádrží vody 
VcA = QSA x 60 sec x 15 minut 
VcA = 21,53 l/s x 900 sec 
VcA = 19.377 l tj. 19,4 m3 
Pro uvažovaný retenční objem se použije 14 ks voštinových bloků AS-NIDAPLAST. 
VcB = QSA x 60 sec x 15 min 
VcB = 25,4 l/s x 900 sec 
VcB = 22.860 l tj. 22,86 m3 
Akumulační nádrže 
Pro zachycení a zdržení dešťové vody byl zvolen akumulační systém firmy ASIO 
spol. s r.o., Brno. Na urovnané dno se položí geotextilie a na ni se navrství kamenivo 
o zrnitosti 16-32 mm, do kterého se uloží flexibilní drenážní hadice příslušného 
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profilu. Tyto hadice probíhají z rozvodné  do sběrné šachty. Na zarovnaný štěrk se 
položí voštinové bloky AS-NIDAPLAST a to ve dvou řadách a vzájemně se 
skladebně pováží. Bloky se překryjí opět geotextilií, na kterou se navrství opět 
kamenivo o zrnitosti 16-32 mm, do kterého se uloží flexibilní drenážní hadice o DN 
100 sloužící k odvzdušnění akumulačního bloku. Tyto odvzdušňovací hadice se 
zavedou do šachet. Celá výše popsaná sestava se ze všech stran zabalí geotextilií a 
opatrně zahrne protříděnou zeminou bez velkých kamenů. Povrch nad akumulačním 
blokem se zatravní. 
Pro uvažovaný retenční objem se použije 18 ks voštinových bloků AS-NIDAPLAST. 

Vlivy na jakost vod 

Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může nastat jak v etapě 
výstavby, tak i v rámci vlastního provozu. 
Výstavba 

Etapa výstavby může představovat potenciální riziko ovlivnění povrchových a 
podzemních vod, a to zejména úniky ropných látek ze stavebních mechanismů, 
nezabezpečeným skladováním látek nebezpečných vodám, nevyhovujícím 
způsobem shromažďování nebezpečných odpadů vznikajících v průběhu výstavby 
apod. Ve fázi výstavby  nehrozí zatopení staveniště, protože záměr je mimo kótu 
stoleté vody. Pro další projektovou přípravu jsou formulována následující 
doporučení: 
• před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ 

havarijního úniku látek škodlivých vodám pro období výstavby“; s obsahem plánu budou 
prokazatelně seznámeni všichni pracovníci stavby 

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi musí být v dokonalém 
technickém stavu;  nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných  úkapů 
ropných látek 

• zařízení staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC 

• v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat způsob čištění vozidel 
vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště  

Provoz 

Jediné odpadní vody produkované v souvislosti s posuzovaným záměrem jsou 
srážkové vody ze zpevněných ploch. 
Odlučovače budou  pracovat na principu koalescence (shlukování ropných částic 
v pórovitém prostředí). Proces odlučování je dvoustupňový, tvořený kalovou 
(usazovací nádrží a gravitačním odlučovačem ropných látek. V kalové nádrži dojde 
k oddělení  a záchytu hrubých  mechanických nečistot obsažených v odpadní vodě. 
Zároveň tyto první nádrže slouží k separaci lehce odlučitelného podílu celkového 
znečištění ropnými látkami, snižují případně teplotu odpadní vody a vyrovnávají  
nárazově zvýšenou koncentraci. V nádržích vlastního odlučovače pokračuje 
gravitační odlučování volných ropných látek. Navíc jsou zde instalovány 
koalescenční vložky se samočinným uzávěrem. Voda bude protékat koalescenčními 
segmenty válcovitého tvaru, ve kterých dojde k separaci ropné fáze od vodné. 
Uvolněné RL se akumulují na hladině. Odloučené  RL se budou z hladiny odčerpávat 
plovoucími  odlučovači nebo pomocí textilního sorbentu ve formě rouna nebo 
plachetky. Vyčištěná voda protéká polyetylénovými potrubími  do odtoků. 



FOXCONN – NOVÝ POLYGON 
Rozšíření  „Parkoviště sever“ 

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v  platném znění  

 44

Z hlediska minimalizace rizika ovlivnění jakosti povrchových a podzemních vod 
v rámci provozu lze formulovat předkládanou dokumentací následující doporučení: 
• vody ze zpevněných ploch potenciálně kontaminovaných ropnými produkty budou 

opatřeny odlučovačem ropných látek; odlučovač ropných látek bude vybaven obtokem pro 
případ přívalových vod 

• provozní řád bude zahrnovat požadavek na pravidelnou kontrolu zařízení na čištění 
ropných látek ze srážkových vod na  zpevněných plochách 

• zabezpečení úklidu sněhu z  parkovacích ploch zajistit především   mechanickým 
způsobem; minimalizovat použití likvidačního chemického posypu  

Při realizaci všech navržených opatření lze záměr z hlediska vlivu na vodu označit z 
hlediska významnosti za málo významný, z hlediska velikosti za malý.  
 
 
 
 
D.I.4. Vlivy na půdu 
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy 

Záměr nevyžaduje trvalý ani dočasný zábor ZPF respektive PUPFL. Vliv nenastává. 
Jak je patrné z fotodokumentace v úvodní části oznámení, v prostoru navrhovaného 
rozšíření parkoviště se na plochách vyskytují kulturní vrstvy zemin. Je proto 
doporučeno respektovat následující opatření: 
• zajistit důkladnou skrývku kulturní vrstvy zeminy a následně jí využít pro dokončovací 

terénní práce  kome parkovišť  
 
Znečištění půdy 

Stávající situace a výstavba 
Etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality půd.  Přesto pro 
další minimalizaci tohoto rizika  jsou navržena následující opatření: 

• na zařízení staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro 
stavební mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím 
sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniku ropných látek 

• v případě úniku ropných látek nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům 

• na staveništi bude dostatek sanačních prostředků pro likvidaci případných havárií  

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 

Záměr s ohledem na svůj charakter nebude znamenat patrnou změnu místní 
topografie. Vlivy na stabilitu a erozi půdy je možno pokládat za nevýznamné, 
poněvadž nebudou vytvářeny žádné příkré svahy. Vliv lze označit za malý a 
nevýznamný. 

Vlivy v důsledku ukládání odpadů 

Výstavba 
Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude 
provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i 
použité stavební materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří 
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investor potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně 
vyhovujícího způsobu odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby odpovídá 
zhotovitel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o provedení 
prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze objektivně určit. Z 
hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v dalších stupních 
projektové dokumentace respektovány následující podmínky: 
• v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro 

shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze 
všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány 
pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany 
vod a odpadovém hospodářství 

• v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, 
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění 

• dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo 
využití bude vedena odpovídající evidence 

• smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti  

• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých 
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění 

Provoz 
Z hlediska vlastního provozu nelze objektivně předpokládat významnou 
pravděpodobnost kontaminace půd . Vliv lze označit jako nevýznamný a nulový. 
 

D.I.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací 
prostor. K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový. 

 
D.I.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy 
Lokalita se nachází v intravilánu Pardubic v průmyslové oblasti. Jedná se o ruderální 
sekaný trávník v  blízkosti silnice do Černé za Bory. V okolí se nachází pouze 
ruderální vegetace. 
Vlivy na floru 

Realizací posuzovaného záměru dojde k trvalé  změně habitatu prostředí tím, že 
současný částečný bylinotravní pokryv bude nahrazen zpevněnými plochami.  
V kontextu dotčení druhové skladby rostlin lze konstatovat, že nebudou dotčeny 
prostory známých výskytů zvláště chráněných druhů rostlin. Ve vztahu k dotčení 
druhové rozmanitosti je možno konstatovat,  že se záměr dotkne stanoviště běžných 
druhů rostlin, které jsou zcela hojné na řadě analogických ploch v okolí, lokalita sama 
nepředstavuje prostor výskytu reprezentativních či unikátních fytocenóz. Uvedené 
vlivy je možno v daném kontextu pokládat za mírně nepříznivé, trvalé, ale málo 
významné.  
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S výjimkou důsledné rekultivace pozemků, dotčených stavebními pracemi, vlivy na 
floru nevyžadují žádná další specifická opatření. Vliv lze označit za malý a málo 
významný,  

Vlivy na prvky dřevin rostoucí mimo  les  

Realizací záměru dojde ke kácení prvků dřevin rostoucích mimo les. Inventarizace 
kácených dřevin ja patrná z přílohy předkládaného oznámení (Vyčíslení společenské 
hodnoty stromů v lokalitě u společnosti FOXCONN CZ s.r.o. v Pardubičkách), 
fotodokumentace je potom doložena v popisné části oznámení. Celková společenská 
hodnota posuzovaných dřevin je vyčíslená částkou 452 227 Kč. Z uvedené částky 
představuje 199 518,- Kč  dub letní (Quercus robur) s průměrem kmene  42 cm (v 
odkazované příloze se jedná o strom č. 10). Jedná se o strom , který má zdravý 
kmen i korunu: 

 
 
 
Dle provedených konzultací s orgánem ochrany přírody se jeví jako vhodné v rámci 
další projektové přípravy upravit projekt způsobem, který vyloučí nutnost kácení 
tohoto dubu letního. 
Na základě všech uvedených skutečností jsou pro další projektovou přípravu 
formulována následující doporučení: 
• v rámci další projektové přípravy zhodnotit možnost úpravy projektu způsobem, který 

zajistí zachování dubu letního označeného jako č. 10  v materiálu „Vyčíslení společenské 
hodnoty stromů v lokalitě u společnosti FOXCONN CZ s.r.o. v Pardubičkách“ vypracované 
Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Pardubice 

• veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu  řešit zásadně 
v období vegetačního klidu 

• v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit zajistit ochranu každého stromu ve 
smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun 
stromů a kmenů) 
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Vlivy na faunu 
Druhové spektrum fauny je v zájmové lokalitě velice ochuzené. Lze tedy celkem 
spolehlivě i v tomto případě vyvodit závěr, že vlastní lokalita není místem trvalého 
výskytu organismů vyžadujících zvláštní ochranu podle přílohy III vyhlášky  MŽP ČR 
395/21992 Sb. 
Drobnými zemními pracemi budou likvidovány některé  populace epigeického hmyzu 
a drobných hlodavců, vázaných  na dané území, tyto druhy jsou však zastoupeny na 
analogických lokalitách v okolí v hojném počtu.  
 
Vlivy na lesní porosty 

Záměr v navrhované podobě nepředpokládá žádný zásah do  lesních porostů.  Vliv 
nenastává. 
 
Vlivy na další významné krajinné prvky 

Tento vliv vzhledem k situování zájmového území nenastává. 
 
Vlivy na ÚSES 

Zájmové území je mimo kontakt s jakýmkoliv skladebným prvkem ÚSES. Vliv 
nenastává. 

Vlivy na další ekosystémy 

Záměrem nejsou dotčeny jiné než popsané ekosystémy. Vliv lze označit za malý. 
Významným biologickým vlivem může být ruderalizace území po výstavbě z důvodu, 
že plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány. Otevřené 
plochy jsou totiž vystavovány nástupu ruderálních rostlin a jednoletých plevelů, které 
mohou znamenat i ovlivnění druhové skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí. 
Je proto doporučeno uplatnit následující podmínku: 
• důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu 

prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů 

 
Vlivy na lokality evropského významu 

Zájmové území záměru není v kontaktu s žádnou zařazenou (evidovanou) evropsky 
významnou lokalitou národního seznamu soustavy NATURA 2000, ve smyslu 
vymezení dle §§ 45a až 45d zák. č. 218/2004 Sb., proto tento vliv nenastává. 
 
 
 
D.I.7. Vlivy na krajinu 
Širší zájmové území má výrazně urbanizovaný charakter s potlačenou přírodní 
hodnotou. Přírodní hodnotu místa krajinného rázu lze hodnotit jako průměrnou až 
sníženou. 
V zájmovém území se nenachází  žádné  hodnotné  kulturní  a historické  dominanty  
krajiny - stávající podnikatelské objekty předurčují stávající charakter zájmového 
území z hlediska jeho urbanizovaného charakteru.   
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Pro posouzení vlivu stavby navrhovaného záměru na krajinný ráz a estetické 
parametry území je podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících 
faktorů krajinného rázu území. Hodnocení je možno provést v syntéze několika 
pohledů: 
1. Vznik nové charakteristiky území: - realizací záměru nedojde k vytvoření nové 

charakteristiky území, poněvadž jde o novostavbu na částečně nezpevněných 
plochách, v těsné návaznosti na provozní a administrativní areály.  Vliv je možno 
pokládat za malý a málo významný. 

2. Narušení stávajícího poměru krajinných složek: - Ten je již dnes nevyvážený, 
poněvadž převládají významné negativní charakteristiky: liniové dopravní trasy,  
dále zástavba podnikatelských objektů; vliv lze označit za malý a málo významný 

3. Narušení vizuálních vjemů: - Záměr nebude vytvářet novou pohledovou 
dominantu; vzhledem ke stávajícímu charakteru území  však tento vliv nelze 
označit za velký a významný.  

4. Dálkové pohledy - V kontextu polohy se tyto vlivy neprojeví, záměr neznamená 
realizaci výškové bodové dominanty. Bez vlivu. 

Na základě provedeného rozboru pokládají zpracovatelé Oznámení za potřebné 
doporučit: 
• v rámci projektu  pro stavební povolení předložit komplexní projekt sadových úprav 

parkovacích ploch v rozsahu výše ekologické újmy, která vznikne skácením navrhovaných 
stromů 
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D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.  
Z hlediska provádění zemních prací bude postupováno ve smyslu zákona č.20/87 
Sb. o státní památkové péči a zákona č 242/92 Sb.  
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný 
dopad na kulturní tradice v místě nebo  v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní 
hodnoty nemateriální povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické 
osídlení území vyloučit ojedinělé archeologické nálezy. 
Otázky prevence ruderalizace území jsou řešeny v rámci vlivů na ekosystémy  s tím, 
že důraz je nutno položit na rekultivaci všech prostorů, postižených stavebními 
pracemi. 

 
 
 
D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Předkládaný záměr je v daném území předkládaným oznámením posouzen ze všech 
podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se 
jedná o aktivitu navrhovanou v zóně určené územním plánem  pro obdobné záměry. 
Z této skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů 
záměru na životní prostředí. Na základě provedeného vyhodnocení lze vyslovit  
závěr, že úprava a rozšíření parkovacích ploch nepředstavuje významné vlivy na 
jednotlivé řešené složky životního prostředí s výjimkou vlivů na kácení prvků dřevin 
rostoucích mimo les. 
 
 
 

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech 
přesahujících státní hranice 
Při realizaci záměru  nelze  nepředpokládat vlivy přesahující státní hranice. 
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D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů 
V dalším textu je uveden návrh opatření dle zpracovatele oznámení, které je účelné 
zohlednit v další fázi přípravných prací záměru, případně  při realizaci stavby: 
• v rámci další projektové přípravy zhodnotit možnost úpravy projektu způsobem, který 

zajistí zachování dubu letního označeného jako č. 10  v materiálu „Vyčíslení společenské 
hodnoty stromů v lokalitě u společnosti FOXCONN CZ s.r.o. v Pardubičkách“ vypracované 
Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Pardubice 

• v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit zajistit ochranu každého stromu ve 
smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun 
stromů a kmenů) 

• v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat způsob čištění vozidel 
vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště  

• vody ze zpevněných ploch potenciálně kontaminovaných ropnými produkty budou 
opatřeny odlučovačem ropných látek; odlučovač ropných látek bude vybaven obtokem pro 
případ přívalových vod 

• v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro 
shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze 
všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány 
pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany 
vod a odpadovém hospodářství 

• zajistit důkladnou skrývku kulturní vrstvy zeminy a následně jí využít pro dokončovací 
terénní práce  kome parkovišť  

• v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, 
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění 

• v rámci projektu  pro stavební povolení předložit komplexní projekt sadových úprav 
parkovacích ploch v rozsahu výše ekologické újmy, která vznikne skácením navrhovaných 
stromů 

• před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ 
havarijního úniku látek škodlivých vodám pro období výstavby“; s obsahem plánu budou 
prokazatelně seznámeni všichni pracovníci stavby 

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi musí být v dokonalém 
technickém stavu;  nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných  úkapů 
ropných látek 

• zařízení staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC 

• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především 
v průběhu zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních 
zdrojů prašnosti budou minimalizovány; v případě nepříznivých klimatických podmínek 
v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch 

• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu 

• zemní práce provádět vždy v rozsahu  nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě 
nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, 
deponií zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních 
materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti 

• na zařízení staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro 
stavební mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím 
sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniku ropných látek 



FOXCONN – NOVÝ POLYGON 
Rozšíření  „Parkoviště sever“ 

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v  platném znění  
 

 51

• v případě úniku ropných látek nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům 

• na staveništi bude dostatek sanačních prostředků pro likvidaci případných havárií  

• dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo 
využití bude vedena odpovídající evidence 

• smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti  

• veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu  řešit zásadně 
v období vegetačního klidu 

• důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu 
prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů 

• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů 
vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění 

• před uvedením stavby do provozu bude  vypracován a předložen ke schválení Plán 
opatření pro  případ havarijního úniku látek škodlivých vodám   

• provozní řád bude zahrnovat požadavek na pravidelnou kontrolu zařízení na čištění 
ropných látek ze srážkových vod na  zpevněných plochách 

• zabezpečení úklidu sněhu z  parkovacích ploch zajistit především mechanickým způsobe; 
minimalizovat použití likvidačního chemického posypu  
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D.5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
předpokladů při hodnocení vlivů  
 
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady: 
n literární údaje (viz seznam literatury) 
n terénní průzkumy 
n osobní jednání 
Problematika hluku ze stacionárních zdrojů byla zpracována dle Podkladů pro 
navrhování a posuzování průmyslových  výrob - stavební akustika, problematika 
hluku z mobilních  zdrojů byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet  
hladin hluku z dopravy - VÚVA Praha s pomocí programu  HLUK+, verze 7.11. 
Hodnocení vlivu imisí z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění bylo 
provedeno podle metodiky SYMOS 97, verze 2003.  
Seznam použité literatury a podkladů 
1) CODE spol. s r.o.: FOXCONN – NOVÝ POLYGON, Rozšíření „Parkoviště Sever“,  

dokumentace pro územní řízení, 2007 
2) Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha 
3) Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, Praha 
4) Příloha č.II Vyhlášky Ministerstva životního prostředí  České republiky č.395/1992 Sb. 

[seznam zvláště chráněných druhů rostlin] 
5) Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der  Tschechoslowakei. - Studia 

Geographica,Brno,16:1-74  
6) Kolektiv: Hygiena, díl 1., faktory životního prostředí  ovlivňující zdraví, Univerzita Karlova, 

Praha, 1996 
7) Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991 
8) Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území  České republiky včetně 

doprovodných meteorologických  dat, ČHMÚ, 1997 
9) Hejný S.et Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. - Academia, 

Praha. 
10) Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.] (2002):  

Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha. 
11) Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky 

(stav v roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166. 
12) Neuhäuslová Z. et al. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - 

Academia, Praha. 
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D.6. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které 
se vyskytly při zpracování oznámení 
Oznámení bylo připravováno na základě  dokumentace pro územní rozhodnutí. 
V rámci předkládaného oznámení nebyly zaznamenány žádné významnější 
nedostatky a neurčitosti, které by mohly ovlivnit závěry procesu posuzování vlivů na 
životní prostředí. 

 
 
 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  
Předložený záměr je navržen jednovariantně. To znamená, že je posouzena velikost 
a významnost vlivů té aktivity, která je oznamovatelem  uvažována a jíž je 
podřizováno projektové řešení záměru.  
 

 
 

F. ZÁVĚR 

V rámci předkládaného oznámení byl záměr posouzen ze všech podstatných 
hledisek. Velikost a významnost vlivů na jednotlivé složky životního prostředí je 
vyhodnocena v jednotlivých kapitolách předkládaného oznámení. Pro případ 
realizace navrhovaného záměru jsou v příslušné kapitole formulována odpovídající 
doporučení pro eliminaci respektive snížení negativních vlivů na jednotlivé složky 
životního prostředí. 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 
Předmětem předkládaného oznámení je záměr „Foxconn – nový polygon, Rozšíření 
parkoviště sever“. Dle zpracovatele oznámení bude záměr posuzován podle bodu: 

Zařazení záměru: Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii 
II. (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod 10.6. Skladové nebo obchodní komplexy včetně 
nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo 
garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu kde státní správu 
v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonává orgán kraje, v tomto případě Krajský 
úřad Pardubického kraje.   

Z dikce platného znění zákona lze předpokládat s odkazem na § 4 platného zákona, že 
příslušný úřad zařadí záměr pod bod 10.15. „Záměry podle této přílohy, které nedosahují 
příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny; stavby, činnosti a 
technologie neuvedené v předchozích bodech této přílohy nebo nedosahující parametrů 
předchozích bodů této přílohy, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného 
podle zvláštního právního předpisu mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně 
ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti“, protože v uvedeném případě 
nebylo možné vyloučit vliv dle § 45 i zák. č. 114/92 Sb. v platném znění. 

Situace záměru je patrná z následujícího obrázku: 

 
Staveniště se nachází na sever od areálu firmy FOXCONN CZ - Nový polygon. Z jižní strany 
je ohraničeno cyklistickou stezkou a ze severní strany komunikací Průmyslové ulice.   
Stávající parkoviště, jež bude stavebními úpravami rozšířeno, je provedeno z kameniva  a 
štěrku s asfaltovou emulzí. Parkoviště je vjezdem do areálu rozděleno na dvě části - levá 
část a pravá část. Kolem parkoviště je zatravněná plocha. Rozšíření parkoviště je limitováno 
novou cyklostezku a stávající hranou zemního příkopu při komunikaci Průmyslové ulice. 
Terén se v podélném směru svažuje směrem k Černé za Bory. Výškový rozdíl od 

stávající parkoviště stávající parkoviště 

rozšíření parkoviště rozšíření parkoviště 
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navrhovaného začátku parkoviště na západní straně k hranici pozemku na východní straně 
je cca 2 m.   

Stávající parkoviště bude rozšířeno v levé a pravé části o nová parkovací místa osobních 
vozidel a autobusů pro dopravu zaměstnanců.  Jedná se o 130 parkovacích stání kolmých 
pro osobní vozidla, z toho 6 pro invalidy, 17 parkovacích stání podélných pro osobní vozidla 
a 8 parkovacích stání pro autobusy.  

Parkovací plochy bude odvodněna přes odlučovač ropných látek do dešťové kanalizace 
vedené v areálu Foxconnu.  

Stavba je členěna na: 

F2.01- Parkoviště 

F2.02 - Odkanalizování parkoviště 

Parkoviště         

Vzhledem k možnosti rozebírání plochy nad trubním vedením plynu, bude povrch proveden 
jako rozebíratelný tj. ze zámkové dlažby na štěrkobetonový podklad. 

Výškové řešení komunikací a zpevněných ploch je v max. možné míře přizpůsobeno potřebě 
a navázání na okolní terén, stávající komunikace a zpevněné plochy. Největší vliv na 
osazení parkovacích ploch má stávající cyklostezka a plynovodní potrubí, které se musí 
respektovat při odvodnění ploch. Nejmenší podélný sklon je nutno dodržet - 0,5%. Převýšení 
obrubníků nad přilehlými vozovkami je 12 cm. 

Stavební úpravy jsou realizovány v průmyslové oblasti. Nejbližší obytná obydlí jsou vzdálena 
cca 250 m od parkoviště a jsou chráněna lesem. 

Odkanalizování parkoviště 

Vzhledem k zachování vjezdu do areálu bylo navrženo, že každá plocha bude odvodněna 
samostatným napojením na závodní kanalizaci. Z tohoto důvodu je každé připojení 
vybaveno vlastním odlučovačem ropných látek (ORL) a vlastním akumulačním prostorem 
pro zadržení vyčištěných vod.  Akumulační nádrže jsou napojeny kanalizačním vedením na 
kanalizaci uvnitř areálu.  Poloha uličních vpustí a existence sběrných žlabů a polohopisný 
způsob vedení sběračů respektuje ochranné pásmo STL plynovodu.  

Veškeré dešťové vody ze zpevněných ploch jsou odvodněny pomocí přípojek uličních vpustí 
a odvodňovacích žlabů do kanalizace napojené na ORL.     

Rozsah zemních a stavebních prací není  významný, přesto  lze  očekávat, že etapa 
výstavby může představovat částečné narušení faktorů pohody. Případnou sekundární 
prašnost lze technicky eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou v oznámení 
formulována odpovídající  doporučení 

Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného oznámení, bilance emisí 
související s navýšením počtu parkovacích míst je zcela nevýznamná a dle názoru 
zpracovatelského týmu posudku i s ohledem na nejbližší obytnou zástavbu není nutné 
vyhodnocovat velikost a významnost vlivu na ovzduší prostřednictvím rozptylové studie. 

Bilancované pohyby osobních automobilů a autobusů související s rozšířením stávajících 
parkovacích ploch negeneruje pohyby, které by dle platné metodiky mohly být označeny za 
liniový zdroj hluku. Vzhledem ke skutečnosti, že z důvodů uvedených již v předcházející  
části předkládaného oznámení, záměr v podstatě negeneruje na komunikačním systému 
nové pohyby automobilů a autobusů, není nezbytné se podrobněji věnovat akustické situaci 
v zájmovém území, protože lze celkem spolehlivě vyslovit závěr, že s navrhovaným 
záměrem se akustická situace v zájmovém území ve vztahu k nejbližším objektům obytné 
zástavby zcela prokazatelně nezmění.  
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V hodnocené lokalitě dojde k částečné změně odvodnění povrchu. Bilance vznikajících 
srážkových vod jakož i navrhované retence pro neovlivnění odtokových poměrů jsou 
popsány v příslušné části předkládaného oznámení. 

Jediné odpadní vody produkované v souvislosti s posuzovaným záměrem jsou srážkové 
vody ze zpevněných ploch. 

Odlučovače budou  pracovat na principu koalescence (shlukování ropných částic 
v pórovitém prostředí). Proces odlučování je dvoustupňový, tvořený kalovou (usazovací 
nádrží a gravitačním odlučovačem ropných látek. V kalové nádrži dojde k oddělení  a 
záchytu hrubých  mechanických nečistot obsažených v odpadní vodě. Zároveň tyto první 
nádrže slouží k separaci lehce odlučitelného podílu celkového znečištění ropnými látkami, 
snižují případně teplotu odpadní vody a vyrovnávají  nárazově zvýšenou koncentraci. 
V nádržích vlastního odlučovače pokračuje gravitační odlučování volných ropných látek. 
Navíc jsou zde instalovány koalescenční vložky se samočinným uzávěrem. Voda bude 
protékat koalescenčními segmenty válcovitého tvaru, ve kterých dojde k separaci ropné fáze 
od vodné. Uvolněné RL se akumulují na hladině. Odloučené  RL se budou z hladiny 
odčerpávat plovoucími  odlučovači nebo pomocí textilního sorbentu ve formě rouna nebo 
plachetky. Vyčištěná voda protéká polyetylénovými potrubími  do odtoků. 

Záměr nevyžaduje  trvalý zábor ZPF. Dle předaných podkladů s realizací záměru nesouvisí 
dočasný zábor ZPF, záměr nevyžaduje  dočasný ani trvalý zábor PUPFL. 

Etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality půd.   

Záměr s ohledem na svůj charakter nebude znamenat patrnou změnu místní topografie. 
Vlivy na stabilitu a erozi půdy je možno pokládat za nevýznamné, poněvadž nebudou 
vytvářeny žádné příkré svahy. Vliv lze označit za malý a nevýznamný. 

Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. 
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový. 

Realizací posuzovaného záměru dojde k trvalé  změně habitatu prostředí tím, že současný 
částečný bylinotravní pokryv bude nahrazen zpevněnými plochami.  

V kontextu dotčení druhové skladby rostlin lze konstatovat, že nebudou dotčeny prostory 
známých výskytů zvláště chráněných druhů rostlin. Ve vztahu k dotčení druhové rozmanitosti 
je možno konstatovat,  že se záměr dotkne stanoviště běžných druhů rostlin, které jsou zcela 
hojné na řadě analogických ploch v okolí, lokalita sama nepředstavuje prostor výskytu 
reprezentativních či unikátních fytocenóz. Uvedené vlivy je možno v daném kontextu 
pokládat za mírně nepříznivé, trvalé, ale málo významné.  

S výjimkou důsledné rekultivace pozemků, dotčených stavebními pracemi, vlivy na floru 
nevyžadují žádná další specifická opatření. Vliv lze označit za malý a málo významný,  

Realizací záměru dojde ke kácení prvků dřevin rostoucích mimo les. Inventarizace kácených 
dřevin ja patrná z přílohy předkládaného oznámení (Vyčíslení společenské hodnoty stromů 
v lokalitě u společnosti FOXCONN CZ s.r.o. v Pardubičkách), fotodokumentace je potom 
doložena v popisné části oznámení. Celková společenská hodnota posuzovaných dřevin je 
vyčíslená částkou 452 227 Kč. Z uvedené částky představuje 199 518,- Kč  dub letní 
(Quercus robur) s průměrem kmene  42 cm (v odkazované příloze se jedná o strom č. 10). 
Jedná se o strom , který má zdravý kmen i korunu. Dle provedených konzultací s orgánem 
ochrany přírody se jeví jako vhodné v rámci další projektové přípravy upravit projekt 
způsobem, který vyloučí nutnost kácení tohoto dubu letního. Tato skutečnost ja zapracována 
do doporučení pro další projektovou přípravu. 

Druhové spektrum fauny je v zájmové lokalitě velice ochuzené. Lze tedy celkem spolehlivě i 
v tomto případě vyvodit závěr, že vlastní lokalita není místem trvalého výskytu organismů 
vyžadujících zvláštní ochranu podle přílohy III vyhlášky  MŽP ČR 395/21992 Sb. Drobnými 
zemními pracemi budou likvidovány některé  populace epigeického hmyzu a drobných 
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hlodavců, vázaných  na dané území, tyto druhy jsou však zastoupeny na analogických 
lokalitách v okolí v hojném počtu.  Záměr v navrhované podobě nepředpokládá žádný zásah 
do  lesních porostů.  Vliv nenastává. 

Zájmové území záměru není v kontaktu s žádnou zařazenou (evidovanou) evropsky 
významnou lokalitou národního seznamu soustavy NATURA 2000, ve smyslu vymezení dle 
§§ 45a až 45d zák. č. 218/2004 Sb., proto tento vliv nenastává. 

Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.  Záměr 
neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad na kulturní 
tradice v místě nebo  v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy, 
nelze však s ohledem na dlouhodobé historické osídlení území vyloučit ojedinělé 
archeologické nálezy. 

Vlivy na ostatní složky životního prostředí v rámci posuzovaného záměru lze označit za malé 
a málo významné.  
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H. PŘÍLOHY  

1) Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací 
dokumentace a vyjádření Krajského úřadu ve vztahu k NATURA dle § 45i zákona 
č.114/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

2) Situace stavby 
3) Vyčíslení společenské hodnoty stromů 
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