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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.I. Obchodní firma
STARZONE a.s.

A.II. IČO
27509923

A.III. Sídlo
Hradecká 545
Pardubice
533 52

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

Ing. Jaroslav Rohlík
Hradecká 545
Pardubice
533 52
tel.: 466 797 913

Projektant:

CENTRUM Pardubice, projektový ateliér, s.r.o.
Ing. Vlastimil Meduna
Boženy Němcové 2526
Pardubice
530 02
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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: „Obchodní a průmyslová zóna STARZONE, Pardubice – Černá za
Bory“
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.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr lze charakterizovat následujícími kapacitami:
- zastavěná plocha stavebních objektů
- plocha komunikací a zpevněných ploch

30.608 m2

36,33 %

2

29,62 %

2

33,04 %

2

1,01 %

2

100 %

24.952 m

- plocha zeleně

27.841 m

- plocha vodních nádrží

857 m

- celková plocha řešeného území

84.258 m

- počet parkovacích stání: osobní automobily

110

nákladní automobily

19

B.I.3. Umístění záměru
kraj:
obec:
katastrální území:

Pardubický
Pardubice
Černá za Bory

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Objekt je navržen na pozemcích, kde územním plánem nejsou vyloučeny stavby,
které jsou náplní předkládaného oznámení. Záměr ve svých důsledcích vyvolává
určitou novou dopravu na komunikační síti, v čemž lze očekávat možnost kumulace
s jinými záměry v dané lokalitě související s přepravními nároky v souvislosti se
zásobováním průmyslové zóny v Černé za Bory.
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Soubor staveb „Obchodně průmyslová zóna STARZONE“ doplní potřeby průmyslové
zóny Černá za Bory.
Skladové haly SO 01 a SO 02 a hala výrobních služeb SO 03 budou obchodně
propojeny s firmou FOXCON a se stávajícími skladovými halami v ulici Holandská,
jejichž skladová kapacita už nestačí potřebám výroby ve firmě FOXCON. Tyto haly
částečně přispějí ke zklidnění provozu v samotné Černé za Bory, jelikož velká část
zboží by se překládala v těchto nově vzniklých halách. Čerpací stanice
s parkovacími plochami a občerstvením by sloužily jako zázemí pro potřeby dopravy
z celé oblasti. Autoservis s autosalónem rovněž poskytne služby, které v této oblasti
chybí.
Objekty výrobních služeb a skladů jsou umístěny na části pozemků p.č. 160/8, 176/1.
187/1, 188/2, 188/3 k.ú. Černá za Bory, které leží dle územního plánu ve funkční
ploše výroba lehká. Objekty obchodu, služeb a čerpací stanice pohonných hmot jsou
umístěny na části pozemků p.č. 160/8, 150/1, 729 k.ú. Černá za Bory, které leží dle
územního plánu ve funkční ploše občanská vybavenost vyšší.
Dle výše uvedeného je záměr výstavby souboru staveb „Obchodně průmyslová zóna
STARZONE“ v plném souladu s funkčními plochami dle územního plánu města
Pardubic.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Předmětem posouzení je projekt výstavby obchodní a průmyslové zóny, umístěné
dle platného územního plánu města a jeho dodatku na ploše řešené dodatkem ÚP č.
VIII, lokalita 12. K tomuto záměru jsou využity urbanistické plochy označené Ovp –
občanská vybavenost vyšší, stavby a zařízení pro obchod do 4000 m2 prodejní
plochy, služby, veřejné stravování, ubytování a VL – výroba lehká. Do těchto ploch je
i s přihlédnutím k majetkoprávním poměrům navržen soubor objektů skládající se
z následujících stavebních objektů:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

SO 01 – Skladová hala A
SO 02 – Skladová hala B
SO 03 – Výrobní služby
SO 04 – Čerpací stanice PH
SO 05 – Občerstvení a služby
SO 06 – Pomocný objekt
SO 07 – Autosalon a autoservis

SO 01 – Skladová hala A
Rozměr této skladové haly je 121 x 85 m, zastavěná plocha 10.285 m2 , světlá výška
10,8 m, celková výška 12,7 m vč. sociální a provozní vestavby. Hala bude tvořena
úsporným železobetonovým tyčovým montovaným skeletem opláštěným lehkým
sendvičovým metalickým pláštěm, včetně 14 nakládacích můstků a 35 parkovacích
míst pro OA.
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Skladová plocha regálů 7800 m2, tj. 12790 ks palet, maximální výška skladovaného
zboží 10,8 m, prostor pro přípravu a manipulaci 2 000 m2, tj. 1710 palet, v hale bude
1 balící linka.
Skladová hala bude sloužit pro zboží průmyslového charakteru, elektrosoučástky,
počítačové komponenty. Provoz je uvažován nepřetržitý.
SO 02 – Skladová hala B
Rozměr této skladové haly je r 199 x 75 m, zastavěná plocha 14.925 m2, světlá
výška 10,8 m, celková výška 12,7 m vč. sociální a provozní vestavby. Hala bude
tvořena úsporným železobetonovým tyčovým montovaným skeletem opláštěným
lehkým sendvičovým metalickým pláštěm, včetně 24 nakládacích můstků a 25
parkovacích míst pro OA.
Skladová plocha regálů 11000 m2, tj. 18040 ks palet,
maximální výška
skladovaného zboží 10,8 m, prostor pro přípravu a manipulaci 3 200 m2, tj. 2736
palet, dvě balící linky
Skladová hala bude sloužit pro zboží průmyslového charakteru, elektrosoučástky,
počítačové komponenty. Provoz je uvažován nepřetržitý.
SO 03 – Výrobní služby
Rozměr této haly pro výrobní služby je 50 x 49 m, zastavěná plocha 2.450 m2, světlá
výška 6 m, celková výška 8,3 m vč. sociální a provozní vestavby. Hala je určena pro
lehkou montáž a kompletaci elektronického zboží, tedy nerušícího charakteru:
-

lehká montáž – příprava počítačových součástek pro výrobu, třídění, spojování do
jednoduchých komponentů, ukládání do palet
skladované zboží – zboží průmyslového charakteru, elektrosoučástky, počítačové
komponenty

Plocha pro lehkou montáž činí 1 500 m2, skladová plocha regálů 760 m2, tj. 1 000 ks
palet, maximální výška skladovaného zboží 6 m
Hala bude tvořena úsporným železobetonovým tyčovým montovaným skeletem
opláštěným lehkým sendvičovým metalickým pláštěm, včetně 4 nakládacích můstků
a 25 parkovacích míst pro OA.
Provoz je uvažován nepřetržitý.
SO 04 – Čerpací stanice PH
Rozměr ČS PHM je 23 x 35 m, zastavěná plocha 805 m2, světlá výška 5 m, celková
výška 5,5 m včetně ocelového přístřešku stáčecí plochy a kiosku ČS PHM. Jedná se
o zděný objekt kombinovaný s lehkým sendvičovým metalickým pláštěm, s výrazným
prosklením. Stavba bude vybavena plochami různého určení vč. příslušného
zajištění proti úkapům, únikům nebo zavlečení ropných látek včetně parkování pro
16 OA a 19 TNA.
Prodej pohonných hmot bude zajištěn 3 ks oboustranných 3 - 4 produktových stojanů
s rekuperací, skladování pohonných hmot v dělené podzemní dvouplášťové nádrži o
objemu 100 m3 včetně záchytné a havarijní nádrže 5 m3.
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Předpokládaná roční výtoč 2500000 litrů PHM, skladba Natural 95, Special 91, nafta
motorová, prodej doplňkového sortimentu a mazcích hmot.
Provozní doba 14 hodin, dvousměnný provoz, pouze denní doba.
SO 05 – Občerstvení a služby
Jedná se o objekt o rozměru 30 x 22 m, s nepravidelným půdorysem, zastavěná
plocha skutečná činí 488 m2, světlá výška 3 m, celková výška 4,2 m, vč. parkovacích
míst pro 9 osobních automobilů. Jedná se o zděný objekt kombinovaný s lehkým
sendvičovým metalickým pláštěm, s výrazným prosklením.
Objekt bude sloužit pro prodej jídel teplé a studené kuchyně a rychlého občerstvení.
Provozní doba 14 h, dvousměnný provoz, pouze denní doba.
SO 06 – Pomocný objekt
Jedná se o objekt o rozměru rozměr 10 x 15 m, zastavěná plocha 150 m2, světlá
výška 4 m, celková výška 5 m. Jedná se o zděný objekt kombinovaný s lehkým
sendvičovým metalickým pláštěm, s výrazným prosklením.
Objekt bude sloužit pro umístění portálové rámové myčky osobních automobilů,
která bude zajištěna technologií a rekuperací oplachových vod, případně zde budou
umístěny další pomocné provozy ČS, které jsou představovány v podstatě čekacím
stáním před vjezdem do prostoru myčky, sklady náhradních dílů, chemikálií pro
provoz myčky apod.
Z hlediska používaných chemikálií v myčce se dle projektanta záměru jedná
především o přípravky nutné k provozu portálové myčky, dodávané v originálních
obalech a dodávané přímo do technologie myčky a ČOV (saponáty, detergenční
přípravky a přípravky pro povrchovou úpravu – voskové emulze).
SO 07 – Autosalon a autoservis
Jedná se o objekt o rozměru 40,6 x 42,5 m s nepravidelným půdorysem a celkovou
zastavěnou plochou 1505 m2, světlá výška 8 m, celková výška 9 m. Stavba bude
tvořena úsporným železobetonovým, případně ocelovým tyčovým montovaným
skeletem opláštěným lehkým sendvičovým metalickým pláštěm, s výrazným
prosklením, včetně 25 parkovacích míst pro osobní automobily.
V objektu bude umístěn reprezentativní autosalon několika dovozových značek a
odborný autoservis poskytující záruční a pozáruční servis k těmto značkám. Stavba
bude vybavena plochami různého určení pro záruční a pozáruční opravy a budou
zajištěny proti úkapům ropných látek případných jiných provozních kapalin.
Provozní doba 10 hodin, jednosměnný provoz.

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

2007

Dokončení stavby:

2010
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B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Pardubický kraj, Pardubice, MO Pardubice IV, Staročernsko

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 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:
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Vizualizace stavby
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Celkové nároky na plochy v rámci předkládaného záměru představují 83.618 m2. Dle
podkladů oznamovatele bude záměr realizován na následujících plochách:
Plochy v kategorii ZPF:
parc.č.
150/1
152/1
160/8
176/1
187/1
188/2
188/3
192/1
345/12
727/11
celkem

BPEJ

výměra m2

31911
31911
31911

9395
9843
20705

BPEJ
32110
32110
32110
32110
32110
32110
32110
32110

39943

32110

32110
32110

výměra m2
18278
3115
15348
892
20232
9316
9084
11605
57
884
88811

výměra celkem m2
18278
3115
24743
10735
40937
9316
9084
11605
57
884
128754

zábor ZPF m2
16534
1458
24697
6416
20898
4698
3972
1510
57
884
81124

Plochy v kategorii ostatní plocha
parc.č.
345/1
160/5
celkem

výměra celkem m2
1838
1296

výměra pro záměr m2
1838
1296
3134

Plochy v kategorii ZPF a ostatní plocha celkem:
ü plochy v kategorii ZPF....................................................................... 81 124 m2
ü plochy v kategorii ostatní plocha........................................................ 3 143 m2
ü CELKEM............................................................................................84 258 m2
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
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení
35 kV až 110 kV
110 kV až 220 kV
220 kV až 400 kV
nad 400 kV
závěsné kabelové vedení 110 kV
zařízení vlastní telekom. sítě držitele licence

7m
2m
1m
12 m
15 m
20 m
30 m
2m
1m

u podzemního vedení:
§

§

do 110 kV
nad 110 kV

1 m od krajního kabelu oboustranně
3 m od krajního kabelu oboustranně
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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

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

Území se nachází bezpečně mimo území ohrožená povodňovými vodami Q100,
z hlediska bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je staveniště mimo zónu ohrožení
z vakuové kalírny areálu AGROSPOL Černá za Bory (+ 200 m, čpavek), nachází se
v pásmu ohrožení silnice I. tř.(+ 200 m). HZS PK – odbor ochrany obyvatelstva a
krizového řízení nemá proti navrhované stavbě výhrad.
Stavba je mimo ochranné pásmo dráhy + 60 m, ochranné pásmo komunikace III. tř.
+ 10 m a chráněné území pro umělý vodní kanál.
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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 24 měsíců s
průměrným počtem cca 50 pracovníků z různých dodavatelských firem.
Tab.: Předpokládaná spotřeba vody během výstavby:
Průměrný stav pracovníků výstavby
3
Denní spotřeba vody (m )
3
Měsíční spotřeba vody (m )
Doba výstavby (měsíce)
3
Celková spotřeba vody [m ]

50
6,25
125
24
3000

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

Pro zásobování areálu vodou je navržen přívodní vodovodní řad, který bude napojen
na stávající vodovodní řad v ulici Akátová v Černé za Bory.
Roční spotřeba vody pro sociální a technologické účely:

Nároky na pitnou vodu pro sociální účely jsou stanoveny dle přílohy 12 vyhlášky číslo
428/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu pro provozovny
nadregionálního významu. Specifické potřeby vody jsou upraveny dle reálných
spotřeb vody obdobných provozů:
SO 01 – Skladová hala A
Nároky na vodu pro sociální účely:
Administrativa + zaměstnanci v provozu:

6650 l/den

SO 02 – Skladová hala B
Nároky na vodu pro sociální účely :
Administrativa + zaměstnanci v provozu:

9975 l/den

SO 03 – Výrobní služby
Nároky na vodu pro sociální účely:
Administrativa + zaměstnanci v provozu:

5050 l/den

SO 04 – Čerpací stanice PH
Nároky na vodu pro sociální účely:
celkem

1780 l/den

17

Obchodní a průmyslová zóna STARZONE
Pardubice – Černá za Bory
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

SO 05 – Občerstvení a služby
Nároky na vodu pro sociální účely:
celkem

5200 l/den

SO 06 – Pomocný objekt
Nároky na vodu pro sociální účely:
zaměstnanci v provozu

.

Nároky na vodu pro technologické účely:

0 l/den
300 l/den

Jedná se o nároky na tzv. dopouštění vody do dystému ČOV a myčky s cílem
průběžně snižovat zasolování recirkulovaných vod.
SO 07 – Autosalon a autoservis
Administrativa + zaměstnanci v provozu:

2 220 l/den

Celkové nároky záměru na vodu dle jednotlivých stavebních objektů jsou následující:
Nároky na vodu pro sociální účely:
Nároky na vodu pro technologické účely:

30 875 l/ den
300 l/ den

Spotřeba vody na údržbu zeleně

Na údržbu zeleně se počítá dle přílohy č. 12 vyhlášky 428/01 Sb. 4 m3 na 100 m2
ročně. Při ploše zeleně v rozsahu cca 27.841 m2 se bude jednat o 1 114 m3 vody za
rok.
Spotřeba vody na údržbu komunikací

Na údržbu komunikací je možno počítat s roční spotřebou cca 200 m3 vody
Tab.: Celkem nároky na vodu v m3 za rok :
sociální účely
technologické účely
údržba zeleně
údržba komunikací
celkem

Očekávaný stav
11.433
110
1.114
200
12.857

Potřeba požární vody QPOŽ
Dodávku požární vody pro SHZ zajistí strojovna SHZ s nádrží na vodu, provedená
jako samostatný požární úsek. Zásoba vody cca 760 m3 bude uložena v podzemní
nádrži u strojovny SHZ. Voda bude dále sloužit pro zásobování vnějších hydrantů
vodou.
Veškeré nároky na běžný provoz Obchodní a průmyslové zóny budou zajištěny
z vodovodního řadu. Uvažované nároky na pitnou vodu byly projednány se
správcem vodovodu, který garantuje dodávku vody v objemu 20 l/s.
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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.
- 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
Suroviny

V případě předkládaného záměru se za suroviny pokládají jednotlivé nároky na
skladované zboží a s ním související přepravní nároky na komunikačním systému.
Haly budou sloužit ke skladování a distribuci elektrosoučástek a komponentů pro
výrobu počítačů a zboží průmyslového charakteru.
V případě předkládaného záměru se dále za suroviny pokládají jednotlivé nároky na
náhradní díly a provozní kapaliny, které jsou běžně používány v autosalonu a
autoservisu.
Dalšími nároky jsou nároky na pohonné hmoty v rámci provozu ČS PHM.
Předpokládaná roční výtoč 2 500 000 litrů PHM.
Celková bilance nároků na dopravu je uvedena v následující kapitole.
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Energie
Elektrická energie

Areál bude napojen z nové kompaktní trafostanice 350,4 kV, která bude napojena
stávající rozvod VN 35 kV v lokalitě Na čtvrtích v Černé za Bory
Dle profesních podkladů a na základě zkušeností se stavbami obdobného charakteru
byl proveden následující odhad energetické bilance:
potřeba
číslo
objektu
SO 01
SO 02
SO 03
SO 04
SO 05
SO 06
SO 07
celkem

název, účel
Skladová hala A
Skladová hala B
Hala výroby a služeb
Čerpací stanice PHM
Občerstvení a služby
Pomocný objekt
Autosalon a autoservis

el. energie
A/kW
225 / 140
380 / 240
120 / 75
75 / 50
70 / 40
15 / 10
65 / 40
950 / 595

Zemní plyn

Výběr trasy byl proveden s ohledem na nejsnazší a nejkratší napojení řešených
objektů na stávající plynovod.
STL přípojka lPE bude napojena na stávající STL plynovod lPE DN 63 vedený podél
komunikace II/322Místo napojení plynovodu za mimoúrovňovou křižovatkou ve
směru Černá za Bory. Přípojka bude ukončena hlavním uzávěrem plynu ve sloupku
měření. Dále je veden plynovod do jednotlivých objektů, kde napojí jednotlivé
spotřebiče. Trasa projektovaného plynovodu je navržena v souladu s požadavky
ČSN 73 6005.
Celková uvažovaná roční spotřeba zemního plynu dle jednotlivých stavebních
objektů je následující:
SO 01 – Skladová hala A:
SO 02 – Skladová hala B:
SO 03 – Výrobní služby:
SO 04 – Čerpací stanice PH:
SO 05 – Občerstvení a služby:
SO 06 – Pomocný objekt:
SO 07 – Autosalon a autoservis:

67 150 m3/rok
96 580 m3/rok
48 290 m3/rok
6 660 m3/rok
9 990 m3/rok
3 330 m3/rok
37 300 m3/rok

Celkem:

269 300 m3/rok
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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 její lokalizaci však nelze
předpokládat, že by etapa výstavby mohla znamenat výraznější narušení faktorů
pohody ve vztahu k nejbližším objektům obytné zástavby.
Etapa provozu
Stavba bude dopravně napojena do systému mimoúrovňového křížení silnic č. II/322
Pardubice – Zminný a III/2993 Černá za Bory – Staročernsko. Napojení je patrné ze
situace záměru, která je doložena v úvodní části předkládaného oznámení.
Jak je patrné z vyjádření odboru dopravy Magistrátu města Pardubic, s navrženým
dopravním řešením záměru je vysloven souhlas.

Obchodní a průmyslová zóna bude sloužit některými svými objekty výhradně ve
spojitosti s blízkou průmyslovou zónou a především výrobním areálem firmy
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FOXCONN CZ s.r.o., částečně bude sloužit i pro běžné návštěvníky (rychlé
občerstvení, čerpací stanice pohonných hmot, autosalon a autoservis).
Z hlediska vyvolané dopravy na komunikačním systému je patrné, že záměr bude
generovat vzhledem ke svému charakteru nové pohyby osobních a těžkých
nákladních automobilů. Z hlediska charakteru obchodní a průmyslové zóny je patrné,
že u nákladních automobilů se bude jednat o 100% navýšení u OA u SO 01 až 03, u
osobních automobilů u SO 04 až 07 je z celkového počtu pohybů odhadován počet
nově vyvolaných pohybů na 50%. Dle podkladů oznamovatele skutečnost, že
průmyslová část zóny bude sloužit pro potřeby výrobního závodu FOXCONN CZ
znamená, že téměř 60% pohybů TNA, které jsou bilancovány pro stavební objekty
SO 01 až SO 03 nebudou realizovány přímo do výrobního závodu firmy FOXCONN
CZ, ale skončí v průmyslové části zóny, kde budou vyloženy, částečně
zkompletovány a dle aktuální potřeby následně převáženy do výrobního závodu. To
ve svých důsledcích znamená, že z celkového počtu 78 pohybů TNA, které jsou
realizovány po úsecích č.1, č.2 a č.4 ve stávajícím stavu, dojde ve výhledovém stavu
k zachování těchto pohybů na úseku č.1, avšak na úsecích č. 2 a č.4 zůstane
zachováno 40% - tedy 32 pohybů. Z obchodní a průmyslové zóny potom bude do
výrobní zóny – tedy po úsecích č.2 a č.4 – realizováno 20 pohybů TNA.
V absolutních údajích o intenzitách dopravy tato skutečnost znamená, že ve
výhledovém stavu s realizací záměru dojde v celkovém počtu pohybů TNA na
úsecích č.2 a č.4 k poklesu počtu pohybů TNA o 26 pohybů.
S jednotlivými stavebními objekty je očekávána následující vyvolaná doprava:
SO 01 – Skladová hala A:
zásobování: 30 pohybů TNA v době 06,00–22,00 h., z toho 6 pohybů TNA do areálu
FOXCONN CZ s.r.o.
6 pohybů TNA v době 22.00 – 06,00 h., žádný do areálu FOXCON CZ
40 pohybů OA v době 06,00 – 22,00 h.
20 pohybů OA v době 22,00 – 06,00 h.
SO 02 – Skladová hala B:
zásobování: 40 pohybů TNA v době 06,00–22,00 h., z toho 8 pohybů TNA do areálu
FOXCONN CZ s.r.o.
8 pohybů TNA v době 22.00 – 06,00 h. žádný do areálu FOXCON CZ
60 pohybů OA v době 06,00 – 22,00 h.
30 pohybů OA v době 22,00 – 06,00 h.
SO 03 – Výrobní služby:
zásobování: 8 pohybů TNA v době 06,00 – 22,00 h., z toho 4 pohyby TNA do areálu
FOXCONN CZ s.r.o.
2 pohyby TNA v době 22.00 – 06,00 h., 2 pohyby TNA do areálu
FOXCONN CZ s.r.o.
40 pohybů OA v době 06,00 – 22,00 h.
10 pohybů OA v době 22,00 – 06,00 h.
SO 04 – Čerpací stanice PH:
zásobování: 2 pohyby TNA v době od 6,00 do 20,00 h.
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SO 05 – Občerstvení a služby:
zásobování: 2 pohyby TNA za týden v době od 6,00 do 20,00 h.
SO 06 – Pomocný objekt:
zásobování: 2 pohyby TNA v době od 6,00 do 20,00 h.
SO 07 – Autosalon a autoservis:
zásobování - 2 pohyby TNA v době od 7,00 do 20,00 h.
Dopravní obslužnost SO 04, SO 05, SO 06 a SO 07: 500 pohybů OA v denní době
od 6,00 do 22,00 h.
Na základě výše uvedeného rozboru lze celkové nároky na dopravu související
s posuzovaným záměrem v areálu obchodní a průmyslové zóny bilancovat takto:
ü SO 01: 24 pohybů TNA na II/322 den do areálu zóny v době 06,00 – 22,00 h.
6 pohybů TNA na II/322 noc do areálu zóny v době 22,00 – 06,00 h.
6 pohybů TNA po nadjezdu a Hostovické do areálu FOXCONN CZ
v době 06,00 – 22,00 h.
40 pohybů OA do areálu zóny v době 06,00 – 22,00 h.
z toho: 20 po II/322 ze směru od Pardubic
10 po II/322 ze směru do Pardubic
10 po II/355 od Černé za Bory
20 pohybů OA na II/322 den do areálu zóny v době 06,00 – 22,00 h.
z toho: 10 po II/322 ze směru od Pardubic
5 po II/322 ze směru do Pardubic
5 po II/355 od Černé za Bory
ü SO 02: 32 pohybů TNA na II/322 den do areálu zóny v době 06,00 – 22,00 h.
8 pohybů TNA na II/322 noc do areálu zóny v době 22,00 – 06,00 h.
8 pohybů TNA po nadjezdu a Hostovické do areálu FOXCONN CZ
v době 06,00 – 22,00 h.
60 pohybů OA na II/322 den do areálu zóny v době 06,00 – 22,00 h.
z toho: 40 po II/322 ze směru od Pardubic
10 po II/322 ze směru do Pardubic
10 po II/355 od Černé za Bory
30 pohybů OA na II/322 den do areálu zóny v době 06,00 – 22,00 h.
z toho: 20 po II/322 ze směru od Pardubic
5 po II/322 ze směru do Pardubic
5 po II/355 od Černé za Bory
ü SO 03: 4 pohyby TNA na II/322 den do areálu zóny v době 06,00 – 22,00 h.
2 pohyby TNA na II/322 den do areálu zóny v době 22,00 – 06,00 h.
4 pohyby TNA po nadjezdu a Hostovické do areálu FOXCONN CZ
v době 06,00 – 22,00 h.
2 pohyby TNA po nadjezdu a Hostovické do areálu FOXCONN CZ
v době 22,00 – 06,00 h..
40 pohybů OA na II/322 den do areálu zóny v době 06,00 – 22,00 h.
z toho: 20 po II/322 ze směru od Pardubic
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10 po II/322 ze směru do Pardubic
10 po II/355 od Černé za Bory
10 pohybů OA na II/322 den do areálu zóny v době 06,00 – 22,00 h.
z toho: 6 po II/322 ze směru od Pardubic
2 po II/322 ze směru do Pardubic
2 po II/355 od Černé za Bory
ü SO 04, SO 05, SO 06 a SO 07:
8 pohybů TNA na II/322 den do areálu zóny v době 06,00 – 22,00 h
250 pohybů OA na II/322 den do areálu zóny v době 06,00 – 22,00 h
z toho: 140 po II/322 ze směru od Pardubic
140 po II/322 ze směru do Pardubic
20 po II/355 od Černé za Bory
Pro model dopravy je uvažováno s následujícími úseky komunikací:
úsek 1

úsek 3

úsek 2

úsek 4

úsek 5

Vyvolané pohyby na uvedených úsecích související s uvažovaným záměrem je
následující:
Ø úsek 1: celkem:

84 TNA (z toho 24 TNA v době 22,00-06,00 hod.)
256 OA (z toho 36 OA v době 22,00-06,00 hod.)

Ø úsek 2: celkem:

0 TNA
182 OA (z toho 12 OA v době 22,00-06,00 hod.)

Ø úsek 3: celkem:

20 TNA (z toho 2 TNA v době 22,00-06,00 hod.)
62 OA (z toho 12 OA v době 22,00-06,00 hod.)

Ø úsek 4: celkem:

20 TNA (z toho

Ø úsek 5: celkem:

62 OA (z toho 12 OA v době 22,00-06,00 hod.)

2 TNA v době 22,00-06,00 hod.)
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Výstavba

Bodové zdroje: Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby nevzniknou.
Liniové zdroje: Liniové zdroje znečištění mohou být představovány provozem
nákladní techniky při zemních pracích a při návozu stavebního materiálu v etapě
výstavby. Dle předpokladů a zkušeností s výstavbou rozsahem podobných objektů
lze očekávat maximální dopravní zatížení během terénních úprav a realizace hrubé
stavby kolem 50 nákladních automobilů/den. Tato etapa bude trvat cca max. 3
měsíce. Areál zařízení staveniště bude napojen na stávající komunikační síť. Odhad
pohybů nákladních automobilů v další etapě výstavby by byl spekulativní. Odhad
emisí z liniových zdrojů v celé etapě výstavby nelze spolehlivě predikovat. Upřesnění
těchto údajů a stanovení četnosti dopravy v průběhu celé etapy výstavby bude
možno provést až v rámci zpracování prováděcích projektů stavby, kdy bude určen
dodavatel stavby a dále budou určeny druhy a množství jednotlivých materiálů a
dodávek strojního zařízení.
Plošné zdroje: Za dočasný plošný zdroj znečištění je možné považovat vlastní
prostor staveniště, který může být zdrojem sekundární prašnosti. Při požadavku
dodržování technologické kázně v etapě výstavby je však nezbytné respektovat
doporučení uvedené v příslušné části předkládaného oznámení.
Provoz

Bodové zdroje
Se záměrem jsou spojeny energetické a technologické zdroje emisí. Energetické
zdroje souvisí s vytápěním jednotlivých stavebních objektů, technologické potom
s provozem ČS PHM jako středního zdroje znečišťování ovzduší.
Energetické zdroje
SO 01 – Skladová hala A:

Objekt skladové haly bude vytápěn jedním kotlem Buderus (24 kW, 8 000 m3
zemního plynu za rok) a dále 5 ks infrazářičů typu infra SCHWANK 120 LL každý o
výkonu 116 kW s celkovou spotřebou 67 150 m3 zemního plynu za rok pro všechny
infrazářiče. Uvažováno je s FPD 4000 hodin, výškou zdroje 12,9 m.
Tab: Hmotnostní toky škodlivin z kotle Buderus
6

Škodlivina
Emisní faktor (kg/10 ZP)
tuhé znečišťující látky
20
SO2
9,6
NOx
1600
CO
320
org. látky*
64
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C

Hmotnostní tok (kg/rok)
0,16
0,08
12,80
2,56
0,52

Tab.: Hmotnostní tok škodlivin ze všech tepelných infrazářičů
6

Škodlivina
Emisní faktor (kg/10 ZP)
tuhé znečišťující látky
20
SO2
9,6
NOx
1600
CO
320
org. látky*
64
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C

Hmotnostní tok (kg/rok) – infrazářiče
1,35
0,65
107,44
21,49
4,30
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SO 02 – Skladová hala B:

Objekt skladové haly bude vytápěn 2 kotli Buderus (každý 24 kW, 8 000 m3 zemního
plynu za rok, 16 000 m3/rok celkem) a dále 6 ks infrazářičů typu infra SCHWANK
120 LL každý o výkonu 116 kW s celkovou spotřebou 80 580 m3 zemního plynu za
rok pro všechny infrazářiče. Uvažováno je s FPD 4000 hodin, výškou zdroje 12,9 m.
Tab: Hmotnostní toky škodlivin ze 2 kotlů Buderus
6

Škodlivina
Emisní faktor (kg/10 ZP)
tuhé znečišťující látky
20
SO2
9,6
NOx
1600
CO
320
org. látky*
64
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C

Hmotnostní tok (kg/rok)
2,70
1,30
214,88
42,98
8,60

Tab.: Hmotnostní tok škodlivin ze všech tepelných infrazářičů
Škodlivina
tuhé znečišťující látky
SO2
NOx
CO
org. látky*

6

Emisní faktor (kg/10 ZP)
20
9,6
1600
320
64

Hmotnostní tok (kg/rok) – infrazářiče
1,62
0,78
128,93
25,79
5,16

SO 03 – Výrobní služby:

Objekt skladové haly bude vytápěn jedním kotlem Buderus (24 kW, 8 000 m3
zemního plynu za rok) a dále 6 ks infrazářičů typu infra SCHWANK 60 U každý o
výkonu 58 kW s celkovou spotřebou 40 290 m3 zemního plynu za rok pro všechny
infrazářiče. Uvažováno je s FPD 4000 hodin, výškou zdroje 8,5 m.
Tab: Hmotnostní toky škodlivin z kotle Buderus
6

Škodlivina
Emisní faktor (kg/10 ZP)
tuhé znečišťující látky
20
SO2
9,6
NOx
1600
CO
320
org. látky*
64
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C

Hmotnostní tok (kg/rok)
0,16
0,08
12,80
2,56
0,52

Tab.: Hmotnostní tok škodlivin ze všech tepelných infrazářičů
6

Škodlivina
Emisní faktor (kg/10 ZP)
tuhé znečišťující látky
20
SO2
9,6
NOx
1600
CO
320
org. látky*
64
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C

Hmotnostní tok (kg/rok) – infrazářiče
0,81
0,39
64,47
12,90
2,58

SO 04 – Čerpací stanice PH:

Objekt bude vytápěn 2 plynovými kotli BUDERUS G215 – 45 kW. Celková roční
spotřeba zemního plynu: 6660 m3. Uvažováno je s FPD 4000 hodin, výškou zdroje
4,7 m.
Tab: Hmotnostní toky škodlivin ze 2 kotlů Buderus
6

Škodlivina
Emisní faktor (kg/10 ZP)
tuhé znečišťující látky
20
SO2
9,6
NOx
1600
CO
320
org. látky*
64
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C

Hmotnostní tok (kg/rok)
0,14
0,07
10,66
2,14
0,43
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SO 05 – Občerstvení a služby:

Objekt bude vytápěn 2 plynovými kotli BUDERUS G215 – 45 kW. Celková roční
spotřeba zemního plynu: 9990 m3. Uvažováno je s FPD 4000 hodin, výškou zdroje
5,5 m.
Tab: Hmotnostní toky škodlivin ze 2 kotlů Buderus
6

Škodlivina
Emisní faktor (kg/10 ZP)
tuhé znečišťující látky
20
SO2
9,6
NOx
1600
CO
320
org. látky*
64
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C

Hmotnostní tok (kg/rok)
0,20
0,10
15,99
3,20
0,64

SO 06 – Pomocný objekt:

Objekt bude vytápěn 1 plynovým kotlem BUDERUS G115 – 24 kW. Celková roční
spotřeba zemního plynu: 3330 m3. Uvažováno je s FPD 4000 hodin, výškou zdroje
5,2 m.
Tab: Hmotnostní toky škodlivin ze 2 kotlů Buderus
6

Škodlivina
Emisní faktor (kg/10 ZP)
tuhé znečišťující látky
20
SO2
9,6
NOx
1600
CO
320
org. látky*
64
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C

Hmotnostní tok (kg/rok)
0,07
0,04
5,33
1,07
0,22

SO 07 – Autosalon a autoservis:

Objekt bude vytápěn 2 plynovými kotli BUDERUS G315 – 105 kW. Celková roční
spotřeba zemního plynu: 37300 m3. Uvažováno je s FPD 4000 hodin, výškou zdroje
9,7 m.
Tab: Hmotnostní toky škodlivin ze 2 kotlů Buderus
6

Škodlivina
Emisní faktor (kg/10 ZP)
tuhé znečišťující látky
20
SO2
9,6
NOx
1600
CO
320
org. látky*
64
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C

Hmotnostní tok (kg/rok)
0,75
0,36
59,68
11,94
2,39

Technologické zdroje
Předpokládaná roční výtoč 2500000 litrů PHM, ve složení:
Ø 1 500 000 l Natural 95, Special 91 = 1 500 m3
Ø 1 000 000 l nafta motorová = 1 000 m3
Emise z čerpací stanice PHM lze bilancovat dle NV 353/2002 Sb. podle bodu
4.9. Čerpací stanice a zařízení na dopravu skladování pohonných hmot s výjimkou
nakládání s benzinem podle zvláštního právního předpisu
Kategorie: střední zdroje znečišťování
Platí obecné emisní limity pro pachové látky.
Platí obecný emisní limit pro těkavé organické látky.

27

Obchodní a průmyslová zóna STARZONE
Pardubice – Černá za Bory
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

15. Emisní faktory pro čerpadla pohonných hmot (PHM)
3

PHM
Benzin
Motorová nafta

Ef (g VOC/m )
1400
20

Emise benzinů

Podle § 19, odst. 1 vyhlášky MŽP č. 355/2002 Sb. je emisním limitem pro zařízení
užívající jednotky omezování emisí par benzinu střední hmotnostní koncentrace par
benzinu (přepočtená na normální stavové podmínky) ve výduchu z jednotky
omezování emisí par 150 mg/m3. Na posuzované čerpací stanici však nebude (dle
plánů) takovéto zařízení instalováno, bude zde zaveden jen zpětný odtah par při
plnění zásobníků nebo při výdeji benzinu. Proto vstupuje v platnost ustanovení odst.
2 § 19 citované vyhlášky, podle kterého platí pro tento případ obecný emisní limit pro
těkavé organické látky uplatněný za normálních stavových podmínek (tj. 50 mg/m3
pro celkovou hmotnostní koncentraci těchto látek) a obecný emisní limit pro pachové
látky (50 OUER.m-3). Protože se ale jedná o fugitivní zdroj, nelze jednoznačně určit
objemový průtok nosné vzdušiny, vyjdeme pro další posuzování z odst. 1 § 17
citované vyhlášky. Podle ní musí být zařízení zkonstruováno tak, aby celkové roční
ztráty benzinu vznikající při plnění skladovacích nádrží v čerpacích stanicích byly
sníženy pod hodnotu cílových emisí 0,01 % ročního průtoku.
Vlastní výpočet emisí benzinů:
Celkový roční stáčený objem je 1500 m3 a 0,01 % z tohoto množství činí 0,15 m3,
což při střední měrné hmotnosti benzinu 750 kg/m3 představuje 112,5 kg. Při výpočtu
emisí dle emisního faktoru z vyhlášky č. 356/2002 Sb. by roční emise (ztráty) činily
2100 kg, což vysoce překračuje hodnotu povolenou vyhláškou. Zpětný odvod par je
proto nezbytné zavést.
Při využití výsledků měření emisí při existenci zpětného odtahu par činí vypočtené
roční emise CORG při stáčení
13,95 g CORG . m-3 .1500,0 = 20 925 g/rok = 20,957 kg/rok.
Emise celkové, tedy při stáčení i výdeji činí podle emisního faktoru zjištěného
měřením
( 13,95 + 6,85 ) g CORG . m-3 .1500 = 31 200 g/rok = 31,2 kg/rok
Výsledná hodnota měření ( a tedy i výpočtu ) je udána jako organický uhlík, zatímco
vyhláška hovoří o emisích benzinu jako VOC. Zcela přesný přepočet CORG na benzin
je možný jen tehdy, pokud by bylo známo přesné chemické složení benzinu. To v
tomto případě známé není, ale pro orientační výpočet budeme benzin pokládat za noktan. Pak je poměr hmotností CORG a benzinu 1 : 1,18 a tedy emise přibližně činí
31,2 kg CORG/rok . 1,18 = 36,82 kg VOC/rok
Emise motorové nafty
Vzhledem k tomu, že tlak par motorové nafty při 20o C je uvažován 30 – 150 Pa, je
podle písm. n) odst.1 §2 zákona č. 86/2002 Sb. považována za těkavou organickou
látku. Podle novelizované definice, tj. podle znění písm.n) odst. 1 § 2 zákona č.
472/2005 Sb. je taktéž řazena mezi těkavé organické látky (VOC), neboť její bod
varu se pohybuje v rozmezí 180 – 370° C. Není však řazena mezi benziny.
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Pro plánovaný výdej nafty 1000 m3/rok jsou roční emise vypočtené z emisního
faktoru daného vyhláškou 20,0 kg/rok. Pro naftu není stanoven specifický emisní limit
a proto vstupuje v platnost ustanovení odst. 2 § 19 vyhlášky MŽP č. 355/2002 Sb.,
podle kterého pro ni platí obecný emisní limit pro pachové látky a obecný emisní limit
pro těkavé organické látky ( 50 OUER/m3 a 50 mg/m3 ). Pokud použijeme stejného
ustanovení vyhlášky o ročních ztrátách jako pro benzin, tak 0,01 % z ročního
stočeného množství činí 0,1 m3. To při přibližné měrné hmotnosti nafty 840 kg/m3
představuje 84 kg/rok. Jsou tedy emise par nafty vypočtené z emisního faktoru
daného vyhláškou podstatně nižší než emise povolené dle § 17 zmíněné vyhlášky.
Při užití emisního faktoru plynoucího z reálného měření 16,15 g CORG/m3 by pak
roční úniky byly ještě nižší (16,2 kg). Protože přepočítávání CORG na VOC u nafty by
bylo velmi nejisté, pro další úvahy proto budeme uvažovat emise jen dle emisního
faktoru udaného vyhláškou spolu s úniky při plnění nádrže, tedy maximálně 104 kg
par VOC/rok.
Celkově je tedy z hlediska bodového zdroje znečištění ovzduší uvažováno s emisí
VOC 140,82 kg VOC.
Další potřebné údaje pro výpočet příspěvků k imisní zátěži:
Stáčení PHM:
Ø
Ø
Ø
Ø

výška zdroje:
průměr zdroje:
teplota:
FPD:

0,5 m
0,1 m
200C
30 hod./rok

Výdej PHM:
Ø
Ø
Ø
Ø

výška zdroje:
průměr zdroje:
teplota:
FPD:

0,5 m
0,05 m
200C
4380 hod./rok

Liniové a plošné zdroje:
Použité emisní faktory

Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži související s dopravou bylo pracováno s
emisními faktory pro rok 2010 (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:
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Anorganické sloučeniny
oxidy dusíku (NOx)
oxid dusičitý (NO2)
oxid siřičitý (SO2)
oxid uhelnatý (CO)
tuhé znečišťující látky (PM, PM10)

Organické sloučeniny
suma uhlovodíků (C xHy)
methan
propan
1,3-butadien
styren
benzen
toluen
formaldehyd
acetaldehyd
benzo(a)pyren

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. Emisní faktory pro rok 2010 jsou uvedeny v následující tabulce:
50 km/h

EURO 4
OA
LNA
TNA

NOx
0,1175
0,2350
1,4191

CO
0,2615
0,2087
2,5171

Benzen
0,0019
0,0013
0,0075

Plošné zdroje znečištění
Plošné zdroje znečišťování ovzduší jsou představovány pohyby osobních a
nákladních automobilů v prostoru obchodní a průmyslové zóny, které lze
sumarizovat následujícími pohyby:
TNA: 100 TNA/24 hodin, z toho 16 TNA/22.00-06.00 hod
OA: 700 OA/24 hodin, z toho 60 OA/22.00-06.00 hod
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje byl pro volnoběh použit předpoklad : 1
minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném
pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat následující sumu
emisí při použití příslušných emisních faktorů:
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Tab.: Suma emisí z plošného zdroje
Plošný zdroj

NOx
-1
-1
-1
g.s
kg.den
t.rok
0,0012972
0.11208 0.0409092

Benzen
-1
-1
-1
g.s
kg.den
t.rok
1.204E-05
0.00104 0.0003796

-1

g.s
0.002516

CO
-1
-1
kg.den
t.rok
0.21738 0.0793437

Liniové zdroje znečištění
V rámci výpočtů příspěvků k imisní zátěži posuzovaného záměru byla řešena
doprava na 5 komunikačních úsecích, které jsou v mapovém podkladu doloženy
v kapitole nároků na dopravu.
Na těchto řešených úsecích jsou dle již uvedeného modelu dopravy generovány
následující intenzity dopravy:
Ø úsek 1: celkem:

84 TNA (z toho 24 TNA v době 22,00-06,00 hod.)
256 OA (z toho 36 OA v době 22,00-06,00 hod.)

Ø úsek 2: celkem:

0 TNA
182 OA (z toho 12 OA v době 22,00-06,00 hod.)

Ø úsek 3: celkem:

20 TNA (z toho 2 TNA v době 22,00-06,00 hod.)
62 OA (z toho 12 OA v době 22,00-06,00 hod.)

Ø úsek 4: celkem:

20 TNA (z toho

Ø úsek 5: celkem:

62 OA (z toho 12 OA v době 22,00-06,00 hod.)

2 TNA v době 22,00-06,00 hod.)

Pro rok 2010 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)
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4
Úsek 5

NOx
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
4.147E-06
0.1492844
5.94E-07
0.021385
9.908E-07
0.035667
7.884E-07
0.028382
2.024E-07
0.007285

-1

t/km. rok
0.0544888
0.0078055
0.0130185
0.0103594
0.002659

Benzen
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
3.101E-08 0.0011164
9.606E-09 0.0003458
7.439E-09 0.0002678
4.167E-09
0.00015
3.272E-09 0.0001178

-1

t/km. rok
0.0004075
0.0001262
9.775E-05
5.475E-05
4.3E-05

CO
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
7.733E-06
0.2783804
1.322E-06
0.047593
1.849E-06
0.066555
1.398E-06
0.050342
4.504E-07
0.016213

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 3000 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

Odvádění splaškových vod bude zajištěno řízeným odtokem do výtlaku V1, který je
samostatnou investiční akcí pod názvem „Splašková kanalizace Staročernsko,
Centrální PČS, investor VaK a.s. Pardubice“.
Bilance splaškových vod
v následujícím přehledu:

dle

jednotlivých
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stavebních

objektů

je

-1

t/km. rok
0.1016088
0.0173714
0.0242926
0.0183748
0.0059177
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6 650 m3/rok
9 975 m3/rok
5 050 m3/rok
1 780 m3/rok
5 200 m3/rok
2 220 m3/rok

SO 01 – Skladová hala A:
SO 02 – Skladová hala B:
SO 03 – Výrobní služby:
SO 04 – Čerpací stanice PH:
SO 05 – Občerstvení a služby:
SO 07 – Autosalon a autoservis:
Technologické vody

Celková produkce technologických odpadních vod činí dle projekových podkladů
300 l/den, 110 m3/rok. Je navržena myčka vozidel CHRIST C 115 s čištičkou vody
CHRIST Fontis 5.
Kapacitní údaje mycí linky

Mycí linka bude určena pro mytí osobních a užitkových vozidel do max. velikosti 5
130 x 2 240 x 2 250 mm. Předpokládá se osazení automatické mycí linky Christ C
115 (C 150) včetně spodního mytí s flokulační čistírnou odpadních vod Fontis 5.
Kapacita mycí linky je závislá na volbě programu zákazníkem, předpoklad je:
- teoretická (maximální) kapacita
- praktická kapacita se započtením manipulačních časů
- maximální denní kapacita (14 hodin provozu)
- průměrná předpokládaná kapacita

10 vozů/hod
8-9 vozů/hod
120 vozů/den
70 vozů/den

Uvedeným kapacitám bude odpovídat i výkon čisticí a recirkulační stanice odpadních
vod z mytí.
Technologické údaje mycí linky
Mycí linka je navržena jako jednosměrně průjezdná s pevně vymezeným stáním
vozidla v kryté umývací hale, kolem něhož se pohybuje po kolejích portál
automatického mycího zařízení. Vozidla budou do prostoru umývárny najíždět po
načerpání pohonných hmot nebo volným průjezdem kolem stojanů PH. Provoz linky
bude samoobslužný, se spouštěním programovou kartou (kartičkou s kódem), kterou
zákazník zakoupí v obslužném objektu ČSPH a před mytím ji vloží do ovládací
skříňky mycí linky (natipuje kód). Vjezd do mycí haly i výjezd z ní bude pomocí
automaticky ovládaných žaluziových, resp. sekčních vrat.
Vlastní mycí linka sestává z kolejnic, pojezdového portálu, o průjezdné šířce 2,24 m
a průjezdné výšce 2,25 m a příslušenství. V portále jsou řešeny jeden střešní a dva
boční kartáče, jedna střešní sušící lišta, dvě boční sušící lišty, mechanismus mytí
kol, vysokotlaké boční předmytí otáčivými tryskami a další příslušenství.
Standardními doplňky jsou snímač programových karet, ukazatel pozice vozu
s šipkami a nápisem stop (rozumí i cizinci), řízení otvírání vrat, naváděcí lišty a boční
kryty proti ostřiku. Počet volitelných programů je předpokládán 5. Celý provoz mycí
linky je řízen programem se snímáním rozměrů vozidla optickými i mechanickými
čidly bezpečnost provozu je hlídána elektronickým zabezpečovacím zařízením.
Mycí proces je prováděn pomocí portálu, pohybujícího se po kolejích a pokrývající
vozidlo v jednom cyklu při pohybu vpřed a jednou při pohybu zpět. Rychlost posuvu
je 6 m/min. během mycího a vysoušecího cyklu a 12 m/min. během aplikace
pěnového předmytí a aplikaci horkého vosku. Směr rotace kartáčů se během tohoto
cyklu mění.
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Optimální rychlost procesu bez snížení kvality je nastavována programovatelným
řízením s vlastním mikroprocesorem.
Chemikálie jsou přidávány do vodního okruhu elektronicky řízenými dávkovacími
čerpadly. Toto velice složité a přesné dávkování vede ke značné úspoře mycích
prostředků. Budou používány provozní náplně Christ, schválené ministerstvem
zdravotnictví ČR.
Vlastní stavební prostor mycí haly bude teplovzdušně vytápěn pro celoroční užívání,
stěny obloženy keramickými obklady, podlaha vyspádována do středového kanálu
s napojením na systém jímek čištění, filtrace a recirkulaci. Přívod doplňkové vody do
recirkulačního systému se předpokládá do portálu k poslednímu oplachu.
Čistící a recirkulační zařízení Fontis 5

Technické řešení čistírny Fontis 5 využívá v maximální míře zkušeností z konstrukcí
a provozu flokulačních čistíren v zahraničí a v České republice. Plně automatizovaný
čistící systém řízený počítačem, osazení klíčových technologických uzlů
osvědčenými výrobky specializovaných evropských firem a zároveň jednoduchost
celého řešení dává záruky bezporuchového a efektivního provozu s minimálními
nároky na obsluhu a údržbu.
Zařízení je určeno pro kontinuální čištění vod obsahujících volné a zvláště pak
emulgované ropné látky, vosky, saponáty apod. Konkrétně se jedná o:
Ø vody z oplachů tlakovým mytím s příměsí saponátu
Ø vody z mytí automobilů portálovými mycími linkami a mycími tunely s příměsí
saponátů a konzervačních vosků
Účinnost celkového čištění se pohybuje v rozmezí mezi 95 – 98%.
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Stručný popis technologie čištění
Chemická předúprava

Na odtoku ke kalové jímce je do znečištěné vody pomocí dávkovacího zařízení
přidáno flokulační činidlo. Pomocí měřícího a regulačního zařízení pH je nastavena
pro flokulaci potřebná hodnota pH v koloběhu vody, a to dávkováním louhu
sodného. Flokulace a sedimentace obsažených nečistot se provádí v místě kalové
jímky.
Filtrování znečištěné vody a ukládání užitkové vody

Ponorné čerpadlo v odběrné nádrži, řízené pomocí hladinového spínače v nádrži
užitkové vody čistírny odpadních vod Fontis 5 fy Christ, čerpá předčištěnou
znečištěnou vodu přes křemičitý filtr v nádrži užitkové vody. Voda ve filtračním
zařízení protéká nahoru a dolů křemičitým filtrem, takže se nečistoty ukládají ve
filtračním materiálu. Do nádrže znečištěné vody teče proto teče již výhradně
přefiltrovaná užitková voda
Zásobování užitkovou vodou

Zásobovací čerpadlo, řízené odběratelem užitkové vody, čerpá užitkovou vodu ze
zásobníku užitkové vody k spotřebiteli.
Provzdušňování nádrže užitkové vody a plynulá cirkulace

Užitková voda je v nádrži užitkové vody membránou provzdušněna a navíc plynule
cirkuluje odtokem v nádrži užitkové vody přes kalovou jímku, odběrnou nádrž a
křemičitý filtr. Kyslík a plynulá cirkulace zabraňuje zahnívání užitkové vody a s ním
spojenému zapáchání.
Příslušenství pro odvádění užitkové vody do kanalizace

Prostřednictvím příslušenství k odvádění užitkové vody do kanalizace bude užitková
voda s hlídanou úrovní hladiny odváděna z recyklačního okruhu přes čistírnu
odpadních vod Fontis 5 fy Christ do kanalizace v případě, že neexistuje žádný odtok
z odběrné nádrže k odlučovači benzínu / koalescenčních látek. Pokud je v odběrné
nádrži dosaženo horní hladiny N3, pak se u čističky odpadních vod Fontis 5 fy Christ
spustí odvádění použité vody do kanalizace. Ponorné čerpadlo v odběrné nádrži
čerpá předupravenou znečištěnou vodu přes čističku do nádrže použité vody. Horní
hladina N1 v nádrži znečištěné vody je deaktivována a je překonána. Užitková voda
tudíž teče přepadem z nádrže užitkové vody do odlučovače benzínu a
koalescenčních látek. Když je v odběrné nádrži dosaženo spodní hladiny N3,
odvádění užitkové vody do kanalizace u čističky odpadních vod Fontsi 5 fy Christ se
vypne. Pokud není spodní hladiny N3 dosaženo v určitém nastaveném čase,
následuje bezpečnostní vypnutí mycí linky u následujícího mytí vozidla, aby se
zabránilo dalšímu stoupání hladiny vody v odběrné nádrži. Je-li dosaženo hladiny
N4, následuje okamžité bezpečnostní vypnutí mycí linky u následujícího mytí vozidla.
Existuje-li úroveň hladin N4 déle než je nastavitelná doba hlídání, je čistička
odpadních vod Fontis 5 fy Christ nastavena do režimu poruchy.
Na následujícím obrázku je znázorněno technologické funkční schema technologie:
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Materiálové níroky ČOV:
Specifická průměrná plánovaná spotřeba vody pro 1 vůz
Maximální okamžitá potřeba vody
Maximální odběr za hodinu
Teoretická denní kapacita
Denní potřeba vody pro mytí vozidel (70 vozů)
Celkový objem odpadních vod, protékajících soustavou čisticích
zařízení: denní max.
roční max.
Hodinový výkon ČOV Fontis 5
Předpokládané znečištění odpadních vod na vstupu
nerozpuštěné látky (NL)
ropné látky (celkem)
anionaktivní látky
Množství kalů z NL
Odpadní ropné látky (průměr 200g/m3)

160 l
90 l/min
3
1,8 m
70 vozidel/den
3
11 m /den
3

11,2 m /den
3
3980 m /rok
3
5m /hod
3

1-2kg/m
3
100-300 g/m
3
6-10 g/m
4-8 t/rok
800 kg/rok

Garantované maximální výstupní koncentrace

BSK5 50 mg/l
CHSK 120 mg/l
NL
45 mg/l
NEL
5 mg/l pH

6,5 – 9,5

Sorpční filtr

Z důvodu snížení ropných látek v odpadní vodě, bude zařazen za čističku před
odtokem do kanalizace sorpční filtr. Ten je vyroben z polypropylenových desek
svářených horkovzdušnou metodou a tvoří nepropustný celek. Obsahuje aktivní uhlí
a je schopen pojmout zbytek ropných látek, který není schopna v danou dobu
odstranit čistička vody. Maximální garantované množství udané výrobcem čističky,
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firmou Otto Christ AG, je 5 mg/l a bude s použitím sorpčního filtru sníženo na max.
0,05 mg/l. Sorpční filtr bude v pravidelných intervalech čištěn protisměrnou metodou.
Tím je zaručena minimální trvanlivost náplně 1 rok. Po uplynutí této doby bude nutná
výměna náplně.
Srážkové vody

Bilance množství srážkových vod, vycházející z velikosti jednotlivých druhů ploch
a ročního úhrnu srážek ve výši 600 mm je uvedena v následující tabulce, a to
porovnáním stávajícího a výhledového stavu:
Tab.: Stávající bilance ročního množství srážkových vod
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
0
0
84 258

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1
-

3

Qr [m /rok]
0
0
5 056
5 056

Tab.: Očekávaná bilance ročního množství srážkových vod
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
30 608
24 952
27 841

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1
-

3

Qr [m /rok]
16 529
10 480
1 671
28 680

Odtokové poměry související s posuzovaným záměrem jsou posouzeny na 15ti
minutový déšť s periodicitou 0,5 - vydatnost srážek 143 l/s.ha a výsledky jsou
uvedeny v následující tabulce:
Tab: Bilance odtokových poměrů – stávající stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
0
0
84 258

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

3

Q (l/s)
0
0
120,49

Q [m /15min]
0
0
108,44
108,44

Q (l/s)
393,93
249,77
39,82

Q [m /15min]
354,54
224,80
35,84
615,18

Tab: Bilance odtokových poměrů – výhledový stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
30 608
24 952
27 841

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

3

Z uvedeného přehledu je patrné, že realizací nově vzniklých zastavěných a
zpevněných ploch vzniká přívalová srážka o objemu 579,34 m3. Uvedený objem
přívalové srážky je jako minimální objem nutné řešit retencí.
Z projektové je patrné, že jsou navrženy 2 retenční nádrže bez uvažovaného
vsakování na základě negativních výsledků provedeného hydrogeologického
posouzení o minimálním aktivním objemu:
ü retenční nádrž I = 150 m3
ü retenční nádrž II = 500 m3
ü celkem 650 m3
Odtok z nádrží bude řízen kapacitním potrubím případně vírovým ventilem na
povolené vypouštěné množství Q = 0,5 l/s gravitační kanalizací do levého přítoku
Spojilského potoka
Srážkové vody z komunikací budou podchyceny do dešťové kanalizace přes retence
a vyčištěny na požadované zbytkové znečištění v odlučovači ropných látek (do 0,2

36

Obchodní a průmyslová zóna STARZONE
Pardubice – Černá za Bory
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

mg/l NEL). Čisté srážkové vody ze zastavěných ploch budou přes retenci odváděny
přímo.
Souhlas správce vodoteče je doložen:
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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
150101
150102
150104
150105
150202
170101
170102
170103
170106
170201
170203
170302
170402
170405
170411
170503
170504
170903
170904
200301
200304

Název odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující
nebezpečné látky
Dřevo
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301
Hliník
Źelezo a ocel
Kabely neuvedené pod 170410
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Zemina a kamení neuvedené pod 170503
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně sěsných stavebních a demoličních odpadů)
obsahující nebezpečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903
Směsný komunální odpad
Kal ze septiků a žump

Kategorie
O/N
O/N
O/N
O/N
N
O
O
O
N
O
O
O
O
O
O
N
O
N
O
O
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
V rámci provozu lze očekávat přibližně následující přehled vznikajících odpadů:
Kód
130205
130208
130501
130502
130506
130507
130702
150101
150102
150103

Název odpadu a místo vzniku
Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
Kaly z odlučovačů oleje
Olej z odlučovačů oleje
Zaolejovaná voda z odlučovačů olejů
Motorový benzín
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
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Kód
150104
150105
150106
150110
150202
160103
160107
160112
160113
160114
160115
160119
160601
160606
200101
200102
200108
200121
200125
200135
200301
200303
200307

Název odpadu a místo vzniku
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Směsné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Pneumatiky
Olejové filtry
Brzdové destičky neuvedené pod číslem 160111
Brzdové kapaliny
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 160114
Plasty
Olověné akumulátory
Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů
Papír a lepenka
Sklo
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyni a stravoven
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Jedlý olej a tuk
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 200121 a
200123
Směsný komunální odpad
Uliční smetky
Objemný odpad

Kategorie
O
O
O
N
N
O
N
O
N
N
O
O
N
N
O
O
O
N
O
N
O
O
O

Veškeré opravy a údržba vysokozdvižných vozíků, firemních vozidel a strojního
zařízení budou zajišťovány odborným servisem na základě smluvních vztahů.
Součástí smlouvy bude i podmínka, že servisní služba zajistí vyhovující způsob
nakládání s odpady, které vznikly v rámci provedení této servisní činnosti.
Nebezpečné odpady budou shromažďovány odděleně ve skladu nebezpečných
odpadů. Místnost bude mít povrchové úpravy zamezující průniku oleje. Ostatní
odpad bude tříděn a shromažďován ve vyhrazených a označených prostorách
skladu. Směsný komunální odpad bude odvážen přes kontejner nebo popelnice na
základě písemné smlouvy. Před zahájením provozu požádá provozovatel příslušný
orgán o souhlas k nakládání s odpady a předloží provozní řád pro nakládání
s odpady.
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
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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
1
2
3
4

Typ stroje, název
vrtná souprava pro vrtání pilot (1 kus)
Rypadlo Caterpillar 428C (1 kus)
Rypadlo UDS 110A (1kus)
Nakladač UNC 151 (1 kus)

Akustický výkon
LW v dB(A)
-

Hladina akustického tlaku ve
vzdálenosti 1 [m] LpAr v dB(A)
LpA10 = 80 dB(A)
LpA10 = 83 dB(A)
LpA10 = 85 dB(A)
LpA10 = 83 dB(A)

Doba používání
stroje (hod/den)
4
6
6
3

Dle předaných podkladů bude etapa zemních prací trvat cca 8 měsíců, což
představuje cca 160 pracovních dní. Průměrně bude denně realizováno 32 pohybů
TNA, což při 14 hodinové pracovní době v etapě výstavby představuje 2 pohyby
TNA/hod.
Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce
Číslo zdroje
hluku
1
2
3
4
5

Typ stroje, název
Autojeřáb GROVE TM 875 (1 kus)
Čerpadlo betonové směsi (1 kus)
Domíchávače betonové směsi (3
kusy)
Stavební míchačky (2 kusy)
Stavební výtah NOV 1000 (2 kusy)

Akustický výkon
LW v dB(A)
-

Hladina akustického tlaku ve
vzdálenosti 1 [m] LpAr v dB(A)
LpA10 = 79 dB(A)
LpA10 = 80 dB(A)

Doba používání
stroje (hod/den)
7
2

92 dB(A)

-

4

-

LpA7 = 81 dB(A)
LpA1 = 80 dB(A)

4
6

Provoz

S předkládaným záměrem souvisí provoz bodových, plošných a liniových zdrojů
hluku.
Stacionární zdroje
SO 01 – Skladová hala A:

Zdroji hluku v rámci tohoto stavebního objektu jsou:
P1 – komín kotle Buderus - : LAeqT (dB) = 70 dB v 1 m od zdroje, výška 12,9 m, provoz v noci:
ano
P2 – P11: 10 kusů infrazářičů typu infra SCHWANK 120 LL: LAeqT (dB) = 57,9 v 1 m od
zdroje, výška 12,9 m, provoz v noci: ano
P12 – P13: odtahové ventilátory LAeqT (dB) = 82,5 v 1 m od zdroje, výška 12,9 m, provoz
v noci: ne
P14 – P15: odtahové ventilátory vestavků: LAeqT (dB) = 57,6 v 1 m od zdroje, výška 12,9 m,
provoz v noci: ano
P16 – P19: zásobování skladové haly: LAeqT (dB) = 75,0 v 1 m od zdroje, výška zdroje 1,5 m,
provoz v noci: ano (maximálně po dobu 4 hodin)
SO 02 – Skladová hala B:

Zdroji hluku v rámci tohoto stavebního objektu jsou:
P20 – P21: komíny kotle Buderus - : LAeqT (dB) = 70 dB v 1 m od zdroje, výška 12,9 m,
provoz v noci: ano
P22 – P33: 12 kusů infrazářičů typu infra SCHWANK 120 LL: LAeqT (dB) = 57,9 v 1 m od
zdroje, výška 12,9 m, provoz v noci: ano
P34 – P37: 4 odtahové ventilátory LAeqT (dB) = 82,5 v 1 m od zdroje, výška 12,9 m, provoz
v noci: ne
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P38 – P41: 4 odtahové ventilátory vestavků: LAeqT (dB) = 57,6 v 1 m od zdroje, výška 12,9 m,
provoz v noci: ano
P42 – P45: zásobování skladové haly: LAeqT (dB) = 75,0 v 1 m od zdroje, výška zdroje 1,5 m,
provoz v noci: ano (maximálně po dobu 4 hodin)
SO 03 – Výrobní služby:

Zdroji hluku v rámci tohoto stavebního objektu jsou:
P46: komín kotle Buderus - : LAeqT (dB) = 70 dB v 1 m od zdroje, výška zdroje 8,5 m, provoz
v noci: ano
P47 – P52: 6 kusů infrazářičů typu infra SCHWANK 120 LL: LAeqT (dB) = 57,9 v 1 m od
zdroje, výška zdroje 8,5 m, provoz v noci: ano
P53 – P56: 4 odtahové ventilátory LAeqT (dB) = 82,5 v 1 m od zdroje, výška zdroje 8,5 m,
provoz v noci: ne
P57 – P60: 4 odtahové ventilátory vestavků: LAeqT (dB) = 57,6 v 1 m od zdroje, výška zdroje
8,5 m, provoz v noci: ano
P61 – P62: zásobování výrobní haly: LAeqT (dB) = 75,0 v 1 m od zdroje, výška zdroje 1,5 m,
provoz v noci: ano (maximálně po dobu 2 hodin)
SO 04 – Čerpací stanice PH:

Zdroji hluku v rámci tohoto stavebního objektu jsou:
P63 – P64: komíny kotle Buderus - : LAeqT (dB) = 70 dB v 1 m od zdroje, výška zdroje 8,5 m,
provoz v noci: ano
P65 – P67: tři odtahové ventilátory pomocných prostorů, LAeqT (dB) = 57,6 v 1 m od zdroje,
výška zdroje 4,7 m, provoz v noci: ne
SO 05 – Občerstvení a služby:

Zdroji hluku v rámci tohoto stavebního objektu jsou:
P68 – P69: komíny kotle Buderus - : LAeqT (dB) = 70 dB v 1 m od zdroje, výška zdroje 8,5 m,
provoz v noci: ano
P70 – P72: odtahové ventilátory pomocných prostorů, LAeqT (dB) = 57,6 v 1 m od zdroje,
výška zdroje 5,5 m, provoz v noci: ne
SO 06 – Pomocný objekt:

Zdroji hluku v rámci tohoto stavebního objektu jsou:
P73: komín kotle Buderus - : LAeqT (dB) = 70 dB v 1 m od zdroje, výška zdroje 8,5 m, provoz
v noci: ano
P74 – P76: odtahové ventilátory pomocných prostorů, LAeqT (dB) = 57,6 v 1 m od zdroje,
výška zdroje 5,2 m, provoz v noci: ne
SO 07 – Autosalon a autoservis:

Zdroji hluku v rámci tohoto stavebního objektu jsou:
P77 – P78: komíny kotle Buderus - : LAeqT (dB) = 70 dB v 1 m od zdroje, výška zdroje 9,7 m,
provoz v noci: ano
P79 – P83: 5 x střešní ventilátory, LAeqT (dB) = 67,5 v 1 m od zdroje, výška zdroje 9,7 m,
provoz v noci: ne
P84 – P86: odtahové ventilátory pomocných prostorů, LAeqT (dB) = 57,6 v 1 m od zdroje,
výška zdroje 5,2 m, provoz v noci: ne

Plošné zdroje
Plošným zdrojem v rámci předkládaného záměru jsou pohyby nákladních a osobních
automobilů v prostoru obchodní a průmyslové zóny STARZONE. Dle modelu
dopravy lze v prostoru zóny očekávat následující pohyby:
TNA: 100 TNA/24 hodin, z toho 16 TNA/22.00-06.00 hod
OA: 700 OA/24 hodin, z toho 60 OA/22.00-06.00 hod
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Liniové zdroje
V rámci výpočtů příspěvků k imisní zátěži posuzovaného záměru byla řešena
doprava na 5 komunikačních úsecích, které jsou v mapovém podkladu doloženy
v kapitole nároků na dopravu.
Na těchto řešených úsecích jsou dle již uvedeného modelu dopravy generovány
následující intenzity dopravy:
Ø úsek 1: celkem:

84 TNA (z toho 24 TNA v době 22,00-06,00 hod.)
256 OA (z toho 36 OA v době 22,00-06,00 hod.)

Ø úsek 2: celkem:

0 TNA
182 OA (z toho 12 OA v době 22,00-06,00 hod.)

Ø úsek 3: celkem:

20 TNA (z toho 2 TNA v době 22,00-06,00 hod.)
62 OA (z toho 12 OA v době 22,00-06,00 hod.)

Ø úsek 4: celkem:

20 TNA (z toho

Ø úsek 5: celkem:

62 OA (z toho 12 OA v době 22,00-06,00 hod.)

2 TNA v době 22,00-06,00 hod.)

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.

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:
♦ požár objektu
♦ havarijní únik látek škodlivých vodám
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B.III.5.1. Dopady na okolí

Požár
Detailněji problematiku možných havárií nelze řešit v rámci procesu posuzování
vlivů na životní prostředí, protože tento proces probíhá v nejranější fázi přípravy
záměru, to je v etapě před územním řízením. V etapě zpracování dokumentace o
hodnocení vlivů na životní prostředí je k dispozici pouze omezený soubor údajů o
záměru a řada údajů není k dispozici vůbec – zejména množství a objemy
skladovaného zboží nebo i charakteristika stavebních a konstrukčních materiálů,
dále údaje o nárocích na požární vodu apod. V doporučených opatřeních
předkládané dokumentace je k této problematice formulováno následující
doporučení:
•

před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vypracován a předložen ke schválení
požární řád, který bude zahrnovat i problematiku likvidace následků havárií v případě
požáru

Možnosti vzniku havárií vozidel na parkovišti
Vzhledem ke skutečnosti, že veškeré dešťové vody ze zpevněných ploch budou do
dešťové kanalizace vypouštěny přes odlučovač ropných látek, lze dopad takovéto
havárie označit za lokální a neprojevující se mimo areál při zajištění řádné
funkčnosti navrženého zařízení na předčištění srážkových vod.
B.III.3. Preventivní opatření

Preventivní opatření, která zmírní riziko vzniku havarijních situací spočívají
především ve volbě bezpečné koncepce skladu a v konstrukčním a dispozičním
řešením objektu dle platných předpisů a eventuelních dalších požadavků, v realizaci
odpovídajících samočinných systémů kontroly a řízení a v dodržování ustanovení
provozní dokumentace. Nutnou podmínkou zajištění bezpečného provozu je
zpracování a dodržování provozních předpisů. Jiná preventivní opatření vzhledem k
charakteru objektu a předpokládaným aktivitám nejsou tímto oznámením
požadována.
B.III.4. Následná opatření

Likvidace následků havárií souvisí zejména s odstraněním a zneškodněním zbytků
hořlavých látek, produktů hoření, znečištění půdy, vody - t.j. zneškodněním
jednorázových a mimořádných odpadů. Tento aspekt bude řešen v plánu opatření
pro havarijní únik látek škodlivých vodám resp. požárním řádu. Vzhledem k lokalizaci
objektu není nezbytné požadovat realizaci dalších následných opatření. Na základě
uvedených skutečností lze doporučit respektování doporučení, která jsou
formulována v dalších kapitolách předkládaného oznámení.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Zájmové území určené pro umístění stavby leží v katastrálním území Černá za Bory,
v extravilánu města.
Přírodní prostředí širšího zájmového území vykazuje známky výrazné urbanizace
z důvodu existence rušných komunikací a železničního koridoru, takže jde o silně
pozměněnou městskou krajinu:

sjezd z II/322 po nadjezdu na II(355)

sjezd z II/322 po nadjezdu na II(355)

žst. Černá za Bory s PHC ve směru k obytné zástavbě

žst. Černá za Bory s PHC ve směru k obytné zástavbě

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
ovlivněnou lokalitu.
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C.2. Charakteristika
v dotčeném území

současného

stavu

životního

prostředí

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.
-1,8

II.
-0,6

III.
3,6

IV.
8,2

V.
13,6

VI.
16,5

VII.
18,4

VIII.
17,4

IX.
13,7

X.
8,5

XI.
3,7

XII.
-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.
36

II.
32

III.
35

IV.
45

V.
60

VI.
64

VII.
81

VIII.
73

IX.
49

X.
46

XI.
40

XII.
38

IX.
-

X.
0,4

XI.
2

XII.
5,5

Počet dnů se sněžením je uveden v následující tabulce:
I.
6,9

II.
6

III.
4,2

IV.
1,3

V.
0,2

VI.
-

VII.
-

VIII.
-

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
X (2000)
10
Poznámky:
-3
1) údaje jsou uvedeny v µg.m
2) x = roční aritmetický průměr
3) SPM = prašný aerosol bez rozlišení velikostí částic
4) * = stanoveno na základě menšího počtu dat

SPM
27*

45
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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:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Hodinové LV :
Hodinové MT :
Hodinové TE :
Roční LV :
Roční MT :
Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita
ESEZM
38970

2006
Pardubický
Pardubice
NO2-oxid dusičitý
3
µg/m
200,0
40,0
18
40,0
8,0
Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

Denní hodnoty

Čtvrtletní hodnoty

Roční
hodnoty

50%
95% 50%
Max.
X1q X2q X3q X4q X
S
N
Kv
Kv Kv
98%
98%
Datum Datum VoM
Datum
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
Kv
Manuální měřicí
132,8 55,3 18,1 41,6 13,1 18,4 19,3 23,0 17,23 357
ČHMÚ
program
1346
GUAJA
02.02.
78,2 87 89 91 90 18,8 1,86 2
Sezemice

EPAOA

MÚPa
1418
Pardubice41010
Rosice
EPAUA
ČHMÚ
1465
Pardubice
41092
Dukla

Max. 19 MV VoL

Automatizovaný 126,8 102,3
měřicí program
CHLM
09.01. 29.01.

0 16,3

Automatizovaný 102,9 71,0
měřicí program
CHLM
27.01. 13.01.

0 15,5

84,5

45,6 18,6 34,2 16,6 13,7 21,4 21,0 12,68 345

0 73,3 11.01.

64,1

69,8

35,8 17,2

0 56,6 11.01.

51,6

75

21

87

12

91

60

92 18,2 1,67

4

23,0

10,75 158

65

1,70 130

Imisní pozadí benzenu
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Roční LV :
Roční MT :
Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita
EPAOA
200038
EPAUA
200002

2006
Pardubický
Pardubice
BZN-benzen
3
µg/m
5,0
4,000
Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

95% 50%
Max.
Kv
Kv
99.9% 98%
Datum
Datum
Kv
Kv
MÚPa
Automatizovaný 37,5
6,5
1,9 16,3
1418
měřicí program
PardubiceGCH-FID
01.02.
22,2 10,4 31.07.
Rosice
ČHMÚ
Automatizovaný 10,0
3,6
0,9
6,5
1465
měřicí program
Pardubice
GCH-PID
14.09.
8,4
4,9 29.01.
Dukla
Max.

46

Roční hodnoty

95%
Kv

50%
X1q X2q X3q X4q X S
Kv
98%
C1q C2q C3q C4q XG SG
Kv
5,8
2,0
3,9 1,7 2,6 2,20
9,1
3,3

55

54

89

87

38

35

dv
285

87 1,7 3,25

23

1,04

208

2,92

102

1,0 1,9
4,8

N
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Imisní pozadí CO
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
8Hodinové LV :
8Hodinové MT :
8Hodinové TE :
Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita
ČHMÚ
1465
Pardubice
200020
Dukla

EPAUA

2006
Pardubický
Pardubice
CO-oxid uhelnatý
3
µg/m
10000,0
0,0
0
8Hodinové
hodnoty
Typ m.p.
Metoda

Denní hodnoty

Čtvrtletní hodnoty

Roční hodnoty

95% 50%
X1q X2q X3q X4q X
S
N
Kv
Kv
98%
Datum VoM Datum
C1q C2q C3q C4q XG
SG dv
Kv
Automatizovaný 1395,6
1174,2 751,5 480,0 500,6
492,7 521,5 471,8 177,55 295
měřicí program
IRABS
11.01. 0,0 11.01.
885,5
78 55
70
92 434,2 1,55 26
Max.

Max.

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
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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.
Veškeré vznikající srážkové vody budou přes retenční nádrže odváděny do levého
přítoku Spojilského potoka. Souhlas správce vodního toku s navrhovaným
vypouštěním srážkových vod je doložen v příslušné části předkládaného oznámení.
Základní charakteristiky jsou uvedeny v následujícím podkladu:
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Charakter toku je patrný z následujícího obrázku:
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Území se nachází bezpečně mimo území ohrožená povodňovými vodami Q100.
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Výřez vodohospodářské mapy zájmového území je uveden na v následujícím
podkladu:
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C.2.3. Půda
Záměr vyžaduje zábor ZPF v kategorii orná půda. Celkové nároky na plochy
v kategorii ZPF jsou patrné z následujícího přehledu:
p.č. 150/1......................orná půda............................16 534 m2
p.č. 152/1......................orná půda............................ 1 458 m2
p.č. 160/8......................orná půda............................ 9 349 m2
p.č. 160/8......................orná půda............................15 348 m2
p.č. 176/1......................orná půda............................ 5 524 m2
p.č. 176/1......................orná půda............................ 892 m2
p.č. 187/1......................orná půda............................ 666 m2
p.č. 187/1......................orná půda............................20 232 m2
p.č. 188/2......................orná půda............................ 4 698 m2
p.č. 188/3......................orná půda............................ 3 972 m2
p.č. 192/1......................orná půda............................ 1 510 m2
p.č. 345/12....................orná půda............................
57 m2
p.č.727/11.....................orná půda............................ 884 m2

v BPEJ 32110
v BPEJ 32110
v BPEJ 31911
v BPEJ 32110
v BPEJ 31911
v BPEJ 32110
v BPEJ 31911
v BPEJ 32110
v BPEJ 32110
v BPEJ 32110
v BPEJ 32110
v BPEJ 32110
v BPEJ 32110

celkem ZPF:......................................................81.124 m2

Nároky na pozemky v kategorii ZPF jsou dle výpisu z katastru nemovitostí a
pozemků vedeny v BPEJ: 3.21.10. a 3.19.11.
Vysvětlivky k BPEJ:
1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu
3 - Region 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
2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce
19 - Rendziny a rendziny hnědé na opukách a vápnitých svahových hlínách, středně těžké
až těžké, se štěrkem, propustné, avšak někdy krátkodobě převlhčené
21 - Hnědé a drnové půdy (regosoly) na píscích a pískovcích, velmi lehké a silně výsušné
4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

svažitost
0 - 3°, rovina
3 - 7°, mírný svah
3 - 7°, mírný svah
3 - 7°, mírný svah
7 -127°, střední svah
7 - 12°, střední svah
12 - 17°, výrazný svah
12 - 17°, výrazný svah
17 - 25° příkrý svah až sráz
17 - 25° příkrý svah až sráz

expozice
všesměrná
všesměrná
jih
sever
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu
skeletovitost
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

hloubka

žádná
žádná až slabá
slabá
střední
střední
slabá
střední
žádná až slabá
střední až silná
žádná až silná

*)

hluboká
hluboká až středně hluboká
hluboká
hluboká
hluboká až středně hluboká
Mělká
Mělká
hluboká až středně hluboká
hluboká až mělká
hluboká až mělká

*) vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou
skeletovitostí

Se záměrem nejsou spojeny žádné nároky na trvalý nebo dočasný zábor PUPFL.
Stavba není realizována v ochranném pásmu lesa.
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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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V rámci prováděných průzkumů byl firmou SG-Geotechnika,a.s. posouzena možnost
zasakování srážkových vod vznikajících z nově navrhovaných zpevněných a
zastavěných ploch.
Dle archivní dokumentace se ve střední a jihovýchodní části zájmového území
vyskytují kvartérní písčité sedimenty pleistocénní říční terasy v mocnosti do 3-4 m
s vyvinutou svrchní zvodní a hladinou podzemní vody kolem 1-2 m pod terénem.
Tato svrchní zvodeň s průlinovou propustností je vázána na písčité a štěrkovité
sedimenty pleistocénu a holocénu, případně na svrchní rozpukané partie podložních
křídových sedimentů. Podzemní vody jsou doplňovány jednak přímo infiltrovanými
srážkami v celé ploše, jednak influkcí z povrchových toků.
Mocnost kvartérních sedimentů v zájmovém území severním směrem značně klesá
(viz dokumentace archivních sond V 11 až V 13) až na cca 1 m v okolí projektované
čerpací stanice. V těchto místech není kvartérní zvodeň vyvinuta a hladina podzemní
vody se nachází v podložních coniackých jílovcích. Celkově lze u kvartérních
sedimentů očekávat variabilitu jejich mocnosti, prostorového rozšíření a jejich
zrnitostního složení, danou jejich polygenetickým charakterem.
Směr proudění podzemní vody v kvartérní zvodni je při jihovýchodním okraji
zájmového území k jihozápadu, k řece Chrudimce. V severní a západní části území
proudí podzemní voda k západu až severozápadu.
Kvartérní kolektor je charakterizován nízkou až střední průtočností (koeficient
transmisivity T=1.10-3 až 1.10-4 m2.s-1). Kvartérních písky a štěrky jsou silně
propustné, nasycená mocnost kolektoru je ve střední části zájmového území max.
1,7 m.
Skalní podklad tvoří pod kvartérními sedimenty se nacházející svrchnokřídové
vápnité jílovce březenského souvrství svrchnoturonského až coniackého stáří. Jedná
se o labskou faciální oblast české křídové pánve. Ve svrchních partiích se zvětralé
jílovce mění až na jíly a to v mocnostech více než 1m. Pod nimi se nacházejí silně
zvětralé šedé drobivé jílovce. Mocnost coniackých a turonských sedimentů na
lokalitě je kolem 200 m. Celková mocnost křídových sedimentů je více než 400 m.
Naražená hladina podzemní vody v coniackých jílovcích se nachází v hloubce kolem
5,5 m pod terénem, ustálená hladina podzemní vody je v hloubce kolem 3,1 m (údaje
ze sondy V-13 v jižním okolí čerpací stanice u kruhového objezdu).
Kolektor v podložních vápnitých jílovcích coniackého stáří je vyvinut v silně
rozpukaných svrchních partiích těchto sedimentů a je charakterizován velmi nízkou
průtočností v řádu x.10-6 m2.s-1. Propustnost těchto sedimentů je velmi nízká a to
v řádu mezi 1.10-5- 1.10-6 m.s-1.
Získané archivní údaje o území se týkají hlavně severní a západní části zájmového
území, kde se nacházejí archívní sondy. V jihovýchodní části území archivní údaje
chybí.
Vsakovací kapacita horninového prostředí

Kvartérní sedimenty mají vhodné vlastnosti pro zasakování srážkových vod ze
zpevněných ploch parkovišť a komunikací. Problémem je poměrně malá mocnost
kvartérní zvodně a hladina podzemní vody, která se vyskytuje značně mělce pod
povrchem v hloubkách 1-2 m. Podloží kvartérního kolektoru tvoří často téměř
nepropustné zvětralé svrchnokřídové vápnité jílovce až jíly. Během zasakování
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srážkových vod do svrchního kolektoru by mohlo docházet k nežádoucímu
vzdouvání hladiny těsně pod povrchem a k případnému negativním ovlivňování
základů staveb, zde stojících. V případě zasakování do kvartérní zvodně by bylo
vhodné použít vsakovacích prvků s co největší plochou a nevsakovat srážkové vody
v jednom místě.
Zvodeň v podložních coniackých jílovcích má naraženou hladinu podzemní vody
v úrovni cca 5,5 m pod terénem. Ustálená hladina podzemní vody se vyskytuje v cca
3,0 m pod terénem.
Parametry zvodně v podložních coniackých jílovcích jsou však poměrně nevýhodné
– průtočnost je velmi malá a tím je značně redukována její vsakovací kapacita.
V případě využití možnosti vsakovat podzemní vodu do těchto vrstev by muselo dojít
k odstranění svrchních zvětralých partií jílovců, které nabývají až charakteru jílů.
Přesto by na styku coniackých jílovců a vody v nádržích pravděpodobně docházelo
k jejich změnám na jíl a tím k postupnému snižování jejich vsakovací kapacity.
Vsakovací kapacitu nádrže poloměru 5 m a hloubce 2 m v coniackých jílovcích při
uvažovaném koeficientu filtrace 5.10-6 m.s-1 lze odhadnout na cca 0,6 l/s. Tyto
hodnoty však mohou kolísat až v rámci jednoho řádu, v závislosti na hodnotě
zadaného koeficientu filtrace.
Z uvedených závěrů hydrogeologického posudku vyplývá, že v rámci zájmového
území nelze uvažovat s významnější možností zasakování srážkových vod do
terénu.
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. bukovodubového 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 10.7.2007. Na lokalitě bylo zjištěno celkem 75
druhů cévnatých rostlin včetně dřevin.
Popis lokality
Lokalita navržené stavby se nachází severně od Černé za Bory severně od
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železniční trati u železniční zastávky. Jižní hranici lokality tvoří silnice Pardubice Dašice, západní hranici příjezdová komunikace na nadjezd nad tratí, severní a
východní hranice leží v polních kulturách. Na lokalitě je v současné době polní
kultura.
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"
Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný
Anthemis arvensis L. - rmen rolní
Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. - kerblík lesní
Apera spica-venti (L.)P.B. - chundelka metlice
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl - ovsík vyvýšený
Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl
Betula pendula Roth - bříza bělokorá
Bolboschoenus maritimus (L.)Palla agg. - kamyšník přímořský
Brassica napus L. - brukev řepka ++
Bromus hordaceus L. subsp.hordaceus - sveřep měkký
Campanula patula L. - zvonek rozkladitý
Campanula rapunculoides L. - zvonek řepkovitý
Carduus acanthoides L. - bodlák obecný
Cerastium holosteoides Fries.em.Hyl. subsp.triviale (Spenner)Möschl - rožec obecný luční
Cichorium intybus L. - čekanka obecná
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní
Consolida regalis S.F.Gray - ostrožka stračka
Convolvulus arvensis L. - svlačec rolní
Conyza canadensis (L.)Cronquist - turanka kanadská +
Crepis biennis L. - škarda dvouletá
Daucus carota L. - mrkev obecná
Descurainia sophia (L.)Prantl - úhorník mnohodílný
Echium vulgare L. - hadinec obecný
Elytrigia repens (L.)Nevsky - pýr plazivý
Erigeron annuus (L.)Pers.agg. - turan(hvězdník) roční
Erodium cicutarium (L.)L`Hér. - pumpava rozpuková
Festuca brevipila Tracey - kostřava drsnolistá
Galium album Mill. - svízel bílý
Galium aparine L. - svízel přítula
Geranium pusillum Burm.fil. - kakost maličký
Glechoma hederacea L. - popenec obecný
Holcus lanatus L. - medyněk vlnatý
Holcus mollis L. - medyněk měkký
Hypericum perforatum L. - třezalka tečkovaná
Knautia arvensis (L.)Coulter - chrastavec rolní
Lamium album L. - hluchavka bílá
Leontodon hispidus L. subsp.hispidus - máchelka srstnatá pravá
Leucanthemum vulgare Lamk. agg. - kopretina luční
Libanotis pyrenaica (L.)Bourgeau - žebřice pyrenejská + [C4a]
Lolium multiflorum Lamk. - jílek mnohokvětý +
Lotus corniculatus L. - štírovník růžkatý (+)
Lycopsis arvensis L. - prlina rolní [C4a]
Medicago lupulina L. - tolice dětelová
Melilotus officinalis (L.)Pallas - komonice lékařská
Papaver rhoeas L. - mák vlčí
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Pastinaca sativa L. - pastinák setý
Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý
Plantago major L. - jitrocel větší
Poa angustifolia L. - lipnice úzkolistá (+)
Poa annua L. - lipnice roční
Poa pratensis L. - lipnice luční (+)
Poa trivialis L. - lipnice obecná (+)
Polygonum arenastrum Bor. - truskavec obecný
Ranunculus acris L. - pryskyřník prudký
Ranunculus repens L. - pryskyřník plazivý
Rosa canina L. - růže šípková
Rumex thyrsiflorus Fingerh. - šťovík kytkokvětý
Sanguisorba officinalis L. - krvavec toten
Securigera varia (L.)Lassen - čičorka pestrá
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.)Greuter et Burdet - knotovka širolistá bílá
Solidago canadensis L. - celík kanadský +
Sonchus oleraceus L. - mléč zelinný
Sorbus aucuparia L. - jeřáb ptačí (+)
Stellaria graminea L. - ptačinec trávolistý
Stellaria media (L.)Vill. agg. - ptačinec žabinec
Tanacetum vulgare L. - vratič obecný
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská
Trifolium campestre Schreber - jetel ladní
Trifolium dubium Sibth. - jetel pochybný
Tussilago farfara L. - podběl léčivý
Vicia angustifolia L. s.l. - vikev úzkolistá
Vicia cracca L. - vikev ptačí
Vicia hirsuta (L.)S.F.Gray - vikev chlupatá
Vicia tetrasperma (L.)Schreber - vikev čtyřsemenná
Vicia villosa Roth subsp.varia (Host)Corb. - vikev huňatá olysalá

Ochranářsky významné druhy
Libanotis pyrenaica (L.)Bourgeau - žebřice pyrenejská + [C4a]
Druh ruderálních míst, který se šíří na pustých místech a příkopech od Pardubic po
celém Polabí.
Lycopsis arvensis L. - prlina rolní [C4a]
V okolí Pardubic poměrně hojný plevelný druh.
Na lokalitě bylo nalezeno 75 druhů rostlin včetně dřevin. Na lokalitě nebyl zjištěn
žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí
České republiky č.395/1992 Sb. a pouze dva druhy obsažené v Červeném seznamu
cévnatých rostlin České republiky v nejnižší kategorii "druh vyžadující pozornost".
Prvky dřevin rostoucí mimo les

Na lokalitě se nenachází žádné vzrostlé dřeviny, pouze v příkopě za krajnicí silnice
Pardubice - Dašice jsou dvě mladé břízy a netvárný jeřáb ptačí podrážející
z výmladků. Jejich společenská hodnota je zanedbatelná:
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Fauna

Území leží na okraji zastavěného území města Pardubice resp. Černá za Bory.
Biogeograficky patří území do Hercynské podprovincie. Biogeografický region
Pardubický. Tento bioregion zabírá silně pozměněnou krajinu polabského luhu,
s pouhými zbytky větších lesních komplexů a s typickou ochuzenou faunou nížinných
poloh hercinského původu.
Lokalita navazuje na zastavěné území silnicí Pardubice – Dašice. Od přilehlé lokality
– zahradnictví tuto lokalitu odděluje silnice Černá za Bory – Sezemice. Na severu a
na východě navazuje lokalita na volnou krajinu.
V současné době je území tvořeno ornou půdou. Nejcennější částí lokality je okraj
lesních pozemků. Lesní pozemky jsou zalesněny borovicí a dubem. Porost borovice
má xerofitní charakter a ekotonový efekt je oslaben úlety chemických látek
zemědělského obhospodařování. Proto je dominantní rostlinou okraje třtina křovištní.
Při návštěvě byl na lokalitě pěstován ječmen. Z tohoto důvodu byla provedena
následná návštěva lokality po sklizni (viz fotodokumentace).
Celkově je lokalita výrazně devastovaná a biologicky není nijak atraktivní vzhledem
k jejímu umístění i vzhledem k jejímu intenzivnímu využívání.
Časové určení pozorování

Lokalita byla navštívena celkem dvakrát a to na počátku června a na počátku
července. Pozornost byla věnována savcům, ptákům, plazům a obojživelníkům.
Dále byl sledován stav rostlinných společenstev. U všech jmenovaných skupin byla
zjišťována především přítomnost zvláště chráněných druhů resp. druhů uvedených
ve vyhlášce 395/92 Sb.
Vzhledem k současnému stavu lokality lze považovat průzkum lokality za
odpovídající jejímu stavu.
Seznam nalezených druhů
Plži

Arion luzitanicus (invazní druh) (podél silnice Pardubice – Dašice)
Páskovka hajní – (Cepea nemoralis)
Brouci

Střevlík zlatolesklý – (Carabus auronitens)
Chrobák lesní – (Geotrupes stercorosus)
Páteříček sněhový (Cantharis fusca)
Slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata)
Motýli

Babočka kopřivová (Aglais urticae)
Babočka admirál(Vanessa atalanta)
Bělásek rezedkový (Pontia daplidice)
Bělásek řepkový (Pieris napi)
Síťokřídlí

Zlatoočka skvrnitá (Chrysopa perla)
Mravkolev běžný (Myrmeleon macaronius)
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Obojživelníci

Na lokalitě nebyli prokázáni. Lokalita není vhodná k jejich rozmnožování (kulturní
step bez trvalých vodních ploch).
Plazi

Ještěrka obecná (Lacerta agilis) – vyskytuje se v borovém lesním porostu mimo
posuzovanou lokalitu.
Ptáci
Ptáci
Brhlík lesní (Sitta europea)
Budníček menší (Phylloscopus collybita)
Budníček větší (Phylloscopus trochilus
Drozd zpěvný (Turdus philomelos)
Jiřička obecná (Delichon urbica)
Káně lesní (Buteo buteo)
Kos černý (Turdus merula)
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
Poštolka obecná (Falco tinuncullus)
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
Rorýs obecný (Apus apus)
Skřivan polní (Alauda arvensis)
Sojka obecná (Garullus glandarius)
Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
Straka obecná (Pica pica)
Strnad obecný (Emberiza citrinella)
Sýkora koňadra (Parus major)
Sýkora modřinka (Parus coeruleus)
Sýkora uhelníček (Parus ater)
Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
Zvonek zelený (Carduelis chloris)

Hnízdí
-

Potravní vazba
částečně
?
částečně
?

Vyhláška 395

-

Poznámka
-

Lov hrabošů na lokalitě

Lov hrabošů na lokalitě

Asi 60ks hejno –sběr potravy

Savci
Savci
Hraboš polní (Microtus arvalis)
Kretek obecný (Talpa europea)
Myšice druhy (Apodemus sp.)
Srnec (Capreolus capreolus)
Zajíc polní (Lepus europeus)
Lasice kolčava (Mustela nivalis)

Rozmnožuje se na lokalitě
+
?
?
?
?
-

Potravní vazba
+
+
?
?
?
+

Vyhláška 395 Poznámka

Poznámky k některým druhům:
Nalezený druh ještěrka obecná na lokalitě nežije. Důvodem je pravidelné obdělávání
plochy. Přesto lze předpokládat, že vzhledem ke stavu populace dojde po vyloučení
pravidelného obhospodařování ke kolonizaci části území tímto druhem. Největší
zastoupení bylo prokázáno u třídy ptáků. Důvodem jej jejich vysoká mobilita a rychlé
vyhledávání zdrojů potravy. Přesto však není v uvedeném přehledu druhů ptáků ani
jediný, který by byl na uvedenou lokalitu vázán výhradně a to z důvodu potravních
nebo z důvodu hnízdění.
Savci byli prokázáni buď zvukovými projevy nebo pobytovými značkami. Nebyl
prováděn jejich odchyt, nebo lov.
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.
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Území přírodních parků

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
Významné krajinné prvky

Jsou polohou oznamovaného záměru přímo dotčeny, a to předpokládaným
vypouštěním srážkových vod Spojilského potoka.
Evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Ptačí oblasti
Nejbližšími ptačími oblastmi soustavy Natura 2000 je Komárov a Bohdanečský
rybník. Hlavním důvodem ochrany v ptačí oblasti Komárov je moták pilich (Cirkus
cyaneus) a kalous pustovka (Asio flammeus). V ptačí oblasti Bohdanečský rybník je
hlavním důvodem ochrany chřástal kropenatý (Porzana porzana) a bukač velký
(Botaurus stellaris). Na předmětné lokalitě nebyl zjištěn jak výskyt tak ani biotop
vyhovující uvedeným druhům – hlavním důvodům ochrany v těchto ptačích území.
Evropsky významné lokality
Nejbližší evropsky významné lokality jsou následující CZ 0533305 Chrudimka
v Pardubicích. Hlavním předmětem ochrany je druh hlínatka rohatá (Ophiogomphus
cecilia). Dalším územím je CZ0533309 Pardubice. Hlavním předmětem ochrany je
druh páchník hnědý (Osmoderma eremitta). Na předmětné lokalitě nebyl zjištěn
výskyt ani nebyl zjištěn biotop vyhovující uvedeným druhům – hlavním důvodům
zařazení těchto území do národního seznamu.
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.

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
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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 (ÚSES)
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,že zájmové území není v kontaktu s žádným z prvků ÚSES.
Nejbližší prvek územního systému ekologické stability je biokoridor regionální
úrovně. Osa biokoridoru LBK č.7 je vedena lesním porostem východně od
posuzované lokality:

63

Obchodní a průmyslová zóna STARZONE
Pardubice – Černá za Bory
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

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
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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 územním plánem pro aktivity
obdobného charakteru. Nejbližší objekty trvalé obytné zástavby jsou v dostatečné
vzdálenosti od posuzovaného záměru. Obytná zástavba podél železničního koridoru
je chráněna protihlukovou clonou:

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. Řešení výústního objektu srážkové kanalizace lze
považovat za zásah do významného krajinného prvku ze zákona.
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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.

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 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 lze označit za poměrně velký a proto nelze
vyloučit, 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
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu v etapě výstavby bude součástí další
projektové přípravy. V době vypracování překládaného oznámení nebylo k dispozici
POV stavby, tudíž nejsou informace o předpokládaném průběhu výstavby a
nasazení stavební techniky. Je však patrné, že vzhledem k situování záměru a
vzdálenosti nejbližší obytné zástavby se nemůže etapa výstavby negativně projevit
ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě.
Provoz
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
n
n
n
n

znečištění ovzduší
hluk
znečištění vody a půdy
havarijní stavy

Znečištění ovzduší

Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného oznámení,
v rozptylové studii jsou řešeny bodové, liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší
související s provozem obchodní a průmyslové zóny. Řešeny jsou samotné
příspěvky záměru k imisní zátěži, a to z hlediska vyhodnocení změn v imisní zátěži
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NO2, CO, benzenu a VOC (z provozu ČS PHM). Výpočet z hlediska plošného
rozptylu škodlivin byl proveden s využitím programu SYMOS 97, verze 2006.
Z výsledků výpočtu ve variantě, která vyhodnocuje samotný příspěvek záměru je
patrné, že se nejedná o příspěvky, které by mohly významněji ovlivnit imisní zátěž
v zájmovém území.
Hluk

Zpracovatel akustické studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program HLUK+, verze 7.68profi na základě registrační karty z ledna 2000.

Posuzovaný záměr bude představovat provoz bodových, plošných a liniových zdrojů
hluku. Pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na akustickou situaci v území byla
vypracována akustická studie, vyhodnocující provoz obchodní a průmyslové zóny.
Řešené varianty

Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen
v následujících variantách:
Varianta 1 – stav bez realizace záměru
Tato varianta vyhodnocuje akustickou situaci v zájmovém území v řešeném roce bez
realizace obchodní a průmyslové zóny.
Varianta 2 – stav s realizací záměru, stávající komunikační systém
Tato varianta vyhodnocuje akustickou situaci v zájmovém území v řešeném roce s
realizací obchodní a průmyslové zóny a se stávajícím dopravním řešením
v křižovatce komunikací Holandská a Hostovická.
Varianta 3 – stav s realizací záměru, navrhovaný komunikační systém
Tato varianta vyhodnocuje akustickou situaci v zájmovém území v řešeném roce s
realizací obchodní a průmyslové zóny a s předpokládaným dopravním řešením,
které vyplývá ze studie „MOK silnic II/355 – III/2983 – MK směr Drozdice v místní
části Pardubice – Černá za Bory“.
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Výpočtové oblasti a výpočtové body akustické studie
Vyhodnocení akustické situace bylo řešeno v jedné výpočtové oblasti pro celkem 7
výpočtových bodů dle následující situace:

VB 1
VB 2

VB 3
VB 4
VB 5

VB 6
VB 7

VB 2

VB 1

VB 4
výpočtový bod č.3

výpočtový bod č.4 a č.5
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výpočtový bod č.6
výpočtový bod č.7
Pozn. K bodu č.7: jedná se o zahradní domek situovaný v ochranném pásmu železnice i silnice II. třídy, ve směru
k předpokládanému areálu situován bez oken, ve směru k železničnímu koridoru tato osada není chráněna protihlukovou
clonou. Modelový výpočet je proveden na hranici pozemku ve směru objektu situovaného k Obchodní a průmyslové zóně

Vstupní podklady pro výpočet
Pro model dopravy je v řešených variantách uvažováno s následujícími úseky
komunikací:
úsek 1

úsek 2

úsek 3

úsek 4

úsek 5

úsek 6

Pro vyhodnocení počáteční akustické situace byly využity údaje o dopravě na
nejbližším komunikačním systému z následujících zdrojů:
Ø údaje ze sčítání ŘSD na komunikaci II/322, profil 5-3271, 5-3270, 5-0200, 5-0210
(úseky 1, 2, 4, 5)
Ø údaje o dopravě z Protokolu o zkoušce č. 070410VP09, EKOLA group spol. s r.o.
(úsek č.6)
Ø údaje o dopravě z materiálu „MOK silnic II/355 – III/2983 – MK směr Drozdice
v místní části Pardubice – Černá za Bory, studie, Ing. P- Novotný, únor 2007
(úsek č.3)
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Varianta 1 – stav bez realizace záměru
Bodové zdroje
V rámci této varianty nejsou uvažovány.
Plošné zdroje
V rámci této varianty nejsou uvažovány.
Liniové zdroje
Automobilová doprava
V rámci této varianty jsou zohledněny následující údaje o dopravě na komunikačním
systému pro jednotlivé řešené úseky, které již byly dokladovány mapovým
podkladem:
Vstupní podklady pro dopravu na úseku č.1

Pro dopravu na tomto úseku se vychází ze sčítacího profilu ŘSD 5-3271 z roku
2005:

USEK
5-3271

N1
580

N2
223

PN2
38

N3
158

PN3
26

NS
83

A
10

PA
0

TR
21

PTR
17

T
1156

O
4080

M
35

S
5271

5-3271:

OA = O + M = 4115
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 629
Pro uvažovaný časový horizont
byla doprava navýšena se zohledněním
následujících růstových koeficientů ŘSD:
rok
2000 - 2005
2000 - 2005
2000 - 2005
2005 - 2010
2005 - 2010
2005 - 2010

komunikace
I.
II.
III.
I.
II.
III.

osobní
1,16
1,14
1,12
1,14
1,11
1,09

nákladní
1,15
1,13
1,11
1,13
1,10
1,06

OA = O + M = 4 568
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 692

73

Obchodní a průmyslová zóna STARZONE
Pardubice – Černá za Bory
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

Vstupní podklady pro dopravu na úseku č.2

Pro dopravu na tomto úseku se vychází ze sčítacího profilu ŘSD 5-3270 z roku
2005:

USEK
5-3270

N1
265

N2
150

PN2
11

N3
131

PN3
12

NS
90

A
23

PA
1

TR
12

PTR
7

T
702

O
2717

M
28

S
3447

5-3270:

OA = O + M = 2745
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 473
Pro uvažovaný časový horizont
byla doprava navýšena se zohledněním
následujících růstových koeficientů ŘSD:
rok
2000 - 2005
2000 - 2005
2000 - 2005
2005 - 2010
2005 - 2010
2005 - 2010

komunikace
I.
II.
III.
I.
II.
III.

osobní
1,16
1,14
1,12
1,14
1,11
1,09

nákladní
1,15
1,13
1,11
1,13
1,10
1,06

OA = O + M = 3047
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 508
Vstupní podklady pro dopravu na úseku č.3

OA
TNV
Celkem

= 2 488
= 1 222
= 3 710

Pro uvažovaný časový horizont
byla doprava navýšena se zohledněním
následujících růstových koeficientů ŘSD:
OA
= 2 762
TNV
= 1 344
Celkem
= 4 106
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Vstupní podklady pro dopravu na úseku č.4

Pro dopravu na tomto úseku se vychází ze sčítacího profilu ŘSD 5-0200 z roku
2005:
USEK
5-0200

N1
508

N2
194

PN2
22

N3
215

PN3
34

NS
103

A
169

PA
0

TR
21

PTR
11

T
1277

O
4282

M
51

S
5610

5-0200:

OA = O + M = 4333
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 865
Pro uvažovaný časový horizont
byla doprava navýšena se zohledněním
následujících růstových koeficientů ŘSD:
rok
2000 - 2005
2000 - 2005
2000 - 2005
2005 - 2010
2005 - 2010
2005 - 2010

komunikace
I.
II.
III.
I.
II.
III.

osobní
1,16
1,14
1,12
1,14
1,11
1,09

nákladní
1,15
1,13
1,11
1,13
1,10
1,06

OA = O + M = 4810
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 952
Vstupní podklady pro dopravu na úseku č.5

Pro dopravu na tomto úseku se vychází ze sčítacího profilu ŘSD 5-0210 z roku
2005:
USEK
5-0200

N1
134

N2
27

PN2
2

N3
29

PN3
5

NS
19

A
33

PA
0

TR
14

PTR
9

T
272

O
1528

M
18

S
1818

5-0210:

OA = O + M = 1546
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 168
Pro uvažovaný časový horizont
byla doprava navýšena se zohledněním
následujících růstových koeficientů ŘSD:
rok
2000 - 2005
2000 - 2005
2000 - 2005
2005 - 2010
2005 - 2010
2005 - 2010

komunikace
I.
II.
III.
I.
II.
III.

osobní
1,16
1,14
1,12
1,14
1,11
1,09

nákladní
1,15
1,13
1,11
1,13
1,10
1,06

OA = O + M = 1716
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 185
Vstupní podklady pro dopravu na úseku č.6

OA
TNV
Celkem

= 3 235
= 580
= 3 815

Pro uvažovaný časový horizont
byla doprava navýšena se zohledněním
následujících růstových koeficientů ŘSD:
OA
TNV
Celkem

= 3 468
= 608
= 4 076
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Železniční doprava
Ve výpočtu byly uvažovány následující intenzity železniční dopravy na železničním
koridoru v úseku trati Pardubice – Česká Třebová:

Varianta 2 – stav s realizací záměru, stávající komunikační systém
V této variantě jsou uvažovány na řešených úsecích následující údaje o intenzitě
dopravy, které vycházejí z předpokládaných údajů o dopravě na komunikačním
systému (varianta 1) a z modelu dopravy souvisejícím s posuzovaným záměrem:
Bodové zdroje
SO 01 – Skladová hala A:

Zdroji hluku v rámci tohoto stavebního objektu jsou:
P1 – komín kotle Buderus - : LAeqT (dB) = 70 dB v 1 m od zdroje, výška 12,9 m, provoz v noci:
ano
P2 – P11: 10 kusů infrazářičů typu infra SCHWANK 120 LL: LAeqT (dB) = 57,9 v 1 m od
zdroje, výška 12,9 m, provoz v noci: ano
P12 – P13: odtahové ventilátory LAeqT (dB) = 82,5 v 1 m od zdroje, výška 12,9 m, provoz
v noci: ne
P14 – P15: odtahové ventilátory vestavků: LAeqT (dB) = 57,6 v 1 m od zdroje, výška 12,9 m,
provoz v noci: ano
P16 – P19: zásobování skladové haly: LAeqT (dB) = 75,0 v 1 m od zdroje, výška zdroje 1,5 m,
provoz v noci: ano (maximálně po dobu 4 hodin)
SO 02 – Skladová hala B:

Zdroji hluku v rámci tohoto stavebního objektu jsou:
P20 – P21: komíny kotle Buderus - : LAeqT (dB) = 70 dB v 1 m od zdroje, výška 12,9 m,
provoz v noci: ano
P22 – P33: 12 kusů infrazářičů typu infra SCHWANK 120 LL: LAeqT (dB) = 57,9 v 1 m od
zdroje, výška 12,9 m, provoz v noci: ano
P34 – P37: 4 odtahové ventilátory LAeqT (dB) = 82,5 v 1 m od zdroje, výška 12,9 m, provoz
v noci: ne
P38 – P41: 4 odtahové ventilátory vestavků: LAeqT (dB) = 57,6 v 1 m od zdroje, výška 12,9 m,
provoz v noci: ano
P42 – P45: zásobování skladové haly: LAeqT (dB) = 75,0 v 1 m od zdroje, výška zdroje 1,5 m,
provoz v noci: ano (maximálně po dobu 4 hodin)
SO 03 – Výrobní služby:

Zdroji hluku v rámci tohoto stavebního objektu jsou:
P46: komín kotle Buderus - : LAeqT (dB) = 70 dB v 1 m od zdroje, výška zdroje 8,5 m, provoz
v noci: ano
P47 – P52: 6 kusů infrazářičů typu infra SCHWANK 120 LL: LAeqT (dB) = 57,9 v 1 m od
zdroje, výška zdroje 8,5 m, provoz v noci: ano
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P53 – P56: 4 odtahové ventilátory LAeqT (dB) = 82,5 v 1 m od zdroje, výška zdroje 8,5 m,
provoz v noci: ne
P57 – P60: 4 odtahové ventilátory vestavků: LAeqT (dB) = 57,6 v 1 m od zdroje, výška zdroje
8,5 m, provoz v noci: ano
P61 – P62: zásobování výrobní haly: LAeqT (dB) = 75,0 v 1 m od zdroje, výška zdroje 1,5 m,
provoz v noci: ano (maximálně po dobu 2 hodin)
SO 04 – Čerpací stanice PH:

Zdroji hluku v rámci tohoto stavebního objektu jsou:
P63 – P64: komíny kotle Buderus - : LAeqT (dB) = 70 dB v 1 m od zdroje, výška zdroje 8,5 m,
provoz v noci: ano
P65 – P67: tři odtahové ventilátory pomocných prostorů, LAeqT (dB) = 57,6 v 1 m od zdroje,
výška zdroje 4,7 m, provoz v noci: ne
SO 05 – Občerstvení a služby:

Zdroji hluku v rámci tohoto stavebního objektu jsou:
P68 – P69: komíny kotle Buderus - : LAeqT (dB) = 70 dB v 1 m od zdroje, výška zdroje 8,5 m,
provoz v noci: ano
P70 – P72: odtahové ventilátory pomocných prostorů, LAeqT (dB) = 57,6 v 1 m od zdroje,
výška zdroje 5,5 m, provoz v noci: ne
SO 06 – Pomocný objekt:

Zdroji hluku v rámci tohoto stavebního objektu jsou:
P73: komín kotle Buderus - : LAeqT (dB) = 70 dB v 1 m od zdroje, výška zdroje 8,5 m, provoz
v noci: ano
P74 – P76: odtahové ventilátory pomocných prostorů, LAeqT (dB) = 57,6 v 1 m od zdroje,
výška zdroje 5,2 m, provoz v noci: ne
SO 07 – Autosalon a autoservis:

Zdroji hluku v rámci tohoto stavebního objektu jsou:
P77 – P78: komíny kotle Buderus - : LAeqT (dB) = 70 dB v 1 m od zdroje, výška zdroje 9,7 m,
provoz v noci: ano
P79 – P83: 5 x střešní ventilátory, LAeqT (dB) = 67,5 v 1 m od zdroje, výška zdroje 9,7 m,
provoz v noci: ne
P84 – P86: odtahové ventilátory pomocných prostorů, LAeqT (dB) = 57,6 v 1 m od zdroje,
výška zdroje 5,2 m, provoz v noci: ne

Plošné zdroje
Plošným zdrojem v rámci předkládaného záměru jsou pohyby nákladních a osobních
automobilů v prostoru obchodní a průmyslové zóny STARZONE. Dle modelu
dopravy lze v prostoru zóny očekávat následující pohyby:
TNA: 100 TNA/24 hodin, z toho 16 TNA/22.00-06.00 hod
OA: 700 OA/24 hodin, z toho 60 OA/22.00-06.00 hod

Liniové zdroje
Automobilová doprava
V rámci výpočtů příspěvků k imisní zátěži posuzovaného záměru byla řešena
doprava na 5 komunikačních úsecích, které jsou v mapovém podkladu doloženy
v kapitole nároků na dopravu.
V rámci této varianty jsou ve výpočtu zohledněny následující liniové zdroje hluku pro
jednotlivé řešené úseky:
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Vstupní podklady pro dopravu na úseku č.1

Stav bez realizace záměru:
OA = O + M = 4 568
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 692
Příspěvek záměru:
ü 256 OA (z toho 36 OA v době 22,00-06,00 hod.)
ü 84 TNV (z toho 24 TNV v době 22,00-06,00 hod.) – pohyby související s SO 01
až 03 jsou a budou realizovány na tomto úseku, ve výhledu se liší pouze cílem
cesty (FOXCONN CZ respektive Obchodní a průmyslová zóna), v absolutním
navýšení tedy dojde k nárůstu TNV související s provozem SO 04 až 07 o 8
pohybů TNV
Výsledná doprava:
OA = 4 824
TNV = 700
Vstupní podklady pro dopravu na úseku č.2

Stav bez realizace záměru:
OA = 3047
TNV = 508
Příspěvek záměru:
Ø 182 OA (z toho 12 OA v době 22,00-06,00 hod.)
Ø 0 TNV
Výsledná doprava:
OA = 3229
TNV = 508
Vstupní podklady pro dopravu na úseku č.3

Stav bez realizace záměru:
OA = 2 762
TNV = 1 344
Příspěvek záměru:
Ø 62 OA (z toho 12 OA v době 22,00-06,00 hod.)
Ø 20 TNA (z toho 2 TNA v době 22,00-06,00 hod.) = příspěvek z Obchodní a
průmyslové zóny; dále zůstane zachováno 40% - tedy 32 pohybů. Z obchodní a
průmyslové zóny potom bude do výrobní zóny – tedy po úseku č.2 realizováno 20
pohybů TNA. V absolutních údajích o intenzitách dopravy tato skutečnost
znamená, že ve výhledovém stavu s realizací záměru dojde v celkovém počtu
pohybů TNA na úseku č.2 k poklesu počtu pohybů TNA o 26 pohybů.
Výsledná doprava:
OA = 2 824
TNV = 1 318
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Vstupní podklady pro dopravu na úseku č.4

Stav bez realizace záměru:
OA = 4810
TNV = 952
Příspěvek záměru:
Ø 20 TNA (z toho 2 TNA v době 22,00-06,00 hod.) = příspěvek z Obchodní a
průmyslové zóny; dále zůstane zachováno 40% - tedy 32 pohybů. Z obchodní a
průmyslové zóny potom bude do výrobní zóny – tedy po úseku č.4 realizováno 20
pohybů TNA. V absolutních údajích o intenzitách dopravy tato skutečnost
znamená, že ve výhledovém stavu s realizací záměru dojde v celkovém počtu
pohybů TNA na úseku č.4 k poklesu počtu pohybů TNA o 26 pohybů.
Výsledná doprava:
OA = 4810
TNV = 926
Vstupní podklady pro dopravu na úseku č.5

Stav bez realizace záměru:
OA = 1716
TNV = 185
Příspěvek záměru:
Ø 62 OA (z toho 12 OA v době 22,00-06,00 hod.)
Výsledná doprava:
OA = 1778
TNV = 185
Vstupní podklady pro dopravu na úseku č.6

Stav bez realizace záměru:
OA
= 3 468
TNV
= 608
Příspěvek záměru:
Záměr negeneruje na tomto úseku žádnou vyvolanou dopravu
Výsledná doprava:
OA
TNV

= 3 468
= 608

Železniční doprava
Vstupy do výpočtu zůstávají shodné jako ve variantě 1.
Varianta 3 – stav s realizací záměru, navrhovaný komunikační systém
V této variantě jsou uvažovány shodní vstupy jako ve variantě č.2.
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Tato varianta vyhodnocuje akustickou situaci v zájmovém území v řešeném roce s
realizací obchodní a průmyslové zóny a s předpokládaným dopravním řešením,
které vyplývá ze studie „MOK silnic II/355 – III/2983 – MK směr Drozdice v místní
části Pardubice – Černá za Bory“. Dopravní řešení je patrné z následujících
podkladů:

Dle podkladů odboru dopravy Magistrátu města Pardubice je v rámci navrhovaného
řešení možné uvažovat s protihlukovou clonou o výšce 3 m, která je znázorněna
žlutou barvou:
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Vstupní podklady v této variantě jsou shodné jako ve variantě V2.
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Použitá metoda výpočtu
Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit programový produkt
HLUK+, verze 7.68 profi, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí
generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území.
Použití uvedeného výpočtového programu pro posuzování hluku ve venkovním
prostředí je akceptováno dopisem Hlavního hygienika České republiky č.j. HEM / 510
- 3272 - 13.2.9695 ze dne 21. února 1996.Předpokládaná nejistota vlastního
predikčního modelu podle autora metodiky RNDr. Liberka je Um = 1,4 až 1,6 dB.
Hygienické limity
Zjištěný stav akustické situace ve vnějším prostoru (ať už na základě měření,
výpočtů, či na základě obojího) se posuzuje podle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Výtah z Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Sb.
§ 11
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních
prostorech staveb

(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve
venkovním prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad
25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou
akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících
nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na
pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách, a pro hluk z leteckého
provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou
noční dobu (LAeq,8h).
(2) Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími při střelbě z lehkých
zbraní, explozí výbušnin s hmotností pod 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při vzájemném
nárazu tuhých těles, se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T podle odstavce 1.
(3) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku C LCeq,T a
současně i průměrnou hladinou expozice zvuku C LCE jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví
pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější
hodinu (LCeq,1h).
(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A
LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době
podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB.
Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se
další korekce -5 dB.
(5) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C vysokoenergetického impulsního hluku
se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní
hladina akustického tlaku C LCeq,T se vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
(6) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z leteckého provozu se vztahuje na
charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku
A LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se
rovná 50 dB.
(7) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se
stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T stanovenému
podle odstavce 4 přičte korekce přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk ze stavební činnosti pro
dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3
k tomuto nařízení.
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Důsledky pro řešení studie - etapa provozu
Z dikce Nařízení vlády vyplývají následující limity nejvýše přípustných hodnot hladiny
akustického tlaku A ve venkovním prostoru ve vzdálenosti 2 m před fasádou obytných a
ostatních chráněných objektů a v prostoru, který je využíván k rekreaci, sportu, léčení,
zájmové a jiné činnosti. K výpočtovým bodům tak lze uplatnit korekci pod bodem 2) Přílohy
č.6. (tedy 55 dB pro denní dobu, 45 dB pro noční dobu), přičemž pro všechny zdroje hluku
ze samotné zóny musí být plněn základní hygienický limit
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Výsledky výpočtů
Varianta 1 – den

HLUK+ verze 7.68 profiX
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2007\STARZONE\HLUK+\VARIANTA1D.ZAD Vytištěno: 4.9.2007 16:38
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 514.0; 558.3 | 60.5 |
| 60.5 |
|
|
| 2 |
3.0 | 626.1; 526.5 | 53.0 |
| 53.0 |
|
|
| 2 |
6.0 | 626.1; 526.5 | 53.5 |
| 53.5 |
|
|
| 3 |
3.0 | 471.1; 506.9 | 60.0 |
| 60.0 |
|
|
| 4 |
6.0 | 440.3; 351.9 | 62.2 |
| 62.2 |
|
|
| 5 |
3.0 | 449.6; 334.7 | 64.6 |
| 64.6 |
|
|
| 5 |
6.0 | 449.6; 334.7 | 64.6 |
| 64.6 |
|
|
| 6 |
3.0 | 1189.2; 959.2 | 50.5 |
| 50.5 |
|
|
| 6 |
6.0 | 1189.2; 959.2 | 50.5 |
| 50.5 |
|
|
| 7 |
3.0 | 603.8; 639.4 | 64.0 |
| 64.0 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta 1 – noc

HLUK+ verze 7.68 profiX
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2007\STARZONE\HLUK+\VARIANTA1N.ZAD Vytištěno: 4.9.2007 16:35
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 514.0; 558.3 | 58.6 |
| 58.6 |
|
|
| 2 |
3.0 | 626.1; 526.5 | 52.0 |
| 52.0 |
|
|
| 2 |
6.0 | 626.1; 526.5 | 52.2 |
| 52.2 |
|
|
| 3 |
3.0 | 471.1; 506.9 | 55.5 |
| 55.5 |
|
|
| 4 |
6.0 | 440.3; 351.9 | 55.0 |
| 55.0 |
|
|
| 5 |
3.0 | 449.6; 334.7 | 56.3 |
| 56.3 |
|
|
| 5 |
6.0 | 449.6; 334.7 | 56.4 |
| 56.4 |
|
|
| 6 |
3.0 | 1189.2; 959.2 | 49.2 |
| 49.2 |
|
|
| 6 |
6.0 | 1189.2; 959.2 | 49.2 |
| 49.2 |
|
|
| 7 |
3.0 | 603.8; 639.4 | 59.4 |
| 59.4 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta 2 – den

HLUK+ verze 7.68 profiX
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2007\STARZONE\HLUK+\VARIANTA2D.ZAD Vytištěno: 4.9.2007 16:43
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 514.0; 558.3 | 60.5 | 17.3 | 60.5 |
|
|
| 2 |
3.0 | 626.1; 526.5 | 53.0 | 21.7 | 53.0 |
|
|
| 2 |
6.0 | 626.1; 526.5 | 53.5 | 23.7 | 53.5 |
|
|
| 3 |
3.0 | 471.1; 506.9 | 59.9 | 14.2 | 59.9 |
|
|
| 4 |
6.0 | 440.3; 351.9 | 62.2 |
5.9 | 62.2 |
|
|
| 5 |
3.0 | 449.6; 334.7 | 64.6 |
4.1 | 64.6 |
|
|
| 5 |
6.0 | 449.6; 334.7 | 64.6 |
9.4 | 64.6 |
|
|
| 6 |
3.0 | 1189.2; 959.2 | 47.7 | 28.4 | 47.7 |
|
|
| 6 |
6.0 | 1189.2; 959.2 | 47.8 | 27.7 | 47.8 |
|
|
| 7 |
3.0 | 603.8; 639.4 | 64.1 | 34.0 | 64.1 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta 2 – noc

HLUK+ verze 7.68 profiX
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2007\STARZONE\HLUK+\VARIANTA2N.ZAD Vytištěno: 4.9.2007 16:58
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 514.0; 558.3 | 58.6 | 17.2 | 58.6 |
|
|
| 2 |
3.0 | 626.1; 526.5 | 52.0 | 20.4 | 52.0 |
|
|
| 2 |
6.0 | 626.1; 526.5 | 52.2 | 22.4 | 52.2 |
|
|
| 3 |
3.0 | 471.1; 506.9 | 55.5 | 14.1 | 55.5 |
|
|
| 4 |
6.0 | 440.3; 351.9 | 55.0 |
5.0 | 55.0 |
|
|
| 5 |
3.0 | 449.6; 334.7 | 56.4 |
2.9 | 56.4 |
|
|
| 5 |
6.0 | 449.6; 334.7 | 56.4 |
8.2 | 56.4 |
|
|
| 6 |
3.0 | 1189.2; 959.2 | 46.0 | 26.9 | 46.1 |
|
|
| 6 |
6.0 | 1189.2; 959.2 | 46.2 | 26.0 | 46.3 |
|
|
| 7 |
3.0 | 603.8; 639.4 | 59.5 | 32.7 | 59.5 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta 3 – den

HLUK+ verze 7.68 profiX
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2007\STARZONE\HLUK+\VARIANTA3D.ZAD Vytištěno: 4.9.2007 16:57
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 514.0; 558.3 | 60.5 | 17.3 | 60.5 |
|
|
| 2 |
3.0 | 626.1; 526.5 | 53.0 | 21.7 | 53.0 |
|
|
| 2 |
6.0 | 626.1; 526.5 | 53.5 | 23.7 | 53.5 |
|
|
| 3 |
3.0 | 471.1; 506.9 | 59.6 | 14.2 | 59.6 |
|
|
| 4 |
6.0 | 440.3; 351.9 | 59.5 |
9.8 | 59.5 |
|
|
| 5 |
3.0 | 449.6; 334.7 | 64.5 |
8.4 | 64.5 |
|
|
| 5 |
6.0 | 449.6; 334.7 | 64.5 | 11.4 | 64.5 |
|
|
| 6 |
3.0 | 1189.2; 959.2 | 47.7 | 28.4 | 47.7 |
|
|
| 6 |
6.0 | 1189.2; 959.2 | 47.8 | 27.7 | 47.8 |
|
|
| 7 |
3.0 | 603.8; 639.4 | 64.1 | 34.0 | 64.1 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta 3 – noc

HLUK+ verze 7.68 profiX
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2007\STARZONE\HLUK+\VARIANTA3N.ZAD Vytištěno: 4.9.2007 16:59
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 514.0; 558.3 | 58.5 | 17.2 | 58.5 |
|
|
| 2 |
3.0 | 626.1; 526.5 | 52.0 | 20.4 | 52.0 |
|
|
| 2 |
6.0 | 626.1; 526.5 | 52.2 | 22.4 | 52.2 |
|
|
| 3 |
3.0 | 471.1; 506.9 | 55.3 | 14.1 | 55.3 |
|
|
| 4 |
6.0 | 440.3; 351.9 | 53.1 |
8.4 | 53.1 |
|
|
| 5 |
3.0 | 449.6; 334.7 | 56.2 |
6.6 | 56.2 |
|
|
| 5 |
6.0 | 449.6; 334.7 | 56.2 |
9.6 | 56.2 |
|
|
| 6 |
3.0 | 1189.2; 959.2 | 46.0 | 26.9 | 46.1 |
|
|
| 6 |
6.0 | 1189.2; 959.2 | 46.2 | 26.0 | 46.2 |
|
|
| 7 |
3.0 | 603.8; 639.4 | 59.5 | 32.7 | 59.5 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Zhodnocení výsledků a závěr

Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen v již
uvedených variantách a vycházel ze vstupních podkladů, které byly upraveny pro
využití výpočtovým programem HLUK+, verze 7.68. Řešeny byly následující varianty:
Ø VARIANTA 1 –stav bez realizace záměru
Ø VARIANTA 2 – stav s realizací záměru, stávající komunikační systém
Ø VARIANTA 3 – stav s realizací záměru, navrhovaný komunikační systém
V následujícím přehledu jsou uvedeny výsledky výpočtů pro jednotlivé řešené
varianty:
Tab.: Porovnání variant – den
v.b.

1
2
2
3
4
5
5
6
6
7

v.
m
3
3
6
3
6
3
6
3
6
3

D

V1
P

C

D

V2
P

C

D

60,5
53,0
53,5
60,0
62,2
64,6
64,6
50,5
50,5
64,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

60,5
53,0
53,5
60,0
62,2
64,6
64,6
50,5
50,5
64,0

60,5
53,0
53,5
59,9
62,2
64,6
64,6
47,7
47,8
64,1

17,3
21,7
23,7
14,2
5,9
4,1
9,4
28,4
27,7
34,0

60,5
53,0
53,5
59,9
62,2
64,6
64,6
47,7
47,8
64,1

60,5
53,0
53,5
59,6
59,5
64,5
64,5
47,7
47,8
64,1

V3
P
17,3
21,7
23,7
14,2
5,9
4,1
9,4
28,4
27,7
34,0

C
60,5
53,0
53,5
59,6
59,5
64,5
64,5
47,7
47,8
64,1

Rozdíl
Rozdíl
V1 – V2 V1 – V3
0
0
0
0
0
0
-0,1
-0,4
0
-2,7
0
-0,1
0
-0,1
-2,8
-2,8
-2,7
-2,7
+0,1
+0,1

limit

Rozdíl
Rozdíl
V1 – V2 V1 – V3
0
-0,1
0
0
0
0
0
-0,2
0
-1,9
+0,1
-0,1
0
-0,2
-3,1
-3,1
-2,9
-3,0
+0,1
+0,1

limit

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

Tab.: Porovnání variant - noc
v.b.

1
2
2
3
4
5
5
6
6
7

v.
m
3
3
6
3
6
3
6
3
6
3

D

V1
P

C

D

V2
P

C

D

58,6
52,0
52,2
55,5
55,0
56,3
56,4
49,2
49,2
59,4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

58,6
52,0
52,2
55,5
55,0
56,3
56,4
49,2
49,2
59,4

58,6
52,0
52,2
55,5
55,0
56,4
56,4
46,0
46,0
59,5

17,2
20,4
22,4
14,1
5,0
2,9
8,2
26,9
26,0
32,7

58,6
52,0
52,2
55,5
55,0
56,4
56,4
46,1
46,3
59,5

58,5
52,0
52,2
55,3
53,1
56,2
56,2
46,0
46,2
59,5

V3
P
17,2
20,4
22,4
14,1
5,0
2,9
8,2
26,9
26,0
32,7

C
58,5
52,0
52,2
55,3
53,1
56,2
56,2
46,1
46,2
59,5

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

Závěr:
Na základě provedených výpočtů v řešených variantách lze předpokládat následující
závěry:
Ø u většiny výpočtových bodů podél stávajícího komunikačního systému jsou
překročeny hygienické limity pro denní a noční dobu; tato skutečnost je
jednoznačně dána intenzitou dopravy na komunikačním systému
Ø navrhovaný záměr svojí lokalizací přebírá část dopravy přímo směřující do
výrobního závodu firmy FOXCONN; logistickou areálu se nevýznamně sníží
doprava související se zásobováním tohoto výrobního závodu; tato skutečnost
tudíž způsobuje, že realizací předkládaného záměru nedojde k navýšení dopravy
ve směru přes nadjezd na Černou za Bory; tato skutečnost se projevuje
v porovnání variant V1 a V2 tím, že prakticky nedochází ke změnám ve výsledné
akustické situaci v zájmovém území
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Ø z hlediska hluku z dopravy realizace záměru znamená svými stavebními objekty
odstínění komunikace II/322 od nejbližší obytné zástavby ve Staročernsku,
reprezentované výpočtovým bodem č.6 (Staročernsko č.p.22); výsledná
akustická situace u této zástavby by měla být lepší stávajícího stavu
Ø výpočtový objekt č.7 představuje zahradní objekt situovaný jak v ochranném
pásmu železnice, tak i v ochranném pásmu komunikace, u tohoto objektu se
akustická situace v zásadě nezmění
Ø výpočtem je prokázáno, že u žádného z modelově zvolených výpočtových bodů
nedojde k překročení základního hygienického limitu z provozu stacionárních
zdrojů hluku a pohybů v areálu zóny; vypočtené příspěvky jsou pod 50 dB v denní
době a pod 40 dB v noční s výraznou rezervou
Ø varianta V3 představuje předpokládané řešení závadné křižovatky komunikací
II/355 – III/2983; v případě realizace tohoto řešení dojde k prokazatelnému
snížení hladin akustického tlaku u objektu reprezentovaného výpočtovým bodem
č.4 (fasáda RD č.p. 80 ulice Hostovická); hluková zátěž u ostatních výpočtových
bodů se prakticky nezmění
V doporučeních předkládaného oznámení
opatření:

jsou

proto formulována následující

• v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků,
které mohou být zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované
parametry stacionárních zdrojů hluku
• před zahájením výstavby provést u nejbližších objektů obytné zástavby kontrolní měření
počáteční akustické situace; výběr měřících míst konzultovat s příslušným orgánem
ochrany veřejného zdraví; lze doporučit ověřit akustickou situaci u nejbližší obytné
zástavby ve Staročernsku č.p.22 (reprezentované výpočtovým bodem č.6)
• po zahájení zkušebního provozu provést kontrolní měření hlukové zátěže u nejbližších
objektů obytné zástavby včetně dopravně inženýrského průzkumu, lze doporučit výpočtové
body reprezentované RD č.p 80 v ulici Hostovická a výpočtovým bodem č.6 reprezentujícím
nejbližší obytnou zástavbu ve Staročernsku č.p.22; vydání kolaudačního rozhodnutí
podmínit výsledky kontrolního měření u těchto výpočtových bodů

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.
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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.

98

Obchodní a průmyslová zóna STARZONE
Pardubice – Černá za Bory
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

D.I.2. Vlivy na ovzduší
Výstavba

Vlastní stavební práce mohou být zdrojem prašnosti, a to především sekundární.
Pro etapu výstavby jsou proto formulována odpovídající doporučení pro další
projektovou přípravu v kapitole vlivů na obyvatelstvo.
Provoz

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu bylo provedeno porovnání
imisní zátěže u nejbližších objektů obytné zástavby pro stávající a výhledový stav,
přičemž toto porovnání imisní situace bylo provedeno pro NO2, a benzen jako
charakteristické látky související s dopravou.
Vyhodnocení imisní zátěže
Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program SYMOS 97, verze 2006 na základě registrační karty z měsíce února 2003:

Zpracovatel rozptylové studie je držitelem Osvědčení o autorizaci ke zpracování
rozptylových studií č.j. 2370/740/03 udělené Ministerstvem životního prostředí ČR.
Řešené varianty a výpočtové body
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen v 1 variantě, vyhodnocující příspěvky
záměru k imisní zátěži.
Výpočet byl proveden ve výpočtové síti o kroku 10 m pro 1681 výpočtových bodů.
Dále byl výpočet rozšířen o 3 výpočtové body mimo síť, zahrnující nejbližší objekty
obytné zástavby ve vztahu k navrhovanému záměru (2001 a 2003).
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Body mimo výpočtovou síť:
VB 2002

VB 2003

VB 2001

Vstupní podklady pro výpočet
Použité emisní faktory
Výpočet pro řešenou variantu byl proveden s využitím emisních faktorů pro rok
2010, které byly prezentovány v předcházejících částech předkládaného oznámení.
Bodové zdroje

Energetické zdroje
SO 01 – Skladová hala A:

Objekt skladové haly bude vytápěn jedním kotlem Buderus (24 kW, 8 000 m3
zemního plynu za rok) a dále 5 ks infrazářičů typu infra SCHWANK 120 LL každý o
výkonu 116 kW s celkovou spotřebou 67 150 m3 zemního plynu za rok pro všechny
infrazářiče. Uvažováno je s FPD 4000 hodin, výškou zdroje 12,9 m.
Tab: Hmotnostní toky škodlivin z kotle Buderus
Škodlivina
NOx
CO

6

Emisní faktor (kg/10 ZP)
1600
320

Hmotnostní tok (kg/rok)
12,80
2,56

Tab.: Hmotnostní tok škodlivin ze všech tepelných infrazářičů
Škodlivina
NOx
CO

6

Emisní faktor (kg/10 ZP)
1600
320

Hmotnostní tok (kg/rok) – infrazářiče
107,44
21,49

SO 02 – Skladová hala B:

Objekt skladové haly bude vytápěn 2 kotli Buderus (každý 24 kW, 8 000 m3 zemního
plynu za rok, 16 000 m3/rok celkem) a dále 6 ks infrazářičů typu infra SCHWANK
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120 LL každý o výkonu 116 kW s celkovou spotřebou 80 580 m3 zemního plynu za
rok pro všechny infrazářiče. Uvažováno je s FPD 4000 hodin, výškou zdroje 12,9 m.
Tab: Hmotnostní toky škodlivin ze 2 kotlů Buderus
Škodlivina
NOx
CO

6

Emisní faktor (kg/10 ZP)
1600
320

Hmotnostní tok (kg/rok)
214,88
42,98

Tab.: Hmotnostní tok škodlivin ze všech tepelných infrazářičů
Škodlivina
NOx
CO

6

Emisní faktor (kg/10 ZP)
1600
320

Hmotnostní tok (kg/rok) – infrazářiče
128,93
25,79

SO 03 – Výrobní služby:

Objekt skladové haly bude vytápěn jedním kotlem Buderus (24 kW, 8 000 m3
zemního plynu za rok) a dále 6 ks infrazářičů typu infra SCHWANK 60 U každý o
výkonu 58 kW s celkovou spotřebou 40 290 m3 zemního plynu za rok pro všechny
infrazářiče. Uvažováno je s FPD 4000 hodin, výškou zdroje 8,5 m.
Tab: Hmotnostní toky škodlivin z kotle Buderus
Škodlivina
NOx
CO

6

Emisní faktor (kg/10 ZP)
1600
320

Hmotnostní tok (kg/rok)
12,80
2,56

Tab.: Hmotnostní tok škodlivin ze všech tepelných infrazářičů
Škodlivina
NOx
CO

6

Emisní faktor (kg/10 ZP)
1600
320

Hmotnostní tok (kg/rok) – infrazářiče
64,47
12,90

SO 04 – Čerpací stanice PH:

Objekt bude vytápěn 2 plynovými kotli BUDERUS G215 – 45 kW. Celková roční
spotřeba zemního plynu: 6660 m3. Uvažováno je s FPD 4000 hodin, výškou zdroje
4,7 m.
Tab: Hmotnostní toky škodlivin ze 2 kotlů Buderus
Škodlivina
NOx
CO

6

Emisní faktor (kg/10 ZP)
1600
320

Hmotnostní tok (kg/rok)
10,66
2,14

SO 05 – Občerstvení a služby:

Objekt bude vytápěn 2 plynovými kotli BUDERUS G215 – 45 kW. Celková roční
spotřeba zemního plynu: 9990 m3. Uvažováno je s FPD 4000 hodin, výškou zdroje
5,5 m.
Tab: Hmotnostní toky škodlivin ze 2 kotlů Buderus
Škodlivina
NOx
CO

6

Emisní faktor (kg/10 ZP)
1600
320

Hmotnostní tok (kg/rok)
15,99
3,20

SO 06 – Pomocný objekt:

Objekt bude vytápěn 1 plynovým kotlem BUDERUS G115 – 24 kW. Celková roční
spotřeba zemního plynu: 3330 m3. Uvažováno je s FPD 4000 hodin, výškou zdroje
5,2 m.
Tab: Hmotnostní toky škodlivin ze 2 kotlů Buderus
Škodlivina
NOx
CO

6

Emisní faktor (kg/10 ZP)
1600
320

Hmotnostní tok (kg/rok)
5,33
1,07

104

Obchodní a průmyslová zóna STARZONE
Pardubice – Černá za Bory
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

SO 07 – Autosalon a autoservis:

Objekt bude vytápěn 2 plynovými kotli BUDERUS G315 – 105 kW. Celková roční
spotřeba zemního plynu: 37300 m3. Uvažováno je s FPD 4000 hodin, výškou zdroje
9,7 m.
Tab: Hmotnostní toky škodlivin ze 2 kotlů Buderus
6

Škodlivina
NOx
CO

Emisní faktor (kg/10 ZP)
1600
320

Hmotnostní tok (kg/rok)
59,68
11,94

Technologické zdroje
Předpokládaná roční výtoč 2500000 litrů PHM, ve složení:
Ø 1 500 000 l Natural 95, Special 91 = 1 500 m3
Ø 1 000 000 l nafta motorová = 1 000 m3
Celkově je tedy z hlediska technologického zdroje znečištění ovzduší uvažováno
s emisí VOC 140,82 kg VOC.
Další potřebné údaje pro výpočet příspěvků k imisní zátěži:
Stáčení PHM:
Ø
Ø
Ø
Ø

výška zdroje:
průměr zdroje:
teplota:
FPD:

0,5 m
0,1 m
200C
30 hod./rok

Výdej PHM:
Ø
Ø
Ø
Ø

výška zdroje:
průměr zdroje:
teplota:
FPD:

0,5 m
0,05 m
200C
4380 hod./rok

Plošné zdroje

Plošné zdroje znečišťování ovzduší jsou představovány pohyby osobních a
nákladních automobilů v prostoru obchodní a průmyslové zóny, které lze
sumarizovat následujícími pohyby:
TNA: 100 TNA/24 hodin, z toho 16 TNA/22.00-06.00 hod
OA: 700 OA/24 hodin, z toho 60 OA/22.00-06.00 hod
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje byl pro volnoběh použit předpoklad : 1
minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném
pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat následující sumu
emisí při použití příslušných emisních faktorů:
Tab.: Suma emisí z plošného zdroje
Plošný zdroj

NOx
-1
-1
-1
g.s
kg.den
t.rok
0,0012972
0.11208 0.0409092

Benzen
-1
-1
-1
g.s
kg.den
t.rok
1.204E-05
0.00104 0.0003796
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g.s
0.002516

CO
-1
-1
kg.den
t.rok
0.21738 0.0793437
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Liniové zdroje

V rámci výpočtů příspěvků k imisní zátěži posuzovaného záměru byla řešena
doprava na 5 komunikačních úsecích, které jsou v mapovém podkladu doloženy
v kapitole nároků na dopravu.
Na těchto řešených úsecích jsou dle již uvedeného modelu dopravy generovány
následující intenzity dopravy:
Ø úsek 1: celkem:

84 TNA (z toho 24 TNA v době 22,00-06,00 hod.)
256 OA (z toho 36 OA v době 22,00-06,00 hod.)

Ø úsek 2: celkem:

0 TNA
182 OA (z toho 12 OA v době 22,00-06,00 hod.)

Ø úsek 3: celkem:

20 TNA (z toho 2 TNA v době 22,00-06,00 hod.)
62 OA (z toho 12 OA v době 22,00-06,00 hod.)

Ø úsek 4: celkem:

20 TNA (z toho

Ø úsek 5: celkem:

62 OA (z toho 12 OA v době 22,00-06,00 hod.)

2 TNA v době 22,00-06,00 hod.)

Pro rok 2010 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)
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4
Úsek 5

NOx
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
4.147E-06
0.1492844
5.94E-07
0.021385
9.908E-07
0.035667
7.884E-07
0.028382
2.024E-07
0.007285

-1

t/km. rok
0.0544888
0.0078055
0.0130185
0.0103594
0.002659

Benzen
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
3.101E-08 0.0011164
9.606E-09 0.0003458
7.439E-09 0.0002678
4.167E-09
0.00015
3.272E-09 0.0001178
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-1

t/km. rok
0.0004075
0.0001262
9.775E-05
5.475E-05
4.3E-05

CO
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
7.733E-06
0.2783804
1.322E-06
0.047593
1.849E-06
0.066555
1.398E-06
0.050342
4.504E-07
0.016213

-1

t/km. rok
0.1016088
0.0173714
0.0242926
0.0183748
0.0059177
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Imisní limity
Všechny uvedené přípustné úrovně znečištění ovzduší pro plynné znečišťující látky
se vztahují na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a
normální tlak 101,325 kPa. U všech přípustných úrovní znečištění ovzduší se jedná o
aritmetické průměry. Imisní limity vycházejí z Přílohy č.1 k NV č. 597/2006 Sb.
Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí, přípustné četnosti jejich překročení a
meze tolerance
1. Imisní limity vybraných znečišťujících látek a přípustné četnosti jejich překročení
Znečišťující látka
Oxid siřičitý
Oxid siřičitý
Oxid uhelnatý
PM10
PM10

Doba průměrování
1 hodina
24 hodin
maximální denní osmihodinový
1)
průměr
24 hodin
1 kalendářní rok

Imisní limit
-3
350 µg.m
-3
125 µg.m
-3
10 mg.m

Přípustná četnost překročení za kalendářní rok
24
3
-

-3

50 µg.m
-3
40 µg.m

35
-

Poznámka: 1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením
osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou
hodinu. Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni ve kterém končí, tj. první výpočet je proveden
z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední
výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin

2. Imisní limity oxidu dusičitého a benzenu a přípustné četnosti jejich překročení (dle
§ 4 odst. 2 nař. vl. 597/2006 Sb. musí být těchto limitů dosaženo nejpozději do 31.
12. 2009)
Znečišťující látka
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Benzen

Doba průměrování
1 hodina
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

Imisní limit
-3
200µg.m
-3
40µg.m
-3
5 µg.m

Přípustná četnost překročení za kalendářní rok
18
-

3. Meze tolerance imisních limitů oxidu dusičitého a benzenu
Znečišťující látka
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Benzen

Doba průměrování
1 hodina
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

2006
-3
40 µg.m
-3
8 µg.m
-3
4 µg.m
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2007
-3
30 µg.m
-3
6 µg.m
-3
3 µg.m

2008
-3
20 µg.m
-3
4 µg.m
-3
2 µg.m

2009
-3
10 µg.m
-3
2 µg.m
-3
1 µg.m
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Použitá větrná růžice

Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3
rychlosti větru zpracovaný ČHMÚ. Základní parametry této růžice jsou prezentovány
v následující tabulce a v grafu generované programem SYMOS97’ verze 2006:

Pardubice
STABILITNÍ RŮŽICE

RYCHLOSTNÍ RŮŽICE
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Metodika výpočtu

V roce 1998 doporučilo MŽP ČR metodiku SYMOS'97 k použití pro výpočty
znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů. Popis metodiky byl vydán v dubnu 1998
ve věstníku MŽP, částka 3. Vstupní údaje i forma výsledků výpočtu v metodice
SYMOS'97 byly přizpůsobené tehdy platné legislativě, aby byly na minimum
omezené problémy s používáním metodiky v praxi a aby výsledky byly přímo
srovnatelné s platnými imisními limity a přípustnými koncentracemi znečišťujících
látek v ovzduší. V souvislosti se vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního
prostředí přizpůsobuje platným evropským předpisům a proto v ní vznikají změny, na
které musí reagovat i metodika výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i nadále
k výsledkům snadno použitelným v běžné praxi. Tuto možnost poskytuje upravená
metodika SYMOS 97, verze 2003.
Hlavní změny metodiky zahrnuté v programu jsou:
- stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako hodinových průměrných
hodnot koncentrací
- stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako denních průměrných
hodnot (PM10 a SO2) nebo 8-hodinových průměrných hodnot koncentrací
- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx)
- nový výpočet frakce spadu prachu - PM10

SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro modelování znečištění ze
stacionárních zdrojů. Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS umožňuje:
Ø výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami z bodových (typ zdroje 1), plošných (typ
zdroje 2) a liniových zdrojů (typ zdroje 3)
Ø výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů (teoreticky neomezeného)
Ø stanovit charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodů (až 30000 referenčních
bodů) a připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků
výpočtů
Ø brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní
vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského

Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů
pro hodnocení kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění
ovzduší ve vzdálenosti nad 100 km od zdrojů a uvnitř městské zástavby pod úrovní
střech budov. Základních rovnic modelu rovněž nelze použít pro výpočet znečištění
pod inverzní vrstvou ve složitém terénu a při bezvětří.
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru
terénu mezi zdrojem a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou
matice hodnot výškopisu v požadované oblasti o libovolné velikosti buňky. Do
výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech - v řadě případů je
nutno počítat znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka
nedosahuje své maximální výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají
exhalace, a lze tedy počítat koncentrace i ve velmi malé vzdálenosti od zdroje.
Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové vlečky mohou
vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte. Korekce efektivní výšky na vliv
terénu – v případě pokud mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený, tak
se předpokládá, že kouřová vlečka vystupuje podél svahů vzhůru.
Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou
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z atmosféry odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy.
Fyzikální procesy se dále dělí na mokrou a suchou depozici, podle způsobu, jakým
jsou příměsi odstraňovány. Suchá depozice je zachytávání plynné nebo pevné látky
na zemském povrchu, mokrá depozice je vychytávání těchto látek padajícími
srážkami a vymývání oblačné vrstvy. Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky
v atmosféře, kterou je možno stanovit pro řadu látek. Pro první přiblížení se látky dělí
do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce na depozici a
transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé
znečisťující látky lze rozdělit do těchto tří kategorií:
Kategorie
I
II
III

Průměrná doba setrvání v atmosféře
20 h
6 dní
2 roky

Následuje rozdělení základních znečišťujících látek dle kategorií:
Znečišťující látka
oxid siřičitý
oxidy dusíku
oxid dusný
amoniak
sirovodík
oxid uhelnatý
oxid uhličitý
metan
vyšší uhlovodíky
chlorovodík
sirouhlík
formaldehyd
peroxid vodíku
dimetyl sulfid

Kategorie
II
II
III
II
I
III
III
III
III
I
II
II
I
I

V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na
horách – v atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých
zdrojů nemůže dostat. Model obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu
horní hranice inverze, které jsou odvozeny z aerologických měření teplotního
zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici Praha-Libuš.
Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití
maximálního výkonu.
Výpočet koncentrací z plošných zdrojů – postupuje se tak, že plošný zdroj se rozdělí
na dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se volí
v závislosti na vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu. Pokud plošný zdroj nebo
jeho element tvoří část obce se zástavbou a lokálními topeništi tak se za efektivní
výšku dosazuje střední výška budov v daném elementu zvýšená o 10 m.
Výpočet koncentrací z liniových zdrojů – liniovými zdroji se rozumí zejména silnice
s automobilovým provozem. Stejně jako u plošných zdrojů koncentraci od liniového
zdroje vypočítáme tak, že liniový zdroj rozdělíme na dostatečný počet délkových
elementů.
K výpočtu průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou
růžici, tj. stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při
všech třídách stability a třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje
relativní četnosti v procentech pro 8 základních směrů větru a četnosti bezvětří ve
všech třídách stability. Při vytváření podrobné větrné růžice se lineárně interpoluje
mezi těmito hodnotami. Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená
hodnota), ale i po 0.5°, 3°, 5° a nebo je možné zvolit krok výpočtu vlastní, přičemž
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jeho hodnota musí být v rozsahu 0,5° – 45° a musí dělit číslo 45 beze zbytku.
Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku . Pozornost je třeba
věnovat tomu, zda jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice
reprezentativní pro dané místo výpočtu. Posouzení této reprezentativnosti je však
záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii terénu a vzdálenosti
stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických oblastí a je zcela v kompetenci
ČHMÚ.
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle
rychlosti větru a teplotní stability atmosféry. Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti:
Třída větru
Třída rychlosti větru
slabý vítr
1.7 m/s
střední vítr
5.0 m/s
silný vítr
11.0 m/s
Pozn.: Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí.

Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující v atmosféře teplotní
zvrstvení. Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší:
Třída stability
I.
II.

Název
superstabilní
stabilní

III.

izotermní

IV.
V.

normální
konvektivní

Popis třídy stability
silné inverze,velmi špatné podmínky rozptylu
běžné inverze,špatné podmínky rozptylu
Slabé inverze,izotermie nebo malý kladný teplotní gradient
často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky
indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek
labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek

Ne všechny rychlosti větru se vyskytují za všech tříd stability atmosféry. V praxi
dochází k výskytu 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která
je vstupem pro výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru
větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých rozptylových podmínek a kromě
toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.
rozptylová podmínka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

třída stability
I
II
II
III
III
III
IV
IV
IV
V
V

rychlost větru
1,7
1,7
5
1,7
5
11
1,7
5
11
1,7
5

Program je určen také pro výpočet koncentrací pevných znečisťujících látek. Do
výpočtu je v tomto případě zahrnuta pádová rychlost prašných částic, vstupními údaji
se zadává rozložení velikosti prašných částic (velikost částice a její četnost).
Znečištění ovzduší oxidy dusíku se podle dosavadní praxe hodnotilo pomocí sumy
oxidů dusíku označené jako NOx. Pro tuto sumu byl stanovený imisní limit a zároveň
jako NOx byly (a dodnes jsou) udávané nejen emise oxidů dusíku, ale i emisní
faktory z průmyslu, energetiky i z dopravy. Suma NOx je přitom tvořena zejména
dvěma složkami, a to NO a NO2. Nová legislativa ponechává imisní limit pro NOx ve
vztahu k ochraně ekosystémů, ale zavádí nově imisní limit pro NO2 ve vztahu
k ochraně zdraví lidí, zřejmě proto, že pro člověka je NO2 mnohem toxičtější než NO.
Problém spočívá v tom, že ze zdrojů oxidů dusíku (zejména při spalovacích
procesech) je společně s horkými spalinami emitován převážně NO, který teprve pod
vlivem slunečního záření a ozónu oxiduje na NO2, přičemž rychlost této reakce
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značně závisí na okolních podmínkách v atmosféře. Protože předpokládáme, že
vstupem do výpočtu zůstanou emise NOx, je nutné upravit výpočet tak, aby jednak
poskytoval hodnoty koncentrací NO2 a jednak zahrnoval rychlost konverze NO na
NO2 v závislosti na rozptylových podmínkách. Podle dostupných informací obsahují
průměrné emise NOx pouze 10 % NO2 a celých 90 % NO. Pro popis konverze NO na
NO2 je v metodice proveden podrobný popis. Pro představu, jak bude vypadat podíl
c/c0, tj. jakou část z původní koncentrace NOx bude tvořit NO2 v závislosti na třídě
stability ovzduší a vzdálenosti od zdroje, byly vypočtené hodnoty c/c0 uspořádané
do tabulky. Pro rychlost větru byla použita nejnižší hodnota z třídních rychlostí podle
metodiky SYMOS a to 1,7 m/s.
třída stability
vzdálenost 1 km
I
II
III
IV
V

0,149
0,156
0,174
0,214
0,351

podíl koncentrací NO2 / NOx
vzdálenost 10 km
0,488
0,532
0,618
0,769
0,966

vzdálenost 100 km
0,997
0,999
1,000
1,000
1,000

Z tabulky je zřejmé, že na velkých vzdálenostech se všechen NOx transformuje na
NO2, ale ve vzdálenosti 1 km budou koncentrace NO2 dosahovat pouze hodnot 15 35 % původně vypočtených koncentrací NOx. Při vyšších rychlostech větru bude
tento podíl ještě nižší.
Údaje o referenčních bodech
Pro každý referenční bod, pro který se počítá znečištění ovzduší, je nutné znát tyto
údaje:
1. Název referenčního bodu (není povinné, ale u samostatných referenčních bodů užitečné).
2. Poloha referenčního bodu, tj. souřadnice xr, yr [m] ve zvolené souřadné síti.
3. Nadmořská výška terénu zr [m] v místě referenčního bodu.
4. Pokud je referenční bod umístěn jinde než v úrovni terénu, (např. na budově), pak jeho
výšku l nad terénem (výšku budovy).

Údaje o topografii terénu
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru
terénu mezi zdrojem a referenčním bodem. V případě, že terén mezi zdrojem a
referenčním bodem není rovinný, je třeba mít informace o jeho tvaru.
V praxi se výpočty provádějí obvykle v pravidelné nebo nepravidelné síti
referenčních bodů. Z údajů o jejich poloze a nadmořských výškách terénu v jejich
místě se vyhodnocuje tvar a charakteristiky terénu ve sledované oblasti. Přesnost
výpočtu profilu terénu mezi zdrojem a referenčním bodem závisí na dostatečné
hustotě referenčních bodů v síti. Hustotu sítě referenčních bodů je proto nutné volit
takovou, aby postihla všechny podstatné terénní útvary v daném území.
Mezi zdrojem a nejbližším referenčním bodem se předpokládá rovinný terén bez
jakýchkoliv významných terénních útvarů. Naopak, pokud chceme podrobněji popsat
terén mezi zdrojem a nějakým referenčním bodem, je nutné zvolit mezi nimi několik
dalších referenčních bodů. I v tomto případě je výhodné znát nadmořské výšky
nikoliv jen na spojnici mezi zdrojem z referenčním bodem, ale v síti bodů rozložených
kolem této spojnice.
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Údaje pro výpočet znečištění v zástavbě
Při výpočtu znečištění ovzduší v terénu zastavěném budovami se referenční body
umísťují na budovách, tj. na horních hranách jejich fasád. Je vhodné umístit některé
referenční body na nejvyšší budovy v okolí zdroje (zdrojů). U podrobných výpočtů v
malých vzdálenostech a při stanovování potřebných výšek komínů (výduchů) je
nutné kromě výšek budov ležících v okolí zdroje znát rovněž jejich rozmístění a
půdorysné rozměry. Tyto údaje lze odečíst z podrobných map.Nařízením vlády byly
stanovené imisní limity pro SO2 a jemnou frakci prachu PM10 jako průměrné denní
hodnoty. Pro výpočet denních průměrů koncentrací však již nelze využít postupy
z výpočtů krátkodobých koncentrací, protože během 24 hodin se obvykle výrazně
změní rozptylové podmínky v atmosféře. Průměrné denní koncentrace je ale možné
určit na základě vypočtených maximálních hodinových koncentrací, známe-li
souvislost mezi nimi. Vztah mezi průměrnými denními koncentracemi a maximálními
hodinovými hodnotami koncentrací lze odvodit z výsledků měření koncentrací SO2 a
PM10 na měřicích stanicích v ČR za období let 1999 - 2001. Následující obrázky
ukazují souvislost mezi naměřenými hodinovými maximy a denními průměry
(hodnoty jsou uvedené v µg/m3 ):
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Protože výpočtem je potřeba stanovit maximální hodnoty průměrných denních
koncentrací na základě nejvyšších hodinových hodnot, byly k uvedeným souborům
dat zkonstruované obalové křivky, na obrázcích jsou uvedené červenou čarou.
Označíme-li Ch maximální hodinovou koncentraci a Cd nejvyšší průměrnou denní
koncentraci, pak tyto křivky mají následující matematické vyjádření:
Pro SO2:
Cd = 0,867 . Ch
Cd = 78,129 . ln Ch - 257,8

pro Ch ≤ 160 µg/m3
pro Ch > 160 µg/m3

Cd = 0,808 . Ch
Cd = 220,35 . ln Ch - 1008

pro Ch ≤ 350 µg/m3
pro Ch > 350 µg/m3

Pro PM10:

Tyto rovnice se použijí pro výpočet denních maxim a počtu dní s denní koncentrací
vyšší než stanovená hodnota následujícím způsobem:
a) Výpočet maximálních denních koncentrací
Postup je stejný jako při výpočtu maximálních krátkodobých koncentrací až po
načítání hodinových hodnot koncentrací od jednotlivých zdrojů pro daný směr větru,
třídu stability a rychlost větru. Při tomto načítání se v každém kroku celková získaná
hodinová koncentrace přepočte na denní koncentraci podle rovnic uvedených
v předchozí části (toto má význam pouze pro výpočet doby překročení). Přepočtením
výsledné hodinové hodnoty (po načtení koncentrací od všech zdrojů připadajících
pro daný azimut větru v úvahu) získáme pro každý směr větru, třídu stability a
rychlost větru výslednou "denní" koncentraci Cdφj , se kterou dále zacházíme stejně
jako v případě hodinových hodnot. To znamená, že se z těchto hodnot vybere jednak
maximální koncentrace Cdj pro každou přípustnou kombinaci třídy stability a třídy
rychlosti větru (celkem 11 hodnot) a jednak nejvyšší koncentrace Cdmax bez ohledu
na třídu stability a rychlost větru. Tyto hodnoty budou mít význam maximálních
průměrných denních koncentrací, pokud by podmínky, za kterých mohou nastat,
trvaly celý den.
b) Výpočet počtu případů překročení stanovených hodnot za rok
Postup je obdobný jako při výpočtu doby překročení zvolených koncentrací. Během
načítání hodinových hodnot koncentrací od jednotlivých zdrojů pro daný směr větru,
třídu stability a rychlost větru se v každém kroku celková získaná hodinová
koncentrace přepočte na denní koncentraci podle rovnic uvedených v předchozí
části, jak již bylo uvedeno v předchozím odstavci. Po každém načtení a přepočtu se
testuje, zda vypočtená "denní" hodnota již překročila nebo ještě nepřekročila
zvolenou hodnotu cR. Další postup je zcela shodný s výpočtem doby překročení u
hodinových hodnot, pouze s tím rozdílem, že se použijí "denní" hodnoty. Výsledná
doba překročení stanovených koncentrací (např. imisního limitu) bude i nadále
vycházet v hodinách za rok. Je tedy nutné ji přepočíst na dny za rok, aby bylo možné
výsledek srovnat s limitem pro počet výskytů denní koncentrace vyšší než imisní
limit. Pokud vyjde doba překročení nižší než 24 hodin za rok, bude se předpokládat,
že k výskytu nadlimitní hodnoty dojde v průměru jednou za více let, nepřímo úměrně
vypočtenému počtu hodin.
Vyhodnocení pozadí
Imisní pozadí zájmového území je doloženo v kapitole C.2.1. Ovzduší.
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Výsledky výpočtu
Výsledky výpočtů modelových koncentrací pomocí programu SYMOS97‘ verze 2003
jsou sumarizovány v tabulkách a mapových zobrazeních jednotlivých polutantů a
charakteristik, a to jak pro body ve zvolené výpočtové síti, tak následně i pro body
mimo tuto výpočtovou síť.
Obsah tabulek pro jednotlivé počítané polutanty jsou následující:
první řádek:
číslo výpočtového bodu
druhý řádek:
vypočtená charakteristika polutantu dle následující tabulky
Polutant

Hodnocená charakteristika

NO2

Aritmetický průměr /1 rok
Aritmetický průměr / 1 h
Maximální denní 8 hodinový průměr
Aritmetický průměr /1 rok

CO
benzen
VOC

Aritmetický průměr / 1 h
Aritmetický průměr /1 rok
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jednotky
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µg.m
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Příspěvky k imisní zátěži NO2 - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
Body výpočtové sítě 1 - 1681 (krok 25 metrů)
minimum
0,001429

maximum
0,010594

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2003
minimum
0,002587

maximum
0,004072

bod
2001
2002
2003

hodnota
0,002587
0,004072
0,003431
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Příspěvky k imisní zátěži NO2 - Aritmetický průměr 1 hod [µg.m-3]
Body výpočtové sítě 1 - 1681 (krok 25 metrů)
minimum
0,072858

maximum
0,506015

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2003
minimum
0,134900

maximum
0,238553

bod
2001
2002
2003

hodnota
0,134900
0,238553
0,228574
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Příspěvky k imisní zátěži CO - Maximální denní 8 hodinový průměr [µg.m-3]
Body výpočtové sítě 1 - 1681 (krok 25 metrů)
minimum
0,203668

maximum
1,422425

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2003
minimum
0,257536

maximum
0,466602

bod
2001
2002
2003

hodnota
0,257536
0,466602
0,445727
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Příspěvky k imisní zátěži benzenu - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
Body výpočtové sítě 1 - 1681 (krok 25 metrů)
minimum
0,000140

maximum
0,002023

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2003
minimum
0,000333

maximum
0,000544

bod
2001
2002
2003

hodnota
0,000333
0,000544
0,000470
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Příspěvky k imisní zátěži VOC - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
Body výpočtové sítě 1 - 1681 (krok 25 metrů)
minimum
0,000892

maximum
0,482833

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2003
minimum
0,002210

maximum
0,030048

bod
2001
2002
2003

hodnota
0,002210
0,008559
0,030048
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Příspěvky k imisní zátěži VOC - Aritmetický průměr 1 hod [µg.m-3]
Body výpočtové sítě 1 - 1681 (krok 25 metrů)
minimum
0,232503

maximum
68,446687

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2003
minimum
0,402212

maximum
6,903958

bod
2001
2002
2003

hodnota
0,402212
1,706124
6,903958
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Závěr:
V rámci vypracované rozptylové studie jsou řešeny příspěvky k imisní zátěži
související s realizací předkládaného záměru.
Výpočet byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 25 m, která představuje
celkem 1681 výpočtových bodů v síti (číslo 1 – 1681). Výpočtová síť a výpočtové
body jsou zřejmé z tabulkového a mapového podkladu, který je součástí předložené
rozptylové studie. Kromě výpočtové sítě je vyhodnocení provedeno i pro body mimo
výpočtovou síť, které jsou představovány objekty nejbližší obytné zástavby. Tyto
body mimo výpočtovou síť jsou označeny jako 2001 a 2003.
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro modelování
znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou
v oblasti ochrany ovzduší. V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky
výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a
nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek v jednotlivých
řešených variantách (µg.m-3 ):
Varianta

Příspěvky
záměru

škodlivina
NO2
NO2
CO
Benzen
VOC
VOC

Charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Maximální denní 8 hodinový průměr
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod

Výpočtová síť
min
max
0,001429
0,010594
0,072858
0,506015
0,203668
1,422425
0,000140
0,002023
0,000892
0,482833
0,232503
68,446687

Body mimo síť
min
max
0,002587
0,004072
0,134900
0,238553
0,257536
0,466602
0,000333
0,000544
0,002210
0,030048
0,402212
6,903958

Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický
průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu
k hodinovému aritmetickému průměru.
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM
nesignalizuje překračování ročního imisního limitu v zájmovém území.
Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti jsou
dosahovány příspěvky k imisní zátěži maximálně do 0,01 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť maximálně do 0,004 µg.m-3.
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti jsou
dosahovány příspěvky k imisní zátěži maximálně do 0,51 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť maximálně do 0,24 µg.m-3.
Vyhodnocení příspěvků CO k imisní zátěži zájmového území

Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota
imisního limitu z hlediska maximálního denního klouzavého aritmetického průměru/8
hod 10 000 µg.m-3.
Imisní pozadí dle nejbližší stanice AIM se pohybuje do 1396 µg.m-3.
Příspěvky k imisní zátěži se pohybují maximálně do 1,5 µg.m-3 což lze označit za
zcela zanedbatelné příspěvky.
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Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěži zájmového území

Stávající platnou legislativou je stanovena hodnota ročního aritmetického průměru 5
µg.m-3. Z hlediska pozadí v zájmovém území nelze předpokládat překračování
imisního limitu pro tuto škodlivinu.
Příspěvek řešených zdrojů vnáší do území roční koncentraci 0,002 µg.m-3 ve
výpočtové síti, respektive do 0,0005 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Vyhodnocení příspěvků VOC k imisní zátěži zájmového území

Podle stávajícího zákona na ochranu ovzduší a s ním souvisejících prováděcích
předpisů není pro VOC stanoven imisní limit.
Z uvedených vypočtených koncentrací lze vyvodit závěr, že z hlediska vlivů na
ovzduší a následně tedy i vlivů na obyvatelstvo nebude způsobovat posuzovaná ČS
PHM v rámci Obchodní a skladové zóny i s přibližným zohledněním pozadí
výraznější změnu v imisní zátěži zájmového území u nejbližších objektů obytné
zástavby, která by se mohla projevovat na zdravotním stavu obyvatel nejbližší
obytné zástavby. Nejvyšší vypočtené příspěvky se pohybují ve výpočtové síti uvnitř
zóny v okolí ČS PHM do 69 µg.m-3, u nejbližší obytné zástavby do 7 µg.m-3.
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.
Bilance množství srážkových vod, vycházející z velikosti jednotlivých druhů ploch
a ročního úhrnu srážek ve výši 600 mm je uvedena v následující tabulce, a to
porovnáním stávajícího a výhledového stavu:
Bilance množství srážkových vod, vycházející z velikosti jednotlivých druhů ploch
a ročního úhrnu srážek ve výši 600 mm je uvedena v následující tabulce, a to
porovnáním stávajícího a výhledového stavu:
Tab.: Stávající bilance ročního množství srážkových vod
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
0
0
84 258

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1
-

3

Qr [m /rok]
0
0
5 056
5 056

Tab.: Očekávaná bilance ročního množství srážkových vod
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
30 608
24 952
27 841

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1
-

3

Qr [m /rok]
16 529
10 480
1 671
28 680

Odtokové poměry související s posuzovaným záměrem jsou posouzeny na 15ti
minutový déšť s periodicitou 0,5 - vydatnost srážek 143 l/s.ha a výsledky jsou
uvedeny v následující tabulce:
Tab: Bilance odtokových poměrů – stávající stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
0
0
84 258

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1
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Q (l/s)
0
0
120,49

3

Q [m /15min]
0
0
108,44
108,44
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Tab: Bilance odtokových poměrů – výhledový stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
30 608
24 952
27 841

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

Q (l/s)
393,93
249,77
39,82

3

Q [m /15min]
354,54
224,80
35,84
615,18

Z uvedeného přehledu je patrné, že realizací nově vzniklých zastavěných a
zpevněných ploch vzniká přívalová srážka o objemu 579,34 m3. Uvedený objem
přívalové srážky je jako minimální objem nutné řešit retencí.
Z projektové je patrné, že jsou navrženy 2 retenční nádrže bez uvažovaného
vsakování na základě negativních výsledků provedeného hydrogeologického
posouzení o minimálním aktivním objemu:
ü retenční nádrž I = 150 m3
ü retenční nádrž II = 500 m3
ü celkem 650 m3
Odtok z nádrží bude řízen kapacitním potrubím případně vírovým ventilem na
povolené vypouštěné množství Q = 0,5 l/s gravitační kanalizací do levého přítoku
Spojilského potoka
Vzhledem k závěrům hydrogeologického průzkumu uváděného v popisné části
předkládaného oznámení záměr i přes poměrně velký rozsah plánovaných
zastavěných a zpevněných ploch nebude představovat výraznější ovlivnění
z hlediska hydrologických charakteristik. Vybudováním požadovaného objemu
retencí by nemělo dojít ani k ovlivnění odtokových poměrů ve Spojilském potoce,
kam je uvažováno s odváděním vzniklých srážkových vod. Vzhledem k poměrně
významnějšímu plošnému rozsahu záměru lze pro další projektovou přípravu
doporučit respektování následujícího opatření:
•

v rámci další projektové přípravy řešit požadovaný objem retenčních nádrží ve formě
přírodě blízkému charakteru a situovat je k okraji navrhované obchodní a průmyslové zóny
ve směru na Staročernsko

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
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•

zařízení staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC

•

v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat
vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště

způsob čištění

vozidel

Provoz

Splaškové vody
Splaškové vody po předčištění v odlučovači tuků u objektu SO 05 budou svedeny do
veřejné kanalizace a touto kanalizací na ČOV. Vypouštěné odpadní splaškové vody
budou splňovat požadované limity dané kanalizačním řadem. Množství splaškových
vod z budoucího provozu Obchodní a průmyslové zóny
lze označit za
neproblematické.
Technologické vody
Vznik technologických vod je spojen s čištěním vod z myčky automobilů, kdy bude
využita mačky Fontis 5. Technické řešení čistírny Fontis 5 využívá v maximální míře
zkušeností z konstrukcí a provozu flokulačních čistíren v zahraničí a v České
republice. Plně automatizovaný čistící systém řízený počítačem, osazení klíčových
technologických uzlů osvědčenými výrobky specializovaných evropských firem a
zároveň jednoduchost celého řešení dává záruky bezporuchového a efektivního
provozu s minimálními nároky na obsluhu a údržbu. Zařízení je určeno pro
kontinuální čištění vod obsahujících volné a zvláště pak emulgované ropné látky,
vosky, saponáty apod.
Materiálové nároky ČOV:
Specifická průměrná plánovaná spotřeba vody pro 1 vůz
Maximální okamžitá potřeba vody
Maximální odběr za hodinu
Teoretická denní kapacita
Denní potřeba vody pro mytí vozidel (70 vozů)
Celkový objem odpadních vod, protékajících soustavou čisticích
zařízení: denní max.
roční max.
Hodinový výkon ČOV Fontis 5
Předpokládané znečištění odpadních vod na vstupu
nerozpuštěné látky (NL)
ropné látky (celkem)
anionaktivní látky
Množství kalů z NL
Odpadní ropné látky (průměr 200g/m3)

160 l
90 l/min
3
1,8 m
70 vozidel/den
3
11 m /den
3

11,2 m /den
3
3980 m /rok
3
5m /hod
3

1-2kg/m
3
100-300 g/m
3
6-10 g/m
4-8 t/rok
800 kg/rok

Celkový předpokládaný roční objem produkovaných technologických vod po
vyčištění na ČOV bude činit cca 110 m3/rok. Vody po vyčištění budou odváděny do
splaškové kanalizace.
Garantované maximální výstupní koncentrace

BSK5 50 mg/l
CHSK 120 mg/l
NL
45 mg/l
NEL
5 mg/l pH

6,5 – 9,5

Sorpční filtr

Z důvodu snížení ropných látek v odpadní vodě, bude zařazen za čističku před
odtokem do kanalizace sorpční filtr. Ten je vyroben z polypropylenových desek
svářených horkovzdušnou metodou a tvoří nepropustný celek. Obsahuje aktivní uhlí
/sil 40/ a je schopen pojmout zbytek ropných látek, který není schopna v danou dobu
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odstranit čistička vody. Maximální garantované množství udané výrobcem čističky,
firmou Otto Christ AG, je 5 mg/l a bude s použitím sorpčního filtru sníženo na max.
0,05 mg/l. Sorpční filtr bude v pravidelných intervalech čištěn protisměrnou metodou.
Tím je zaručena minimální trvanlivost náplně 1 rok. Po uplynutí této doby bude nutná
výměna náplně.
Na základě uvedených skutečností lze pro další projektovou přípravu doporučit
respektování následujícího opatření:
•

pro snížení obsahu ropných látek v odpadní vodě z mytí automobilů
zařazen před odtokem do kanalizace sorpční filtr

•

bude vypracován a předložen ke schválení provozní řád navrhované čistírny odpadních
vod

•

v rámci provozního řádu pravidelně sledovat kvalitu vody na výstupu z čistírny; rozsah a
četnost analýz bude prováděna dle požadavku příslušného vodohospodářského orgánu

bude za čistírnu

Srážkové vody
Srážkové vody z komunikací budou podchyceny do dešťové kanalizace přes retence
a vyčištěny na požadované zbytkové znečištění v odlučovači ropných látek (do 0,2
mg/l NEL). Čisté srážkové vody ze zastavěných ploch budou přes retenci odváděny
přímo do vodoteče.
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

•

před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení Plán
opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám zahrnující celý areál
Obchodní a průmyslové zóny

•

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

•

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

•

veškeré odpadní vody vypouštěné do kanalizačního řadu musí splňovat limity jakosti
vypouštěných odpadních vod stanovené kanalizačním řádem městské kanalizace

Z hlediska navržené koncepce likvidace odpadních vod a navrženého řešení
ochrany vod lze konstatovat, že posuzovaný záměr nebude představovat ovlivnění
kvality povrchových a podzemních vod v etapě výstavby i provozu při respektování
doporučení uvedených touto dokumentací. Z hlediska velikosti vlivu lze označit tento
vliv za malý, z hlediska významnosti za nevýznamný až málo významný.
D.I.4. Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy
Trvalý zábor ZPF

Záměr vyžaduje zábor ZPF v kategorii orná půda. Celkové nároky na plochy
v kategorii ZPF jsou patrné z následujícího přehledu:
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p.č. 150/1......................orná půda............................16 534 m2
p.č. 152/1......................orná půda............................ 1 458 m2
p.č. 160/8......................orná půda............................ 9 349 m2
p.č. 160/8......................orná půda............................15 348 m2
p.č. 176/1......................orná půda............................ 5 524 m2
p.č. 176/1......................orná půda............................ 892 m2
p.č. 187/1......................orná půda............................ 666 m2
p.č. 187/1......................orná půda............................20 232 m2
p.č. 188/2......................orná půda............................ 4 698 m2
p.č. 188/3......................orná půda............................ 3 972 m2
p.č. 192/1......................orná půda............................ 1 510 m2
p.č. 345/12....................orná půda............................
57 m2
p.č.727/11.....................orná půda............................ 884 m2

v BPEJ 32110
v BPEJ 32110
v BPEJ 31911
v BPEJ 32110
v BPEJ 31911
v BPEJ 32110
v BPEJ 31911
v BPEJ 32110
v BPEJ 32110
v BPEJ 32110
v BPEJ 32110
v BPEJ 32110
v BPEJ 32110

celkem ZPF:......................................................81.124 m2

Ø BPEJ 31911 – 15 539 m2
Ø BPEJ 32110 – 65 585 m2
Realizace záměru nepředstavuje nároky na PUPFL.
Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo
provedeno v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne
1.10.1996 čj. 00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k 1.1.1997. Tento Metodický pokyn
v článku III Odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 zákona) stanovuje:
1)
2)

Při posuzování žádosti o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přihlíží orgán ochrany ZPF k zásadám
jeho ochrany podle § 4 zákona a k tomu, zda požadované odnětí je na ploše určené schválenou
dokumentací.
Pokud se zemědělská půda požadovaná k odnětí nalézá mimo plochu uvedenou v odstavci 1,
orgán ochrany ZPF postupuje podle článku II a souhlas § 9 odstavec 6 zákona vydá zejména:
a) pro stavbu veřejně prospěšnou (kromě staveb liniových),
b) v zájmu ochrany základních složek životního prostředí,
c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostředně navazujícím na plochy
určené k nezemědělskému využití schválenou dokumentací nebo navazující na stávající zástavbu a to
do velikosti maximálně 1 200 m2,
d) na plochách bezprostředně navazujících na stávající zástavbu v těch sídlech, kde není uvažováno s
pořízením dokumentace,
e) tam, kde byl již udělen souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zákona.

V článku IV tohoto Metodického pokynu jsou stanoveny třídy ochrany zemědělského
půdního fondu, které jsou pro účely ochrany ZPF uvedeny v příloze, nazvané třídy
ochrany zemědělské půdy. Tato příloha stanovuje:
1. Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických
regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou
ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
2. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických
regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu
jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také
jen podmíněně zastavitelné.
3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít
pro eventuální výstavbu.
4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen
„BPEJ“), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd
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mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce
ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd
lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm
ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů
ochrany životního prostředí.

Dle uvedených BPEJ se jedná o zábor zemědělské půdy v následujících třídách
ochrany:
Ø BPEJ 31911 – III. třída ochrany
Ø BPEJ 32110 – IV. třída ochrany
Z uvedených podkladů je patrné, že plochy ZPF jsou na pozemcích, které lze označit
za plochy s průměrnou až podprůměrnou produkční schopností, kde je připuštěno
takovýchto ploch využívat i pro výstavbu. Z hlediska velikosti vlivu lze vliv označit co
do rozsahu ploch za středně velký, z hlediska významnosti vlivu za málo významný.
Pro další projektovou přípravu jsou formulována následující doporučení:
•

v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro
odnětí zemědělské půdy podle bonit a kultur

•

zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii,
nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF

Vlivy v důsledku ukládání odpadů

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
investor potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně
vyhovujícího způsobu využití nebo odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby
odpovídá hlavní dodavatel 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 závadných vodám ze
všech předpokládaných 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; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

smluvně zajistit odstranění nebo využití odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této
činnosti

•

ke kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu
výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití
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Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Realizace záměru je spojena s výraznější změnou místní topografie, nemá vliv na
stabilitu a erozi půdy.
Vlivy na chráněné části přírody

V území ovlivněném posuzovanou stavbou se nenachází žádné zvláště chráněné
území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění.
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 navržené stavby se nachází severně od Černé za Bory severně od
železniční trati u železniční zastávky. Jižní hranici lokality tvoří silnice Pardubice Dašice, západní hranici příjezdová komunikace na nadjezd nad tratí, severní a
východní hranice leží v polních kulturách. Na lokalitě je v současné době polní
kultura.
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.
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

Na lokalitě se nenachází žádné vzrostlé dřeviny, pouze v příkopě za krajnicí silnice
Pardubice - Dašice jsou dvě mladé břízy a netvárný jeřáb ptačí podrážející z
výmladků. Vliv lze označit za malý a málo významný. Přesto lze pro další
projektovou přípravu formulovat následující doporučení:
•

veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu řešit zásadně
v období vegetačního klidu
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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. Na lokalitě nebyl zjištěn žádný druh chráněného živočicha. Lokalita je
využívána většinou zjištěných druhů převážně příležitostně z potravních důvodů.
Posuzovaný záměr na lokalitě neohrozí funkčnost územního systému ekologické
stability, nebude mít negativní vliv na populace živočichů a rostlin nejbližších zvláště
chráněných území a lokalit soustavy Natura 2000.
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.
Pro další projektovou přípravu je uvedeno následující doporučení:
•

rozhodující zemní práce řešit zásadně v období vegetačního klidu

Vlivy na lesní porosty

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

Jak je patrné z popisné části oznámení, vliv nastává realizací výústních objektů
srážkové kanalizace do vodního toku, který je VKP „ze zákona“. V této souvislosti je
formulováno následující doporučení:
• v rámci další projektové přípravy zahájit jednání s příslušným orgánem ochrany přírody ve
vztahu k požadavkům a podmínkám orgánu ochrany přírody k zásahu do vodního toku
výústními objekty dešťové kanalizace

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.
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D.I.7. Vlivy na krajinu
Širší zájmové území má dosud zemědělský charakter přecházející v kontakt se
železničním koridorem a poměrně frekventovanou komunikací II/322 ve směru
k výrobním závodům v Černé za Bory. Přírodní hodnotu místa krajinného rázu lze
hodnotit jako průměrnou:

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.
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 dojde k vytvoření nové
charakteristiky území, poněvadž jde o novostavbu na nezpevněných plochách.
Vliv je možno pokládat za středně velký a středně významný.
2. Narušení stávajícího poměru krajinných složek: - Ten je již dnes nevyvážený,
poněvadž převládají významné negativní charakteristiky – zejména liniové
dopravní trasy. Z hlediska charakteristiky jednotlivých objektů ve vztahu k výšce
lze připustit částečné narušení stávajícího poměru krajinných složek, který by však
při respektování projektu ozelenění mohly tento vliv z podstatné části eliminovat.

137

Obchodní a průmyslová zóna STARZONE
Pardubice – Černá za Bory
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

3. Narušení vizuálních vjemů: - Záměr bude 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 projeví pouze částečně, protože
záměr neznamená realizaci výškové bodové dominanty.
Na základě provedeného rozboru pokládají zpracovatelé Oznámení za potřebné
doporučit:
•

v rámci další projektové přípravy provést sladění architektonického pojetí jednotlivých
objektů (tvarosloví, barevné a materiálové provedení, prověření možností společné
architektonizace rozhodujících objektů areálu)

•

v rámci Obchodní a průmyslové zóny uplatnit vysokou míru vnitřní diferenciace ploch a
objektů s tím, že je nutno uplatnit výrazný podíl ploch na rostlém terénu pro výsadby
skupin vysokých dřevin, které budou pohledově členit celý areál, zejména podle klíčových
komunikací

•

omezit používání vysoce reflexních materiálů v exteriérech pohledově určujících objektů,
potlačit uplatnění výškově dominantních akvizičních prvků v areálu

•

v rámci další projektové přípravy uplatnit komplexní projekt sadových úprav při
respektování následujících zásad:
§
§
§
§

skupinová výsadba stromů a keřů s patrným podílem stromových dřevin, včetně solitér vyššího
vzrůstu (potlačení nápadných a kontrastních ploch SO 01 a SO 02)
podél komunikací uplatnit komplexní pásovou výsadbu stromů a keřů
skupinová výsadba do volných prostorů uvnitř areálu a začlenění všech parkovišť formou
soliterní výsadby menších kultivarů do ploch parkovišť a uplatnění prvků mobilních sadových
úprav
řešení ozelenění stěn nebo jejich částí podél největších kompaktních stěn jednotlivých objektů,
včetně uplatnění popínavých dřevin
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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 předložený záměr nepředstavuje významné vlivy na jednotlivé řešené
složky životního prostředí.

D.3. Údaje o možných
přesahujících státní hranice

významných

nepříznivých

Při realizaci záměru nelze předpokládat 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 dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků,
které mohou být zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované
parametry stacionárních zdrojů hluku

•

před zahájením výstavby provést u nejbližších objektů obytné zástavby kontrolní měření
počáteční akustické situace; výběr měřících míst konzultovat s příslušným orgánem
ochrany veřejného zdraví; lze doporučit ověřit akustickou situaci u nejbližší obytné
zástavby ve Staročernsku č.p.22 (reprezentované výpočtovým bodem č.6)

•

v rámci další projektové přípravy zahájit jednání s příslušným orgánem ochrany přírody ve
vztahu k požadavkům a podmínkám orgánu ochrany přírody k zásahu do vodního toku
výústními objekty dešťové kanalizace

•

v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro
odnětí zemědělské půdy podle bonit a kultur

•

v rámci další projektové přípravy provést sladění architektonického pojetí jednotlivých
objektů (tvarosloví, barevné a materiálové provedení, prověření možností společné
architektonizace rozhodujících objektů areálu)

•

v rámci Obchodní a průmyslové zóny uplatnit vysokou míru vnitřní diferenciace ploch a
objektů s tím, že je nutno uplatnit výrazný podíl ploch na rostlém terénu pro výsadby
skupin vysokých dřevin, které budou pohledově členit celý areál, zejména podle klíčových
komunikací

•

omezit používání vysoce reflexních materiálů v exteriérech pohledově určujících objektů,
potlačit uplatnění výškově dominantních akvizičních prvků v areálu

•

v rámci další projektové přípravy uplatnit komplexní projekt sadových úprav při
respektování následujících zásad:
§
§
§
§

skupinová výsadba stromů a keřů s patrným podílem stromových dřevin, včetně solitér vyššího vzrůstu
(potlačení nápadných a kontrastních ploch SO 01 a SO 02)
podél komunikací uplatnit komplexní pásovou výsadbu stromů a keřů
skupinová výsadba do volných prostorů uvnitř areálu a začlenění všech parkovišť formou soliterní výsadby
menších kultivarů do ploch parkovišť a uplatnění prvků mobilních sadových úprav
řešení ozelenění stěn nebo jejich částí podél největších kompaktních stěn jednotlivých objektů, včetně
uplatnění popínavých dřevin

•

v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat
vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště

•

v následujících
stupních
projektové dokumentace
specifikovat
prostory pro
shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek závadných vodám ze
všech předpokládaných 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

•

pro snížení obsahu ropných látek v odpadní vodě z mytí automobilů
zařazen před odtokem do kanalizace sorpční filtr

•

bude vypracován a předložen ke schválení provozní řád navrhované čistírny odpadních
vod

•

v rámci provozního řádu pravidelně sledovat kvalitu vody na výstupu z čistírny; rozsah a
četnost analýz bude prováděna dle požadavku příslušného vodohospodářského orgánu
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•

veškeré odpadní vody vypouštěné do kanalizačního řadu musí splňovat limity jakosti
vypouštěných odpadních vod stanovené kanalizačním řádem městské kanalizace

•

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

•

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

•

zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii,
nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF

•

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; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

smluvně zajistit odstranění nebo využití odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této
činnosti

•

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

•

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

•

rozhodující zemní práce řešit zásadně v období vegetačního klidu

•

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

•

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

•

ke kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu
výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití

•

před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení Plán
opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám zahrnující celý areál
Obchodní a průmyslové zóny

•

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

•

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

•

po zahájení zkušebního provozu provést kontrolní měření hlukové zátěže u nejbližších
objektů obytné zástavby včetně dopravně inženýrského průzkumu, lze doporučit
výpočtové body reprezentované RD č.p 80 v ulici Hostovická a výpočtovým bodem č.6
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reprezentujícím nejbližší obytnou zástavbu ve Staročernsku č.p.22; vydání kolaudačního
rozhodnutí podmínit výsledky kontrolního měření u těchto výpočtových bodů

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) CENTRUM a.s.: Obchodně průmyslová zóna STARZONE, 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
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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 „Obchodní a průmyslová zóna STARZONE
Pardubice – Černá za Bory“.
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.
Situace záměru je patrná z následujícího obrázku:

situace záměru

Záměr lze charakterizovat následujícími kapacitami:
- zastavěná plocha stavebních objektů
- plocha komunikací a zpevněných ploch
- plocha zeleně

30.608 m2

36,33 %

2

29,62 %

2

33,04 %

2

1,01 %

2

100 %

24.952 m

27.841 m

- plocha vodních nádrží

857 m

- celková plocha řešeného území

84.258 m

- počet parkovacích stání: osobní automobily

110

nákladní automobily
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Předmětem posouzení je projekt výstavby obchodní a průmyslové zóny, umístěné
dle platného územního plánu města a jeho dodatku na ploše řešené dodatkem ÚP č.
VIII, lokalita 12. K tomuto záměru jsou využity urbanistické plochy označené Ovp –
občanská vybavenost vyšší, stavby a zařízení pro obchod do 4000 m2 prodejní
plochy, služby, veřejné stravování, ubytování a VL – výroba lehká. Do těchto ploch je
i s přihlédnutím k majetkoprávním poměrům navržen soubor objektů skládající se
z následujících stavebních objektů:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

SO 01 – Skladová hala A
SO 02 – Skladová hala B
SO 03 – Výrobní služby
SO 04 – Čerpací stanice PH
SO 05 – Občerstvení a služby
SO 06 – Pomocný objekt
SO 07 – Autosalon a autoservis

které jsou v rozsahu potřeby oznámení EIA popsány v příslušné pasáži předkládaného
oznámení.

Rozsah zemních a stavebních prací lze označit za poměrně velký a proto nelze
vyloučit, 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.
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu hluku v etapě výstavby bude součástí
další projektové přípravy. V době vypracování překládaného oznámení nebylo
k dispozici POV stavby, tudíž nejsou informace o předpokládaném průběhu výstavby
a nasazení stavební techniky. Je však patrné, že vzhledem k situování záměru a
vzdálenosti nejbližší obytné zástavby se nemůže etapa výstavby negativně projevit
ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě.
Zpracovatel akustické studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program HLUK+, verze 7.68profi na základě registrační karty z ledna 2000.
Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen
v následujících variantách:
Varianta 1 – stav bez realizace záměru
Tato varianta vyhodnocuje akustickou situaci v zájmovém území v řešeném roce bez
realizace obchodní a průmyslové zóny.
Varianta 2 – stav s realizací záměru, stávající komunikační systém
Tato varianta vyhodnocuje akustickou situaci v zájmovém území v řešeném roce s
realizací obchodní a průmyslové zóny a se stávajícím dopravním řešením
v křižovatce komunikací Holandská a Hostovická.
Varianta 3 – stav s realizací záměru, navrhovaný komunikační systém
Tato varianta vyhodnocuje akustickou situaci v zájmovém území v řešeném roce s
realizací obchodní a průmyslové zóny a s předpokládaným dopravním řešením,
které vyplývá ze studie „MOK silnic II/355 – III/2983 – MK směr Drozdice v místní
části Pardubice – Černá za Bory“.
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Vyhodnocení akustické situace bylo řešeno v jedné výpočtové oblasti pro celkem 7
výpočtových bodů.
V následujícím přehledu jsou uvedeny výsledky výpočtů pro jednotlivé řešené
varianty:
Tab.: Porovnání variant – den
v.b.

1
2
2
3
4
5
5
6
6
7

v.
m
3
3
6
3
6
3
6
3
6
3

D

V1
P

C

D

V2
P

C

D

60,5
53,0
53,5
60,0
62,2
64,6
64,6
50,5
50,5
64,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

60,5
53,0
53,5
60,0
62,2
64,6
64,6
50,5
50,5
64,0

60,5
53,0
53,5
59,9
62,2
64,6
64,6
47,7
47,8
64,1

17,3
21,7
23,7
14,2
5,9
4,1
9,4
28,4
27,7
34,0

60,5
53,0
53,5
59,9
62,2
64,6
64,6
47,7
47,8
64,1

60,5
53,0
53,5
59,6
59,5
64,5
64,5
47,7
47,8
64,1

V3
P
17,3
21,7
23,7
14,2
5,9
4,1
9,4
28,4
27,7
34,0

C
60,5
53,0
53,5
59,6
59,5
64,5
64,5
47,7
47,8
64,1

Rozdíl
Rozdíl
V1 – V2 V1 – V3
0
0
0
0
0
0
-0,1
-0,4
0
-2,7
0
-0,1
0
-0,1
-2,8
-2,8
-2,7
-2,7
+0,1
+0,1

limit

Rozdíl
Rozdíl
V1 – V2 V1 – V3
0
-0,1
0
0
0
0
0
-0,2
0
-1,9
+0,1
-0,1
0
-0,2
-3,1
-3,1
-2,9
-3,0
+0,1
+0,1

limit

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

Tab.: Porovnání variant - noc
v.b.

1
2
2
3
4
5
5
6
6
7

v.
m
3
3
6
3
6
3
6
3
6
3

D

V1
P

C

D

V2
P

C

D

58,6
52,0
52,2
55,5
55,0
56,3
56,4
49,2
49,2
59,4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

58,6
52,0
52,2
55,5
55,0
56,3
56,4
49,2
49,2
59,4

58,6
52,0
52,2
55,5
55,0
56,4
56,4
46,0
46,0
59,5

17,2
20,4
22,4
14,1
5,0
2,9
8,2
26,9
26,0
32,7

58,6
52,0
52,2
55,5
55,0
56,4
56,4
46,1
46,3
59,5

58,5
52,0
52,2
55,3
53,1
56,2
56,2
46,0
46,2
59,5

V3
P
17,2
20,4
22,4
14,1
5,0
2,9
8,2
26,9
26,0
32,7

C
58,5
52,0
52,2
55,3
53,1
56,2
56,2
46,1
46,2
59,5

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

Závěr:
Na základě provedených výpočtů v řešených variantách lze předpokládat následující
závěry:
Ø u většiny výpočtových bodů podél stávajícího komunikačního systému jsou
překročeny hygienické limity pro denní a noční dobu; tato skutečnost je
jednoznačně dána intenzitou dopravy na komunikačním systému
Ø navrhovaný záměr svojí lokalizací přebírá část dopravy přímo směřující do
výrobního závodu firmy FOXCONN; logistickou areálu se nevýznamně sníží
doprava související se zásobováním tohoto výrobního závodu; tato skutečnost
tudíž způsobuje, že realizací předkládaného záměru nedojde k navýšení dopravy
ve směru přes nadjezd na Černou za Bory; tato skutečnost se projevuje
v porovnání variant V1 a V2 tím, že prakticky nedochází ke změnám ve výsledné
akustické situaci v zájmovém území
Ø z hlediska hluku z dopravy realizace záměru znamená svými stavebními objekty
odstínění komunikace II/322 od nejbližší obytné zástavby ve Staročernsku,
reprezentované výpočtovým bodem č.6; výsledná akustická situace u této
zástavby by měla být lepší stávajícího stavu
Ø výpočtový objekt č.7 představuje zahradní objekt situovaný jak v ochranném
pásmu železnice, tak i v ochranném pásmu komunikace, u tohoto objektu se
akustická situace v zásadě nezmění
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Ø výpočtem je prokázáno, že u žádného z modelově zvolených výpočtových bodů
nedojde k překročení základního hygienického limitu z provozu stacionárních
zdrojů hluku a pohybů v areálu zóny; vypočtené příspěvky jsou pod 50 dB v denní
době a pod 40 dB v noční s výraznou rezervou
Ø varianta V3 představuje předpokládané řešení závadné křižovatky komunikací
II/355 – III/2983; v případě realizace tohoto řešení dojde k prokazatelnému
snížení hladin akustického tlaku u objektu reprezentovaného výpočtovým bodem
č.4 (fasáda RD č.p. 80 ulice Hostovická); hluková zátěž u ostatních výpočtových
bodů se prakticky nezmění
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.
Vznik havarijních situací nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální možnost
vzniku havárií výrazně eliminovat. Tato problematika je komentována v příslušné
části předkládaného oznámení.
V rámci vypracované rozptylové studie jsou řešeny příspěvky k imisní zátěži
související s realizací předkládaného záměru.
Výpočet byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 25 m, která představuje
celkem 1681 výpočtových bodů v síti (číslo 1 – 1681). Výpočtová síť a výpočtové
body jsou zřejmé z tabulkového a mapového podkladu, který je součástí předložené
rozptylové studie. Kromě výpočtové sítě je vyhodnocení provedeno i pro body mimo
výpočtovou síť, které jsou představovány objekty nejbližší obytné zástavby. Tyto
body mimo výpočtovou síť jsou označeny jako 2001 a 2003.
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro modelování
znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou
v oblasti ochrany ovzduší. V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky
výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a
nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek v jednotlivých
řešených variantách (µg.m-3 ):
Varianta

Příspěvky
záměru

škodlivina
NO2
NO2
CO
Benzen
VOC
VOC

Charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Maximální denní 8 hodinový průměr
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod

Výpočtová síť
min
max
0,001429
0,010594
0,072858
0,506015
0,203668
1,422425
0,000140
0,002023
0,000892
0,482833
0,232503
68,446687

Body mimo síť
min
max
0,002587
0,004072
0,134900
0,238553
0,257536
0,466602
0,000333
0,000544
0,002210
0,030048
0,402212
6,903958

Z výsledků výpočtu, který vyhodnocuje samotný příspěvek záměru je patrné, že se
nejedná o příspěvky, které by mohly významněji ovlivnit imisní zátěž v zájmovém
území.
V hodnocené lokalitě dojde k částečné změně odvodnění povrchu.
Bilance množství srážkových vod, vycházející z velikosti jednotlivých druhů ploch
a ročního úhrnu srážek ve výši 600 mm je uvedena v následující tabulce, a to
porovnáním stávajícího a výhledového stavu:
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Tab.: Stávající bilance ročního množství srážkových vod
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
0
0
84 258

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1
-

3

Qr [m /rok]
0
0
5 056
5 056

Tab.: Očekávaná bilance ročního množství srážkových vod
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
30 608
24 952
27 841

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1
-

3

Qr [m /rok]
16 529
10 480
1 671
28 680

Odtokové poměry související s posuzovaným záměrem jsou posouzeny na 15ti
minutový déšť s periodicitou 0,5 - vydatnost srážek 143 l/s.ha a výsledky jsou
uvedeny v následující tabulce:
Tab: Bilance odtokových poměrů – stávající stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
0
0
84 258

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

3

Q (l/s)
0
0
120,49

Q [m /15min]
0
0
108,44
108,44

Q (l/s)
393,93
249,77
39,82

Q [m /15min]
354,54
224,80
35,84
615,18

Tab: Bilance odtokových poměrů – výhledový stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
30 608
24 952
27 841

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

3

Z uvedeného přehledu je patrné, že realizací nově vzniklých zastavěných a
zpevněných ploch vzniká přívalová srážka o objemu 579,34 m3. Uvedený objem
přívalové srážky je jako minimální objem nutné řešit retencí.
Z projektové je patrné, že jsou navrženy 2 retenční nádrže bez uvažovaného
vsakování na základě negativních výsledků provedeného hydrogeologického
posouzení o minimálním aktivním objemu:
ü retenční nádrž I = 150 m3
ü retenční nádrž II = 500 m3
ü celkem 650 m3
Odtok z nádrží bude řízen kapacitním potrubím případně vírovým ventilem na
povolené vypouštěné množství Q = 0,5 l/s gravitační kanalizací do levého přítoku
Spojilského potoka
Vzhledem k závěrům hydrogeologického průzkumu uváděného v popisné části
předkládaného oznámení záměr i přes poměrně velký rozsah plánovaných
zastavěných a zpevněných ploch nebude představovat výraznější ovlivnění
z hlediska hydrologických charakteristik. Vybudováním požadovaného objemu
retencí by nemělo dojít ani k ovlivnění odtokových poměrů ve Spojilském potoce,
kam je uvažováno s odváděním vzniklých srážkových vod.
Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může nastat jak v etapě
výstavby, tak i v rámci vlastního provozu.
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
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způsobem shromažďování nebezpečných odpadů vznikajících v průběhu výstavby
apod. Ve fázi výstavby nehrozí zatopení staveniště, protože záměr je mimo kótu
stoleté vody.
Splaškové vody po předčištění v odlučovači tuků u objektu SO 05 budou svedeny do
veřejné kanalizace a touto kanalizací na ČOV. Vypouštěné odpadní splaškové vody
budou splňovat požadované limity dané kanalizačním řadem. Množství splaškových
vod z budoucího provozu Obchodní a průmyslové zóny
lze označit za
neproblematické.
Vznik technologických vod je spojen s čištěním vod z myčky automobilů, kdy bude
využita mačky Fontis 5. Technické řešení čistírny Fontis 5 využívá v maximální míře
zkušeností z konstrukcí a provozu flokulačních čistíren v zahraničí a v České
republice. Celkový předpokládaný roční objem produkovaných technologických vod
po vyčištění na ČOV bude činit cca 110 m3/rok. Vody po vyčištění budou odváděny
do splaškové kanalizace.
Garantované maximální výstupní koncentrace:
BSK5 50 mg/l
CHSK 120 mg/l
NL
45 mg/l
NEL
5 mg/l pH

6,5 – 9,5

Z důvodu snížení ropných látek v odpadní vodě, bude zařazen za čističku před
odtokem do kanalizace sorpční filtr. Ten je vyroben z polypropylenových desek
svářených horkovzdušnou metodou a tvoří nepropustný celek. Obsahuje aktivní uhlí
/sil 40/ a je schopen pojmout zbytek ropných látek, který není schopna v danou dobu
odstranit čistička vody. Maximální garantované množství udané výrobcem čističky,
firmou Otto Christ AG, je 5 mg/l a bude s použitím sorpčního filtru sníženo na max.
0,05 mg/l. Sorpční filtr bude v pravidelných intervalech čištěn protisměrnou metodou.
Tím je zaručena minimální trvanlivost náplně 1 rok. Po uplynutí této doby bude nutná
výměna náplně.
Srážkové vody z komunikací budou podchyceny do dešťové kanalizace přes retenci
a vyčištěny na požadované zbytkové znečištění v odlučovači ropných látek (do 0,2
mg/l NEL). Čisté srážkové vody ze zastavěných ploch budou přes retenci odváděny
přímo do vodoteče.
Z hlediska navržené koncepce likvidace odpadních vod a navrženého řešení
ochrany vod lze konstatovat, že posuzovaný záměr nebude představovat ovlivnění
kvality povrchových a podzemních vod v etapě výstavby i provozu při respektování
doporučení uvedených touto dokumentací. Z hlediska velikosti vlivu lze označit tento
vliv za malý, z hlediska významnosti za nevýznamný až málo významný.
V rámci předkládaného záměru bude dle předaných podkladů trvale odnímáno
zemědělské výrobě 79 543 m2. Z této rozlohy připadají na jednotlivé BPEJ
následující plochy:
Ø BPEJ 31911 – 15 539 m2
Ø BPEJ 32110 – 64 004 m2
Dle uvedených BPEJ se jedná o zábor zemědělské půdy v následujících třídách
ochrany:
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Ø BPEJ 31911 – III. třída ochrany
Ø BPEJ 32110 – IV. třída ochrany
Z uvedených podkladů je patrné, že plochy ZPF jsou na pozemcích, které lze označit
za plochy s průměrnou až podprůměrnou produkční schopností, kde je připuštěno
takovýchto ploch využívat i pro výstavbu. Z hlediska velikosti vlivu lze vliv označit co
do rozsahu ploch za středně velký, z hlediska významnosti vlivu za málo významný.
Realizace záměru nepředstavuje nároky na PUPFL.
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
investor potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně
vyhovujícího způsobu využití nebo odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby
odpovídá hlavní dodavatel 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 respektována doporučení uvedená
v příslušné pasáži předkládaného oznámení.
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. Na lokalitě se nenachází žádné vzrostlé dřeviny, pouze v
příkopě za krajnicí silnice Pardubice - Dašice jsou dvě mladé břízy a netvárný jeřáb
ptačí podrážející z výmladků. Vliv lze označit za malý a málo významný.
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. Na lokalitě nebyl zjištěn žádný druh chráněného živočicha. Lokalita je
využívána většinou zjištěných druhů převážně příležitostně z potravních důvodů.
Posuzovaný záměr na lokalitě neohrozí funkčnost územního systému ekologické
stability, nebude mít negativní vliv na populace živočichů a rostlin nejbližších zvláště
chráněných území a lokalit soustavy Natura 2000. 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.
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.
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Širší zájmové území má dosud zemědělský charakter přecházející v kontaktu se
železničním koridorem a poměrně frekventovanou komunikací II/322 ve směru
k výrobním závodům v Černé za Bory. Přírodní hodnotu místa krajinného rázu lze
hodnotit jako průměrnou. Realizací záměru dojde k vytvoření nové charakteristiky
území, poněvadž jde o novostavbu na nezpevněných plochách. Vliv je možno
pokládat za středně velký a středně významný. Záměr nebude vytvářet novou
pohledovou dominantu; vzhledem ke stávajícímu charakteru území však tento vliv
nelze označit za velký a významný. 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.
Vlivy na ostatní složky životního prostředí 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
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Sladkovského 111
506 01 Jičín
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DIČ: CZ6002271825
tel.: 466260219
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493523256
fax: 466260219
e-mail: tomas.bajer@wo.cz

Dubinská 720
530 12 Pardubice

Spolupráce:
Ing. Martin Šára
RNDr. Jiří Veselý
Ing. Jana Bajerová
RNDr. Vladimír Faltys
Datum zpracování oznámení:

05.09. 2007

Podpis zpracovatele oznámení:
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PŘÍLOHA
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
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