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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.I. Obchodní firma
Panasonic Automotive System Czech, s.r.o. (PASCZ)

A.II. IČO
26438356

A.III. Sídlo
PANASONIC AUTOMOTIVE SYSTEMS CZECH, s.r.o. (PASCZ)
U Panasonicu 266
530 06 Pardubice, Staré Čívice

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
Masahisa Shibata – ředitel společnosti
U Panasonicu 266
530 06 Pardubice, Staré Čívice
Telefon:467 021 111
Projektant:
TAKENAKA EUROPE Gmbh, Czech Branch
Národní 10
110 00 Praha 1
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Název záměru:
Přístavba skladové haly PASCZ Pardubice – 2. etapa
Zařazení záměru:
Dle zpracovatele předkládaného oznámení lze hodnocený záměr zařadit v rámci
přílohy č.1 zákona do kategorie 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“. Příslušným úřadem pro zjišťovací řízení
je v tomto případě Krajský úřad Pardubického kraje.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Stávající výrobní kapacita závodu se nezvyšuje. Kapacita skladovacích prostor se
zvyšuje o 6 912 m2.

B.I.3. Umístění záměru
KÚ:
Staré Čívice
Obec: Pardubice – Staré Čívice
Okres: Pardubice
Kraj:
Pardubický
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr lze charakterizovat jako výstavbu nové skladovací haly ve stávajícím areálu
firmy PASCZ. Realizací záměru se nezvyšuje stávající výrobní kapacita závodu. Po
uvedení nové skladové haly do provozu budou zrušeny stávající skladové kapacity
firmy v Pardubicích – Černá za Bory. S touto skutečností tedy souvisí i významný
závěr doložený v další části předkládaného oznámení, a to že s předkládaným
záměrem není spojen žádný nárůst dopravy, naopak dochází k určitému poklesu
vyvolané dopravy vzhledem k optimalizaci logistiky v závodě.
Zpracovateli oznámení ani oznamovateli tudíž zejména na základě uvedené
skutečnosti není známa možnost kumulace s jinými novými nebo připravovanými
záměry.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Společnost PASCZ s.r.o. připravuje optimalizaci výrobního procesu ve svém výrobním
závodě v Pardubicích – Starých Čívicích. Součástí této optimalizace je i reorganizace
logistiky a skladování, kdy budou zrušeny stávající externí sklady společnosti v oblasti
Pardubice – Černá za Bory. Tyto stávající provizorní skladové prostory budou

6

Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Přístavba skladové haly PASCZ Pardubice – 2. etapa

nahrazeny sklady v nové skladové hale, která je předmětem hodnoceného záměru.
Tato změna skladových prostor je i v souladu s původní koncepcí společnosti, která
byla předložena při zahájení výstavby areálu.
Realizací hodnoceného záměru dojde i ke snížení dopravního zatížení na území
města Pardubice (odpadne kyvadlová doprava mezi skladem v Černé za Bory a
výrobním závodem ve Starých Čívicích).
Výstavba nové skladové haly je situována do stávajícího areálu společnosti,
nedochází k navýšení plochy stávajícího areálu.
Umístění stávajícího areálu PASCZ je dle vyjádření stavebního úřadu Magistrátu
města Pardubice v souladu s platným a schváleným územním plánem města
Pardubice, jak je patrné z přílohy předkládaného oznámení.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Stávající stav

Výrobní areál společnosti PASCZ se nachází v severozápadní části obce Staré Čívice
vpravo od silnice I třídy číslo 2 Pardubice – Přelouč, v místech tzv. „průmyslové zóny“.
Od centra Pardubic je lokalita vzdálena cca 7 km západním směrem a rozkládá se
v rovinném terénu s nadmořskou výškou kolem 220,63 – 221,43 m n. m. Závod je
situován 2 km jižně od řeky Labe v nezalesněném terénu mezi Podolským potokem a
odvodňovacím kanálem /starou a novou Podolkou/. Při severním okraji lokality
průmyslové zóny probíhá koridorová železniční trať ČD Pardubice – Praha.
V území průmyslové zóny se již nacházejí výrobní areály firem JTEK, KYB a RONAL,
které prošly procesem posuzování vlivů na životní prostředí. Dále byl procesu
posuzování vlivů na životní prostředí podroben záměr „Technologický park Pardubice“.
Na okraji průmyslové zóny jsou připravovány objekty Celního skladu a ubytovny.
Původní výstavba závodu PASCZ ve Starých Čívicích byla podrobena procesu
posuzování vlivů na životní prostředí. Proces EIA výstavby závodu byl ukončen
18.2.2001 vydáním souhlasného stanoviska.
Výstavba závodu byla zahájena v roce 2001, kolaudační rozhodnutí vydal Stavební
úřad Magistrátu města Pardubice dne 25.6.2002. Závod je trvalém provozu od roku
2002.
V roce 2007 byla provedena jednopodlažní přístavba k jižní straně výrobní haly o
rozměrech 60 x11,25 m, výška atiky 6,15 m. V přístavbě je umístěna místnost
kontroly, hygienické zázemí, odpočinková místnost a kuřárna. Kolaudační rozhodnutí
pro tento objekt vydal Stavební úřad Magistrátu města Pardubice dne 27.8.2007.
Výrobním programem společnosti je výroba autorádií. Výroba mobilních telefonů byla
v tomto závodě zrušena.
Stavební část – stávající stav

Dle původní projektové dokumentace výstavby závodu PASCZ a současného stavu
jsou v areálu PASCZ následující stavební objekty:
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SO 01 Výrobní hala

Stávající objekt haly je založen na pilotách. Základy pod obvodové konstrukce a nosné
vnitřní konstrukce jsou železobetonové pasy. Hala je čtyřlodní objekt. Nosná
konstrukce je navržena ze železobetonových prefabrikovaných sloupů o rozponu 12 x
24 m. Po obvodu je modul po 6-ti metrech. Půdorysné rozměry haly jsou 96 x144 m).
V montážních částech haly je z důvodu vytvoření klimatizovaného prostoru zavěšený
minerální podhled ve výšce 3,5 m od podlahy, skladové prostory jsou bez podhledu s
výškou pod střešní plášť cca 7,5 m.
Výška haly po atiku je na úrovni 8,1 m, střechy jsou ploché s cca 3% spádem
s vnitřními svody.
Obvodový plášť je proveden z trapézového plechu se svisle orientovanými vlnami,
tepelné izolace z minerální vlny a ocelových kazet. Barva pláště světle šedá RAL
9002.
Prosvětlení stávajících prostor je řešeno kombinací denního a umělého osvětlení částečně střešními světlíky a okny na jižní a severní straně objektu. Střešní světlíky
současně slouží jako zařízení pro odvod tepla a kouře při požáru. Výrobní prostor je
nuceně větrán a klimatizován.
Výškové umístění do terénu bylo stanoveno na základě geodetického zaměření,
požadavků investora a podmínek daného území (stoletá voda z blízkého Podolského
potoka). Nadmořská výška podlahy hlavní montážní haly, přístavku a energetického
centra byla stanovena na výšku: 0,000 = 223,800 m n.m. (Bpv).
V rámci rozšiřování skladových ploch byly vztyčeny na jihozápadní straně haly tři stany
- textilní zastřešení na nosné ocelové konstrukci. Jeden ze stanů je napojen přímo na
halu a je s ní provozně propojen. Ostatní stojí na rozšířené betonové ploše
komunikace a mají pouze dočasný charakter.
V roce 2007 byla dokončena jednopodlažní přístavba na jižní straně haly o vnějších
rozměrech 60 x 11,25 m. Výška atiky je 6,15 m, rozpony sloupů 6 x 11,25 m.
V přístavbě je umístěna místnost kontroly, odpočinková místnost s kuřárnou a
hygienické zázemí. Materiál nosné konstrukce a obvodového pláště je shodný s halou.
SO 02 Administrativní část a sociální zařízení

Sociálně administrativní část je dvoupodlažní podélný trojtrakt, umístěný na východní
straně haly směrem k příjezdové komunikaci. Skeletová nosná konstrukce
má v přízemí příčné rozpony 15 + 6 + 9 m, v patře je rozpon 15 + 15 m. V podélném
směru je 16 modulů po 6-ti metrech.
Výška atiky je na kótě +9,6 m. Střecha je plochá s cca 3% spádem do zaatikových
úžlabí.
Čelní obvodový plášť je proveden z vlnitého plechu s vodorovně orientovanými vlnami,
barva světle stříbrná. Boční vystupující stěny jsou provedeny zděné s omítkou v barvě
světle šedá s vodorovným profilováním linkami v omítce.
SO 03, SO 04 Energetické hospodářství

Za objektem haly je situován objekt energetického centra (trafostanice, kotelna ÚT,
kompresorovna, zdroj chlazení). Jeho nosná konstrukce včetně pláště je obdobná jako
u montážní haly - jednolodní halový objekt. Příčný rozpon je 18 m, v podélném směru
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je hlavní modul nosných sloupů po 12-ti metrech, doplněný 6-ti metrovým modulem.
Délka objektu je 54 m.
SO 05 Komunikace a zpevněné plochy

Doprava surovin, materiálů, hotových výrobků i zaměstnanců je orientována výhradně
na silniční dopravu. Hlavní příjezdovou komunikací je silnice I/2 Pardubice - Přelouč a
navazující silnice do průmyslové zóny. Na tuto veřejnou komunikaci je napojen
vnitrozávodní komunikační systém firmy PASCZ sestávající z:
§

Větve A, napojenou na stávající komunikaci, vedoucí podél výrobního bloku ke skladům,
prostoru skládky odpadů, energetiku a nakládacím rampám skladů. Větev A je
v současnosti ukončena jako slepá.

§

Větve B, odbočující z větve A, zajišťující příjezd k administrativní budově.

§

Provizorní štěrkové komunikace, zajišťující zokruhování komunikačního systému a sloužící
pro případný zásah hasičského záchranného sboru.

§

Chodníku pro pěší, který je situován podél parkoviště před administrativní budovou a
spojuje parkoviště s hlavním vstupem.

§

Přístřešku pro kola pro 120 míst.

Veškeré zpevněné plochy jsou vyspádovány do uličních vpustí a srážkové vody
z těchto ploch se odvádí přes odlučovač ropných látek a retenční nádrž do Podolského
potoka.
Povrchy zpevněných ploch jsou převážně asfaltové, ze zámkové dlažby a před
administrativní budovou z dlažby žulové. Provizorní štěrková komunikace je
z drceného kameniva s výplňovým kamenivem.
SO 06 Parkoviště

Hlavní parkovací plocha pro zaměstnance je situovaná jižně od haly. Provedena je ze
zámkové dlažby. NA parkovišti je situováno 328 stání pro osobní automobily.
Parkování pro vedení firmy, VIP a návštěvy s kapacitou 20 stání je před administrativní
částí. Povrch parkoviště je ze zámkové dlažby.
SO 07 Oplocení a vrátnice

U vjezdu do závodu je umístěn jednopodlažní zděný objekt vrátnice. Oplocení areálu
je provedeno z plotového svařovaného systému AXIS, skládá se z panelů a sloupků.
Dále byly realizovány následující SO inženýrských sítí:
SO 08 Splašková kanalizace
SO 09 Dešťová kanalizace
SO 10 Přípojka pitné vody
SO 11 Rozvod požární vody
SO 12 Venkovní osvětlení
SO 13 Přípojka elektro
SO 14 Přípojka plynu včetně měření
SO 15 Přípojka telefonů a sdělovací techniky
SO 16 HTÚ – příprava území
SO 17 Konečné terénní úpravy a sadové úpravy
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SO 18 Prostor správy odpadů
SO 19 Podchody pod komunikacemi

Bližší popisy SO 08 – SO 19 jsou v potřebném rozsahu uvedeny v jednotlivých
kapitolách B.II. oznámení.
Dále byly v průmyslové zóně provedeny Městem Pardubice:
§

Požadované protipovodňové úpravy Podolského potoka (protipovodňové hráze),
které zajišťují ochranu průmyslové zóny před stoletou vodou.

§

Výstavba retenční nádrže pro akumulaci neznečištěných srážkových vod ze střech
objektů o užitém objemu 460 m3. Provozovatelem retenční nádrže je VaK
Pardubice.

Projektovou dokumentaci na tyto stavby ověřil vodohospodářský orgán Okresního
úřadu v Pardubicích ve vodoprávním (stavebním ) řízení. Zřízení povoleno
rozhodnutím čj. 12761/O1/CkjVOD ze dne 11.7.2001.
Kolaudační rozhodnutí č.j. 1314/01/414 na tyto objekty vydal Okresní úřad Pardubice
dne 6.3.2002.
Technologická část – stávající stav

Stávajícím výrobním programem firmy PASCZ je výroba autorádií. Projektovaná
výrobní kapacita je 200 000 ks/měsíc. Výroba mobilních telefonů byla zrušena
k 31.3.2006.
V závodě jsou prováděny pouze montáže ze základních polotovarů, nevyrábí se
součástky, tištěné spoje, displeje apod. Všechny dovezené součástky jsou již
povrchově upraveny. Povrchové úpravy kovů nebo plastů se v závodě neprovádí.
Montážní operace jsou z velké části automatizovány. Osazování součástek na desky
s tištěnými spoji a jejich pájení je robotizováno. Montáž mechanických dílů,
kompletace výrobků je převážně ruční, odzkušování, zatěžování, kontrola a seřizování
se provádí na ručně obsluhovaných pracovištích.
Příjem surovin

Součástky pro montáž autorádií se přiváží nákladními automobily a kamiony
k příjmové části haly. U rampy pro příjem materiálu a výdej hotových výrobků je 8 stání
pro nákladní automobily. Vykládání materiálu uloženého na paletách se provádí
pomocí vysokozdvižných elektrických vidlicových vozíků. Materiál se dočasně
uskladňuje v přijímací hale, kde je podroben přijímacím testům.
Převzatý materiál se uskladňuje dle druhů v regálovém skladu. Pro jeho transport ve
skladu se používají elektrické vidlicové vozíky a paletizační vozíky.
Ze skladu vstupního materiálu se zásobují jednotlivé montážní linky a pracoviště
součástkami. Pro tento transport se používají různé druhy plošinových vozíků a
pojízdných ohradových palet. Tyto prostředky jsou ručně vedené.
Montáž autorádií

Do PASCZ jsou od smluvních dodavatelů dodávány desky plošných spojů jednotlivých
typů rádií, které jsou zabaleny do plastikového obalu, aby nemohlo dojít k jejich
poškození ani znečištění (nebezpečí můstků) – obr. 1. Tyto desky jsou vkládány do
stockerů (zásobníků) kvůli následné automatické manipulaci – obr. 2. Z těchto
zásobníků si je stroj odebírá sám automaticky, přeleští je, aby na ně mohla být
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natisknuta pájecí pasta. Poté je deska automaticky osazena součástkami, které jsou
dodávány v papírových a plastikových pásech (opět ochrana před poškozením a
znečištěním provedená výrobcem) – obr. 3. Pak jsou desky zkontrolovány a přesunuty
do meziskladu. Odtud si je berou určení zaměstnanci a desky jsou osazovány dalšími
komponenty na PCB linkách, po jejich úplném osázení a zkompletování procházejí
přes pájecí vlnu, kde jsou všechny automaticky najednou zapájeny – obr. 4. Aby
pájené spoje byly kvalitní, jsou desky před pájením nastříknuty tenkou vrstvou tavidla
ULF, které je rozpuštěno v isopropanolu – obr. 5. Při pájení se isopropanol
s přebytečným tavidlem odpaří a je odsán do centrálního výduchu. Deska dále
pokračuje přes stanoviště kontroly na linky Main, kde jsou přidány další komponenty,
probíhá finální montáž , oživení, vybavení příslušným SW, poté probíhá vyladění a
závěrečná kontrola výrobku. Výrobek je zabalen a expedován odběrateli – obr. 6.
Isopropanol je používán zejména jako nosné médium sloužící pro nástřik tavidla. Je–li
tavidlem znečištěna i jiná část stroje nebo výrobku (např. při manipulaci s filtry),
isopropanol se použije pro údržbu. Isopropanol se nepoužívá k odmašťování
součástek.
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA:

Obr. 1 desky

Obr. 2 stockery

Obr. 3 součástky

Obr. 4 pájecí vlna

Obr. 5 nástřik

Obr. 6 výrobek

Expedice výrobků

Po provedené výstupní kontrole se výrobky balí do individuálních obalů – PE sáček a
ukládají se do skupinových obalů – plastových přepravních boxů. Velikost plastových
přepravních boxů je různá, stejně tak jako počet autorádií vkládaných do plastového
přepravního boxu. Naplněné plastové přepravní boxy se odváží do expedičního
skladu, kde se ukládají na palety, které se fixují fólií.
Vzhledem k nedostatečným skladovacím kapacitám ve výrobním závodě provozuje
firma PASCZ externí sklad v Pardubicích – Černá za Bory. Příjem a skladování
surovin, příjem a skladování vratných plastových boxů a skladování a expedice
výrobků se v současné době provádí následujícím způsobem:
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§

Veškeré vstupní suroviny jsou přijímány ve výrobním závodě a téměř celý
sortiment vstupních surovin je i ve výrobním závodě uskladňován.

§

Veškeré vratné plastové přepravní boxy jsou přijímány ve výrobním závodě. Cca
50 % těchto boxů je ve výrobním závodě i uskladněno, zbývajících cca 50% je
převáženo do skladu Černá za Bory, odkud se dle potřeby zpětně naváží do
výrobního závodu.

§

Veškeré výrobky se v přepravních plastových boxech uložených na paletách
převáží do skladu Černá za Bory odkud se expedují k odběratelům.

Navrhované řešení

V rámci hodnoceného záměru bude zrušen stávající odloučený sklad v Černé za Bory
a veškeré skladování jak vstupních materiálů, tak i přepravních plastových boxů a
výrobků bude soustředěno ve výrobním závodě PASCZ ve Starých Čívicích.
Navrhovaným řešením se zjednoduší systém skladování a sníží se dopravní
obslužnost na území města Pardubice spojená s převozy mezi výrobním závodem a
skladem v Černé za Bory.
Stavební část

Navrhovaný záměr je členěn na následující stavební objekty:
SO 01b
SO 05b
SO 07b
SO 08b
SO 09b
SO 11b
SO 12b
SO 16b
SO 17b

Skladová hala
Komunikace a zpevněné plochy
Oplocení a stanoviště vrátného
Splašková kanalizace
Dešťová kanalizace
Rozvod požární vody
Venkovní osvětlení
HTÚ – příprava území
Konečné terénní úpravy a sadové úpravy

SO 01b

Skladová hala

Nová skladová hala o půdorysných rozměrech 48 x 144 m bude řešena jako přístavba
na severní straně stávající haly. Objekt je navržen jako dvoulodní halový objekt s
rozpony po 24 metrech. Podél stěny stávající haly bude z důvodu zakládání přidána
řada sloupů ve vzdálenosti 3 m od os stávajících sloupů. V podélném směru je modul
nosných sloupů po 12-ti metrech v počtu 12 modulů (144 m). Skladové prostory jsou
bez podhledu s výškou pod střešní plášť cca 9,3 m. Prostor haly je rozdělen převážně
příčkami z drátěného pletiva, pouze část kanceláří s hygienickým zázemím
v severovýchodním rohu haly je vymezena SDK příčkami a zavěšeným minerálním
podhledem ve výšce 3 m a 2,6 m od podlahy.
Expedice zboží je řešena třemi nákladovými můstky na severní fasádě. Pro zajištění
příjezdu a nakládky kamionů je venkovní nákladový prostor můstků snížený oproti
úrovni obslužné komunikace cca o 0,6 m.
Výška atiky haly je na kótě +10,6 m. Střecha je sedlová s 3% spádem do zaatikových
úžlabí.
Barevné a materiálové řešení je shodné se stávající halou. Obvodový plášť bude
proveden z trapézového plechu se svisle orientovanými vlnami, barva světle šedá RAL
9002.
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Výškové umístění do terénu navazuje na úroveň stávají haly, podlaha je na úrovni:
0,000=223,800 m n.m. (Bpv).
Skladová hala je rozdělena na následující prostory nebo samostatné místnosti:
• Balírna
• Příprava expedice
• Sklad
• Příjem a výdej
• Prostor pro příjem velkých součástek
• Vykládací plocha
• Nabíjecí zóna
• Prostor pro dodání malých součástí
• Kancelář
• WC
• Prostor pro materiál vracený dodavateli
• Prostor pro zadržený materiál
• Výstupní kontrola
• Vstupní kontrola
• Sklad
• Sklad vratných obalů
• Sklad s celním režimem
• Komunikace
• Nakládací plošiny
SO 05b

Komunikace a zpevněné plochy

V rámci hodnoceného záměru bude vybudován nový vjezd do areálu, ze kterého bude
vedena nová komunikace šířky 8 m se živičným povrchem do prostoru vykládky a
nakládky u nové skladové haly. Za prostorem nakládky a vykládky pokračuje tato
komunikace jako štěrková šířky 4 m (pouze pro potřeby hasičského záchranného
sboru) a napojuje se na stávající komunikační systém.
Zastavěná plocha asfaltové komunikace – 1901 m2
Zastavěná plocha štěrkové komunikace – 705 m2
Zastavěná plocha chodníku ze zámkové dlažby – 90 m2
SO 07b

Oplocení a stanoviště vrátného

U nového vjezdu do závodu bude umístěn kontejnerový objekt stanoviště vrátného 3 x
6 m. V rámci tohoto SO bude provedeno i doplnění oplocení, které bude provedeno
shodně jako stávajícím oplocení areálu.
SO 08b

Splašková kanalizace

SO 09b

Dešťová kanalizace

SO 11b

Rozvod požární vody

SO 12b

Venkovní osvětlení

V rámci těchto SO bude provedeno napojení přípojek jednotlivých inženýrských sítí na
stávající rozvody. Bližší popis přípojek je uveden v kapitolách B.II. oznámení.
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SO 16b

HTÚ – příprava území

V rámci HTÚ bude provedena skrývka ornice, která bude uložena na mezideponii a
vyrovnání terénu na potřebné nivelety.
Výkopová zemina bude využita v rámci realizace záměru, neuvažuje se s jejím
odvozem.
SO 17b

Konečné terénní úpravy a sadové úpravy

Všechny volné nezastavěné plochy budou osety travním semenem.
Technologická část

Ve skladové hale nebude prováděna žádná výrobní činnost. Rozšíření skladovací
kapacity umožní zrušit stávající externí sklad v Černé za Bory.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení realizace záměru
Dokončení realizace záměru
Zahájení trvalého provozu

2008
2009
2009

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Město Pardubice, Městský obvod VI

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Prvním rozhodnutím ve fázi přípravy realizace záměru bude vydání územního
rozhodnutí, které bude vydávat Stavební úřad Magistrátu města Pardubice.
Zahájení vlastní realizace je podmíněno vydáním stavebního povolení, které bude
vydávat Stavební úřad Magistrátu města Pardubice.
Pro vydání výše uvedených rozhodnutí musí investor ve spolupráci s projektovou
organizací předložit vyjádření příslušných organizací dle zvláštních předpisů.
Situace širších územních vztahů a fotodokumentace zájmového území je doložena na
následujících stránkách, situace záměru je potom doložena v příloze, která je součástí
předkládaného oznámení.
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Místo přístavby
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Situace přístavby
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Situace přístavby

Fotodokumentace zájmového území:
Širší územní vztahy

Výrobní závod společnosti RONAL

Výrobní závod společnosti KYB
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Výrobní závod společnosti JTEKT

plocha plánované Celnice a ubytovny

plocha Technologického parku

Situace stavby
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Orientační fotodokumentace funkčního využití skladové haly
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Celková plocha areálu společnosti PASCZ je 14,116 ha. Dle výpisu z katastru
nemovitostí se stávající oplocený areál nachází na následujících pozemcích v k.ú.
Staré Čívice:
Číslo parcely
359
360
361
362
363
364
693/34
716/20
716/28
716/51
716/54
716/55
760/12
1214/2
1214/3
1214/4
1214/5
1214/7
Celkem

2

Výměra (m )
1 054
12 995
990
3 061
73
46
117
18 986
86 694
7 106
997
5 110
142
142
210
3 210
75
152
141 160

Využití pozemku
Jiná plocha
Jiná plocha
Jiná plocha
Jiná plocha
Jiná plocha
Jiná plocha
Jiná plocha
Ostatní komunikace
Ostatní komunikace
Ostatní komunikace
Ostatní komunikace
Ostatní komunikace

Druh pozemku
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha

Veškeré výše uvedené pozemky jsou ve vlastnictví oznamovatele.
Jak je z výpisu zřejmé, výstavba skladové haly nevyžaduje zábor ZPF ani PUPFL.
Záměr bude realizován na pozemcích parcelních čísel 716/20 a 716/28. Na těchto
pozemcích vznikne:
§
§

Zastavěná plocha o rozloze 7 015 m2 (skladová hala a buňka vrátného)
Komunikace o rozloze 2 696 m2 (asfaltová komunikace, štěrková komunikace a
chodník ze zámkové dlažby).

Výstavba bude realizována na pozemcích, které sice byly vyjmuty ze ZPF a jsou dnes
zařazeny jako ostatní plocha, ale nebyla na nich provedena skrývka ornice. Hloubka
skrývky bude stanovena pedologickým průzkumem, nakládání se skrytou ornicí bude
prováděno dle rozhodnutí příslušného orgánu ochrany ZPF.
Se záměrem není spojen žádný trvalý ani dočasný zábor PUPFL.
Chráněná území a ochranná pásma
Zvláště chráněná území
Poloha záměru nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií
dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
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
podle § 45a zákona ve smyslu NV č. 132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích oblastí
podle § 45e tohoto zákona.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek,
případně chráněném území podle horního zákona.
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Ochranná pásma
Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody dle § 37 zákona číslo 114/1992
Sb. v platném znění nejsou polohou záměru dotčena, záměr se nenachází ani v
ochranném pásmu lesních porostů dle §14 zákona číslo 289/1995 Sb. v platném znění
(obojí 50 m „ze zákona“).
Záměr nezasahuje do žádné CHOPAV.
Obecně chráněné přírodní prvky
Záměr se nenachází v územní kolizi ani v kontaktu s obecně chráněnými přírodními
prvky (např. skladebné prvky ÚSES nebo významnými krajinnými prvky "ze zákona“),
území není registrovaným VKP podle § 6 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění. Výtok
srážkových vod do Podolského potoka zůstane beze změn.
Ostatní ochranná pásma
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 TELECOM, 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

u elektrických stanic
Ø u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od oplocení nebo od vnějšího
líce obvodového zdiva,
Ø u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň
nízkého napětí - 7 m,
Ø 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,
Ø u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění
Ø 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.
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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

ü

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

Dne 3.6.1998 podala Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice návrh na
vydání rozhodnutí o ochranném hlukovém pásmu letiště Pardubice na pozemcích
v následujících katastrálních územích: Mnětice, Hostovice, Černá za Bory, Drozdice,
Nemošice, Pardubice, Dražkovice, Nové Jesenčany, Staré Jesenčany, Třebosice,
Starý Máteřov, Popkovice, Staré Čívice, Barchov, Bezděkov, Lány na Důlku, Valy u
Přelouče, Veselí, Choltice, Tuněchody. Územní rozhodnutí o ochranném pásmu letiště
Pardubice na výše uvedených katastrech bylo vydáno de 9.9.1998 pod č.j. ÚSO
975/98/Chu.
B.II.2. Voda
Stávající stav

Jediným zdrojem vody v areálu PASCZ jsou dodávky pitné vody z veřejné vodovodní
sítě VaK Pardubice. Vodovodní přípojka do průmyslové zóny je dimenzována na
kapacitu až 30 l/s. Pitná voda se odebírá na základě smlouvy č. 2002014124 ze dne
9.6.2206 mezi odběratelem a dodavatelem vody. Dle této smlouvy odběr pitné vody
není množstevně omezen.
Dle podkladů z původní projektové dokumentace stavby se očekávala spotřeba pitné
vody ve výši 295 m3/den, cca 107 000 m3/rok.
Hlavní spotřeba pitné vody je v sociálním zařízení zaměstnanců společnosti. Dílčí
spotřeby vody vykazuje výdejna jídel, doplňování cirkulačního okruhu chladící vody a
úpravna vody, kde se upravuje potřebné množství vody pro kotelnu (odluhy kotlů) a
pro klimatizaci (vlhčení vzduchu). V samostatném výrobním procesu je spotřeba vody
prakticky nulová.
Dle podkladů od oznamovatele je skutečná spotřeba podstatně nižší než uváděná
projektovaná spotřeba. V roce 2006 bylo odebráno 18 251 m3.
Chladící voda

Potřeba chladící vody je pouze v klimatizacích, kde slouží jako zdroj chladu. Využití
chladící vody v technologickém procesu je zcela zanedbatelné. Pro přípravu chladící
vody se používá typová chladící jednotka s chladící věží na kterou navazuje cirkulační
okruh chladící vody.
Výstavba

Spotřeba vody v etapě výstavby bude upřesněna v prováděcích projektech stavby,
technické řešení záměru nevyžaduje významnou spotřebu vody. Potřebné množství
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pitné vody pro pracovníky výstavby a průmyslové vody pro vlastní proces výstavby lze
odebírat ze stávajících rozvodů.
Cílový stav

Způsob zásobování areálu pitnou vodou se nezmění. Vlastní provoz skladové haly
nevyžaduje napojení na pitnou vodu. Přípojka pitné vody bude zavedena pouze do
nově budovaného sociálního zázemí pracovníků skladu. Obsluhu skladové haly budou
zajišťovat stávající pracovníci skladu Černá za Bory, kteří budou převedeni do
výrobního závodu. Jedná se o 36 pracovníků.
Výpočet spotřeby vody pro sociální účely je odvozen z přílohy 12 vyhlášky číslo
428/2001 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a to ve výši:
-

30 m3/rok pro výrobního pracovníka
16 m3/rok pro THP

Při předpokládaném převodu 36 zaměstnanců (30 dělníků + 6 THP) je roční spotřeba
vody pro sociální účely uvedena v následující tabulce:
Činnost
Dělníci
THP
CELKEM

Počet pracovníků
30
6
36

3

Roční spotřeba (m /rok)
900
96
996

Dle sdělení oznamovatele je kapacita přípojky pitné vody postačující.

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Výstavba

Pro výstavbu hodnoceného záměru se předpokládá použití běžných stavebních
surovin, materiálů a výrobků, jako je písek, štěrk, cement, vápno, beton, malta, zdící
materiály, panely, ocelové profily a konstrukce, izolační materiály, elektroinstalační a
zdravotechnické materiály a výrobky, dveře, okna, dlažby apod. Upřesnění sortimentu
a množství jednotlivých druhů bude provedeno v prováděcích projektech stavby.
Vzhledem ke střednímu rozsahu stavebních prací a technologického zařízení,
neovlivňuje absence těchto údajů závěry oznámení v části posuzování vlivů výstavby
na životní prostředí.
Proces výstavby nevyžaduje nové energetické zdroje. Potřebné množství energií bude
odebíráno ze stávajících rozvodů.
Stávající stav
Suroviny a výrobky

Pro výrobu jednoho autorádia se používá několik stovek drobných součástek. Při
maximální denní výrobě 10 000 ks autorádií při průměrné hmotnosti 2,5 kg/autoradio
se denně spotřebuje 25 tun součástek.
Kromě těchto součástek se při výrobě autorádií používají další suroviny a přípravky.
Jejich roční spotřeba dle skutečnosti roku 2006 je uvedena v tabulce:
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Surovina
EC-19S-7
ECO SOLDER M708
Electronic wire ISO-TIN SnPb
Isopropanol
MultiEx A12
RMA 012 FLP
RTV162Q
TLF-801-17
ULF 300 VZ 3
Vigon SC 202

Specifikace
Směs organických látek v isopropylalkoholu
Slitina cínu s nízkým obsahem stříbra
Slitina cínu a olova
Isopropylalkohol
Čistič – směs alkylglykoletherů, zásad, polyvalentních
alkoholů a maskovacích činidel
Pájecí pasta s obsahem olova
Směs polydimetylsiloxanů a plniv se síťovaným činidlem
Bezolovnatá pájecí pasta
Propan-2-ol/Izopropanol
Směs alkoxypropanolů

Množství (tun/rok)
1,054
4,560
17,325
12,500
0,421
2,450
0,199
0,780
4,515
0,541

Prakticky veškeré tyto vstupní suroviny se skladují ve skladech výrobního závodu.
Uskladňování ve skladu Černá za Bory je zcela výjimečné.
Jak již bylo uvedeno, výrobky se ukládají do plastových přepravních boxů. Do jednoho
boxu se v průměru vkládají 3 výrobky, tyto boxy jsou vratné. V průměru to znamená,
že každý den se do závodu vrací cca 3 300 ks plastových boxů. Vzhledem
k nedostatečným skladovacím kapacitám ve výrobním závodě se v průměru cca 50 %
těchto boxů nejprve převáží k uskladnění do skladu Černá za Bory, odkud se následně
dle požadavků výroby opětovně převáží do výrobního závodu.
Veškeré výrobky se z výrobního závodu odváží v plastových boxech uložených na
paletách do skladu Černá za Bory. Z tohoto skladu se v současné době provádí
veškerá expedice výrobků k odběratelům.
Energie
Elektrická energie

Rozvodna vysokého napětí podnikové trafostanice je napojena z kabelového vedení
rozvodných závodů VČE. Vedení má přenosovou schopnost 20 MW. Přívod do
podnikové trafostanice je veden kabely uloženými v zemi.
Celkový instalovaný výkon je cca 6,14 MW, maximální hodinový odběr je cca 4 MW.
Rozvodna vysokého napětí a trafostanice jsou umístěny v SO 03. V trafostanici jsou
osazeny 4 vzduchem chlazené transformátory TRIHEL 35/0,4 kV o výkonu 4 x 1600
kVA. Z těchto transformátorů jsou napájeny jednotlivé úsekové rozvaděče.
Skutečná roční spotřeba elektrické energie v roce 2006 byla cca 8 000 MWh.
Tlakový vzduch

Dodávky tlakového vzduchu 0,5 MPa jsou zajišťovány z centrálního rozvodu
napojeného na kompresorovnu, která je situována v SO 04. V kompresorovně jsou
osazeny 2 vzduchem chlazené šroubové kompresory o výkonu 160 m3/min.
Zemní plyn

Do areálu je zavedena přípojka zemního plynu. Odběr zemního plynu se provádí
v souladu se smlouvou mezi VČP Pardubice a odběratelem. Dle této smlouvy je
sjednán odběr zemního plynu ve výši cca 5 000 000 m3/rok, skutečný odběr v roce
2006 byl cca 450 000 m3.
Zdrojem tepla pro teplovodní i teplovzdušné vytápění objektů je kotelna ve které jsou
osazeny tři kotle YGNIS AG ST 1740 na zemní plyn o instalovaném tepelném výkonu
3 x 1,74 MW.
Pro ohřev TUV jsou osazeny tři kotle QUANTUM typ Q7-80-500 o instalovaném
výkonu 3 x 146 kW
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Pro provoz klimatizace jsou instalovány dva vyvíječe páry LOOS s instalovaným
tepelným 2 x 200 kW.
Ve výrobním procesu nedochází ke spotřebě zemního plynu.
Cílový stav
Suroviny a výrobky

Výstavba skladové haly nemá vliv na kapacitu výroby, kapacita výroby se tak realizací
hodnoceného záměru nezvyšuje. Množství dovážených surovin, počty plastových
boxů a výrobků se taktéž nemění.
Výstavbou skladové haly v areálu výrobního závodu se zvýší podstatným způsobem
stávající nedostatečné skladovací kapacity a tím bude umožněno zrušit stávající
externí sklad v Černé za Bory.
Energie

Provoz výrobního závodu po realizaci hodnoceného záměru nevyžaduje zavedení
nových energetických zdrojů.
Elektrická energie

Z hlediska spotřeby elektrické energie se předpokládá navýšení ročního odběru o cca
500 MWh. Kapacita stávající trafostanice je dostačující. V rozvaděči vn nebudou
prováděny žádné úpravy. Stávající transformátory mají dostatečnou rezervu pro
navýšení spotřeby. Z rozvodny nn bude položeno zemní kabelové vedení do hlavního
rozvaděče přístavby. Z tohoto rozvaděče budou připojeny čtyři rozvaděče osvětlení a
dva rozvaděče vzduchotechniky a jeden rozvaděč pro pomocné odběry.
Zemní plyn

Vytápění nové skladové haly bude zajištěno ze stávající kotelny. Předpokládané
zvýšení spotřeby zemního plynu bude cca o 158 000 m3/rok. Celkový výsledná
spotřeba zemního plynu tak bude činit cca 608 000 m3/rok.
Kapacita přípojky zemního plynu je dostatečná, záměr nevyžaduje rozšíření rozvodu
zemního plynu. Do nové skladové haly bude pouze zaveden cirkulační okruh teplé
vody ze stávající kotelny.
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Stávající stav

Areál společnosti PASCZ je dostupný ze silnice I třídy č.2 Pardubice – Přelouč
s následným odbočením na komunikaci vedoucí do průmyslové zóny. Tato
komunikace je společná i pro další subjekty, které jsou situovány v průmyslové zóně.
Do průmyslové zóny zajíždí i linky městské hromadné dopravy.
Pro osobní vozidla zaměstnanců a návštěv jsou vybudována dvě parkoviště
s kapacitou 328 a 20 stání.
Stávající model dopravy

Stávající dopravní obslužnost areálu PASCZ byla stanovena technickým odhadem
provozovatele na základě dlouhodobého provozu. V současné době vyrábí firma
PANASONIC cca 8000 – 9000 ks autorádií denně. Měsíční produkce dosahuje cca
160 000 – 180 000 ks. Následující model vychází z denní produkce 10 000 ks, tj. je na
straně bezpečnosti a zahrnuje i případné další navýšení výroby až na cca 220 000
ks/měsíc.
Vzhledem k velmi širokému sortimentu vyráběných rádií a různým druhům vratných
přepravních obalů zadal oznamovatel následující průměrné hodnoty:
Ø Průměrná váha autorádia – 2,5 kg
Ø Průměrný počet autorádií ukládaných do 1 vratného obalu – 3 ks
Převažující objem dopravy z výrobního závodu Panasonic je směrován po silnici I/2 ve
směru přes Staré Čívice a Popkovice k nadjezdu u Parama, kde dochází k dělení
dopravy do dalších směrů. Směrem na Přelouč je intenzita dopravy významně nižší,
tímto směrem je vedena doprava zejména do TPCA Kolín a na skládku Marius
Pedersen ve Chvaleticích. Pro potřeby tohoto modelu se uvažuje dle podkladů
oznamovatele poměr 80% ve směru na Pardubice a 20% ve směru na Přelouč.
Nákladní doprava spojená s provozem PASCZ je provozována převážně v denní
době, pouze malá část dopravy mezi výrobním závodem a skladem Černá za Bory
může zasahovat do noční doby (poslední odjezdy, první příjezdy). Osobní doprava
zaměstnanců odpovídá převážně dvousměnnému provozu, část příjezdů pracovníků
ranní směny a odjezdy z odpolední směny zasahují opět do noční doby.
V současné době je vzhledem k nedostatečným skladovým prostorám ve výrobním
závodě provozován i externí sklad v Černé za Bory přes který je expedován veškerý
objem výroby a dále tento sklad slouží i pro krátkodobé uskladnění vratných obalů
přijatých od odběratelů, tyto obaly se dle potřeby následně převáží do výrobního
závodu.
Z hlediska skladby nákladních vozidel je třeba uvést, že v dopravní obslužnosti firmy
se téměř nevyskytuje kamionová doprava. Pokud je uváděna doprava TNA jedná se o
TNA nízké hmotnosti (obvykle 5 nebo 7,5 tuny).
Stávající dopravní obslužnost firmy PANASONIC lze rozdělit do dvou částí:
v Dopravní obslužnost výrobního závodu
v Dopravní obslužnost skladu v Černá za Bory
Dopravní obslužnost výrobního závodu

Stávající dopravní obslužnost výrobního závodu lze rozdělit do následujících částí:
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§
§
§
§
§

Příjem surovin
Příjem vratných obalů
Expedice vratných obalů do skladu Černá za Bory
Expedice výrobků do Černé za Bory
Doprava zaměstnanců a návštěv

Příjem surovin

Pro výrobu 10 000 autorádií denně o průměrné hmotnosti 2,5 kg/kus je nutné dovézt
minimálně 25 tun vstupních surovin, převážně součástek. Vzhledem k počtu a velikosti
součástek převažuje v této oblasti dovoz LNA a dodávkovými OA.
Kromě těchto dílů se dováží dle potřeby další spotřební suroviny, nevratný obalový
materiál, hotová jídla pro zaměstnance, provádí údržba a opravy strojního zařízení
externími firmami a zajišťuje se i odvoz odpadů.
Dle dlouhodobých statistik je průměrná denní obslužnost pro tuto činnost uvedena
v tabulce:
Vozidlo
TNA
LNA
OA - dodávka

Denní příjezdy
4
10
15

Měsíční příjezdy
88
220
330

Příjem vratných obalů

Veškeré výrobky se ukládají do speciálních plastových obalů (krabic), které jsou
vratné. Prakticky každý odběratel je zařízen na svůj druh obalu, pro každý výrobek
existuje jiný výlisek plastového obalu. Počet autorádií uložených do obalu je různý,
v průměru lze uvažovat 3 výrobky do jednoho obalu.
Za předpokladu průměrného dne, kdy se expeduje a přijímá stejné množství obalů,
vrátí odběratelé průměrně denně cca 3 300 ks plastových obalů. Vzhledem
k značnému počtu odběratelů (jak velkoodběratelů, tak i maloodběratelů) mohou být
počty a velikosti vozidel značně rozdílné. V těchto případech nelze přihlížet k tonáži
vozidla a jeho plnému využití. Vozidla odběratelů obvykle v rámci jízdy nakládají nebo
vykládají u dalších firem, nezanedbatelné je i zpětné vytížení těchto vozidel výrobky ze
skladu Černá za Bory.
Pro průměrný den je pro příjem vratných obalů uvažována následující dopravní
obslužnost:
Vozidlo
TNA
LNA
OA - dodávka

Denní příjezdy
2
20
20

Měsíční příjezdy
44
440
440

Poznámka
V průměru 400 obalů/vozidlo
V průměru 100 obalů/vozidlo
V průměru 25 obalů/vozidlo

Expedice vratných obalů do skladu Černá za Bory

Veškerá vozidla s vratnými obaly přijíždí vždy do výrobního závodu, kde se provede
evidence dovezených obalů. Další postup je opět velmi proměnný a závisí na celé
řadě aspektů jako jsou:
§ zda je ve výrobním závodě volná skladovací kapacita
§ zda budou vracené plastové obaly v nejbližší době opět použity ve výrobě
§ zda vozidlo bude zpětně vytíženo ze skladu v Černá za Bory apod.
Pro účely tohoto modelu je pro další dopravu vratných obalů uvažováno dle podkladů
oznamovatele s tím, že cca 50% obalů se vyloží ve výrobním závodě a 50% se
převáží do skladu Černá za Bory. Vozidla přes Černou za Bory jsou v převážné míře
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zpětně vytížena výrobky. Vyvolané odjezdy vozidel ve směru na sklad Černá za Bory
jsou uvedeny v tabulce:
Vozidlo
TNA
LNA
OA - dodávka

Denní příjezdy
1
10
10

Měsíční příjezdy
22
220
220

Poznámka
V průměru 400 obalů/vozidlo
V průměru 100 obalů/vozidlo
V průměru 25 obalů/vozidlo

Z hlediska pohybů vozidel na silnici I/2 není tato doprava uvažována, protože
odjezdová trasa převážné části vozidel, které do výrobního závodu dovezly a vyložily
vratné obaly je z hlediska průjezdu přes Staré Čívice, Popkovice k nadjezdu Paramo
shodná s vozidly, které následně zajíždí do skladu Černá za Bory.
Expedice výrobků do Černé za Bory

V současné době se veškeré výrobky expedují přes sklad Černá za Bory. Tato
přeprava je převážně zajišťována LNA. Pro převoz výrobků do skladu Černá za Bory je
uvažována následující dopravní obslužnost:
Vozidlo
LNA

Denní příjezdy
24

Měsíční příjezdy
528

Poznámka
v prům. 9,3 palet na vozidlo, tj. 140 obalů na vozidlo, tj. 420 výrobků na vozidlo

Tato vozidla jsou dle potřeby zpětně vytěžována plastovými obaly. Individuální zpětná
doprava plastových obalů ze skladu Černá za Bory do výrobního závodu není
v modelu dopravy uvažována.
Osobní doprava zaměstnanců a návštěv

V současné době je zaměstnáno ve firmě PANASONIC cca 1290 pracovníků.
Převážná část pracovníků využívá k dopravě do a ze zaměstnání pravidelné spoje
MHD, v letních měsících je rozšířena i kolová doprava.
Dle statistik vytížení parkoviště pro OA (parking pro zaměstnance + parking pro vedení
společnosti a návštěvy) je průměrné vytížení uvedeno v tabulce:
Vozidlo
OA

Denní příjezdy
600

Měsíční příjezdy
13 200

Poznámka
-

Sumarizace stávající dopravní obslužnosti výrobního závodu PANASONIC, vyjádřená
v denních příjezdech vozidel je uvedena v tabulce:
Činnost
Příjem surovin
Příjem vratných obalů
Expedice výrobků
Osobní doprava
CELEKM

TNA
4
2
0
0
6

LNA
10
20
24
0
54

OA
15
20
0
600
635

Pozn.: pohyby vozidel budou dvojnásobné (příjezd + odjezd).
Dopravní obslužnost skladu v Černá za Bory

Stávající dopravní obslužnost skladu Černá za Bory lze rozdělit do následujících částí:
§
§
§
§
§

Dovoz plastových obalů
Dovoz výrobků
Odvoz plastových obalů
Expedice výrobků
Doprava zaměstnanců a návštěv

Dovoz plastových obalů

Dovoz plastových obalů je shodný s dopravní obslužností odvozu plastových obalů
z výrobního závodu, tj.:
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Vozidlo
TNA
LNA
OA - dodávka

Denní příjezdy
1
10
10

Měsíční příjezdy
22
220
220

Poznámka
V průměru 400 obalů/vozidlo
V průměru 100 obalů/vozidlo
V průměru 25 obalů/vozidlo

Dovoz výrobků

Dovoz výrobků je shodný s dopravní obslužností odvozu výrobků z výrobního závodu,
to je:
Vozidlo
LNA

Denní příjezdy
24

Měsíční příjezdy
528

Poznámka
V prům. 9,3 palet na vozidlo, tj. 140 obalů na vozidlo, tj. 420 výrobků na vozidlo

Odvoz plastových obalů

Pro odvoz plastových obalů ze skladu Černá za Bory do výrobního závodu se využívá
zpětné vytížení vozidel, které z výrobního závodu do skladu v Černá za Bory dováží
výrobky. Samostatná zpětná doprava plastových obalů ze skladu Černá za Bory do
výrobního závodu není v modelu dopravy uvažována.
Expedice výrobků

Ze skladu Černá za Bory se provádí veškerá expedice výrobků. Vzhledem
k rozsáhlému počtu odběratelů a operativnímu systému zásobování převažuje i zde
doprava menšími vozidly. Dle dlouhodobých statistik vozidel při průjezdu vrátnicí
skladem je dopravní obslužnost uvedena v tabulce:
Vozidlo
TNA
LNA
OA - dodávka

Denní příjezdy
2
20
20

Měsíční příjezdy
44
440
440

Poznámka
V průměru 400 obalů/vozidlo
V průměru 100 obalů/vozidlo
V průměru 25 obalů/vozidlo

Cca 50% těchto vozidel zároveň dováží do skladu plastové obaly a tato vozidla jsou
obsažena v bilancí dovozu plastových obalů.
Doprava zaměstnanců a návštěv

V současné době je zaměstnáno ve skladu Černá za Bory cca 36 pracovníků.
Převážná část pracovníků využívá k dopravě do a ze zaměstnání pravidelné spoje
MHD, v letních měsících je rozšířena i kolová doprava. Dle statistik vytížení parkoviště
pro OA je průměrné vytížení uvedeno v tabulce:
Vozidlo
OA

Denní příjezdy
12

Měsíční příjezdy
264

Poznámka
-

Sumarizace stávající dopravní obslužnosti skladu Černá za Bory, vyjádřená v denních
příjezdech vozidel je uvedena v tabulce:
Činnost
Dovoz výrobků
Expedice výrobků
Osobní doprava
CELEKM

TNA
0
2
0
2

LNA
24
20
0
44

OA
0
20
12
32

Pohyby vozidel budou dvojnásobné (příjezd + odjezd).
Sklad v Černé za Bory bude pro potřeby firmy PANASONIC po realizaci záměru
zrušen, zrušením skladu zanikne i výše uvedená dopravní obslužnost.
Výstavba

Areál společnosti PASCZ je napojen na stávající silniční síť, na kterou navazují i
stávající komunikace uvnitř areálu. Realizace záměru nevyžaduje rozšíření nebo
úpravy veřejných komunikací.
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Předpokládaný rozsah stavebních prací je relativně malý a vyvolané nároky na
dopravu budou nízké. Upřesnění může být provedeno v rámci prováděcích projektů,
kdy budou vybráni dodavatelé jednotlivých celků a bude zpracován projekt organizace
výstavby. Z hlediska prováděného hodnocení se však bude jednat o zcela malý a
nevýznamný vliv.
Dle podkladů z rozpracovaného projektu pro územní řízení bude převážná část
výkopové zeminy využita pro terénní úpravy v areálu PASCZ.
Cílový stav

V cílovém stavu dojde ke zrušení skladu Černá za Bory a veškerá dopravní obslužnost
bude souviset s obsluhou výrobního závodu. Tím dojde k odstranění převozu části
plastových obalů a převozu výrobků do skladu Černá za Bory. Veškeré plastové obaly
budou skladovány v nové hale výrobního závodu, stejně tak jako veškeré výrobky.
Navyšování výrobní kapacity v rámci hodnoceného záměru není uvažováno, bilance
dopravy je vztažena shodně jako ve stávajícím stavu na výrobu 10 000 autorádií/den.
Cílový model dopravy

V cílovém stavu lze dopravní obslužnost výrobního závodu rozdělit do následujících
částí:
§
§
§
§

Příjem surovin
Příjem vratných obalů
Expedice výrobků
Doprava zaměstnanců a návštěv

Příjem surovin

Množství přijímaných surovin se nemění - model dopravní obslužnosti je zcela shodný
jako pro stávající stav. Pro výrobu 10 000 autorádií denně o průměrné hmotnosti 2,5
kg/kus je nutné dovézt minimálně 25 tun vstupních surovin, převážně součástek.
Vzhledem k počtu a velikosti součástek převažuje v této oblasti dovoz LNA a
dodávkovými OA.
Kromě těchto dílů se dováží dle potřeby další spotřební suroviny, nevratný obalový
materiál, hotová jídla pro zaměstnance, provádí údržba a opravy strojního zařízení
externími firmami a zajišťuje se i odvoz odpadů.
Dle dlouhodobých statistik je průměrná denní obslužnost pro tuto činnost uvedena
v tabulce:
Vozidlo
TNA
LNA
OA - dodávka

Denní příjezdy
4
10
15

Měsíční příjezdy
88
220
330

Příjem vratných obalů

Veškeré dovezené plastové obaly budou ve výrobním závodě i vyloženy. Převoz
plastových obalů do skaldu Černá za Bory odpadne. V rámci modelu je ponechána
stávající dopravní obslužnost jako ve stávajícím stavu – příjem vratných obalů:
Vozidlo
TNA
LNA
OA - dodávka

Denní příjezdy
2
20
20

Měsíční příjezdy
44
440
440

Poznámka
V průměru 400 obalů/vozidlo
V průměru 100 obalů/vozidlo
V průměru 25 obalů/vozidlo

Cca 50% těchto vozidel (shodně se stávajícím stavem) bude zpětně vytíženo odvozem
výrobků.
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Expedice výrobků

Z výrobního závodu bude prováděna veškerá expedice výrobků. Pro účely tohoto
modelu je převzata shodná dopravní obslužnost, která je ve stávajícím stavu spojena
s expedicí výrobků ze skladu Černá za Bory.
Vozidlo
TNA
LNA
OA - dodávka

Denní příjezdy
2
20
20

Měsíční příjezdy
44
440
440

Poznámka
V průměru 400 obalů/vozidlo
V průměru 100 obalů/vozidlo
V průměru 25 obalů/vozidlo

Cca 50% těchto vozidel zároveň dováží do skladu plastové obaly a tato vozidla jsou
obsažena v bilancí dovozu plastových obalů.
Příjezdy vozidel, které budou pouze nakládat výrobky jsou uvedeny v tabulce:
Vozidlo
TNA
LNA
OA - dodávka

Denní příjezdy
1
10
10

Měsíční příjezdy
22
220
220

Poznámka
V průměru 400 obalů/vozidlo
V průměru 100 obalů/vozidlo
V průměru 25 obalů/vozidlo

Osobní doprava zaměstnanců a návštěv

Způsob osobní dopravy zaměstnanců se nezmění. Do výrobního závodu bude
převedeno stávajících cca 36 pracovníků ze skladu Černá za Bory. Navýšení osobní
dopravy je uvažováno ve stejné výši jako je současná intenzita osobní dopravy ve
skladě Černá za Bory – 12 OA/den.
Vozidlo
OA

Denní příjezdy
612

Měsíční příjezdy
13 464

Poznámka
-

Sumarizace cílové dopravní obslužnosti výrobního závodu PANASONIC, vyjádřená
v denních příjezdech vozidel je uvedena v tabulce:
Činnost
Příjem surovin
Příjem vratných obalů
Expedice výrobků
Osobní doprava
CELEKM

TNA
4
2
1
0
7

LNA
10
20
10
0
40

OA
15
20
10
612
657

Pohyby vozidel budou dvojnásobné (příjezd + odjezd).
Stávající následné rozložení dopravy se nezmění – cca 20% směr Přelouč, cca 80%
směr Pardubice.
Jak je z provedené bilance dopravy zřejmé, jsou změny vyvolané realizací záměru
v oblasti Starých Čívic a Popkovic minimální a vyčíslené kladné nebo záporné změny
v pohybech jednotlivých druhů vozidel v průběhu průměrného dne ve spojitosti
s intenzitou dopravy na silnici I/2 a možným výkyvům v dopravní obslužnosti výrobního
závodu PANASONIC zcela neměřitelné. Podstatná je však skutečnost, že na základě
uvedeného modelu dopravy nedojde zejména v hlukem nejzatíženějších Starých
Čívicích k navýšení dopravy, které by se mohlo projevit ve vztahu k obytné zástavbě.
Na straně druhé dojde zrušením skladu v Černé za Bory k úplnému zrušení příspěvku
dopravy firmy PANASONIC v této oblasti, včetně snížení průjezdů přes město
Pardubice, což lze z hlediska celkové dopravní zátěže ve městě, zejména v oblasti
nevyhovujícího dopravního napojení průmyslové zóny v Černé za Bory považovat za
příznivé řešení.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Stávající stav
Energetické bodové zdroje znečišťování ovzduší

Zdrojem tepla pro teplovodní i teplovzdušné vytápění objektů je kotelna ve které jsou
osazeny tři kotle na zemní plyn o instalovaném tepelném výkonu 3 x 1,74 MW.
Celková spotřeba zemního plynu na kotelně v roce 2006 byla 73 700 m3. Spaliny jsou
odváděny společným komínem do ovzduší.
Hmotnostní toky znečišťujících látek ve spalinách z kotelny jsou vyčísleny v následující
tabulce na základě uvedené spotřeby zemního plynu a emisních faktorů dle přílohy
č.5 bývalého nařízení vlády č. 352/2002 Sb.
Znečišťující látka
TZL
SO2
NOx
CO
CxHy

6

Emisní faktor (kg/10 ZP)
20
9,6
1920
320
64

Hmotnostní tok (kg/rok)
1,47
0,71
141,50
23,58
4,72

Pro ohřev TUV jsou osazeny tři kotle na zemní plyn o instalovaném výkonu 3 x 146
kW. Celková spotřeba zemního plynu na těchto kotlích v roce 2006 byla 32 481 m3.
Spaliny jsou odváděny společným komínem do ovzduší.
Hmotnostní toky znečišťujících látek ve spalinách z kotlů na přípravu TUV jsou
vyčísleny v následující tabulce na základě uvedené spotřeby zemního plynu a
emisních faktorů dle přílohy č.5 bývalého nařízení vlády č. 352/2002 Sb.
Znečišťující látka
TZL
SO2
NOx
CO
CxHy

6

Emisní faktor (kg/10 ZP)
20
9,6
1920
320
64

Hmotnostní tok (kg/rok)
0,65
0,31
62,36
10,39
2,08

Pro provoz klimatizace jsou instalovány dva vyvíječe páry s instalovaným tepelným
výkonem 2 x 220 kW. Celková spotřeba zemního plynu na kotelně v roce 2006 byla
362 796 m3. Spaliny jsou odváděny společným komínem do ovzduší.
Hmotnostní toky znečišťujících látek ve spalinách z kotelny jsou vyčísleny v následující
tabulce na základě uvedené spotřeby zemního plynu a emisních faktorů dle přílohy
č.5 bývalého nařízení vlády č. 352/2002 Sb.
Znečišťující látka
TZL
SO2
NOx
CO
CxHy

6

Emisní faktor (kg/10 ZP)
20
9,6
1920
320
64

Hmotnostní tok (kg/rok)
7,26
3,48
696,57
116,09
23,22

Technologické zdroje znečišťování ovzduší

Technologickým zdrojem emisí jsou sázecí a pájecí automaty. Zdrojem emisí je
izopropanol, který se uvolňuje při pájení osazovaných součástek do základní desky
s plošnými spoji (viz kapitola B.I.6.).
Dle rozhodnutí ČIŽP OI Hradec Králové ze dne 4.4.2007 a následného rozhodnutí
OŽPZ Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 31.5.2007 se jedná o střední zdroj
znečišťování ovzduší se stanoveným obecným emisním limitem pro alkylalkoholy.
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Autorizované měření emisí z technologických zdrojů provedla 21.12.2006 firma
EMPLA Hradec Králové. Měřící místo č.1 bylo osazeno na výduchu od tzv. PCB linky,
měřící místo č.2 bylo osazeno na výduchu od tzv. INSERT linky.
Výsledky z autorizovaného měření emisí jsou uvedeny v následujících dvou tabulkách:
Měřící místo č.1 – PCB linka
Znečišťující látka
TZL
Pb
Sn
TOC

3

Hmotnostní tok (g/hod)
1,935
<0,037
<0,039
1231,914

3

Hmotnostní tok (g/hod)
<1,489
<0,035
<0,035
273,934

Průměrná koncentrace (mg/m )
0,11
<0,0021
<0,0022
70,015

Měřící místo č.2 – INSERT linka
Znečišťující látka
TZL
Pb
Sn
TOC

Průměrná koncentrace (mg/m )
<0,08
<0,0019
<0,0019
14,715

Dle údajů z provozní evidence za rok 2006 byl roční hmotnostní tok emisí TOC z linky
INSERT 2,648 tun/rok, hmotnostní tok emisí TOC z linky PCB byl 11,912. Celkový
hmotnostní tok TOC byl 14,56 tun/rok.
Provozovatel zpracovává každoročně v souladu s legislativou v ochraně ovzduší
oznámení o výpočtu poplatků za znečišťování ovzduší.
Liniové zdroje znečišťování ovzduší

Použité emisní faktory
Pro vyhodnocení bilance emisí souvisejících s dopravou bylo pracováno s emisními
faktory pro rok 2007 pro stávající stav a pro rok 2009 pro cílový stav. V souladu s
novými legislativními opatřeními proto 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. Proto byly emisní faktory určeny pomocí programu MEFA v.02. Pro výpočet
emisních faktorů pro motorová vozidla je určen PC program MEFA v.02 (Mobilní
Emisní Faktory, verze 2002). Tento uživatelsky jednoduchý program umožňuje
výpočet univerzálních emisních faktorů (µg/km – g/km) pro všechny základní kategorie
vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i alternativními
plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na
hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových
vozidel. Program MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké spektrum
znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak i látky rizikové
pro lidské zdraví (aromatické a polyaromatické uhlovodíky, aldehydy). Zahrnuty jsou i
reaktivní organické sloučeniny, které představují hlavní prekurzory tvorby přízemního
ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny). Jedná se o následující sloučeniny:
Anorganické sloučeniny
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
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Program MEFA v. 02 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00
autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité
výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí
o této problematice. Při konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a
ověřených emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla
využita databáze HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“, která
představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové
republice Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím
dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků emisních
testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže
postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná se zejména o
nákladní vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou hmotností
vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku
v České republice a středoevropském regionu. Rovněž v případě organických látek,
které nejsou v emisích standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat potřebné
podklady pro vypracování matematických závislostí modelujících výsledné hodnoty
emisních faktorů v závislosti na jízdním režimu, kategorii motorového vozidla a druhu
použitého paliva. Na některé z prezentovaných emisních faktorů pro organické
sloučeniny (např. benzo(a)pyren, styren, 1,3-butadien) je proto nutné nahlížet jako na
kvalifikované odhady. Matematické vztahy pro výpočet emisních faktorů pro motorová
vozidla budou průběžně zpřesňovány v návaznosti na vývoj stavu poznání v této
problematice a následně bude upravován i program pro jejich výpočet. Pro určení
emisního parametru NOx, benzenu a PM10 skupin vozidel OA, LNA a TNA pomocí
programu MEFA byly použity následující parametry:
Typ vozidla
OA
LNA
TNA

Palivo
Benzin
Diesel
Diesel

Emisní úroveň
EURO 4
EURO 4
EURO 4

Rychlost (km/h):
50
50
50

Ve výpočtu použité emisní faktory pro rok 2007 a 2009 jsou sumarizovány
v následující tabulce:
Typ vozidla
OA
LNA
TNA
Typ vozidla
OA
LNA
TNA

Emisní
úroveň
EURO 4
EURO 4
EURO 4
Emisní
úroveň
EURO 4
EURO 4
EURO 4

ROK 2007
Rychlost
Emisní faktor (g/km)
(km/h):
NOx
Benzen
PM 10
50
0,1121
0,0019
0,0005
50
0,2354
0,0013
0,0287
50
1,4191
0,0075
0,0659
ROK 2009
Rychlost
Emisní faktor (g/km)
(km/h):
NOx
Benzen
PM 10
50
0,1157
0,0019
0,0005
50
0,2350
0,0013
0,0288
50
1,4191
0,0075
0,0659

Liniové zdroje jsou spojeny s dopravní obslužností PASCZ. Při bilancích hmotnostních
toků jednotlivých škodlivin spojených s dopravní obslužností zařízení je uvažováno
s následujícími přepravními nároky v oblasti komunikace I/2 a U Panasoniku:
Vozidlo
TNA
LNA
OA

Denní pohyby
12
108
1270

Roční pohyby
3 000
27 000
317 500

Odpovídající hmotnostní toky emisí jsou uvedeny v tabulce:
Komunikace
Příjezdová komunikace
Komunikace
Příjezdová komunikace

NOx
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
5.134E-06
0.1848194
PM 10
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
1.257E-07
0.0045254
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-1

t/km.rok
0.0462049
-1

t/km.rok
0.0011314

-1

g/m.s
7.343E-08

benzen
-1
kg/km.den
0.0026434

-1

t/km.rok
0.0006609
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V dalších částech města souvisí vyvolaná doprava s obslužností skladu v Černé za
Bory:
Vozidlo
TNA
LNA
OA

Denní pohyby
4
88
64

Roční pohyby
1 000
22 000
16 000

Odpovídající hmotnostní toky emisí jsou uvedeny v tabulce:
NOx
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
9.324E-07
0.033566
PM 10
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
7.837E-08
0.0028212

Komunikace
Příjezdová komunikace
Komunikace
Příjezdová komunikace

-1

t/km.rok
0.0083915

-1

g/m.s
7.389E-09

benzen
-1
kg/km.den
0.000266

-1

t/km.rok
0.0000665

-1

t/km.rok
0.0007053

Plošné zdroje znečišťování ovzduší

Za plošné zdroje jsou v rámci posuzovaného záměru uvažována parkoviště OA a
prostory nakládky a vykládky NA.
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště OA a nakládky a vykládky
nákladních automobilů byl pro volnoběh použit předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí
1 km. Na základě uvedeného předpokladu a při uvažovaných pohybech jednotlivých
druhů automobilů a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat následující hmotnostní
toky emisí při použití emisních faktorů pro rok 2007:
Areál firmy Panasonic:
-1

g.s
0.0010696

NOx
-1
kg.den
0.0924097

-1

t.rok
0.0231024

-1

g.s
1.53E-05

Benzen
-1
kg.den
0.0013217

-1

g.s
2.619E-05

-1

g.s
1.709E-05

t.rok
0.0003304

-1

PM 10
-1
kg.den
0.0022627

t.rok
0.0005657

PM 10
-1
kg.den
0.0014765

t.rok
0.0003691

-1

Skladový areál firmy Panasonic v Černé za Bory:
-1

g.s
0.0002107

NOx
-1
kg.den
0.0182021

-1

t.rok
0.0045505

-1

g.s
1.626E-06

Benzen
-1
kg.den
0.0001405

t.rok
3.513E-05

-1

-1

Výstavba

Bodové zdroje znečišťování ovzduší v etapě výstavby nevzniknou. Liniové zdroje
znečišťování ovzduší mohou být představovány provozem nákladní techniky při
provádění zemních prací, odvozu skryté ornice a při dovozu stavebního materiálu.
Vzhledem k tomu, že výstavba nebude vyžadovat rozsáhlejší zemní práce, nebude se
jednat o významné zvýšení provozu na okolních komunikacích. Převážná část
odtěžené zeminy bude využita při terénních úpravách v areálu.
Za dočasný plošný zdroj znečišťování ovzduší je možné považovat vlastní prostor
staveniště, který může být krátkodobým zdrojem sekundární prašnosti. Bilance emisí
z plošného zdroje je objektivně těžko kvantifikovatelná. Doporučení pro omezení emisí
z plošného zdroje jsou prezentovaná v příslušné části předkládaného oznámení.
Cílový stav
Bodové zdroje znečišťování ovzduší

Realizací záměru nevznikají nové bodové zdroje znečišťování ovzduší. Skladová hala
bude vytápěna typovými jednotkami SAHARA, které budou napojeny na rozvod TUV
ze stávající kotelny, kde se očekává zvýšení spotřeby zemního plynu o cca 158 000
m3/rok. (zvýší se hodinový výkon kotelny). Hmotnostní toky znečišťujících látek
odpovídající spalování výše uvedeného množství zemního plynu jsou vyčísleny na
základě emisních faktorů dle přílohy č.5 bývalého nařízení vlády č. 352/2002 Sb. v
následující tabulce, které lze považovat za navýšení oproti stávajícímu stavu:
34

Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Přístavba skladové haly PASCZ Pardubice – 2 etapa
6

Znečišťující látka
TZL
SO2
NOx
CO
CxHy

Emisní faktor (kg/10 ZP)
20
9,6
1920
320
64

Hmotnostní tok (kg/rok)
3,16
1,52
303,36
50,56
10,11

Pozn.: uvedené navýšení je posouzeno z hlediska imisní zátěže jako příspěvek
záměru, protože ostatní emise jsou zohledněny ve stávajícím měřeném pozadí
stanicemi AIM.
Celkové emise ze spalování zemního plynu o celkovém předpokládaném množství
608 000 m3/rok jsou potom sumarizovány v následující tabulce:
6

Znečišťující látka
TZL
SO2
NOx
CO
CxHy

Emisní faktor (kg/10 ZP)
20
9,6
1920
320
64

Hmotnostní tok (kg/rok)
12,16
5,84
1167,36
194,56
38,91

Liniové zdroje znečišťování ovzduší

Hmotnostní toky emisí z liniových zdrojů znečišťování odpovídají dopravní obslužnosti
areálu v cílovém stavu a emisním limitům pro rok 2009. Předpokládaná dopravní
obslužnost v cílovém stavu je uvedena v tabulce:
Vozidlo
TNA
LNA
OA

Denní pohyby
14
80
1 314

Roční pohyby
3 500
20 000
328 500

Odpovídající hmotnostní toky emisí jsou uvedeny v tabulce:
NOx
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
5.297E-06
0.1906972
PM 10
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
1.079E-07
0.0038836

Komunikace
Příjezdová komunikace
Komunikace
Příjezdová komunikace

-1

t/km.rok
0.0476743

-1

g/m.s
7.516E-08

benzen
-1
kg/km.den
0.0027056

-1

t/km.rok
0.0006764

-1

t/km.rok
0.0009709

V lokalitě Černá za Bory, jakož i na celém komunikačním systému města s výjimkou
silnice I/2 budou vyvolané pohyby nulové, tudíž i emise budou nulové.
Plošné zdroje znečišťování ovzduší

Za plošné zdroje jsou v rámci posuzovaného záměru uvažována parkoviště OA a
prostory nakládky a vykládky TNA. Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje
parkoviště OA a nakládky a vykládky nákladních automobilů byl pro volnoběh použit
předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu a
při uvažovaných pohybech jednotlivých druhů automobilů a době volnoběhu 30
sekund lze sumarizovat následující hmotnostní toky emisí při použití emisních faktorů
pro rok 2009:
Areál firmy Panasonic:
-1

g.s
0.0011036

NOx
-1
kg.den
0.0953486

-1

t.rok
0.0238372

-1

g.s
1.566E-05

Benzen
-1
kg.den
0.0013528

-1

t.rok
0.0003382

-1

g.s
2.247E-05

PM 10
-1
kg.den
0.0019418

-1

t.rok
0.0004855

Skladový areál firmy Panasonic v Černé za Bory bude zrušen. Emise z plošného
zdroje v této lokalitě tak nebudou vznikat.
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B.III.2. Odpadní vody
Stávající stav
Splaškové vody

Splaškové vody ze sociálních zařízení jsou odváděny splaškovou kanalizací. Do této
kanalizace jsou napojeny přes odlučovač tuků i odpadní vody z výdejny jídel.
Splašková kanalizace je zakončena v kontrolní šachtě, ze které jsou splaškové vody
přečerpávány do veřejného tlakového kanalizačního sběrače, který je zakončen BČOV
Pardubice. Množství splaškových vod odpovídá spotřebě pitné vody pro hygienické
účely. Provozovatel má uzavřenu smlouvu s provozovatelem kanalizace – VaK
Pardubice na vypouštění splaškových vod do městské kanalizace.
Technologické odpadní vody

Technologické odpadní vody nevznikají. Malé množství odpadních vod vzniká na
úpravně vody pro kotelnu a klimatizaci z provozu typové změkčovací stanice. Občas
se provádí i odluhy z kotlů a z cirkulačního okruhu chladící vody. Tyto odpadní vody
jsou napojeny na splaškovou kanalizaci. Vzhledem k tomu, že pro provoz změkčovací
stanice se používá pitná voda, je množství vypouštěných vod úměrné spotřebě pitné
vody.
Srážkové vody

Srážkové vody ze zpevněných ploch, kde nelze vyloučit kontaminaci ropnými látkami
jsou vedeny přes odlučovač ropných látek do retenční nádrže. Do retenční nádrže jsou
zaústěny i veškeré neznečištěné srážkové vody z ostatních zpevněných a
zastavěných ploch. Retenční nádrž má využitelný objem 460 m3. Z retenční nádrže se
srážkové vody přečerpávají do Podolského potoka. Maximální hodnota řízeného
odtoku je dána osazenými čerpadly – 2 x 30 l/s = 60 l/s. Provozovatelem retenční
nádrže je VaK Pardubice.
Souhlas k vypouštění srážkových vod z retence do Podolského potoka je součástí
vodoprávního rozhodnutí, které vydal OŽP Magistrátu města Pardubice pod č.j.
4489/02/CK/VOD dne 8.2.2002. Tímto rozhodnutím je povoleno vypouštění dešťových
vod z komunikací, parkovišť a zásobovacího dvora, čištěných v odlučovači ropných
látek do vod povrchových – vodního toku Podolský potok v říčním km 2,35, číslo
hydrologického pořadí 1-03-004-025 v množství 60 l/s a přípustným limitem znečištění
v ukazateli NEL maximálně 0,5 mg/l. Je stanovena povinnost zajistit 1x ročně
sledování hodnoty znečištění odpadní vody z prostého (bodového) vzorku vody
odebraného v odtokové šachtě odlučovače ropných látek. Oznamovatel doložil
následující rozbor odebraného vzorku vody:
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V následujících tabulkách je uvedena stávající roční bilance odváděných srážkových
vod, která vychází z údajů oznamovatele o stávající rozloze zastavěných, zpevněných
a nezpevněných ploch v areálu společnosti PASCZ, které jsou odváděny přes retenční
nádrž a z průměrného ročního úhrnu srážek v regionu ve výši cca 600 mm. Bilance
odvodu srážkových vod v době přívalových dešťů vychází z intenzity srážek ve výši
150 l/s.ha.
Tab.: Roční bilance množství srážkových vod:
2

Zastavěné a těžce propustné zpevněné plochy
Lehce propustné zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM

Plocha (m )
21 525
9 850
19 257
50 632
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Koeficient odtoku
0,9
0,4
0,05

3

Q (m /rok)
11 623
2 364
578
14 565
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Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů:
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM

Plocha (m )
21 525
9 850
19 257
50 632

Koeficient odtoku
0,9
0,4
0,05

3

Q (l/s)
290,6
59,1
14,4
364,1

Qr (m /15 minut)
261,5
53,2
13,0
327,7

Rozdíl mezi plochou uvedenou v tabulce (50 632 m2) a celkovou plochou areálu
uvedenou v kapitole B.II.1 tvoří původní pozemky, které nebyly doposud výstavbou
dotčeny a srážkové vody zde v převážné míře zasakují.
Výstavba

Produkce technologických odpadních vod v období výstavby se nepředpokládá.
Produkce splaškových odpadních vod bude upřesněna v prováděcích projektech,
vzhledem k rozsahu stavebních prací se však bude jednat o zcela nevýznamné
množství.
Cílový stav
Splaškové odpadní vody

Zvýšení objemu splaškových vod odtékajících z areálu společnosti PASCZ bude
úměrné zvýšené spotřebě pitné vody – cca 1 000 m3/rok. Splaškové vody z nových
sociálních zařízení budou napojeny na stávající kanalizaci splaškových vod. Způsob
odvodu srážkových vod přečerpáváním do městského kanalizačního sběrače se
nezmění.
Technologické odpadní vody

Provozem skladové haly nedochází k produkci technologických odpadních vod.
Srážkové vody

Realizací hodnoceného záměru vznikne 7 015 m2 zastavěných ploch a 2 696 m2
zpevněných ploch. Srážkové vody z komunikace se živičným povrchem budou
napojeny na stávající kanalizaci zaústěnou do odlučovače ropných látek a následně
do retence. Rovněž tak srážkové vody ze střechy skladové haly budou napojeny do
kanalizace srážkových vod zaústěné do retence.
Roční bilance nárůstu odváděných srážkových vod z těchto ploch při průměrném
ročního úhrnu srážek v regionu ve výši cca 600 mm a bilance odvodu srážkových vod
v době přívalových dešťů (intenzita srážek ve výši 150 l/s.ha) je uvedena v tabulkách:
Tab.: Roční bilance množství srážkových vod
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
CELKEM

Plocha (m )
7 015
2 696

Koeficient odtoku
0,9
0,7

3

Q (m /rok)
3 788
1 132
4 920

Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
CELKEM

Plocha (m )
7 015
2 696

Koeficient odtoku
0,9
0,7

Q (l/s)
94,7
28,3
123,0

3

Qr (m /15 minut)
85,2
25,5
110,7

Výstavbou hodnoceného záměru se zvýší objem srážkových vod v době 15
minutového přívalového deště ze stávajících 328 m3 na cca 439 m3, užitný objem
retence 460 m3 je vyhovující.
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B.III.3. Odpady
Stávající stav

Provozovatel nakládá s nebezpečnými odpady na základě souhlasu, který vydal OŽP
Magistrátu města Pardubic ve svém rozhodnutí č.j. OŽP/22181/07/BA ze dne
14.05.2007. Dle tohoto rozhodnutí je udělen souhlas pro nakládání s následujícími
druhy odpadů v kategorii „nebezpečný odpad“:
číslo odpadu
080317
080409
100811
120199
130208
130508
140603
140605
150102
150104
150107
150202
160213
160215
160303
160305
160506
161001
170409
200121
200133

název odpadu
Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky
Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 100810
Odpady jinak blíže neurčené (průmyslové smetky)
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Směsi odpadů z lapáků písku a z odlučovačů oleje
Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla
Plastové obaly (znečištěné škodlivinami)
Kovové obaly (znečištěné škodlivinami)
Skleněné obaly (znečištěné škodlivinami)
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedené pod čísly 160209 až 160212
Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení
Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky
Organické odpady obsahující nebezpečné látky
Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
Odpadní vody obsahující nebezpečné látky
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 160601,160602 nebo pod číslem 160603 a netříděné baterie a
akumulátory obsahující tyto baterie

Nakládání s odpady spočívá ve třídění, shromažďování a následném předání
oprávněné osobě k jejich dalšímu využití nebo odstranění.
Dle údajů z provozní evidence odpadů za rok 2006 je množství produkovaných
odpadů uvedeno v následující tabulce:
číslo odpadu
08 03 17
10 08 11
14 06 03
14 06 05
15 01 01
15 01 02
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 02 02
16 02 13
16 02 14
17 04 05
20 01 21
20 01 33
20 03 01

název odpadu
Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky
Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 08 10
Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
Kaly nebo pevné odpady obsahující rozpouštědla
Papírové a lepenkové obaly
Plastový obal znečištěný škodlivinami
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovový obal znečištěný škodlivinami
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených),
čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až
16 02 122
Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13
Železo a ocel
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16
06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
Směsný komunální odpad

kategorie
N
O/N
N
N
O
O/N
O
O
O/N

hmotnost (t)
0,142
10,828
0,140
2,105
881,400
1,127
147,576
111,968
0,170

N

8,124

N

0,080

O
O
N

25,441
12,120
0,853

N

0,006

O

189,754

Veškeré odpady jsou na základě smluvních vztahů předávány oprávněným osobám:
IČO, název provozovny, adresa provozovny, kód ORP (SOP), a IČZÚJ provozovny
42 19 49 20, Marius Pedersen a.s., Provozovna Pardubice, Pardubice, Doubravice 44, 5309, 555134
648 26 333, ESOKOVOŠROT s.r.o. , Pardubice, Milheimova 2719, 5309, 555126
25 28 39 79, SK - EKO Pardubice s. r. o., Pardubice - Semtín 80, 5309 , 555134
429 38 864, SKP – CENTRUM, chráněná dílna, Pardubice, J.Palacha 324, 5309, 555126
49 28 62 51, Model Plast s.r.o., 533 45 Pardubice, Stéblová 34, 5309, 572934
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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.
Předpokládaná produkce jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v
následující tabulce:
Kód
150101
150102
150104
150105
150202
170101
170102
170103
170106
170201
170203
170302
170402
170404
170405
170411
170503
170504
170903
170904
200301

Název odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Čistící tkanina
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
Zinek
Železo a ocel
Kabely neuvedené pod číslem 170410
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903
Směsný komunální odpad

Kategorie
O/N
O/N
O/N
O/N
N
O
O
O
N
O
O
O
O
O
O
O
N
O
N
O
O

Bude vedena průběžná evidence vznikajících odpadů a provozovatel předloží ke
kolaudaci stavby doklady o množství a druzích vzniklých odpadů, včetně způsobu
jejich využití nebo odstranění.
Cílový stav

Realizací hodnoceného záměru se sortiment ani množství v současné době
produkovaných odpadů podstatným způsobem nezmění. V případě vzniku nových
druhů odpadů v kategorii „nebezpečný odpad“ bude provozovatel postupovat
v souladu s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství.
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B.III.4. Ostatní výstupy
(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí,
způsoby jejich omezení)

Hluk
Výstavba

Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry v území.
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 běžné stavební
stroje - jedná se o obvyklou stavební činnost prováděnou standardními 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 bude vznikat pouze
během výstavby, která je časově omezena. Z uvedeného vyplývá, že přesnost
predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště do okolí nemůže být příliš vysoká, a
to i s ohledem na vzdálenost nejbližší obytné zástavby. Základem výpočtu může 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.
Tab. : Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4
Doprava

Typ stroje, název

Akustický výkon
LW v dB(A)

Hladina akustického tlaku 1 m
od zdroje dB(A)

Doba používání
stroje (hod/den)

vrtná souprava pro vrtání (1 kus)
rypadlo Caterpillar 428C (1 kus)
rypadlo UDS 110A (1kus)
nakladač UNC 151 (1 kus)
nákladní automobily Tatra 815 (3 kusy)

LpA10 = 80 dB(A)
4
LpA10 = 83 dB(A)
6
LpA10 = 85 dB(A)
6
LpA10 = 83 dB(A)
3
Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod

Na rozdíl od etapy provozu nebylo na úrovni časového horizontu vypracovaného
oznámení možné objektivně vyhodnotit hluk z etapy výstavby, protože v této etapě
není znám dodavatel stavby, nejsou k dispozici potřebné údaje o použité stavební
technice a jejím nasazení, není možné odhadnout směry a přepravní trasy nákladních
automobilů ve vztahu k dovozu a odvozu potřebných materiálů při demoličních a
zemních pracích. Z hlediska situování záměru ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě je
patrné, že lze vyloučit negativní působení hluku ve vztahu k nejbližším obytným
objektům, pokud nebude rozhodující staveništní doprava realizována do centra města.
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Provoz

Stacionární zdroje hluku
S posuzovaným záměrem budou spojeny nové stacionární venkovní zdroje hluku.
Rozhodujícími zdroji hluku bude 6 odtahových ventilátorů Roof Jett (LAeq 1 m od zdroje
= 60 dB) a 6 kusů jednotek Sahara MAXX (LAeq 1 m od zdroje = 61 dB) , taktéž
umístěných na střeše haly. U uvedených zdrojů hluku je uvažováno s jejich provozem i
v noční době. Sání a výfuky vzduchotechnických jednotek u kanceláří a WC jsou dle
projektových podkladů zanedbatelné (LAeq 1 m od zdroje = 54 dB), jsou provozovány
jak v denní, tak noční době.
Liniové a plošné zdroje hluku
Nové liniové zdroje hluku v rámci předkládaného záměru nevznikají. Jak je patrné
z rozboru přepravních nároků před a po realizaci záměru, nedochází v podstatě ke
změnám v dopravní zátěži na komunikačním systému. Z tohoto důvodu v podstatě
nelze ani očekávat vznik nového významnějšího plošného zdroje v průmyslové zóně.
Záření
Provoz společnosti PASCZ 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
Protože PASCZ je montážním závodem, není zdrojem zápachu. V případě TOC
splňuje stanovené limity. Hodnocení TOC není předmětem předkládaného oznámení,
protože se jedná pouze o rozšíření skladových prostor, nikoliv o změnu v kapacitě
výroby.
Jiné výstupy
Jiné výstupy ovlivňující významně životní prostředí nejsou známy.
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B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Možnosti vzniku havárií

Z hlediska charakteru předloženého záměru lze za případná rizika označit:
♦ požár objektu
♦ havarijní únik látek škodlivých vodám
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 oznámení 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 opatřeních předkládaného oznámení je k této problematice
formulováno následující doporučení:
•

před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vypracován a předložen ke schválení
aktualizovaný 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
vypouštěny přes odlučovač ropných látek a retenci, lze dopad takovéto havárie označit
za lokální a neprojevující se mimo areál při zajištění řádné funkčnosti navrženého
zařízení na předčištění srážkových vod.
Preventivní opatření

Preventivní opatření, která zmírní riziko vzniku havarijních situací spočívají především
ve volbě bezpečné koncepce a v konstrukčním a dispozičním řešení 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.
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 opatření, 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

Předkládaný záměr je situován do území, které je uzemním plánem určeno k aktivitě
obdobného charakteru. Z uvedených skutečností je patrné, že záměr není
v bezprostředním kontaktu s územním systémem ekologické stability krajiny ani nijak
neovlivňuje žádné chráněné území nebo přírodní park.
Přirozenými společenstvy v daném území byly dle rekonstrukční geobotanické mapy
(Mikyška) luhy a olšiny, jejichž fragmenty se zachovaly v úzkém pásu podél původního
koryta Podolského potoka.
Z hlediska stávající únosnosti prostředí se nejedná o významně nadlimitně ovlivněnou
lokalitu.
V kontextu šíře ekologické valence (případně míry tolerance ekosystémů vůči
změnám) je možno pro širší zájmové území dovodit, že se v něm prakticky nevyskytují
stanoviště se specifickými nároky (například zbytky rašelinišť nebo rašelinných luk).
Jinak nejsou zastoupena žádná stanoviště stenoekního charakteru s úzkým intervalem
míry tolerance ke změnám, např. kyselá stanoviště písčin, případně vysychavá lada na
výchozech bazičtějšího podloží (amfibolity).
Poloha záměru nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií
dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
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
podle § 45a zákona ve smyslu NV č. 132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích oblastí
podle § 45e tohoto zákona.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek,
případně chráněném území podle horního zákona.
Oznámení je vypracováváno na záměr, který předpokládá výstavbu na volném
prostoru. Nejsou dokladovány přírodní zdroje nerostných surovin přímo v zájmovém
území záměru.
Předkládaný záměr nezasahuje do žádné historické a kulturní památky, na lokalitu
nejsou vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice, dějiště
významné události, místo spojené s významnou osobou.
V oblasti zastavované průmyslové zóny se žádné kulturní, archeologické ani technické
památky nevyskytují. Není zde ani žádný hmotný majetek, který by byl při rozvoji zóny
zasažen či znehodnocen.
Z hlediska starých ekologických zátěží nejsou známy žádné informace vedoucí
k předpokladu jejich existence. Původně plocha areálu sloužila k zemědělské činnosti.
Nejzávažnější environmentální charakteristikou zájmového území je akustická situace
na silnici č. I/2 Pardubice – Kolín, kde v rámci části MO VI – Staré Čívice jsou ve
stávajícím stavu překračovány hygienické limity hladiny akustického tlaku jak pro
denní, tak i pro noční dobu.
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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 590 – 600 mm, 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*
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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, pozadí je
uváděno pouze pro nejvýznamnější škodliviny emitované z hlediska předkládaného
rozšíření, kterými jsou PM10 a NO2 ze spalování zemního plynu a benzen z dopravy.
Charakter znečištění ovzduší dle stanic AIM je následující:
Imisní pozadí PM10
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Denní LV :
Denní MT :
Denní TE :
Roční LV :
Roční MT :
Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita
ESEZM
219397
EPAUA
41095

ČHMÚ
1346
Sezemice

2006
Pardubický
Pardubice
PM10-Suspendované částice frakce PM10
3
µg/m
50,0
0,0
35
40,0
0,0
Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

Max.

95% Kv

Datum

99.9%
Kv

Manuální měřicí
program
GRV

ČHMÚ
Automatizovaný 357,9
1465
měřicí program
Pardubice
RADIO
30.01.
Dukla

Roční hodnoty

50%
50%
Max. 36 MV VoL
X1q X2q X3q X4q X
S
N
Kv
Kv
98%
98%
Datum Datum VoM
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
Kv
172,0 54,0 44
27,0 44,1 24,5
32,9 20,95 287
29.01. 15.03.

100,4

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

32,0 276,3

64,1

315,7 167,7 29.01. 02.12.

44

90,0

78

32,5 65,6 29,3 29,8 35,8 40,9 33,23 324

78 172,1

81

86

80

76

62

70

64 28,1 1,73

92 33,4 1,82

14

10

Imisní pozadí NO2
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Hodinové LV :
Hodinové MT :
Hodinové TE :
Roční LV :
Roční MT :

2006
Pardubický
Pardubice
NO2-oxid dusičitý
3
µg/m
200,0
40,0
18
40,0
8,0
Hodinové hodnoty
Denní hodnoty
Organizace:
50%
95% 50%
Staré č.
Typ m.p.
Max. 19 MV VoL
Max.
Kv
Kv
Kv
KMPL
Metoda
ISKO
98%
98%
Lokalita
Datum Datum VoM
Datum
Kv
Kv
ESEZM
Manuální měřicí
132,8
55,3 18,1
ČHMÚ
program
1346
GUAJA
02.02.
78,2
Sezemice
38970

EPAOA

MÚPa
1418
Pardubice41010
Rosice
EPAUA
ČHMÚ
1465
Pardubice
41092
Dukla

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

0

16,3

0

73,3 11.01.

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

0

15,5

0

56,6 11.01.

47

84,5

69,8

45,6

X1q X2q X3q X4q

X

C1q C2q C3q C4q XG

S

N

SG

dv

41,6 13,1 18,4 19,3 23,0 17,23 357
87

89

91

90 18,8

1,86

2

18,6 34,2 16,6 13,7 21,4 21,0 12,68 345
64,1

35,8

Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty

75

87

91

17,2
51,6

21

12

60

92 18,2

1,67

4

23,0

10,75 158

65

1,70 130
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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.

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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C.2.2. Voda
Povrchové vody
Zájmové území náleží hydrograficky do hlavního povodí řeky Labe 1 – 00 – 00 a jeho
dílčího povodí 1-03-04 (Labe od Chrudimky po Doubravu).
Hlavním recipientem v zájmovém území je Podolský potok (Podolka, Klešický potok) –
číslo hydrologického pořadí 1-03-04-025, pramenící v Železných horách u Vápenného
Podola a ústící do Labe u Lán na Důlku. Koncem 60-tých let byla provedena jeho
úprava (Regulace Klešického potoka - Ing. Šindlar 1961), kdy došlo k průpichu nového
koryta od silnice Pardubice-Přelouč po železniční trať. Profil je na 5ti letou vodu (11,7
m3/s).
Hydrometeorologický ústav provedl v profilu u železniční tratě 010 stanovení velké
vody :
Q 365 = 4,5 m3/s, Q5 max = 11,7 m3/s, Q25 = 23,1 m3/s, Q 100 max = 37,8 m3/s.
Plocha povodí v tomto místě je 49,79 km2.
Magistrát Města Pardubice zainvestoval v roce 1999 vypracování (Studie odtokových
poměrů Podolského potoka v areálu Free Zone ve Starých Čivicích, Ing. Kladivo 1999)
se závěry a doporučeními, podle kterých byl vyhotoven projekt povodňových opatření
a úprava povodňové hráze na úroveň Q100.
Investor Město Pardubice vybudoval v blízkosti koryta Podolského potoka ochrannou
protipovodňovou hráz dostatečnou pro 100 letý průtok. Tato hráz byla budována
s ohledem na závěry biologických průzkumů provedených v zájmovém území.
V současné době splňuje Podolský potok požadavek na 100letou vodu.
Nad silnicí II/322 je stavidlový jez k napouštění obtokového koryta původního toku,
které zůstalo zachováno m.j. pro závlahu luk a pro svedení vody z drenážních výústí.
Podolský potok je ve správě Povodí Labe.
Jak ji bylo uvedeno, profil koryta je upraven na pětiletou vodu (11,7 m3/sec). Podolský
potok se stal osou průmyslové zóny a jsou do něj sváděny srážkové vody
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z jednotlivých areálů průmyslové zóny. Vzhledem k omezené kapacitě koryta musí
každý investor srážkové vody odvádět přes retenci s odtokem dle dohody se správcem
toku – Povodí Labe s.p.
Původní koryto Podolského potoka bylo zachováno, ústí do něj dosud funkční drenáže
na ještě nevyužitých plochách průmyslové zóny.
Výřez z vodohospodářské mapy je patrný z následující situace:

Podzemní vody
Hydrogeologické poměry lokality jsou odrazem výše uvedené geologické stavby české
křídové tabule. Podle Olmer M, Kessl et al. (1990) je zájmové území řazeno do
hydrogeologického rajónu č. 431 – Chrudimská křída, jejíž pozice je uvedena v mapě
hygrogeologické rajonizace list 13, Hradec Králové měřítko 1 : 20 000.
Uvedený rajón zahrnuje monoklinálně uložené křídové sedimenty při okraji české
pánve na severovýchodních svazích Železných hor. Území patří do levostranných
přítoků Labe, které je hlavní drenážní bází celé oblasti a tvoří rozhraní mezi
mineralizovanými vodami rajónu 436 – labská křída proudícími od severu a prostými
podzemními vodami rajónu 431 proudícími od jihu od Železných hor.
Propustnost klastických kolektorů je průlinově puklinová, ale kolektor není vyvinut
v celé ploše rajónu, ale pouze na sníženiny před cenomanského reliéfu. Zvodnění
kolektoru je převážně artéské. Podzemní vody jsou doplňovány jednak přímo
infiltrovanými srážkami v celé ploše rajónu a jednak influkcí z toků na rozhraní křídy a
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krystalinika Železných hor. Přírodní drenáž je artéskými vývěry v údolí toků, kde je
tektonicky porušena těsnost nadložního artéského stropu. Proud vody k severu
k hranici rajónu tj. ke korytu řeky Labe postupně slábne.
Chemické složení podzemních vod rajónu 431 je převážně typu Ca-HCO3 s celkovou
mineralizací 300 – 500 mg/l. Hladina spodní vody kolísá v intervalu 1-2 metry pod
stávajícím terénem.
Výřez hydrogeologické mapy je patrný z následujícího obrázku:

50

Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Přístavba skladové haly PASCZ Pardubice – 2 etapa

51

Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Přístavba skladové haly PASCZ Pardubice – 2 etapa

C.2.3. Půda
Hlavním půdotvorným substrátem zájmového území jsou podle základní půdní mapy
křídové slíny Českého masívu, na kterých byly vytvořeny půdy písčito-hlinité s hlinitou
slabě štěrkovou spodinou. Na posuzovaném území se v prostoru kolem Podolského
potoka vyskytují dva typy pokryvných půd - rendziny, rendziny hnědé a hnědé příp.
drnové půdy většinou slabě oglejené. V zájmovém území se nacházely BPEJ
(bonitovaná půdně-ekologické jednotky) 3.23.10 a 3.19.01, které jsou zařazeny do III.
a IV: třídy ochrany zemědělského půdního fondu. Areál firmy je navržen v lokalitě
průmyslové zóny Pardubice, která byla vyjmuta ze ZPF.
Ministerstvo životního prostředí ČR odbor ekologie krajiny vydalo souhlas s odnětím
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro zřízení II. Etapy průmyslové
zóny v Pardubicích – Starých Čivicích (č.j. P/5803/01, OEK/649/01 ze dne 30.dubna
2001). Souhlas se týká trvalého odnětí cca 30,3796 ha zěmědělské půdy ZPF v k.ú.
Staré Čívice.
Rozšíření předkládané v rámci tohoto oznámení tak není situováno na ZPF. Existující
kulturní vrstvy zemin v prostoru uvažovaného rozšíření budou skryty.
C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Podle soustavy geomorfologického členění ČR patří území do soustavy České tabule,
podsoustavy Polabská tabule, celku Východolabská tabule a podcelku Pardubická
kotlina. Pardubická kotlina je součástí rozsáhlých terénních sníženin rozprostírajících
se podél toku Labe mezi Jaroměří a Týncem nad Labem. Geomorfologický ráz je dán
rozsáhlými středno a mladopleistocénními terasovými plošinami a širokou nivou Labe.
Terasové plošiny jsou místně překryty mocnými sprašovými akumulacemi a vátými
písky. Jedná se o geomorfologickou oblast s reliéfem niv a nejnižších teras. Zájmová
oblast se nachází nedaleko od levého břehu Labe, které se nejvýrazněji podepsalo na
modelaci okolního terénu, a to zejména erozně-akumulační činností v pleistocénu a
holocénu. Terénní reliéf je v současné době rovinný až mělce zvlněný.
Po stránce regionálně-geologické se posuzovaný prostor nachází v centrální části
české křídové tabule, a to v její labské oblasti. Předkvartérní podklad tvoří sedimenty
vápnito-jílovité fácie, stáří svrchní turon-coniak. Reprezentují je převážně litologicky
monotónní slínovce (vápnité jílovce), tj. diageneticky slabě zpevněné pelitické
sedimenty. Mocnost uvedeného souvrství činí téměř 200 m, celková mocnost
sedimentů křídového útvaru pak dosahuje cca 400 m. Povrchové partie křídových
hornin jsou zvětralé, jílovitá eluvia byla převážně oddenundována. Strop podložních
slínovců březenského souvrství byl ověřen v zájmovém území v hloubkách 3,5 – 4,6 m
pod terénem. Slínovce jsou ve svrchních partiích silně rozpukané, do hloubky jsou
méně zvětralé s kusovitějším rozpadem a s přibývající pevností. Kvartérní pokryv na
lokalitě reprezentují převážně deluviofluviální a fluviální sedimenty. Delufluviální a
fluviální pleistocénní a holocénní sedimenty tvořené jílovitými a písčitými materiály
v minulosti vyplnily deprese v předkvartérním reliéfu a následně také údolí vodotečí a
mělké deprese. Celkově lze na lokalitě předpokládat u těchto vrstev variabilnost jejich
mocností, prostorového rozšíření a zrnitostního složení, což odpovídá jejich
polygenetickému charakteru. Dále je pro ně typická proměnlivá příměs organických
látek. Uvedené geologické poměry těchto kvartérních sedimentů zpravidla ztěžují
podmínky pro plošné zakládání objektů, jelikož v hloubce běžné pro plošné zakládání
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jsou převážně zeminy malé únosnosti a značné stlačitelnosti , kvalitnější druhy půd se
nacházejí zpravidla v malých mocnostech.
Výřez geologické mapy je patrný z následujícího obrázku:
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C.2.5. Fauna a flora
Základní charakteristiky staveniště

Lokalita leží v průmyslové zóně Staré Čívice. Celá plocha je zcela ruderalizovaná,
s jílovitým podložím a místy zamokřená. Převažují plevelné druhy rostlin bez stromové
zeleně.
Flora
Geobotanická charakteristika lokality
Fytogeografické členění
Fytogeografická oblast: termofytikum
Fytogeografický obvod: České termofytikum
Fytogeografický okres: Pardubické Polabí
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998): Lipová doubrava (Tilio-Betuletum)

Seznam nalezených druhů rostlin
Vysvětlivky ke značkám před českým jménem druhu
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek
[C4a] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh vyžadující pozornost" méně ohrožené
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
Agrostis capillaris L. - psineček tenký
Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný
Ajuga reptans L. - zběhovec plazivý
Arctium lappa L. - lopuch větší
Arctium tomentosum Mill. - lopuch plstnatý
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl - ovsík vyvýšený
Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl
Atriplex patula L. - lebeda rozkladitá
Carduus acanthoides L. - bodlák obecný
Carduus crispus L. - bodlák kadeřavý
Cerastium holosteoides Fries.em.Hyl. subsp.triviale (Spenner)Möschl - rožec obecný luční
Cichorium intybus L. - čekanka obecná
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní
Cirsium vulgare (Savi)Ten. - pcháč obecný
Conium maculatum L. - bolehlav plamatý
Conyza canadensis (L.)Cronquist - turanka kanadská +
Dactylis glomerata L. - srha laločnatá (+)
Daucus carota L. - mrkev obecná
Echinochloa crus-galli (L.)P.B. - ježatka kuří noha +
Elytrigia repens (L.)Nevsky - pýr plazivý
Epilobium cf. tetragonum L. - vrbovka čtyřhranná
Erigeron annuus (L.)Pers.agg. - turan(hvězdník) roční
Galium album Mill. - svízel bílý
Galium aparine L. - svízel přítula
Geranium pusillum Burm.fil. - kakost maličký
Geum urbanum L. - kuklík městský
Hypericum perforatum L. - třezalka tečkovaná
Chenopodium album L. - merlík bílý +
Lactuca serriola L. - locika kompasová
Leontodon autumnalis L. - máchelka podzimní
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Leontodon hispidus L. subsp.hispidus - máchelka srstnatá pravá
Leucanthemum vulgare Lamk. agg. - kopretina luční
Lolium perenne L. - jílek vytrvalý (+)
Melilotus albus Med. - komonice bílá
Oenothera biennis L. agg. - pupalka dvouletá +
Phleum pratense L. agg. - bojínek luční (+)
Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý
Plantago major L. - jitrocel větší
Plantago uliginosa F.W.Schmidt - jitrocel chudokvětý
Potentilla anserina L. - mochna husí
Potentilla reptans L. - mochna plazivá
Prunella vulgaris L. - černohlávek obecný
Rubus caesius L. agg. - ostružiník ježiník
Rumex obtusifolius L. - šťovík tupolistý
Setaria pumila (Poiret)R.et Sch. - bér sivý +
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.)Greuter et Burdet - knotovka širolistá bílá
Sisymbrium altissimum L. - hulevník vysoký +
Sisymbrium loeselii L. - hulevník Loeselův +
Sonchus oleraceus L. - mléč zelinný
Stellaria graminea L. - ptačinec trávolistý
Stellaria media (L.)Vill. agg. - ptačinec žabinec
Symphytum officinale L. - kostival lékařský
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská
Trifolium pratense L. - jetel luční (+)
Trifolium repens L. - jetel plazivý (+)
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - heřmánek nevonný +
Verbascum thapsus L. - divizna malokvětá
Veronica hederifolia L. agg. - rozrazil břečtanolistý
Veronica chamaedrys L. - rozrazil rezekvítek
Vicia cracca L. - vikev ptačí

Závěr
Na lokalitě bylo nalezeno 60 druhů rostlin včetně dřevin. Nebyl zjištěn žádný druh
rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí České
republiky č.395/1992 Sb. a ani ochranářsky významné druhy obsažené v Červeném
seznamu květeny ČR.
Na lokalitě nebyly nalezeny žádné ochranářsky ani floristicky cenné druhy rostlin a
proti stavbě nelze vznést z botanického hlediska žádné námitky.
Prvky dřevin rostoucí mimo les

Zájmové území záměru je prosté prvků dřevin rostoucích mimo les. Soliterní dub
nacházející se v blízkosti plánované přístavby nebude stavbou dotčen.
Fauna

Posuzovaná lokalita se nachází na západním okraji obce Staré Čívice a je součástí
průmyslové zóny města Pardubic. Tato průmyslová zóna začíná u silnice Pardubice –
Přelouč a postupuje přibližně severním směrem k obci Svítkov Zájmová lokalita je
poměrně malá a je částečně devastovaná terénními úpravami, které proběhly
v souvislosti s výstavbou první části areálu. Lokalita byla monitorována jak v rámci
předkládaného záměru, tak i v rámci oznámení na další aktivity realizované
v zájmovém území (JTEK, Technologický park apod.)
Vzhledem k současnému stavu lokality lze považovat průzkum lokality za odpovídající
jejímu stavu.
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Seznam nalezených druhů
Plži

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)
Obojživelníci

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

Na lokalitě nebyli prokázáni.
Ptáci
Ptáci
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)

Hnízdí
-

Potravní vazba
částečně
?
částečně
?

Vyhláška 395

Poznámka
-

Lov hrabošů na lokalitě

Lov hrabošů na lokalitě

-

Savci
Savci
Hraboš polní (Microtus arvalis)
Krtek obecný (Talpa europea)
Myšice druhy (Apodemus sp.)
Zajíc polní (Lepus europeus)

Rozmnožuje se na lokalitě
+
?
?
?

Potravní vazba
+
+
?
?

Vyhláška 395 Poznámka

Poznámky k některým druhům:
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.
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C.2.6. Územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky 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.
Územní systém ekologické stability je definován v ust. § 3 písm. a) zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jako vzájemně propojený soubor
přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní
rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability.
V ust. § 4 téhož zákona, t. j. základních povinnostech při obecné ochraně přírody se
v odstavci 1. uvádí, že vymezení systému ekologické stability, zajišťujícího uchování
a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části
krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny stanoví a jeho
hodnocení provádějí orgány územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci
s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy
lesního hospodářství. Ochrana systému ekologické stability je povinností všech
vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ, jeho vytváření je veřejným
zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce a stát.
Základem vymezení skladebných částí ÚSES v dotčeném území je vodní osa
nadregionálního biokoridoru řeky Labe (NRBK) K 72. Na tomto NRBK leží regionální
biocentrum (RBC) č. 917 Labiště pod Černou (30 ha) určené k vymezení a RBC č. 916
Pardubické Labe (30 ha) na soutoku s řekou Chrudimskou, které je nutno založit. Po
řece Chrudimce vede regionální biokoridor (RBK) č. 1340 až 1342, převážně určený
k vymezení, pouze úsek vedoucí centrem Pardubic bude nutné založit. Na tomto RBK
jsou vložena RBC č. 1949 Nemošice, Drozdice (20 ha) určené k založení a již
vymezené RBC č. 914 Meandry Chrudimky (50 ha). Šíře ochranného pásma NRBK
řeky Labe K 72 byla zúžena, ochranná zóna NRBK nezasahuje na zájmové území.
Pro celé širší zájmové území je zpracován Generel lokálního systému ekologické
stability krajiny. Zároveň jsou v tomto generelu promítnuty i dotčené prvky regionálního
ÚSES. Následně je tato problematika řešena novým územním plánem města
Pardubice č. 42/1-2002. Zájmové území není v Generelu ani v novém územním plánu
zahrnuto mezi stávající ani plánované systémy ekologické stability.
V rámci generelu lokálního SES byly v zájmovém území a jeho blízkém okolí
vymezeny následující prvky s funkcí biocenter (dále LBC), biokoridorů (dále LBK) a
interakčních prvků (dále IP).
Lokální kostra ekologické stability zájmového území a jeho blízkého okolí je tvořena
lokálním biokoridorem (LBK) č. 49 Podolský potok – nové koryto. Nové koryto je
upraveno do lichoběžníkového tvaru s šířkou dna okolo 3 m a hloubkou 150 až 160 cm
a sklonem břehů 1:1,5. Do výšky 0,55 m je částečně dlažba na sucho, opřená o
kamennou patku, nad dlažbou je drnování, v současné době v části ruderální. Podél
hranic s průmyslovou zónou byly vybudovány povodňové hráze na úroveň Q100.
Vlastní koryto je v zahloubené části prakticky bez vegetace.
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V úseku LBK 49/2, který vede od silnice I/2 Pardubice –Staré Čívice po začátek LBC
Jesenina, vznikl ve svazích upraveného průtočného profilu spontánní sukcesí místy
velmi hustý porost s dominancí olše lepkavé s příměsí jasanu, bezu černého ve stáří
do 30 let.
Úsek LBK 49/1 vede podél LBC Jesenina a dále protéká průmyslovou zónou až do
LBC U trati. Vyjma části podél LBC Jelenina je celý úsek prakticky bez doprovodného
porostu na svazích průtočného profilu, s pouze několika ojedinělými mladými
náletovými stromy. Svahy upraveného průtočného profilu i povodňové hráze jsou
porostlé ruderalizovanou vegetací s výraznou dominancí kopřivy dvoudomé, třtiny
křovištní a dalších druhů. Celý LBC č. 49 je určen k obnově a rozšíření, doplňovány
budou kosterní dřeviny lipo-bukových doubrav. V druhové skladbě cílového
vegetačního prvku budou dominantními druhy duby (letní a zimní), lípy, srdčitá a
velkolistá, javory (klen, mléč, babyka) a topol černý s příměsí dalších dřevin ve
stromovém patře, s úplnými až neúplnými korunovými zápoji stromů a s keřovými
doprovody.
LBC 49/4 Jesenina je existující a plně funkční biocentrum. Jde o lesní porost přiléhající
k levému břehu Podolského potoka a sousedící se zájmovým územím výrobního
závodu Kayaba na jižní straně. Je to hospodářský les bez aspektů zvláštní ochrany
podle lesnických předpisů a jiných předpisů ochrany složek životního prostředí.
Z hlediska aspektů ochrany přírody je součástí skladebných prvků lokálního ÚSES a
proto je hospodaření v lese podřízeno zvláštnímu určení a ochraně biocentra.
LBC 47 U trati je biocentrum určené k založení na soutoku nového a starého koryta
Podolského potoka. Na lesních fragmentech se navrhuje dosadba kosterních druhů
bukové doubravy.
Z LBC U trati vychází biokoridor 51/1 Pod strážným domkem, je veden podél
severozápadní a západní hranice průmyslové zóny do biocentra Jesenina. Tento
biokoridor je nefunkční a je určený k založení – lesnickým způsobem a výběrem.
V druhové skladbě cílového vegetačního prvku jsou navrženy jako dominantní dřeviny
dub letní a dub zimní, habr a lípa srdčitá ve stromovém patře s keřovým patrem ve
složení svída krvavá, hloh, ptačí zob, zimolez pýřitý, líska a brslen evropský.
Vzdálenějšími prvky lokálního SES je LBK 50 vycházející z LBK 49 nad silnicí Kolín –
Pardubice a vedoucí podél starého koryta Podolského potoka a lesním porostem do
LBC 49 V olšině a z tohoto biocentr pokračuje dalším úsekem do LBC U trati. Mělké
meandrující koryto, částečně zanesené a zarostlé zapojeným břehovým porostem
stromového a keřového patra (vrba, olše, topol, jasan). V části podél lesního pozemku
jde o plně funkční biokoridor.
LBC 45 V olšině j existující a plně funkční biocentrum , lesní porost vzdálený cca 750
m východně od zájmového území.
Jednotlivé prvky ÚSES (stávající i určené k založení) se nalézají mimo zájmové
území.
Zvláště chráněná území a území přírodních parků

Záměr se nachází mimo ZCHÚ přírody, ZCHÚ nejsou polohou oznamovaného záměru
dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, ani zprostředkovaně. Zájmové území je
umístěno v průmyslové zóně a na jeho území ani v jeho blízkosti se nenacházejí
žádné chráněné části přírody ve smyslu zákon ač. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
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krajiny. Zájmová lokalita není ani součástí chráněné krajinné oblasti CHKO. Nejbližší
výběžek CHKO Železné hory je vzdálený cca 13 km jihovýchodním směrem.
V blízkém okolí do 5 km se nacházejí tato chráněná území přírody:
-

Přírodní památka Labiště pod Opočenském – mrtvé labské rameno s významnými
rostlinnými a živočišnými druhy
Přírodní památka Mělické labiště – mrtvé labské rameno s bohatou flórou a faunou
Přírodní památka Meandry Struhy – meandrující tok Struhy s břehovými porosty, přilehlými
loukami a lužním lesem

V blízkém okolí zájmového území se nenachází žádný přírodní park ve smyslu zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nejbližším chráněným parkem je
Heřmanův Městec o rozloze 355,75 ha vzdálený cca 8,5 – 9 km jihozápadním
směrem.
Významné krajinné prvky

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčeny, poněvadž jde o prostory na
odpřírodněných agrocenózách či antropogenně částečně až výrazně pozměněných
stanovištích.
Území nevykazuje parametry na registraci VKP podle § 6 zákona č.114/1992 Sb.,
v platném znění.
Lokality NATURA 2000

Ptačí oblasti
Nejbližšími ptačími oblastmi soustavy Natura 2000 je Bohdanečský rybník a Komárov.
V ptačí oblasti Bohdanečský rybník je hlavním důvodem ochrany chřástal kropenatý
(Porzana porzana) a bukač velký (Botaurus stellaris). Hlavním důvodem ochrany
v ptačí oblasti Komárov je moták pilich (Circus cyaneus) a kalous pustovka (Asio
flammeus). Na předmětné lokalitě nebyl zjištěn ani výskyt ani nebyl zjištěn biotop
vyhovující uvedeným druhům – hlavním důvodům ochrany v těchto ptačích územích.
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).
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Nejbližší lokality NATURA 2000.

Zájmové území není 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 podle § 45a zákona ve smyslu NV č. 132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích
oblastí podle § 45e tohoto zákona, jak je patrné z přílohy předkládaného oznámení
Krajinný ráz

Stavba bude situována v průmyslové zóně a nebude představovat z hlediska svého
charakteru změnu jak co do výškových, tak co do plošných parametrů objektů
nacházejících se v této oblasti.

C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání
Charakter krajiny

Areál je umístěn v území průmyslové zóny města, která je závaznými regulativy
územního plánu města určena lehké výrobě v lokalitě Městské industriální zóny.
Uvažovaná výše uvedená funkční náplň areálu je v souladu s funkční plochou
v platném územním plánu. Areál není v bezprostřední návaznosti na souvislou
obytnou zástavbu. Je však nezbytné upozornit, že limitní z hlediska únosné kapacity
prostředí je akustická situace na komunikaci č. II/322, kde u nejbližší obytné zástavby
jsou významně překračovány hygienické limity pro denní i noční dobu z hlediska
akustické zátěže související jak s běžnou dopravou na této komunikaci, tak
s vyvolanou dopravou související s obslužností průmyslové zóny.
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Charakter městské čtvrti

Zájmové území je situováno do prostoru určeného jako průmyslová zóna. Zvláště
chráněná území přírody se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od zájmového území.
Území obecné ochrany přírody charakteru přírodního parku se v posuzovaném
zájmovém území nenachází. V území se projevuje i silný vliv antropogenních činností
představovaných hustou sítí komunikací, inženýrských sítí a stávajících objektů
průmyslové výroby.
Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky

Zájmové území se nachází mimo zvláště chráněná území z hlediska Zákona ČNR č.
114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a ani v jeho blízkosti se tato
zvláště chráněná území nenacházejí.
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.
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Ochranná pásma

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody dle § 37 zákona číslo 114/1992
Sb. v platném znění nejsou polohou záměru dotčena, záměr se nenachází ani v
ochranném pásmu lesních porostů dle §14 zákona číslo 289/1995 Sb. v platném znění
(obojí 50 m „ze zákona“). Technická ochranná pásma nejsou předmětem tohoto
posouzení. Ochranná pásma případných inženýrských sítí budou specifikována
v dokumentaci pro územní řízení.
Dne 3.6.1998 podala Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice návrh na
vydání rozhodnutí o ochranném hlukovém pásmu letiště Pardubice na pozemcích
v následujících katastrálních územích: Mnětice, Hostovice, Černá za Bory, Drozdice,
Nemošice, Pardubice, Dražkovice, Nové Jesenčany, Staré Jesenčany, Třebosice,
Starý Máteřov, Popkovice, Staré Čívice, Barchov, Bezděkov, Lány na Důlku, Valy u
Přelouče, Veselí, Choltice, Tuněchody. Územní rozhodnutí o ochranném pásmu letiště
Pardubice na výše uvedených katastrech bylo vydáno de 9.9.1998 pod č.j. ÚSO
975/98/Chu.
Architektonické a jiné historické památky

V místě uvažované výstavby se nenachází žádné architektonické ani historické
památky, výskyt archeologických nalezišť není znám. V případě zjištění výskytu
archeologických památek bude nezbytné umožnit záchranný archeologický výzkum
(zpracování dokumentace).
Jiné charakteristiky životního prostředí

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány.
Vztah k územně plánovací dokumentaci

Stavba není v rozporu s územním plánem (viz příloha předkládaného oznámení).
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a
významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a
vratnosti)
D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Výstavba
Rozsah stavebních a zemních prací není významný a vzhledem k situování stavby a
předpokládaným nárokům na staveništní dopravu by neměl představovat významnější
narušení faktorů pohody. Případnou sekundární prašnost lze technicky eliminovat.
Záměr je realizován zcela mimo souvislou obytnou zástavbu, tudíž etapa výstavby
nemůže v žádném případě negativně narušit faktory pohody trvale bydlícího
obyvatelstva. 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
• 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

Provoz
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
n znečištění ovzduší
n hluk
n znečištění vody a půdy
Znečištění ovzduší

Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného oznámení, v rozptylové
studii jsou řešeny bodové zdroje znečištění ovzduší související s provozem
posuzovaného záměru. Řešen je příspěvek posuzovaného záměru k imisní zátěži.
Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin byl proveden s využitím programu
SYMOS 97, verze 2006, a to pro PM10, NO2 související s emisemi z bodového zdroje
znečištění ovzduší. Z výsledků výpočtů je patrné, že příspěvky z uvažovaného
navýšení spotřeby zemního plynu ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě lze označit za
malé a málo významné.
Hluk

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

64

Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Přístavba skladové haly PASCZ Pardubice – 2 etapa

Řešené varianty

Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen
v následujících variantách:
Ø VARIANTA 1 – stav bez realizace záměru
Ø VARIANTA 2 – stav s realizací záměru
Vzhledem k charakteru záměru je výpočet řešen v následujících výpočtových
oblastech:
Výpočtová oblast 1
Tato výpočtová oblast je zvolena pro nejbližší objekty v okolí zóny pro posouzení
průmyslových zdrojů hluku souvisejících s provozem zóny. V této výpočtové oblasti byl
vyhodnocen stávající stav (přičemž stávající stav z hlediska průmyslového pozadí
provozu průmyslové zóny byl zjištěn měřením) a výhledový stav po realizaci záměru.
Výpočtová oblast 2
Tato výpočtová oblast vyhodnocuje akustickou situaci související s dopravou při
průjezdu Starými Čívicemi.
Vstupní údaje pro výpočet
Výpočtová oblast 1
Stávající stav
Stávající hlukové pozadí průmyslové zóny bylo zjištěno aktuálním měřením, které je
dokladováno v další části oznámení
Stav po realizaci záměru
S posuzovaným záměrem budou spojeny nové stacionární venkovní zdroje hluku.
Rozhodujícími zdroji hluku bude 6 odtahových ventilátorů Roof Jett (LAeq 1 m od zdroje
= 60 dB) a 6 kusů jednotek Sahara MAXX (LAeq 1 m od zdroje = 61 dB) , taktéž
umístěných na střeše haly. U uvedených zdrojů hluku je uvažováno s jejich provozem i
v noční době. Sání a výfuky vzduchotechnických jednotek u kanceláří a WC jsou dle
projektových podkladů zanedbatelné (LAeq 1 m od zdroje = 54 dB), jsou provozovány
jak v denní, tak noční době.

65

Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Přístavba skladové haly PASCZ Pardubice – 2 etapa

Situace zdrojů je patrná z následujícího orientačního obrázku:
Odtahové ventilátory

3 x VZT

Sahara MAXX

Sahara MAXX
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Výpočtová oblast 2
Stav před realizací záměru – komunikace I/2
Pro výpočet hluku z dopravní zátěže byly použity údaje z aktuálního sčítání dopravy
v zájmovém území ve Starých Čívicích na komunikaci I/2 (EKOLAGroup s.r.o.,
10/2007):
Interval [hod.]
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00
23:00 - 00:00
00:00 - 01:00
01:00 - 02:00
02:00 - 03:00
03:00 - 04:00
04:00 - 05:00
05:00 - 06:00
06:00 - 07:00
07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
Celkem
Den (6-22 hod.)
Noc (22-6 hod.)

Celkem
Osobní
588
393
222
87
170
109
25
14
12
21
46
434
745
775
692
499
538
461
552
680
872
893
822
776
10 426
9 595
831

Nákladní
44
30
25
15
16
20
10
11
9
11
23
59
83
105
135
116
112
108
110
107
134
86
76
47
1 492
1 342
150

V této dopravě je zahrnuta i stávající obslužnost stávajícího závodu.
Stav po realizaci záměru – komunikace I/2
Po realizaci závodu dojde na řešené komunikaci k nárůstu o 44 pohybů osobních
automobilů a k poklesu o 26 pohybů nákladních automobilů. Po realizaci záměru je
tedy uvažováno s následující dopravní obslužností:
Celkem
Celkem
Den (6-22 hod.)
Noc (22-6 hod.)

Osobní
10 470
9 629
841

Nákladní
1 466
1 324
142

Stav před realizací záměru – U Panasonicu
Pro ulici U Panasonicu byly použity následující údaje o dopravě zjištěné sčítáním
dopravy a zohledněním údajů z procesů EIA: 1 670 OA, 70 NA.
Stav po realizaci záměru – U Panasonicu
Pro ulici U Panasonicu byly použity následující údaje o dopravě reflektující již uvedený
model dopravy: 1 714 OA, 54 NA.
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Sčítání na komunikaci I/2 reprezentují úseky 1 a 2, ulici U Panasonicu potom úsek 3:

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.
§ 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).
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(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 č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací vyplývají pro řešení studie tyto limity nejvýše přípustných hodnot
hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru ve vzdálenosti 2 m před fasádou
obytných a ostatních chráněných objektů a pro chráněný venkovní prostor:
•
Limity nejvýše přípustných hodnot hluku ve venkovním prostoru v osídlení pro
okolí hlavních komunikací, pro chráněný venkovní prostor staveb a pro chráněný
venkovní prostor
LAeq = 60 dB pro denní dobu (6 - 22 hodiny);
hlavní komunikace je definovaná poznámkou 3) výše v příloze č.3 k NV 148/2006.
V noční době 22 – 06 h se všechny výše uvedené hodnoty hygienických limitů snižují
o 10 dB.
•

Pro zdroje související s provozem zóny platí základní hygienické limity pro
denní (50 dB) a noční (40 dB) dobu).

Výpočtové oblasti a výpočtové body
Stávající i očekávaný stav akustické situace v území byl řešen ve 2 výpočtových
oblastech, jejichž situování včetně výpočtových bodů je patrné z následujících situací
a fotodokumentace:
Výpočtová oblast 1:
MM 2 – VB2

MM 3 – VB3

MM 1 – VB1
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Výpočtová oblast 2
VB 1

VB 2

VB 3

Situace modelově zvolených výpočtových bodů:

VB 1 – rodinný dům Přeloučská 66
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VB 2 – Přeloučská 92

VB 3 – Přeloučská 159

Výsledky výpočtů
Výpočtová oblast 1 – stávající stav
Vzhledem k rozsahu podnikatelských subjektů v průmyslové zóně a k poměrně
možnému velkému počtu zdrojů v průmyslové zóně byla aktuální akustická situace
reprezentující stávající hlukové pozadí zóny zjišťována měřením v rámci objednávky
na předkládané oznámení. Protokol o měření hlučnosti č. 2410/H – 195/DK/07 ze dne
29.11.2007, který je doložen v příloze předkládaného oznámení. Výstupy z tohoto
měření, které dokladují stávající hlukové pozadí z průmyslové zony jsou uvedeny
na následujících obrázcích:
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MM1 – 31,5 dB

MM2 – 32,5 dB
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MM3 – 34,9 dB
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Výpočtová oblast 1 – příspěvek záměru

HLUK+ verze 7.72 profiX
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\Home\Bajer\2008\Panasonic\Hluk+\STAC2E2.ZAD
Vytištěno: 3.2.2008 9:54
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 | 407.5;
42.9 |
| 13.6 | 13.6 |
|
|
| 2 |
3.0 | -317.8; 1007.8 |
|
9.9 |
9.9 |
|
|
| 3 |
3.0 | 501.0; 1198.1 |
|
8.3 |
8.3 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Výpočtová oblast 1 – očekávaný stav /energetický součet/
Výslednou akustickou situaci po realizaci předkládané druhé etapy výstavby závodu
lze při energetickém součtu naměřených a vypočtených hladin akustického tlaku u
řešených výpočtových bodů z uvedených záměrů specifikovat v následující konečné
tabulce:
Výsledná
očekávaná
situace[dB(A)]

Celkem
MM2 = VB2
32,5

MM1 = VB1
31,6
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Výpočtová oblast 2 – stávající stav
DEN

HLUK+ verze 7.72 profiX
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2008\PANASONIC\HLUK+\OBLAST2_V1D.ZAD Vytištěno: 3.2.2008 10:20
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 | 615.5; 878.8 | 69.7 |
| 69.7 |
|
|
| 2 |
3.0 | 1087.4; 1007.1 | 70.2 |
| 70.2 |
|
|
| 3 |
3.0 | 1630.1; 942.6 | 69.2 |
| 69.2 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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NOC

HLUK+ verze 7.72 profiX
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\Home\Bajer\2008\Panasonic\Hluk+\OBLAST2_V1N.ZAD Vytištěno: 3.2.2008 10:48
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 | 615.5; 878.8 | 63.3 |
| 63.3 |
|
|
| 2 |
3.0 | 1087.4; 1007.1 | 62.8 |
| 62.8 |
|
|
| 3 |
3.0 | 1630.1; 942.6 | 62.2 |
| 62.2 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Výpočtová oblast 2 – výsledný stav
DEN

HLUK+ verze 7.72 profiX
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2008\PANASONIC\HLUK+\OBLAST2_V2D.ZAD Vytištěno: 3.2.2008 10:22
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 | 615.5; 878.8 | 69.7 |
| 69.7 |
|
|
| 2 |
3.0 | 1087.4; 1007.1 | 70.2 |
| 70.2 |
|
|
| 3 |
3.0 | 1630.1; 942.6 | 69.2 |
| 69.2 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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NOC

HLUK+ verze 7.72 profiX
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\Home\Bajer\2008\Panasonic\Hluk+\OBLAST2_V2N.ZAD Vytištěno: 3.2.2008 10:49
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 | 615.5; 878.8 | 63.3 |
| 63.3 |
|
|
| 2 |
3.0 | 1087.4; 1007.1 | 62.8 |
| 62.8 |
|
|
| 3 |
3.0 | 1630.1; 942.6 | 62.2 |
| 62.2 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Závěr
Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen
v následujících variantách:
Ø VARIANTA 1 – stav bez realizace záměru
Ø VARIANTA 2 – stav s realizací záměru
Vzhledem k charakteru záměru je výpočet řešen v následujících výpočtových
oblastech:
Výpočtová oblast 1
Tato výpočtová oblast je zvolena pro nejbližší objekty v okolí zóny pro posouzení
průmyslových zdrojů hluku souvisejících s provozem zóny. V této výpočtové oblasti byl
vyhodnocen stávající stav (přičemž stávající stav z hlediska průmyslového pozadí
provozu průmyslové zóny byl zjištěn měřením) a výhledový stav po realizaci záměru.
Výpočtová oblast 2
Tato výpočtová oblast vyhodnocuje akustickou situaci související s dopravou při
průjezdu Starými Čívicemi.
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.
Výsledky výpočtů jsou sumarizovány v následující tabulce.
Tab.: Porovnání řešených variant - den
výpočtový
bod
Výpočtová
oblast 1
Bod 1
Bod 2
Bod 3
Výpočtová
oblast 2
Bod 1
Bod 2
Bod 3

výška

VARIANTA 1
doprava průmysl celkem

3,0
3,0
3,0

3,0
3,0
3,0

LAeq (dB)
Příspěvek záměru ve V1
doprava
průmysl
celkem

31,5
32,5
34,9

-

-

doprava

VARIANTA 2
průmysl
celkem

13,6
9,9
8,3

69,7
70,2
69,2

-

-

-

31,6
32,5
34,9

-

-

69,7
70,2
69,2

Tab.: Porovnání řešených variant - noc
výpočtový
bod
Výpočtová
oblast 2
Bod 1
Bod 2
Bod 3

výška

3,0
3,0
3,0

VARIANTA 1
doprava průmysl celkem

-

Z hlediska vývoje
skutečnosti:

-

akustické

LAeq (dB)
Příspěvek záměru ve V1
doprava
průmysl
celkem

63,3
62,8
62,2

situace

-

-

-

v zájmovém území

doprava

VARIANTA 2
průmysl
celkem

-

vyplývají

-

63,3
62,8
62,2

následující

Ø nově uvažované stacionární zdroje hluku související s přístavbou haly nebudou ve
vztahu k celkovému hlukovému pozadí průmyslové zóny znamenat změnu stávající
akustické situace, která byla v rámci předkládaného oznámení zjišťována měřením
– tato situace je dokladována výpočtovou oblastí č.1 v rámci předkládaného
hlukového posouzení

86

Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Přístavba skladové haly PASCZ Pardubice – 2 etapa

Ø z modelu dopravy prezentovaného v předcházející části předkládaného oznámení
je patrné, že záměr negeneruje novou dopravu při průjezdu Starými Čívicemi; tomu
také odpovídá, že ve výpočtové oblasti č.2 nedochází k změně akustické situace
v porovnání stávajícího a očekávaného stavu s tím, že stávající hladiny
akustického tlaku se v této výpočtové oblasti pohybují na hranici možné korekce
pro starou hlukovou zátěž
Pro další projektovou přípravu záměru je formulováno následující doporučení:
•

v rámci další projektové přípravy doložit garantované hladiny akustického tlaku pro nově
navrhované zdroje hluku; v průběhu zkušebního provozu provézt nové měření hluku ve
shodných MM1 až 3 dle Protokolu 2410/H-195/DK/07

•

po zahájení využívání přístavby skladové haly dokladovat skutečné pohyby osobních,
lehkých nákladních a těžkých nákladních automobilů souvisejících s dopravní obslužností
závodu; uvedené vyhodnocení skutečných pohybů bude sloužit jako podklad pro potvrzení
modelu dopravy v souvislosti s odstraněním přepravních nároků do skladu v Černé za Bory,
rozbor provádět po dobu jednoho roku a porovnání stávajícího a očekávaného stavu
poskytnou KHS Pardubického kraje a Městskému obvodu Pardubice VI

D.1.2. Vlivy na ovzduší
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, výpočtová síť a výpočtové body
Výpočet imisní zátěže byl v jednotlivých variantách řešen ve výpočtové čtvercové síti o
kroku 25 m, která představuje celkem 1681 výpočtových bodů. Výpočet byl dále
rozšířen o 2 výpočtové body 2001 – 2002 mimo výpočtovou síť, které jsou
dokladovány mapovým podkladem. Výpočtová síť a výpočtové body a výškové
členění lokality jsou zřejmé z mapových podkladů na následujících stránkách.
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Body mimo výpočtovou síť
VB 2001

VB 2002

Fotodokumentace výpočtových bodů:

.

Výpočtový bod č. 2001

Výpočtový bod č. 2002

Vstupní podklady pro výpočet
Z rozboru celkové bilance emisí z liniových a plošných zdrojů je patrné, že celková
bilance emisí v porovnání stávajícího a očekávaného stavu je ve výhledovém stavu
příznivější (díky úplnému vyloučení přepravních nároků do Černé za Bory). Proto
jediným významným prokazatelným nárůstem oproti stávajícímu stavu je navýšení
spotřeby zemního plynu z důvodů zajištění temperace plánované skladové haly, a to o
158 000 m3 zemního plynu ročně. Tato spotřeba bude spálena ve stávající kotelně
závodu.
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Je uvažováno s výškou zdroje 12,5 m a průměrem 0,3 m u každého komínu a fondem
pracovní doby 4 320 hodin.
Hmotnostní toky znečišťujících látek odpovídající spalování výše uvedeného množství
zemního plynu jsou vyčísleny na základě emisních faktorů dle přílohy č.5 bývalého
nařízení vlády č. 352/2002 Sb. v následující tabulce, které lze považovat za navýšení
oproti stávajícímu stavu:
Znečišťující látka
TZL
SO2
NOx
CO
CxHy

6

Emisní faktor (kg/10 ZP)
20
9,6
1920
320
64

Hmotnostní tok (kg/rok)
3.160
1.517
303.360
50.560
10.112

Vzhledem k charakteru spalovaného media je výpočet je proveden pro NO2 a CO.

92

Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Přístavba skladové haly PASCZ Pardubice – 2 etapa

Imisní limity
Pokud bereme v úvahu příslušné Nařízení vlády k zákonu o ovzduší ve vztahu
k vyhodnocovaným škodlivinám, potom dle tohoto NV č. 597/2006 Sb. je nezbytné
respektovat dále uvedené 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.
Část A
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
1)
průměr
24 hodin
1 kalendářní rok

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

50 µg.m
-3
40 µg.m

Přípustná četnost překročení za kalendářní rok
24
3
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

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

Část B
Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující látka
Oxid siřičitý
1)
Oxidy dusíku

Doba průměrování
kalendářní rok a zimní období (1. října - 31. března)
1 kalendářní rok

Imisní limit
-3
20 µg.m
-3
30 µg.m

Poznámka: 1) Součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřený
v jednotkách hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého

93

Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Přístavba skladové haly PASCZ Pardubice – 2 etapa

Metodika výpočtu
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.

Pardubice
STABILITNÍ RŮŽICE

RYCHLOSTNÍ RŮŽICE
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Metodika výpočtu rozptylové studie
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 :
ü
ü
ü
ü

výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami z bodových (typ zdroje 1),
plošných (typ zdroje 2) a liniových zdrojů (typ zdroje 3)
výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů (teoreticky neomezeného)
stanovit charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodů (až 30000 referenčních
bodů) a připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků
výpočtů
ü 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.
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Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou
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
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hodnota), ale i po 0.5°, 3°, 5° a nebo je možné zvolit krok výpočtu vlastní, přičemž 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
slabý vítr
střední vítr
silný vítr

Třída rychlosti větru
1.7 m/s
5.0 m/s
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 dvěmi
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
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slunečního záření a ozónu oxiduje na NO2, přičemž rychlost této reakce 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 NO 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
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zkonstruované obalové křivky, na obrázcích jsou uvedené červenou čarou. Označímeli Ch maximální hodinovou koncentraci a Cd nejvyšší průměrnou denní koncentraci,
pak tyto křivky mají následující matematické vyjádření:
Pro SO2:
pro Ch ≤ 160 µg/m3
pro Ch > 160 µg/m3

Cd = 0,867 . Ch
Cd = 78,129 . ln Ch - 257,8
Pro PM10:

pro Ch ≤ 350 µg/m3
pro Ch > 350 µg/m3

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

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.
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Vyhodnocení pozadí
Vyhodnocení pozadí zájmového území z hlediska sledovaných škodlivin je uvedeno
v příslušné části předkládaného oznámení.
Výsledky výpočtu rozptylové studie
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
NO2
CO

Hodnocená charakteristika
Aritmetický průměr /1 rok
Aritmetický průměr / 1 h
Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr

Veškeré příspěvky k imisní zátěži sledovaných škodlivin jsou v následujících tabulkách
uvedeny v µg.m-3.
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Příspěvky k imisní zátěži NO2 – aritmetický průměr/1 rok
Body výpočtové sítě 1 - 1681 (1000 x 1000 m krok 25 m)
minimum
0,0000002

maximum
0,0037331

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2002
minimum
0,0010327

maximum
0,0013812

Bod
2001
2002

Hodnota
0,0010327
0,0013812
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Příspěvky k imisní zátěži NO2 – aritmetický průměr/1 hod
Body výpočtové sítě 1 - 1681 (1000 x 1000 m krok 25 m)
minimum
0,0764878

maximum
0,5604792

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2002
minimum
0,1877222

maximum
0,2201818

Bod
2001
2002

Hodnota
0,2201818
0,1877222

třída stability
stabilní
superstabilní

rychlost větru
2,7
2,0
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Příspěvky k imisní zátěži CO – maximální denní 8 hodinový klouzavý aritmetický
průměr

Body výpočtové sítě 1 - 1681 (1000 x 1000 m krok 25 m)
minimum
0,0764878

maximum
0,5604792

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2002
minimum
0,1877222

maximum
0,2201818

Bod
2001
2002

Hodnota
0,2201818
0,1877222

třída stability
superstabilní
superstabilní

rychlost větru
2,0
1,7
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Závěr:
V rámci vypracované rozptylové studie je řešen příspěvek posuzovaného záměru
k imisní zátěži, a to vzhledem ke spalování zemního plynu pro NO2 a CO.
Výpočet imisní zátěže byl v jednotlivých variantách řešen ve výpočtové čtvercové síti o
kroku 25 m, která představuje celkem 1681 výpočtových bodů. Výpočet byl dále
rozšířen o 2 výpočtové body 2001 – 2002 mimo výpočtovou síť, které jsou
dokladovány mapovým podkladem. Vstupní podklady pro výpočet jsou specifikovány
v příslušných kapitolách oznámení. 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 µg.m-3):
Varianta
„Příspěvky
rozšíření “

škodlivina
NO2
NO2
CO

Charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Maximální denní 8 hod. klouzavý průměr

Výpočtová síť
Body mimo síť
min
max
min
max
0,0000002 0,0037331 0,0010327 0,0013812
0,0004322 0,3578992 0,1301476 0,1426776
0,0764878 0,5604792 0,1877222 0,2201818

Vyhodnocení výsledků
Příspěvky k imisní zátěži NO2

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. Nejbližší stanice AIM nesignalizují překračování
stanovených imisních limitů.
Samotné příspěvky posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického
průměru pohybují ve výpočtu dle emisních faktorů do 0,0037 µg.m-3 ve výpočtové síti a
do 0,0014 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, takže i se zohledněním pozadí nelze
předpokládat v souvislosti s posuzovaným záměrem překročení imisního limitu
z hlediska roční průměrné koncentrace.
Příspěvky posuzovaného záměru se z hlediska hodinového aritmetického průměru
pohybují do 0,36 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,15 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou
síť, takže i se zohledněním pozadí nelze předpokládat v souvislosti s posuzovaným
záměrem překročení imisního limitu z hlediska hodinového aritmetického průměru.
Celkové reálně očekávané příspěvky k imisní zátěži NO2 tak lze označit za malé a
málo významné.
Příspěvky k imisní zátěži CO

Pro uvedenou škodlivinu je stanoven imisní limit jako maximální denní osmihodinový
klouzavý průměr hodnotou 10 000 µg.m-3. Nejbližší stanice AIM nesignalizuje
překračování imisního limitu.
V řešené variantě příspěvků k imisní zátěži CO nejsou dosahovány koncentrace,
které by nějak významněji mohly ovlivnit stávající pozadí zájmového území, respektive
platný imisní limit. Ve vztahu k této škodlivině lze vliv předkládaného záměru označit
za malý a nevýznamný.
Vzhledem k uvedeným očekávaným příspěvkům k imisní zátěži lze vliv na ovzduší
označit za malý a málo významný.
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D.1.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na charakter odvodnění oblasti a změnu hydrologických charakteristik

V současné době jsou většinově
zasakovány do terénu.

srážkové vody v prostoru uvažovaného záměru

Srážkové vody ze zpevněných ploch jakož i z ostatních zpevněných a zastavěných
ploch jsou odváděny do retenční nádrže. Retenční nádrž má využitelný objem 460 m3.
Z retenční nádrže se srážkové vody přečerpávají do Podolského potoka. Maximální
hodnota řízeného odtoku je dána osazenými čerpadly – 2 x 30 l/s = 60 l/s.
Provozovatelem retenční nádrže je VaK Pardubice.
Souhlas k vypouštění srážkových vod z retence do Podolského potoka je součástí
vodoprávního rozhodnutí, které vydal OŽP Magistrátu města Pardubice pod č.j.
4489/02/CK/VOD dne 8.2.2002.
V následujících tabulkách je uvedena stávající roční bilance odváděných srážkových
vod, která vychází z údajů oznamovatele o stávající rozloze zastavěných, zpevněných
a nezpevněných ploch v areálu společnosti PASCZ, které jsou odváděny přes retenční
nádrž a z průměrného ročního úhrnu srážek v regionu ve výši cca 600 mm. Bilance
odvodu srážkových vod v době přívalových dešťů vychází z intenzity srážek ve výši
150 l/s.ha.
Tab.: Roční bilance množství srážkových vod:
2

Zastavěné a těžce propustné zpevněné plochy
Lehce propustné zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM

Plocha (m )
21 525
9 850
19 257
50 632

3

Koeficient odtoku
0,9
0,4
0,05

Q (m /rok)
11 623
2 364
578
14 565

Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů:
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM

Plocha (m )
21 525
9 850
19 257
50 632

Koeficient odtoku
0,9
0,4
0,05

3

Q (l/s)
290,6
59,1
14,4
364,1

Qr (m /15 minut)
261,5
53,2
13,0
327,7

Rozdíl mezi plochou uvedenou v tabulce (50 632 m2) a celkovou plochou areálu
uvedenou v kapitole B.II.1 tvoří původní pozemky, které nebyly doposud výstavbou
dotčeny a srážkové vody zde v převážné míře zasakují.
Realizací hodnoceného záměru vznikne 7 015 m2 zastavěných ploch a 2 696 m2
zpevněných ploch. Srážkové vody z komunikace se živičným povrchem budou
napojeny na stávající kanalizaci zaústěnou do odlučovače ropných látek a následně
do retence. Rovněž tak srážkové vody ze střechy skladové haly budou napojeny do
kanalizace srážkových vod zaústěné do retence.
Roční bilance nárůstu odváděných srážkových vod z těchto ploch při průměrném
ročního úhrnu srážek v regionu ve výši cca 600 mm a bilance odvodu srážkových vod
v době přívalových dešťů (intenzita srážek ve výši 150 l/s.ha) je uvedena v tabulkách:
Tab.: Roční bilance množství srážkových vod
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
CELKEM

Plocha (m )
7 015
2 696

Koeficient odtoku
0,9
0,7
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Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
CELKEM

Plocha (m )
7 015
2 696

Koeficient odtoku
0,9
0,7

Q (l/s)
94,7
28,3
123,0

3

Qr (m /15 minut)
85,2
25,5
110,7

Výstavbou hodnoceného záměru se zvýší objem srážkových vod v době 15
minutového přívalového deště ze stávajících 328 m3 na cca 439 m3, užitný objem
retence 460 m3 je vyhovující.
Záměr tudíž nebude znamenat ovlivnění odtokových poměrů v zájmovém území. Vliv
lze označit za malý a málo významný.
Vlivy na jakost vod

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

Vlastní etapa výstavby představuje určité riziko ohrožení kvality podzemních vod. Pro
eliminaci tohoto rizika jsou v doporučeních této dokumentace v etapě výstavby
navržena následující opatření:
• pro stavbu bude vypracován Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých
vodám podle zákona o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci
stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v
havarijním plánu
• na plochách zařízení stavenišť nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM
pro stavební mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím
sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek
• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

Provoz
Splaškové vody

Splaškové vody ze sociálních zařízení jsou odváděny splaškovou kanalizací. Do této
kanalizace jsou napojeny přes odlučovač tuků i odpadní vody z výdejny jídel.
Splašková kanalizace je zakončena v kontrolní šachtě, ze které jsou splaškové vody
přečerpávány do veřejného tlakového kanalizačního sběrače, který je zakončen BČOV
Pardubice. Množství splaškových vod odpovídá spotřebě pitné vody pro sociální účely.
Provozovatel má uzavřenu smlouvu s provozovatelem kanalizace – VaK Pardubice na
vypouštění splaškových vod do městské kanalizace.
Zvýšení objemu splaškových vod odtékajících z areálu společnosti PASCZ bude
úměrné zvýšené spotřebě pitné vody – cca 1 000 m3/rok. Splaškové vody z nových
sociálních zařízení budou napojeny na stávající kanalizaci splaškových vod. Způsob
odvodu srážkových vod přečerpáváním do městského kanalizačního sběrače se
nezmění.
Ve vztahu k objemu nárůstu splaškových vod z hlediska vlivů na jakost vod nedojde
k žádné změně. Vliv lze označit za malý a nevýznamný.
Technologické odpadní vody

Technologické odpadní vody nevznikají. Vliv nenastává.
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Srážkové vody

Souhlas k vypouštění srážkových vod z retence do Podolského potoka je součástí
vodoprávního rozhodnutí, které vydal OŽP Magistrátu města Pardubice pod č.j.
4489/02/CK/VOD dne 8.2.2002. Tímto rozhodnutím je povoleno vypouštění dešťových
vod z komunikací, parkovišť a zásobovacího dvora, čištěných v odlučovači ropných
látek do vod povrchových – vodního toku Podolský potok v říčním km 2,35, číslo
hydrologického pořadí 1-03-004-025 v množství 60 l/s a přípustným limitem znečištění
v ukazateli NEL maximálně 0,5 mg/l. Je stanovena povinnost zajistit 1x ročně
sledování hodnoty znečištění odpadní vody z prostého (bodového) vzorku vody
odebraného v odtokové šachtě odlučovače ropných látek. Uvedené povinnosti musí
být plněny i po rozšíření areálu skladové haly.
Pro další projektovou přípravu jsou formulována následující doporučení:
•

odkanalizování srážkových vod ze všech zpevněných ploch bude provedeno obdobně jako
ve stávajícím stavu přes odlučovače ropných látek

•

v rámci další přípravy záměru aktualizovat provozní řád odlučovače ropných látek; provozní
řád bude zahrnovat požadavek na pravidelnou kontrolu jeho účinnosti

• do zahájení zkušebního provozu předložit aktualizovaný „Plán opatření pro případ havárie
a zhoršení jakosti vod, který bude v dostatečném předstihu předložen k vyjádření
příslušnému vodoprávnímu úřadu

Na základě všech výše uvedených skutečností lze záměr ve vztahu k vlivům na vodu
označit z hlediska velikosti za malý, z hlediska významnosti taktéž za málo
významný.
D.1.4. Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy

Záměr nevyžaduje dočasný ani trvalý zábor ZPF. Záměr bude realizován na plochách
v kategorii ostatní plochy. Z terénní obhlídky zájmového území je patrné, že v prostoru
stavby se nachází kulturní vrstva zemin, které dosud nebyly z prostoru předpokládané
výstavby skladové haly skryty.
V předkládaném oznámení je ve vztahu k této problematice prezentováno následující
doporučení:
• zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí; nakládání se skrytou ornicí provádět dle
rozhodnutí příslušného orgánu ochrany ZPF

Znečištění půdy

Z hlediska stávajícího využití pozemků se nepředpokládá kontaminace těchto půd
z hlediska staré ekologické zátěže.
V etapě výstavby nepochybně nelze vyloučit riziko kontaminace půd. Omezení tohoto
rizika může být eliminováno organizací výstavby a plněním opatření zhotovitelem
stavby tak, jak jsou tato doporučení formulována v kapitole hodnocení vlivů na jakost
vod. Z hlediska vlastního provozu nelze objektivně předpokládat významnou
pravděpodobnost kontaminace půd při respektování opatření navržených tímto
oznámením a při dodržení technického řešení stavby v souladu se zpracovaným
zadáním a při respektování příslušných provozních směrnic. Obecně lze vyvodit závěr,
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že při respektování navržených doporučení je možné vliv na kontaminaci půd označit
z hlediska velikosti vlivu jako malý, z hlediska významnosti jako málo významný.
Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Realizace záměru není spojena se změnou místní topografie a nemá vliv na stabilitu a
erozi půdy.
Vlivy na chráněné části přírody

Tento vliv v rámci posuzovaného záměru nenastává.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Z hlediska odpadů bude v rámci výstavby a provozu pouze prováděno jejich
shromažďování tj. dočasné uložení na místech k tomu určených a zabezpečených po
dobu nezbytně nutnou.
Výstavba

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude
provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i
použité stavební materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří
investor potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně
vyhovujícího způsobu využití nebo odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby
odpovídá 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 škodlivých vodám ze všech
uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodářství

•

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

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

smluvně zajistit likvidaci a odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti

•

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

Provoz

Předpokládané druhy a množství jednotlivých odpadů z etapy provozu jsou souhrnně
uvedeny v předcházející části předkládaného oznámení. Nakládání s odpady v etapě
provozu bude ošetřeno v rámci příslušného složkového zákona a souvisejících
předpisů. Nelze předpokládat významnější změnu ve struktuře vznikajících odpadů
v porovnání se stávajícím stavem, protože se jedná pouze o rozšíření části skladových
kapacit bez změny technologie výroby. Vliv lze z hlediska velikosti označit za malý, z
hlediska významnosti za málo významný.
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D.1.5. 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.1.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Záměr je navrhován v prostoru, který již byl terénními úpravami významně pozměněn.
Vlivy na floru

Realizací posuzovaného záměru dojde k trvalé změně habitatu prostředí tím, že
současný bylinotravní pokryv na plochách rostlého terénu bude skryt a bude
realizována výstavba areálu. Jsou tak dotčeny pouze plochy, které se nenacházejí v
přírodě blízkém stavu.
S ohledem na dotčení druhové skladby rostlin v porovnání s okolními plochami lze
konstatovat, že nejsou dotčeny prostory známých výskytů zvláště chráněných druhů
rostlin. Záměr tak zasahuje pouze prostory výskytu populací stanoviště běžných druhů
rostlin, které jsou zcela hojné na řadě analogických ploch v okolí, lokalita sama
nepředstavuje prostor výskytu reprezentativních či unikátních fytocenóz, resp. lokalitu
přirozené původní vegetace.
Případné dotčení populací uvedených druhů rostlin je nevýznamné s ohledem a
zastoupení těchto druhů na analogických biotopech v okolí, takže popsané vlivy je
možno v daném kontextu pokládat za mírně nepříznivé, trvalé, z hlediska významnosti
za nevýznamné.
S výjimkou důsledné rekultivace pozemků, dotčených stavebními pracemi, ve vztahu
k prevenci další ruderalizaci území v rámci rekultivace, vlivy na floru nevyžadují žádná
další specifická opatření.
Vlivy na prvky dřevin rostoucí mimo les

Vlastní záměr nevyžaduje žádný zásah do mimolesních porostů dřevin. Vliv tak
nenastává. Lze však doporučit, aby v rámci stavby nebyl v žádném případně ovlivněn
soliterní dub, nacházející se v blízkosti plánované stavby. Pro další projektovou
přípravu je formulováno následující doporučení:
• v rámci stavby důsledně zajistit ochranu soliterního dubu ve smyslu ČSN DIN 18 920
Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních
činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů)

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.
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. S ohledem na tuto skutečnost lze vliv
označit za malý až nulový.
Přímá opatření k záchraně dotčených částí populací prakticky nejsou možná, avšak
z charakteru prostoru zájmového území nelze předpokládat, že by mohlo dojít
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k významnému negativnímu vlivu na faunu. Zpracovatelský tým oznámení tedy
nepovažuje za nutné v rámci vlivu na tuto složku životního prostředí formulovat
doporučení pro další projektovou přípravu.
Vlivy na lesní porosty

Záměr v navrhované podobě nepředpokládá žádný zásah do lesních porostů. Vliv lze
označit za nulový.
Vlivy na další významné krajinné prvky
Vlivy na vodní toky a údolní nivy

Tento vliv nenastává.
Vlivy na jezera, rybníky a vodní plochy

Tento vliv nenastává.
Vlivy na prvky ÚSES

Z hodnocení části předloženého Oznámení, týkající se územního systému ekologické
stability krajiny vyplývá, že záměr vlastní výstavby se přímo nedotýká žádného
stávajícího ani navrhovaného skladebného prvku lokálního nebo regionálního prvku
ÚSES ani žádného kosterního prvku ekologické stability krajiny zájmového území.
Vlivy na další ekosystémy

Záměrem nejsou dotčeny jiné než popsané ekosystémy. 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

D.1.7. Vlivy na krajinu
Investorem navrhovaná aktivní varianta záměru znamená určitou změnu stávajících
estetických parametrů vlastního zájmového území.
Dikce § 12 odstavce 1 zákona 114/1992 Sb. v platném znění, definuje krajinný ráz
jako zejména přírodní, kulturní a historickou charakteristiku určitého místa či oblasti,
který je chráněn před činností, snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu; zásahy do
krajinného rázu, zejména umisťování 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. Podle
odstavce 2 téhož paragrafu je pokládán za nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody
k činnostem (včetně povolování a umisťování staveb), které by mohly snížit nebo
změnit krajinný ráz.
V rámci rozboru uvedené problematiky je potřebné upozornit na následující
skutečnosti, které vyplývají mj. z publikovaných návrhů metodik pro hodnocení
krajinného rázu (např. sborník konference Hodnocení krajinného rázu, ČVUT Praha,
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únor 1999 /Vorel, Slenička eds/, Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve
veřejné správě -I. Míchal a kol., AOPK ČR, Praha, duben 1999):
1. poloha zvláště chráněných území nekoliduje s polohou posuzovaného záměru,
maloplošná chráněná území jsou dostatečně vzdálena. V kontextu pohledových
aspektů se pohledová poloha nejbližších zvláště chráněných území v určujících
pohledových osách od posuzovaného objektu (i přes něj) neprojevuje, nemůže být
tedy ovlivněna oslabením jejich estetického působení jako součásti vizuálně
vnímatelného krajinného prostoru. Tuto součást hodnocení není tedy nutno
uvažovat
2. poloha významných krajinných prvků „ze zákona“ se taktéž v přímém kontaktu se
záměrem nenachází
3. kulturní dominanty krajiny nejsou záměrem v zásadě ovlivněny, pohledově se
v určujícím vizuálně vnímatelném krajinném prostoru totiž projevují jen omezeně
4. harmonické měřítko v krajině – rozměry a celková plocha výrobního areálu v jeho
konečné podobě jsou však již částečně objektem velkého měřítka, který však není
v hmotovém rozporu se stávajícím stavem v území. V rámci krajinného rázu území
znamená posuzovaný záměr vytvoření další dominanty odlišné měřítkem či vztahy
v krajině, avšak navazující na stávající funkční využití průmyslové zóny. Argumenty
o narušení krajinného rázu či snížení parametrů krajinného rázu ohledně měřítka
však věcně obstojí.
5. Harmonické vztahy v krajině - vazba na to, zda:
ü je v území vytvářena nová charakteristika území (ano, jde o zástavbu většinově na
rostlém terénu v dosud omezeně zastavěném území stávajícího okraje průmyslové
zóny).
ü mění se v zásadě určující negativní krajinná složka tím, že v konečné fázi bude
realizováno rozšíření závodu s obslužnými komunikacemi. Jde tedy o plošně patrnou
změnu určující negativní krajinné složky významným způsobem s doplňkovou trvalou
náhradou pozitivních složek zástavbou.

V dané souvislosti pokládá zpracovatelský tým oznámení za důležité shrnout
především následující aspekty, které je nutno pokládat za podstatné při řešení
problematiky ochrany krajinného rázu:
Vznik nové charakteristiky území - vznikne nová charakteristika území formou trvalé
zástavby s podílem trvalého zpevnění, avšak s přímou
návazností na jiné
velkoplošné areály výrobního charakteru. V daném kontextu jde o vliv nepříznivý,
středně významný a trvalý. Je třeba však zohlednit skutečnost, že záměr je situován
do průmyslové zóny určené svým charakterem k výstavbě objektů tohoto charakteru.
Narušení poměru krajinných složek - jednoznačně ano, protože k patrným změnám
dojde: negativní krajinná složka nezpevněných ploch je ve výše uvedeném rozsahu
nahrazena rozšířením areálu výrobního závodu, včetně podílu zpevnění dnešního
rostlého terénu, tedy negativní složkou zastavěného území. Areál je vnitřně členěn na
přímo zastavěné plochy (objekty, komunikace) a další nezpevněné plochy. Dojde tak
k prohloubení převahy negativních krajinných složek.
Uvedená konstatování dokladuje vizualizace záměru, která je uvedena v příloze
předkládaného oznámení.
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Na základě výše uvedeného rozboru lze konstatovat, že změny krajinného rázu je
možno pokládat za částečně nepříznivé až středně významné. Z hlediska výše
uvedených skutečností doporučuje zpracovatel oznámení následující opatření:
• součástí dokumentace pro stavební povolení bude projekt sadových úprav areálu ve kterém
budou kromě jiného respektovány následující zásady:

⇒ liniová zahuštěná výsadba stromů a keřů podél hranic areálu
⇒ realizovat ucelené plochy sadových úprav
s respektováním rozhledových parametrů na
komunikacích a ochranných pásem podzemních inženýrských sítí
⇒ použít zapěstované jedince stanovištně odpovídajících druhů dřevin, zejména na plochách sadových
úprav podél hranic areálu

Navrhovaný záměr nezasahuje do ploch rekreačního využití území, vlastní zájmové
území není předmětem vázaného cestovního ruchu, v místě není zahrádkářská
kolonie, sportoviště či jiné místo soustředění rekreačních a oddechových aktivit.
Záměr tak lze z hlediska uvedeného vlivu považovat za nulový.
Charakter provozu vylučuje šíření hlodavců, resp. vytváření podmínek pro jejich
přežívání v areálu, rovněž tak není nutno uvažovat s možností vzniku podmínek pro
přežívání obtížných druhů hmyzu.

D.1.8. 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.
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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. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly
D.I. předloženého oznámení je patrné, že nejsou očekávány žádné významnější vlivy,
které by mohly prokazatelně negativně ovlivnit jednotlivé složky životního prostředí.
Nejvýznamnější aspekt související s nevyhovujícím dopravním napojením průmyslové
zóny – akustická situace podél stávající příjezdové komunikace – nebude s ohledem
na prezentovaný model dopravy změněna.
Záměr nepředstavuje zábor ZPF respektive PUPFL.
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou podrobněji
komentované v příslušných pasážích oznámení, lze záměr označit z hlediska velikosti
vlivů za malý až málo významný, z hlediska významnosti vlivů za málo až středně
významný.

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:
•

součástí dokumentace pro stavební povolení bude projekt sadových úprav areálu ve kterém
budou kromě jiného respektovány následující zásady:
⇒
⇒
⇒

liniová zahuštěná výsadba stromů a keřů podél hranic areálu
realizovat ucelené plochy sadových úprav s respektováním rozhledových parametrů na komunikacích a
ochranných pásem podzemních inženýrských sítí
použít zapěstované jedince stanovištně odpovídajících druhů dřevin, zejména na plochách sadových úprav
podél hranic areálu

•

odkanalizování srážkových vod ze všech zpevněných ploch bude provedeno obdobně jako
ve stávajícím stavu přes odlučovače ropných látek

•

v rámci další přípravy záměru aktualizovat provozní řád odlučovače ropných látek; provozní
řád bude zahrnovat požadavek na pravidelnou kontrolu jeho účinnosti

•

v rámci další projektové přípravy doložit garantované hladiny akustického tlaku pro nově
navrhované zdroje hluku; v průběhu zkušebního provozu provézt nové měření hluku ve
shodných MM1 až 3 dle Protokolu 2410/H-195/DK/07

•

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

•

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

•

zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí; nakládání se skrytou ornicí provádět
dle rozhodnutí příslušného orgánu ochrany ZPF

•

v rámci stavby důsledně zajistit ochranu soliterního dubu ve smyslu ČSN DIN 18 920
Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních
činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů)

•

pro stavbu bude vypracován Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých
vodám podle zákona o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci
stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v
havarijním plánu

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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 se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití
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•

smluvně zajistit likvidaci a odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti

•

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

•

do zahájení zkušebního provozu předložit aktualizovaný „Plán opatření pro případ havárie
a zhoršení jakosti vod, který bude v dostatečném předstihu předložen k vyjádření
příslušnému vodoprávnímu úřadu

•

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

•

po zahájení využívání přístavby skladové haly dokladovat skutečné pohyby osobních,
lehkých nákladních a těžkých nákladních automobilů souvisejících s dopravní obslužností
závodu; uvedené vyhodnocení skutečných pohybů bude sloužit jako podklad pro potvrzení
modelu dopravy v souvislosti s odstraněním přepravních nároků do skladu v Černé za Bory,
rozbor provádět po dobu jednoho roku a porovnání stávajícího a očekávaného stavu
poskytnou KHS Pardubického kraje a Městskému obvodu Pardubice VI
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D.5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady:
n literární údaje (viz seznam literatury)
n terénní průzkumy
n osobní jednání
Problematika hluku ze stacionárních zdrojů byla zpracována dle Podkladů pro
navrhování a posuzování průmyslových výrob - stavební akustika, problematika hluku
z mobilních zdrojů byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku
z dopravy - VÚVA Praha s pomocí programu HLUK+, verze 7.68. Hodnocení vlivu
imisí z bodových zdrojů znečištění bylo provedeno podle metodiky SYMOS 97, verze
2006.
Seznam použité literatury a podkladů
1) Přístavba skladové haly PASCZ Pardubice , TAKENAKA EUROPE, dokumentace pro
územní řízení, 2007
2) Bajer T. a kol: JTEKT Pardubice Phase 2, Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona
č.100/2001 Sb. v platném znění, 2007
3) Bubník J.: Modely pro výpočet znečištění ovzduší z provozu automobilové dopravy
používané v ČHMÚ a praktické příklady výpočtu imisní zátěže, Sb. předn.: "Metody
stanovení emisní a imisní zátěže z mobilních zdrojů znečištění ovzduší, FINISH s.r.o.,
Pardubice, 1995
4) Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha
5) Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, Praha
6) Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der
Tschechoslowakei. - Studia
Geographica,Brno,16:1-74
7) Kolektiv: Hygiena, díl 1., faktory životního prostředí ovlivňující zdraví, Univerzita Karlova,
Praha, 1996
8) Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991
9) Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území České republiky včetně
doprovodných meteorologických dat, ČHMÚ, 1997
10) Hejný S.et Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. - Academia,
Praha.
11) Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.] (2002):
Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha.
12) Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky
(stav v roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166.
13) Neuhäuslová Z. et al. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Academia, Praha.
14) Rothmaler W.et al.(1976) : Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und der BRD.
Kritischer Band.- Berlin.
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D.6. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování oznámení
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě
současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou
prognózou, ale pouze maximální možnou syntézou na základě stávajících znalostí.
Podle toho je k nim třeba také přistupovat.
Uváděný popis záměru vychází z údajů z rozpracovaného projektu pro územní řízení,
nebo informací projektanta záměru. Podrobnější popis technologie samotného
skladování bude součástí dalších stupňů projektové dokumentace. Tyto podklady
budou promítnuty do projektu pro stavební řízení. Z výše uvedených důvodů jsou
v souboru doporučených opatření formulována i některá všeobecná opatření
Za nezbytné je však třeba požadovat realizování souboru doporučení, která vzešla ze
zpracování oznámení, jejichž respektováním lze negativní vlivy na životní prostředí
minimalizovat.

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 a která vyplývá z původní dlouhodobé koncepce rozvoje
závodu.

F. ZÁVĚR
V rámci předloženého oznámení v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
v platném znění byl předložený záměr posouzen z hlediska velikosti a významnosti
vlivu na jednotlivé složky životního prostředí. Z hodnocení vlivu výstavby a provozu
posuzovaného záměru na životní prostředí vyplývá, že výstavba a následný provoz
předkládaného záměru by v dané lokalitě mohl být realizovatelný při respektování
podmínek doporučených předkládaným oznámením.
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G. VŠEOBECNĚ
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Předmětem předkládaného oznámení je záměr „Přístavba skladové haly PASCZ
Pardubice – 2. etapa“.
Dle zpracovatele předkládaného oznámení lze hodnocený záměr zařadit v rámci
přílohy č.1 zákona do kategorie 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“. Příslušným úřadem pro zjišťovací řízení
je v tomto případě Krajský úřad Pardubického kraje. Stávající výrobní kapacita závodu
se nezvyšuje. Kapacita skladovacích prostor se zvyšuje o 6 912 m2. Situace záměru
je patrná z následujícího obrázku:
Situace přístavby
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V rámci hodnoceného záměru bude zrušen stávající odloučený sklad v Černé za Bory
a veškeré skladování jak vstupních materiálů, tak i přepravních plastových boxů a
výrobků bude soustředěno ve výrobním závodě PASCZ ve Starých Čívicích.
Navrhovaným řešením se zjednoduší systém skladování a sníží se dopravní
obslužnost na území města Pardubice spojená s převozy mezi výrobním závodem a
skladem v Černé za Bory.
Stavební část

Navrhovaný záměr je členěn na následující stavební objekty:
SO 01b
SO 05b
SO 07b
SO 08b
SO 09b
SO 11b
SO 12b
SO 16b
SO 17b

Skladová hala
Komunikace a zpevněné plochy
Oplocení a stanoviště vrátného
Splašková kanalizace
Dešťová kanalizace
Rozvod požární vody
Venkovní osvětlení
HTÚ – příprava území
Konečné terénní úpravy a sadové úpravy

SO 01b

Skladová hala

Nová skladová hala o půdorysných rozměrech 48 x 144 m bude řešena jako přístavba
na severní straně stávající haly. Objekt je navržen jako dvoulodní halový objekt s
rozpony po 24 metrech. Podél stěny stávající haly bude z důvodu zakládání přidána
řada sloupů ve vzdálenosti 3 m od os stávajících sloupů. V podélném směru je modul
nosných sloupů po 12-ti metrech v počtu 12 modulů (144 m). Skladové prostory jsou
bez podhledu s výškou pod střešní plášť cca 9,3 m. Prostor haly je rozdělen převážně
příčkami z drátěného pletiva, pouze část kanceláří s hygienickým zázemím
v severovýchodním rohu haly je vymezena SDK příčkami a zavěšeným minerálním
podhledem ve výšce 3 m a 2,6 m od podlahy.
Expedice zboží je řešena třemi nákladovými můstky na severní fasádě. Pro zajištění
příjezdu a nakládky kamionů je venkovní nákladový prostor můstků snížený oproti
úrovni obslužné komunikace cca o 0,6 m.
Výška atiky haly je na kótě +10,6 m. Střecha je sedlová s 3% spádem do zaatikových
úžlabí.
Barevné a materiálové řešení je shodné se stávající halou. Obvodový plášť bude
proveden z trapézového plechu se svisle orientovanými vlnami, barva světle šedá RAL
9002.
Výškové umístění do terénu navazuje na úroveň stávají haly, podlaha je na úrovni:
0,000=223,800 m n.m. (Bpv).
SO 05b

Komunikace a zpevněné plochy

V rámci hodnoceného záměru bude vybudován nový vjezd do areálu, ze kterého bude
vedena nová komunikace šířky 8 m se živičným povrchem do prostoru vykládky a
nakládky u nové skladové haly. Za prostorem nakládky a vykládky pokračuje tato
komunikace jako štěrková šířky 4 m (pouze pro potřeby hasičského záchranného
sboru) a napojuje se na stávající komunikační systém.
Zastavěná plocha asfaltové komunikace – 1901 m2
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Zastavěná plocha štěrkové komunikace – 705 m2
Zastavěná plocha chodníku ze zámkové dlažby – 90 m2
SO 07b

Oplocení a stanoviště vrátného

U nového vjezdu do závodu bude umístěn kontejnerový objekt stanoviště vrátného 3 x
6 m. V rámci tohoto SO bude provedeno i doplnění oplocení, které bude provedeno
shodně jako stávajícím oplocení areálu.
SO 08b

Splašková kanalizace

SO 09b

Dešťová kanalizace

SO 11b

Rozvod požární vody

SO 12b

Venkovní osvětlení

V rámci těchto SO bude provedeno napojení přípojek jednotlivých inženýrských sítí na
stávající rozvody. Bližší popis přípojek je uveden v kapitolách B.II. oznámení.
SO 16b

HTÚ – příprava území

V rámci HTÚ bude provedena skrývka ornice, která bude uložena na mezideponii a
vyrovnání terénu na potřebné nivelety.
Výkopová zemina bude využita v rámci realizace záměru, neuvažuje se s jejím
odvozem.
SO 17b

Konečné terénní úpravy a sadové úpravy

Všechny volné nezastavěné plochy budou osety travním semenem.
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
n znečištění ovzduší
n hluk
Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného oznámení, v rozptylové
studii jsou řešeny bodové zdroje znečištění ovzduší související s provozem
posuzovaného záměru. Řešen je příspěvek posuzovaného záměru k imisní zátěži.
Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin byl proveden s využitím programu
SYMOS 97, verze 2006. Z výsledků výpočtů je patrné, že příspěvky z uvažovaného
zdroje znečištění ovzduší lze označit za malé a málo významné.
Posuzovaný záměr bude představovat provoz nových stacionárních zdrojů hluku. Pro
posouzení velikosti a významnosti vlivů na akustickou situaci v území byla
vypracována akustická studie, posuzující akustickou situaci v lokalitě v souvislosti
s předkládaným záměrem. Jak z hlediska stacionárních zdrojů (ve vztahu ke zdrojům
hluku v průmyslové zóně – Výpočtová oblast 1), tak i z hlediska liniových zdrojů hluku
ve zvolených výpočtových bodech ve výpočtové oblasti 2 není předpokládána
prokazatelná změna akustické situace v zájmovém území. Z hlediska vlivů na
hlukovou zátěž tak lze záměr označit za možný.
Z hlediska vodního hospodářství nedojde ke změně ve stávající koncepci nakládání
s odpadními vodami. Vliv lze tudíž pro tuto etapu označit za malý a nevýznamný.
Záměr nevyžaduje trvalý zábor ZPF respektive PUPFL.
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Z hlediska stávajícího využití pozemků pro zemědělské účely se nepředpokládá
kontaminace těchto půd z hlediska staré ekologické zátěže.
V etapě výstavby nepochybně nelze vyloučit riziko kontaminace půd. Omezení tohoto
rizika může být eliminováno organizací výstavby a plněním opatření zhotovitelem
stavby tak, jak jsou tato doporučení formulována v kapitole hodnocení vlivů na jakost
vod.
Z hlediska vlastního provozu nelze objektivně předpokládat významnou
pravděpodobnost kontaminace půd při respektování opatření navržených tímto
oznámením a při dodržení technického řešení stavby v souladu se zpracovaným
zadáním a při respektování příslušných provozních směrnic. Obecně lze vyvodit závěr,
že při respektování navržených doporučení je možné vliv na kontaminaci půd označit
z hlediska velikosti vlivu jako malý, z hlediska významnosti jako málo významný.
Realizace záměru není spojena se změnou místní topografie a nemá vliv na stabilitu a
erozi půdy.
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.
Záměr je navrhován na plochách ruderalizovaných pozemků, v přímé návaznosti na
stávající průmyslové objekty. Na základě provedených průzkumů lze vyslovit závěr, že
vliv na přírodní složky ekosystémů jak v etapě výstavby, tak i v etapě provozu je malý
a málo významný.
Investorem navrhovaná aktivní varianta záměru znamená určitou změnu stávajících
estetických parametrů vlastního zájmového území.
Navrhovaný záměr nezasahuje do ploch rekreačního využití území, vlastní zájmové
území není předmětem vázaného cestovního ruchu, v místě není zahrádkářská
kolonie, sportoviště či jiné místo soustředění rekreačních a oddechových aktivit.
Záměr tak lze z hlediska uvedeného vlivu považovat za nulový.
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad
na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty
nemateriální povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické osídlení území
vyloučit ojedinělé archeologické nálezy.
Vlivy na jiné složky životního prostředí nejsou předpokládány.
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H. PŘÍLOHY
1) Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace a vyjádření Krajského úřadu ve vztahu k NATURA dle § 45i zákona
č.114/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů
2) Situace stavby a vizualizace
3) Protokol o měření hlukového pozadí průmyslové zóny
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