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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.I. Obchodní firma
SK-EKO Pardubice s.r.o.

A.II. IČO
25 28 39 79

A.III. Sídlo
SK-EKO Pardubice s.r.o.
Průmyslová zóna Synthesia a.s. 134
533 53 Pardubice – Semtín

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
Jan Kafka, jednatel společnosti SK-EKO s.r.o.
Průmyslová zóna Synthesia a.s. 134
533 53 Pardubice - Semtín
Telefon: 466 414 120
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 zákona
Název záměru:
Terénní úpravy na pozemku p.č. 82/10 k.ú. Rybitví za účelem pěstování rychle
rostoucích dřevin
Zařazení záměru:
Při provádění terénních úprav pozemku p.č. 82/10 se předpokládá využívat i
schválený sortiment vybraných druhů odpadů. Ve smyslu legislativy v oblasti
odpadového hospodářství naplňuje hodnocený záměr ve fázi výstavby dikci bodu
10.1. v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) zákona č. 100/2001 Sb.
v platném znění „Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných
odpadů, zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo
odstraňování ostatních odpadů“. Kapacita ukládání těchto druhů odpadů bude nižší
jak 30 000 tun/rok. Vlastní následný provoz záměru – pěstování rychle rostoucích
dřevin nespadá pod režim zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Příslušným úřadem pro proces posuzování vlivů na životní prostředí je v tomto
případě Krajský úřad Pardubického kraje.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Pro provádění terénních úprav pozemku p.č. 82/10 bude nutné dovézt cca 100 000
m3 dále specifikovaných materiálů a schválených druhů odpadů. Předpokládaná
doba provádění terénních úprav je cca 8 let. Oznamovatel předpokládá průměrně
roční navážku ve výši cca 12 500 m3, tj. cca 22 500 tun/rok.
Pro následující pěstování rychle rostoucích dřevin bude na pozemek vysazeno
20000 ks jedinců topolu černého.

B.I.3. Umístění záměru
KÚ:
Obec:
Okres:
Kraj:

Rybitví
Rybitví
Pardubice
Pardubický

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr bude realizován na pozemku, který je ve vlastnictví oznamovatele (bývalým
majitelem pozemku byla Synthesia a.s.).
Jedná se o pozemek v současné době nevyužívaný, jehož niveleta je cca 4 m pod
úrovní přístupových komunikací a okolního terénu. Povrch pozemku není únosný pro
použití mechanizace nutné při ošetřování rychle rostoucích dřevin a následném
štěpkování.
6

Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění

Terénní úpravy na pozemku p.č. 82/10 k.ú. Rybitví za účelem pěstování rychle rostoucích dřevin

Navrhovanými terénními úpravami dojde k vyrovnání nivelety pozemku s okolím a ke
zpevnění pozemku, který bude v konečné fázi překryt cca 20 cm orniční vrstvou.
Terénní úpravy umožní využití pozemku pro pěstování rychle rostoucích dřevin.
Dle výpisu z katastru nemovitostí je pozemek p.č. 82/10 veden jako „ostatní plocha“.
Toto zařazení pozemku předpokládá oznamovatel i po provedení terénních úprav.
Parcela je prostá jakýchkoliv nadzemních i podzemních sítí. Hraničí s valem
chemické kanalizace Synthesia a.s., od které je stanoveno ochranné pásmo 10 m od
paty valu.
Zpracovateli oznámení ani oznamovateli není známa možnost kumulace s jinými
novými nebo připravovanými záměry.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Na základě současného vývoje cen energií a dlouhodobých odborných odhadů
zabývajících se obnovitelnými zdroji energií lze očekávat rostoucí podíl využití
biomasy.
Společnost SK-EKO se rozhodla zajistit si pro energetickou potřebu na svých
provozovnách potřebné množství biomasy ve formě rychle rostoucích dřevin.
Pěstování rychle rostoucích dřevin bude realizováno na dnes nevyužívaném
pozemku p.č. 82/10 v kategorii „ostatní plocha“ v katastrálním území Rybitví, tj.
v místě nedaleko vzdáleném od stávajících provozoven SK-EKO.
Umístění záměru je dle vyjádření stavebního úřadu Magistrátu města Pardubice
v souladu s platným a schváleným ÚP VÚC Pardubického kraje. Vyjádření
stavebního úřadu Magistrátu města Pardubice je uvedeno v příloze oznámení.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Jak již bylo uvedeno, předmětem posuzování vlivů záměru na životní prostředí je
vlastní výstavba záměru – provádění terénních úprav. Proto je v dalších částech
oznámení věnována pozornost zejména navrhovanému řešení terénních úprav.
Následné využívání pozemku pro pěstování rychle rostoucích dřevin již nepodléhá
procesu EIA a toto využití pozemku bude ve srovnání se stávajícím stavem
jednoznačně pozitivní.
Pozemek p.č.82/10 k.ú. Rybitví byl původně součástí bývalého areálu společnosti
Synthesia a.s. V současnosti je majitelem pozemku firma SK-EKO Pardubice s.r.o.
Pozemek je z jižní strany ohraničen valem, ve kterém je vedena chemická kanalizace
závodu Synthesia a.s. Na západní straně na něj navazuje pozemek ve vlastnictví
České republiky ve správě firmy DIAMO (laguna sádry). Na východní straně
navazuje na pozemek příjezdová komunikace p.č. 939/1. Dispoziční umístění
pozemku je zřejmé ze snímku katastrální mapy, který je uveden v závěru této
kapitoly.
Přes pozemek nejsou vedeny žádné rozvody inženýrských sítí. Pozemek je pod
nivelitou příjezdové komunikace cca 4 m. Provedený hydrogeologický průzkum
prokázal neúnosné složení podkladních vrstev terénu s hladinou spodní vody 0,85 0,95 pod stávajícím terénem.
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Přístup na pozemek bude realizován sjezdem ze stávající komunikace (p.č. 939/1)
přes pozemek společnosti DIAMO p.č.82/1. Tato příjezdová komunikace, která je
zakončena tzv. bývalou vrátnicí Synthesia – NPK, byla v minulosti poměrně značně
využívána pro dovoz surovin a expedici výrobků z bývalého provozu NPK (výroba
hnojiv).
Stávající území je záplavovým územím řeky Labe. Po provedení terénních úprav a
zvýšení nivelety terénu bude pozemek p.č. 82/10 mimo záplavové území.
Z pozemku p.č.82/10 o výměře 26 747 m2 bude vzhledem k ochrannému pásmu
chemické kanalizace upravena plocha na rozloze 23 747 m2 s následným využitím
pro pěstování rychle rostoucích dřevin na ploše cca 20.000 m2, tj. bude provedena
výsadba 20.000 ks jedinců topolu černého.
Inženýrsko-geologický průzkum byl proveden v listopadu 2007 firmou SUDOP
Pardubice s.r.o. Byly provedeny 3 průzkumné vrty S1 - S3, které byly předem
zaměřeny v systému JTSK. Vrtné práce byly provedeny přenosnou vrtnou soupravou
UKB 12/25 do hloubky 3 m. Ustálená hladina podzemní vody byla stanovena ve
vrtech S1 – S3 v hloubce 0,85 – 0,95 m pod stávajícím terénem, tj. v úrovni 212,75 –
212,83 m n.m.
Všechny tři vrty vykazovaly podobné složení vrstev s obdobnou mocností i
vlastnostmi zemin:
0,00 – 0,20 m … F5 O – humózní vrstva, jílovitá hlína s drnem a kořínky, tmavě
hnědá,
Vrstvy Holocénu:
0,20 – 0,50 m … F6 CL – jíl prachovitý, pevný až tuhý (RP = 200 – 140kPa),
s jemnými kořínky, rezavohnědý,
0,50 – 1,00 m … F6 CL – jíl prachovitý, tuhý (RP = 100kPa), rezavohnědý,
1,00 – 1,60 m … F6 CL – jíl prachovitý, měkký až velmi měkký (RP = 0 – 20kPa),
světle hnědý,
1,60 – 2,00 m … F4 CS – jíl písčitý, měkký až velmi měkký (RP = 0 – 60kPa), světle
rezavohnědý,
Vrstvy Pleistocénu:
2,00 – 2,80 m … S3 S-F – písek s příměsí jemnozrnné zeminy, zvodnělý,
načervenale béžovohnědý,
2,80 – 3,00 m … S2 SP – písek špatně zrněný, nestejnozrnný, štěrk křemene a
opuky, zvodnělý, šedohnědý.
Současné geologické poměry podloží pozemku p.č. 82/10 nejsou bez dalších úprav
pro provádění terénních úprav vhodné. Holocenní vrstvy obsahují prachovitý jíl, který
je zpočátku od povrchu konzistence tuhé (zhruba do hloubky 0,75m). Pod hladinou
podzemní vody a v její blízkosti se však konzistence mění na kašovitou. Pleistocénní
vrstvy jsou písčité a zvodnělé, s přibývající hloubkou špatně zrněné a špatně ulehlé,
eolického původu. Geotechnické poměry jsou stanoveny jako složité.
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Zpevnění podloží

Pro zlepšení poměrů v podloží přicházejí v úvahu dvě řešení:
1) Odtěžení vrchní vrstvy jílu s tuhou konzistencí, tedy do hloubky 0,75 m pod
úroveň stávajícího terénu a následné zpevnění zvodnělého podloží pomocí
balvanité sypaniny.
2) Vytvoření roznášecí hutněné vrstvy ze sypaniny třídy F1 - F5 o dostatečné
mocnosti přímo na stávající terén a následné využití technologie štěrkových pilířů
metodou Franki, které by v lepším případě zasahovaly až do únosné vrstvy a
v horším případě by končily v pleistocénních eolických píscích.
Řešení dle bodu 1) je navrženo na malé části území, vymezené vedením kanalizace
a komunikací při východním okraji pozemku. Vytěžená zemina bude použita na
vyrovnávací hutněnou vrstvu na zbytku území.
Tato plocha sevřená vedením kanalizace a komunikací bude do hloubky 0,5 m
odtěžena a zavezena balvanitou sypaninou. Tato plocha bude upravena jako první
v pořadí a bude dále sloužit jako manipulační plocha pro příjezd vozidel a stavební
techniky. Následně bude na této ploše provedena hutněná vrstva tloušťky 0,2 - 0,3 m
ze štěrkové drti jako vrchní vrstva. Tato vrstva bude výškově dosahovat na úroveň
současného terénu. Při řešení je respektován odstup od kanalizace Synthesia a.s. 10
m. Na této hutněné vrstvě se pro účely příjezdu vozidel vytvoří dočasný násyp ze
sypaniny třídy F1 – F5, který bude později použit na vnější úpravu svahu násypu.
Převážná část pozemku p.č. 82/10 bude upravena řešením dle bodu 2), tj. metodou
Franki. Štěrkové pilíře se budou zhotovovat v délce min. 5 m, o průměru min. 0,8 m.
Pilíře budou situovány ve čtvercovém rastru s délkou strany čtverce 12 m.
Pilíře svým rastrovým rozložením budou vytvářet tvar 10-ti úhelníku, jehož rohové
pilíře mají souřadnice podle následující tabulky. Souřadnice jsou uvedeny
v souřadnicovém systému JTSK.
Číslo pilíře
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Souřadnice X
-652408.0836
-652467.4806
-652569.3040
-652577.7892
-652577.7892
-652586.2745
-652654.1568
-652688.0979
-652433.5395
-652442.0247

Souřadnice Y
-1058755.0444
-1058695.6474
-1058695.6474
-1058704.1327
-1058755.0444
-1058763.5297
-1058763.5297
-1058797.4708
-1058797.4708
-1058788.9855

Zhotovení štěrkových pilířů bude provedeno podle následujícího postupu: Nejprve se
na stávající terén zhotoví hutněná vrstva ze zeminy třídy F1 – F5. Tato vrstva bude
zhotovena společně s toutéž vrstvou v klínu pozemku (postup A) a bude na ní
plynule navazovat. Tloušťka vrstvy bude 0,50 – 1,25 m. Okraj násypu bude
vysvahován v poměru 1:2,5.
Tato vrstva bude svrchní vrstvou pro technologii hloubení pilířů typu Franki metodou
předrážením pomocí razící roury s průměrem 0,8 m. K formování dříku se použije
štěrk frakce 8 – 32 mm. Ražením bude štěrkový pilíř zhutněn na požadovaný modul
deformace EC = 150 MPa.
Realizací štěrkových pilířů se dosáhne:
Ø
zhutnění podloží , zlepšení deformačních podmínek podloží
Ø
zvýšení únosnosti od svislého zatížení
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Ø

umožnění svislého odvodu vody ze spodních vrstev – svislá drenáž

Celkem je navrženo 166 štěrkových pilířů o délce cca 6 m. Nejprve se zhotoví pilíře 1
– 10 dle tabulky souřadnic JTSK. Poté se vyměří síť bodů a budou se doplňovat pilíře
podle pravidla, že se zhotoví vždy až min. každý třetí sousední pilíř v jednom směru
od tří naposledy zhotovených pilířů. Tímto postupem bude docílena dostatečná
plošná diverzifikace a změny v sedání dříve a později zhotovených pilířů nebudou
podstatné.
U jednoho z pilířů nebude prováděn zásyp kamenivem, ale zůstane ponechána
pažnice. Takto vyzbrojený pilíř bude sloužit jako budoucí studna závlah.
Konstrukce navážky

Navážka bude provedena v celé ploše pozemku shodným způsobem, jak již bylo
naznačeno v předchozí části. Pro zhotovení první nadložní vrstvy bude použita
jemnozrnná zemina třídy F1 – F5, která bude hutněna postupně ve vrstvách tloušťky
0,3 m. Hutnění bude provedeno min. 4-mi pojezdy. Mocnost této vrstvy se bude
pohybovat od 0,50 – 1,25 m, tak aby bylo umožněno vysvahování svrchní vrstvy
směrem od klínu sevřeného vedením komunikace a kanalizace (za tohoto stavu
budou provedeny štěrkové pilíře). Pro vyrovnání konstrukce navážky se zhotoví
štěrkopísková vrstva v tloušťce 0,35 – 1,10 m. Tato vrstva bude mít kromě roznášení
svislých tlakových sil za účel i odvádění vody z konstrukce násypu do volné pláně.
Pro stabilizaci svahů tělesa navážky se použije výztužná netkaná geotextilie, která
zajistí pevnost min. 5 kN/m v příčném tahu a min.15 kN/m v podélném tahu. Před
položením geotextilie bude nejprve provedeno vyrovnávací ochranné pískové lože
tloušťky cca 0,1 m. Geotextilie bude zasypána zeminou F1 – F8 v tloušťce 0,3 m a
zhutněna vibračním válcem. Další konstrukční vrstva navážky se provede z
kamenito-hlinité sypaniny o tloušťce 1,5 m. Tato vrstva bude hutněna ve 3 vrstvách o
tloušťce 0,5 m. Svahování bude provedeno v poměru 1:1,5.
Konečnou vrstvou bude navezení orniční nebo podorniční vrstvy v tloušťce 0,2 m po
ulehnutí.
Přehled jednotlivých vrstev navrhované konstrukce je uveden v tabulce:
Číslo vrstvy
1
2
3
4
5
6
7

Název materiálu
Jemnozrnná zemina
Štěrkopísek
Písek
Výztužná geotextilie
Jemnozrnná zemina
Kamenito-hlinitá sypanina
Orniční (podorniční) vrstva

Označení materiálu
F1 – F5
G-S
S
Netkaná
F1 – F8
GF

Tloušťka vrstvy (m)
0,50–1,25
0,35–1,10
0,10
0,004
0,30
1,50
0,20

Max. výška povrchu (m n.m.)
215,250
215,600
215,700
215,704
216,000
217,300
217,500

Násyp bude splňovat normové požadavky na únosnost zemní pláně se svislým
napětím min. 45 MPa a bude únosný pro mechanizaci při výsadbě, ošetřování a
zpracování rychle rostoucích dřevin.
Odvodnění navážky

Odvodnění vychází z konstrukčního uspořádání navážky. V pořadí druhá vrstva
(štěrkopísková) má za účel nejen roznesení svislých tlakových sil od nadloží násypu
ale slouží rovněž jako vrstva odvodňovací. Odvodnění bude realizováno díky první
málo propustné vrstvě, která je vysvahována směrem od průniku osy vedení
kanalizace a komunikace ve směru poloviny jejich sevřeného úhlu. Současně bude
docházet k průniku vody do podloží pomocí svislých drénů, resp. štěrkových pilířů,
což zajistí ochranu první násypové vrstvy. Voda se tak nebude vyplavovat z násypu
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na hranu tělesa, kde by mohla dlouhodobě ve větším množství způsobit nestabilitu
svahu a následné usmyknutí. V tomto případě se část vody bude dostávat pod násyp
do prostoru, kde je voda i v současnosti a kde bude ovlivňovat hladinu podzemní
vody v menší míře, než je tomu ve stávajícím stavu.
Svahové úpravy

Stabilita svahu je zajištěna pomocí poměrů svahování, kdy první dvě vrstvy jsou
svahovány v poměru 1:2,5, pak je umístěna vrstva s výztužnou netkanou geotextilií
a vrchní sklon svahu je svahován v poměru 1:1,5.
Stabilizace paty svahu je doporučena některým z normou přípustných způsobů, jako
je obložení lomovým kamenem, betonovými tvárnicemi apod.
Pro provedení zpevnění podloží a následných terénních úprav se předpokládá
následující bilance materiálů:
Materiál
jemnozrnná zemina F1 - F5
jemnozrnná zemina F1 - F8
jemnozrnná zemina F1 - F8
kamenito-hlinitá sypanina
ornice (podorniční vrstva)
štěrkopísek
štěrk
písek
lomový kámen
netkaná geotextilie – 4 mm

Jednotka
3
m
3
m
3
m
3
m
3
m
3
m
3
m
3
m
3
m
2
m

Množství
31 974,4
825,6
845,1
31 577,0
4 881,1
25 789,3
785,4
3 123,4
1 527,6
24 071,8

Použití
konstrukce násypu - vrstva 1 a 5
kryt svahů násypu
odtěžení vrchní vrstvy v klínu
konstrukce násypu - vrstva 6
konstrukce násypu – vrstva 7
konstrukce násypu - vrstva 2
štěrkové pilíře
konstrukce násypu - vrstva 3
obložení paty násypu
konstrukce násypu - vrstva 4

Provedení jednotlivých fází terénních úprav je zřejmé i z výkresové projektové
dokumentace, která je uvedena v závěru této kapitoly.
Oznamovatel předpokládá nahradit část výše uvedených druhů materiálů vhodnými
schválenými druhy odpadů kategorie „ostatní odpad“. Tato náhrada musí být
odsouhlasena dodavatelem stavby a především musí být provedena v souladu
s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství. Tato problematika je
podrobně uvedena v dalších částech oznámení.
Pěstování rychle rostoucích dřevin

Po dokončení terénních úprav dle projektové dokumentace, zakončených
rozprostřením cca 20 cm vhodné ornice nebo podorničí a kolaudací stavby bude na
ploše cca 20 000 m2 zahájeno pěstování rychle rostoucích dřevin.
Pozemek bude osázen klony topolu černého v jarním období. Osázení bude
prováděno ručně v roztečích 160 - 250 cm ve vzdálenosti mezi řízky 50 cm. V prvním
roce po výsadbě je hlavním opatřením odplevelování a je nutné sledovat vodní režim
v půdě. Po vyschnutí pod 5 cm je nutné provádět závlahu pozemku. Závlaha bude
prováděna čerpadlem ze studny, která bude vybudována v rámci provádění
terénních úprav. Nutné je i přihnojování pozemku na základě prováděných rozborů
půdy (NPK, DAM apod.). Na jaře druhého roku je třeba zkontrolovat ujmutí řízků
(ujímatelnost řízků je obvykle 80 -90 %) a provést ručně dosadbu. Zaplevelené části
pozemků je třeba vyčistit jednorázovou sečí. Sklizňový cyklus je plánován jako
čtyřletý. Sklizňové období je od prosince do konce února. Vlastní sklizeň se
předpokládá vícefázová, kdy se vyřežou jednotlivé dřeviny a ponechají se po určitou
dobu ležet volně v terénu ke ztrátě volné vody. Potom jsou seštěpkovány a odváženy
ke spalování ve vhodných energetických zařízeních.
Průměrný roční výnos v prvním cyklu se pohybuje v rozmezí 3 - 6 t absolutní sušiny
na 1 ha. V druhém a následujícím cyklu se růstová křivka zvyšuje. Průměrný roční
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výnos za celou dobu životnosti porostu se pohybuje od 8 do 10 t absolutní sušiny z 1
ha.
Na pozemku p.č. 82/10 bude osazena stavební buňka, ve které bude místnost
obsluhy, chemické WC, diesselagregát a sklad nářadí. Oznamovatel nepředpokládá
trvalou obsluhu. V období provádění terénních úprav bude obsluha přítomna pouze
v době navážení určených druhů materiálů nebo odpadů a provádění stavebních
prací (výstavba pilířů, hutnění, svahování). Obsluha bude využívat sociální zázemí
(šatny, sprchy) v areálu Synthesia – bývalý provoz NPK. Terénní úpravy budou
prováděny pouze v denní době, obvykle na ranní směně.
Ve fázi pěstování rychle rostoucích dřevin bude přítomnost obsluhy rovněž pouze
občasná.
Na pozemek není navržen přívod žádných energií. Pitná voda bude dovážena v PET
lahvích. Osvětlení pozemku není navrhováno. Provoz čerpadla ze studny, osvětlení
uvnitř buňky a případné vytápění buňky elektrickým přímotopem bude řešeno
diesselagregátem. Potřebné množství motorové nafty pro provoz diesselagregátu
bude dle potřeby dováženo ve 20 l transportních kanystrech.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení terénních úprav
Dokončení terénních úprav
Výsadba dřevin

2008
2016
2017

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Pardubice, Rybitví.

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odstavec 4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Prvním rozhodnutím ve fázi přípravy realizace záměru bude vydání rozhodnutí pro
změnu využití území, které bude vydávat Stavební úřad Magistrátu města Pardubice.
Pro vydání tohoto rozhodnutí musí oznamovatel ve spolupráci s projektovou
organizací předložit vyjádření příslušných organizací dle zvláštních předpisů.
K žádosti o vydání rozhodnutí pro změnu využití území musí být doloženo i
rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje – OŽPZ o souhlasu s provozem
zařízení a souhlas s provozním řádem zařízení.
Pro zřízení a provoz studny a pro zřízení doporučovaných monitorovacích vrtů je
nutné vodoprávní rozhodnutí pro výstavbu a provoz vodohospodářského díla, které
bude vydávat OŽPZ Krajského úřadu Pardubického kraje.
Situace stavby, fotodokumentace, zákres do katastrální mapy, situace příjezdu a řez
terénní úpravou jsou patrné z následujících podkladů

12

Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění

Terénní úpravy na pozemku p.č. 82/10 k.ú. Rybitví za účelem pěstování rychle rostoucích dřevin

SITUACE ZÁMÉRU

13

Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění

Terénní úpravy na pozemku p.č. 82/10 k.ú. Rybitví za účelem pěstování rychle rostoucích dřevin

14

Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění

Terénní úpravy na pozemku p.č. 82/10 k.ú. Rybitví za účelem pěstování rychle rostoucích dřevin

A 3 zákres do katastrální mapy
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A 3 situace příjezdu
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Dle výpisu z katastru nemovitostí se pozemek parcelní číslo 82/10 nachází v k.ú.
Rybitví. Má výměru 26 747 m2, využití pozemku „ jiná plocha „, druh pozemku „
ostatní plocha „. Parcela nemá BPEJ. Vlastnické právo má SK-EKO Pardubice s.r.o.,
průmyslová zóna Synthesia a.s., 134, Pardubice Semtín. Snímek katastrální mapy je
uveden v předcházející části oznámení.
Pozemek hraničí s pozemkem p.č. 82/8 – valem chemické kanalizace Synthesia a.s.
Dle uzavřené kupní smlouvy a věcného břemene je nutné udržovat ochranné pásmo
10 m od paty valu.
Pozemek sousedí s pozemkem p.č. 82/1 (druh pozemku „ostatní plocha“, využití
pozemku „neplodná půda“., který je ve vlastnictví státu ve správě s.p. DIAMO. Přes
tento pozemek bude veden příjezd ze silnice na pozemek p.č. 82/10. Dle sdělení
oznamovatele je uzavřena dohoda s vlastníkem tohoto pozemku o přístupu na
pozemek p.č. 82/10.
Ostatní plochy nebudou záměrem dotčeny.

Chráněná území a ochranná pásma
Zvláště chráněná území

Záměr nezasahuje do zvláště chráněných území přírody ve smyslu kategorií dle § 14
zákona č. 114/1992 Sb. 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 nebo vymezených ptačích oblastí
podle § 45e tohoto zákona. Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje je
uvedeno v příloze oznámení.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany
památek, případně chráněném území podle horního zákona.
Ochranná pásma

Záměr není v územním kontaktu ani v kolizi s ochrannými pásmy zvláště chráněných
území přírody (50 m „ze zákona“), ani s ochrannými pásmy lesních porostů.
V zájmovém území se nenacházejí ochranná pásma místních vodních zdrojů.
Ochranná pásma inženýrských sítí – chemické kanalizace bude specifikováno a
zakresleno v projektové dokumentaci stavby.
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.
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B.II.2. Voda
Pitná voda

Na pozemek p.č. 82/10 nebude zřizován přívod pitné vody z vodovodního řadu. Jak
ve fázi výstavby, tak i následného provozu se nepředpokládá trvalá přítomnost
obsluhy. Pitná voda bude zajišťována dle potřeby v PET lahvích. Ve stavební buňce
bude zřízeno chemické WC. Obsluha bude využívat sociální zázemí (šatny, sprchy)
v areálu Synthesia – bývalý provoz NPK.
Průmyslová voda

Pro zkrápění pozemku ve fázi výstavby a pro provádění závlah v období pěstování
rychle rostoucích dřevin bude používána podzemní voda ze studny, která bude
vybudována na pozemku p.č. 82/10 při zahájení terénních úprav. Spotřeba vody pro
tyto účely bude pouze občasná. Odběr podzemní vody bude měřen vodoměrem.
Předpokládaný roční odběr podzemní vody bude cca 1 000 - 2 000 m3/rok
v závislosti na klimatických podmínkách. Další potřeba vody se nepředpokládá.
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Suroviny

Pro provedení zpevnění podloží a následných terénních úprav se předpokládá
následující bilance materiálů:
Materiál
jemnozrnná zemina F1 - F5
jemnozrnná zemina F1 - F8
jemnozrnná zemina F1 - F8
kamenito-hlinitá sypanina
ornice (podorniční vrstva)
štěrkopísek
štěrk
písek
lomový kámen
netkaná geotextilie - 4mm

Jednotka
3
m
3
m
3
m
3
m
3
m
3
m
3
m
3
m
3
m
2
m

Množství
31 974,4
825,6
845,1
31 577,0
4 881,1
25 789,3
785,4
3 123,4
1 527,6
24 071,8

Použití
konstrukce násypu - vrstva 1 a 5
kryt svahů násypu
odtěžení vrchní vrstvy v klínu
konstrukce násypu - vrstva 6
konstrukce násypu – vrstva 7
konstrukce násypu - vrstva 2
štěrkové pilíře
konstrukce násypu - vrstva 3
obložení paty násypu
konstrukce násypu - vrstva 4

Oznamovatel předpokládá nahradit část výše uvedených druhů materiálů vhodnými
schválenými druhy odpadů kategorie „ostatní odpad“. Tato náhrada musí být
odsouhlasena dodavatelem stavby a především musí být provedena v souladu
s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství. Tato problematika je
podrobně uvedena v dalších částech oznámení.
Při pěstování rychle rostoucích dřevin bude vysazeno 20 000 ks topolu černého.
Průměrný roční výnos za celou dobu životnosti porostu se pohybuje od 8 do 10 t
absolutní sušiny z 1 ha. Spotřeba hnojiv bude upřesněna v průběhu pěstování, bude
se však jednat o hmotnostně zcela nevýznamná množství.
Energie

Na pozemek p.č. 82/10 nebudou vedeny žádné přípojky z veřejných sítí (elektrická
energie, zemní plyn, CZT, pára).
Provoz čerpadla ze studny, osvětlení uvnitř buňky a případné vytápění buňky
elektrickým přímotopem bude řešeno diesselagregátem. Potřebné množství
motorové nafty pro provoz diesselagregátu bude dle potřeby dováženo ve 20 l
transportních kanystrech. Bude osazen typový diesselagregát s vestavěným
zásobníkem motorové nafty o objemu cca 30 l a se spotřebou motorové nafty ve výši
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cca 0,5 l/hod. Při uváděné spotřebě a předpokládaném provozu diesselagregátu po
dobu cca 600 hodin ročně bude roční spotřeba motorové nafty cca 300 l. Uvedená
spotřeba motorové nafty se předpokládá jak ve fázi výstavby tak i následného
pěstování rychle rostoucích dřevin.
Provoz stavebních mechanizmů ve fázi výstavby bude pouze občasný. Relativně
největší provoz bude ve fázi budování štěrkových pilířů (vrtná souprava). Po
zpevnění podloží bude prováděno pouze periodické rozhrnování a hutnění materiálu
a svahování. Oznamovatel předpokládá průměrné nasazení těchto strojů cca 1 den
v týdnu, tj. cca 400 hodin ročně. Při průměrné spotřebě motorové nafty pro činnost
výše uvedených stavebních mechanizmů ve výši cca 15 l/hod to představuje roční
spotřebu motorové nafty cca 6 000 litrů/rok. Pro běžný provoz stavebních
mechanizmů při provádění terénních úprav se neuvažuje s doplňováním pohonných
hmot na staveništi.
Ve fázi pěstování rychle rostoucích dřevin bude spotřeba motorové nafty rovněž
pouze periodická (občasný provoz motorové pily a štěpkovače) a z hlediska spotřeby
podstatně nižší než ve fázi výstavby.
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Pozemek p.č. 82/10 je dostupný z veřejné komunikace procházející obcí Rybitví a
následným odbočením na neveřejnou účelovou komunikaci. Tato přístupová cesta je
společná i pro další subjekty, které jsou situovány v této oblasti (BČOV Pardubice VEOLIA, Recyklace stavebních odpadů – SK-EKO Pardubice, RADKA, PEROXIM,
VSK).
Pro realizaci terénních úprav bude nutné v průběhu cca osmi let zajistit dovoz cca
100 000 m3 materiálu, tj. v průměru 12 500 m3/rok (22 500 tun/rok). Nákladní
doprava spojená s realizací terénních úprav bude provozována pouze v denní době
a převážně v pracovní dny (250 dní v roce), což představuje průměrný denní dovoz
ve výši cca 50 m3. Při průměrném vytížení cca 6 m3/vozidlo to znamená průměrný
příjezd cca 8 - 9 NA/den. Skutečný průměrný počet příjezdů TNA bude nižší, část
materiálu bude dovážena i soupravami s vyšší hmotností a oznamovatel dále
předpokládá využít pro terénní úpravy i část vytříděného odpadu z drtící linky v rámci
provozu recyklace stavebních odpadů, který se nachází v bezprostřední blízkosti
hodnoceného záměru. Předpokládaný reálný průměrný počet denních příjezdů TNA,
včetně občasných příjezdů stavebních mechanizmů se tak očekává v úrovni cca 6
TNA, tj 12 pohybů/den. Osobní doprava 1 zaměstnance je zcela zanedbatelná. Tato
dopravní obslužnost bude provozována po dobu cca 8 let, kdy se předpokládá
provádění terénních úprav.
V době následného pěstování rychle rostoucích dřevin bude nákladní i osobní
doprava zcela zanedbatelná, jedná se prakticky pouze o občasný odvoz získaných
štěpků.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Bodové zdroje znečišťování ovzduší

Bodovým zdrojem znečišťování ovzduší bude periodický provoz diesselagregátu.
Předpokládaná spotřeba motorové nafty pro provoz diesselagregátu je 300 litrů/rok,
doba provozu cca 600 hodin/rok. Provoz diesselagregátu bude jak ve fázi výstavby,
tak i ve fázi pěstování rychle rostoucích dřevin.
Použité emisní faktory jednotlivých znečišťujících látek pro spalování motorové nafty
a celkové hmotnostní toky jednotlivých znečišťujících látek souvisejících s provozem
diesselagregátu jsou uvedeny v tabulce:
Znečišťující látka
TZL jako PM10
NOx
Benzen

Emisní faktor (g/l)
1,038
11,23
0,006

Hmotnostní tok (kg/rok)
0,311
3,369
0,002

Liniové zdroje znečišťování ovzduší

Použité emisní faktory
Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži související s dopravou pro provádění
terénních úprav bylo pracováno s emisními faktory pro rok 2010. 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

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
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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.
Ve výpočtu použité emisní faktory pro rok 2010, při rychlosti 50 km/hod a s emisní
úrovní EURO 3 pro TNA jsou sumarizovány v následující tabulce:
Typ vozidla
TNA

Emisní
úroveň
EURO 3

Rychlost
(km/h):
50

Emisní faktor (g/km)
NOx
Benzen
PM 10
1,8382
0,0171
0,2227

Liniové zdroje znečišťování ovzduší

Při respektování výše uvedených emisních faktorů a průměrné dopravní obslužnosti
ve výši 12 pohybů TNA/den ve fázi výstavby, jsou hmotnostní toky znečišťujících
látek z liniových zdrojů uvedeny v tabulce:
Komunikace
Příjezdová komunikace
Komunikace
Příjezdová komunikace

NOx
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
9.191E-07
0.0220584
PM 10
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
1.114E-07
0.0026724

-1

t/km.rok
0.0055146

-1

g/m.s
8.55E-09

benzen
-1
kg/km.den
0.0002052

-1

t/km.rok
0.0000513

-1

t/km.rok
0.0006681

Ve fázi pěstování rychle rostoucích dřevin bude dopravní obslužnost minimální a
hmotnostní toky znečišťujících látek související s dopravou budou zcela
zanedbatelné.
Plošné zdroje znečišťování ovzduší

Za plošné zdroje jsou ve fázi provádění terénních úprav považovány:
• vykládka NA
• pohyby stavebních mechanizmů po pozemku (vrtání pilířů, hutnění, rozhrnování,
svahování)
• sekundární prašnost
vykládka NA

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje vykládky nákladních automobilů byl pro
volnoběh použit předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě
uvedeného předpokladu a při uvažovaných pohybech automobilů a době volnoběhu
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60 sekund na jeden pohyb lze sumarizovat následující hmotnostní toky emisí při
použití emisních faktorů pro rok 2010:
-1

g.s
0.0001915

NOx
-1
-1
g.den
kg.rok
0.0110292 0.0027573

Benzen
-1
-1
g.s
g.den
1.781E-06 0.0001026

-1

kg.rok
2.565E-05

-1

g.s
2.32E-05

PM10
-1
g.den
0.0013362

-1

kg.rok
0.0003341

pohyby stavebních mechanizmů po pozemku (vrtání pilířů, hutnění, rozhrnování, svahování)

Bližší popis činnosti stavebních mechanizmů je uveden v kapitole B.II.3 oznámení.
Průměrný provoz stavebních mechanizmů se předpokládá po dobu cca 400
hodin/rok a spotřeba motorové nafty ve výši cca 6 000 litrů/rok.
Použité emisní faktory jednotlivých znečišťujících látek pro spalování motorové nafty
a celkové hmotnostní toky jednotlivých znečišťujících látek souvisejících s provozem
diesselagregátu jsou uvedeny v tabulce:
Znečišťující látka
TZL jako PM10
NOx
Benzen

Emisní faktor (g/l)
1,038
11,23
0,006

Hmotnostní tok (kg/rok)
6,228
67,380
0,036

sekundární prašnost

Za dočasný plošný zdroj znečišťování ovzduší je možné považovat vlastní prostor
staveniště, který může být krátkodobým zdrojem sekundární prašnosti. Doporučení
pro omezení emisí z plošného zdroje jsou prezentovaná v příslušné části
předkládaného oznámení. Bilance emisí z plošného zdroje je objektivně těžko
kvantifikovatelná. Při konzervativním přístupu na hranici bezpečnosti výpočtu lze
specifikovat hmotnostní faktor 0,05 TZL kg/ 1 tunu materiálu dovezeného na skládku,
resp. 0,04 PM10. Při respektování těchto emisních faktorů a předpokládané hmotnosti
dovezeného materiálu pro terénní úpravy ve výši cca 22 500 tun/rok lze vyčísli
maximální hmotnostní tok emisí TZL hodnotou 1,125 tun/rok, resp. 0,9 tun PM10/rok.
Uvedené hmotnostní toky lze významným způsobem snížit zkrápěním povrchu
pozemku v době nepříznivých klimatických podmínek.
Ve fázi pěstování rychle rostoucích dřevin nebudou plošné zdroje prakticky
provozovány.

B.III.2. Odpadní vody
Splaškové vody

Ve fázi výstavby ani provozu záměru nebudou vznikat splaškové odpadní vody. Na
pozemku p.č. 82/10 nebude zřizováno sociální zázemí (sprchy), pouze bude ve
stavební buňce osazeno chemické WC. Obsluha bude využívat sociální zázemí
(šatny, sprchy) v areálu Synthesia – bývalý provoz NPK. Z hlediska bilancí
splaškových vod odcházejících z areálu Synthesia se jedná o naprosto nevýznamné
a zanedbatelné navýšení.
Technologické odpadní vody

Ve fázi výstavby ani provozu záměru nebudou vznikat technologické odpadní vody.
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Srážkové vody

Srážkové vody na pozemku p.č. 82/10 budou i nadále zasakovat. Realizace
terénních úprav umožní (v období přívalových dešťů nebo dlouhodobých srážek)
odvod srážkových vod z povrchu upravovaného pozemku přes štěrkopískovou vrstvu
a štěrkové pilíře do podzemní vody.
Ochrana podzemních vod

Jediným možným rizikem znečištění podzemních vod ropnými látkami je občasný
provoz stavebních mechanizmů na ploše pozemku ve fázi výstavby a rovněž
občasný provoz diesselagregátu. Bude dodán typový diesselagregát, jehož součástí
je i zabezpečená nádrž na motorovou naftu. Ve stavební buňce nebudou pohonné
hmoty skladovány, v případě nutnosti doplnění motorové nafty bude dovezena
motorová nafta ve 20 l přepravním kanystru a provedeno bezprostřední doplnění
nádrže u diesselagregátu. Rovněž tak se nepředpokládá doplňování motorové nafty
do stavebních mechanizmů na staveništi. Provoz stavebních mechanizmů bude
občasný a krátkodobý, takže zásoba pohonných hmot ve vlastních nádržích
stavebních mechanizmů pro činnost na staveništi bude vždy dostatečná. Rovněž tak
se nepředpokládá dlouhodobější stání nebo parkování stavebních mechanizmů na
staveništi. Po provedení požadovaných prací budou stavební mechanizmy
bezprostředně odjíždět ze staveniště. Návrhy opatření pro minimalizaci těchto
negativních vlivů jsou uvedeny v dalších částech oznámení.

B.III.3. Odpady
Při provádění terénních úprav i následném pěstování rychle rostoucích dřevin
nevznikají prakticky žádné odpady. Provoz stavebních mechanizmů budou zajišťovat
externí firmy, které rovněž budou zajišťovat případné nakládání s odpady, které
budou vznikat provozem, údržbou nebo havarijním stavem těchto zařízení. Tato
podmínka bude zapracována do smlouvy mezi oznamovatelem a provozovatelem
stavební techniky.
Opravu a údržbu čerpadla a diesselagregátu bude zajišťovat na základě smluvního
vztahu externí firma, která bude rovněž zodpovědná za správné nakládání s odpady,
které vzniknou při této činnosti.
Jak již bylo uvedeno v úvodní části oznámení oznamovatel předpokládá, že část
uváděných materiálů pro terénní úpravy nahradí vhodnými druhy odpadů, jejichž
přehled je následně uveden:
Kód
odpadu
010306
010408
010409
010412
010413
101201
101208
101314
170101
170102
170103
170107
170504
170506
170508
170802

Kategorie
odpadu
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Název odpadu
Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05
Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod č.01 04 07
Odpadní písek a jíl
Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod č.01 04 07 a 01 04 11
Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod č.01 04 07
Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním
Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepel.zpracování)
Odpadní beton a betonový kal
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č.17 01 06
Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03
Vytěžená hlušina neuvedená pod č. 17 05 05
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod č. 17 05 07
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod č. 17 08 01
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Kód
odpadu
170904

Kategorie
odpadu
O

191209
200202

O
O

Název odpadu
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 01,
17 09 02 a 17 09 03
Nerosty (např.písek, kameny)
Zemina a kameny

Při výstavbě a následném pěstování lze tak očekávat minimální množství
následujících druhů odpadů:
Kód
odpadu
150110
150202

Kategorie
odpadu
N
N

200301
200304

O
O

Název odpadu
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkanina a
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Směsný komunální odpad
Kal ze septiků a žump

B.III.4. Ostatní výstupy
Hluk
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 přípravných 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 přípravy území, které je časově omezeno. V tabulce jsou
uvedeny 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
vrtná souprava pro vrtání (1 kus)
rypadlo Caterpillar 428C (1 kus)
rypadlo UDS 110A (1kus)
nakladač UNC 151 (1 kus)
nákladní automobily

Akustický výkon Hladina akustického tlaku 1 m
Doba používání
LW v dB(A)
od zdroje dB(A)
stroje (hod/den)
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 – 12
pohybů v denní době

Předpokládaný reálný průměrný počet denních příjezdů TNA, včetně občasných
příjezdů stavebních mechanizmů se tak očekává v úrovni cca 6 TNA, tj 12
pohybů/den. Osobní doprava 1 zaměstnance je zcela zanedbatelná. Tato dopravní
obslužnost bude provozována po dobu cca 8 let, kdy se předpokládá provádění
terénních úprav.
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Ve fázi pěstování rychle rostoucích dřevin bude problematika hluku téměř
nevýznamná, bude se jednat pouze o občasný a krátkodobý chod čerpadla pro
zavlažování, motorové pily pro kácení určených stromů a následný provoz
štěpkovače.

Záření
Při provádění terénních úprav ani následném pěstování rychle rostoucích dřevin
nedochází ke vzniku radioaktivního nebo elektromagnetického záření.

Zápach
Při provádění terénních úprav ani následném pěstování rychle rostoucích dřevin
nedochází ke vzniku zápachu.

Jiné výstupy
Jiné výstupy ovlivňující významně životní prostředí nejsou známy.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Z hlediska zájmového území se jedná o silně antropogenně přeměněné území.
V širším kontextu jde především o následující využívání území:
Ø

průmyslové areály – Rybitví – retenční nádrž Lhotka, s vodní plochou a počátkem
sukcese vodních rostlin,

Ø

plochy silně ruderalizovaných lesů charakteru měkkého luhu s pozměněnou
dřevinnou skladbou, často neudržovaných (příměs akátu, vrb, topolů, jasanu, borovic,
podrost převážně bez černý)

Lesnatost širšího území je plošně významná (zbytky původně lužních lesů
v pozměněné druhové skladbě, zejména mezi ČOV, Velkou strouhou a retenční
nádrží Lhotka). Tok Labe u plavebního stupně Srnojedy se nachází v technicky a
směrově upraveném stavu pod městem se stávajícím ohrázováním a úpravami
plavebního stupně z let 1932-1937, včetně pravobřežní plavební komory a
technických úprav břehů v návaznosti na plavební komoru. Velká strouha jako
odtokový recipient je silně technicky upravenou vodotečí, se vtokem do Labe pod
plavebním stupněm Srnojedy.
Prioritou trvale udržitelného využití je především skloubení stávajících funkcí území
s okolními ekosystémy, s cílem snížit podíl ruderalizace nejbližšího zájmového
území.
V kontaktu s vlastním zájmovým územím se obnovitelné přírodní zdroje nenacházejí,
poněvadž území je výrazně a prakticky zcela přeměněno.
Jako přírodní zdroj lze pokládat neudržované lesní porosty mezi Labem, retenční
nádrží Lhotka a areálem ČOV, zemědělská půda se v zájmovém území ani
v kontaktu s ním nenachází.
Nejsou dokladovány žádné přírodní zdroje nerostných surovin přímo v zájmovém
území záměru. V širším posuzovaném území se pak nacházejí ložiska surovin,
přičemž navrhovaným záměrem nejsou dotčeny jiné zájmy chráněné zákonem č.
439/1992 Sb., v platném znění (horní zákon).
Stávající úroveň stanovištní diverzity okolního území a míra antropogenní přeměny
vlastního zájmového území skýtá s ohledem na průmyslové zatížení jen omezenou
schopnost regenerace krajinných systémů.
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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 a suchá. Počet dnů se sněhovou
pokrývkou je nízký. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem 8 0C. V lednu
klesá teplotní průměr až na -1,8 0C. Nejteplejším měsícem roku je červenec s
průměrnou teplotou 18,2 0C. V Pardubicích je v průměru za rok kolem 28 ledových
dnů s teplotou pod 0 0C po celý den a 47 letních dnů s teplotou nad 25 0C. Průměrné
roční množství srážek se pohybuje kolem 550 mm. Z hlediska převažujících směrů
větru mají největší četnost větry jihovýchodní (19,5%). Průměrné četnosti větrů jsou
uvedeny v následující tabulce:
směr větru
četnost větru %

S
8

SV
4,5

V
12

JV
19,5

J
7

JZ
12

Z
17,3

SZ
11

CALM
8,7

Průměrné měsíční teploty vzduchu ve 0C a průměrné úhrny srážek v mm jsou
uvedeny v následující tabulce:
měsíc
teplota
srážky

I
-1,1
30

II
0
36

III
4,1
34

IV
8,2
39

V
13,7
60

VI
16,6
65

VII
18,2
72

VIII
18
74

IX
13,8
45

X
8,6
36

XI
3,7
38

XII
0,7
32

rok
8,8
551

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.
Imisní pozadí NO2
Rok:

2007

Kraj:

Pardubický

Okres:

Pardubice

Látka:
Jednotka:

NO2-oxid dusičitý
µg/m3

Hodinové LV :

200,0

Hodinové MT :
Hodinové TE :

30,0
18

Roční LV :

40,0

Roční MT :

6,0

Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita
EPAOA
41010

Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

Max. 19 MV VoL

50%
Max.
Kv

Datum Datum VoM

98%
Datum
Kv

MÚPa
Automatizovaný
83,0
68,7
1418
měřicí program
PardubiceCHLM
12.03. 16.03.
Rosice

0 13,8

Roční
hodnoty

95% 50%
X1q X2q X3q X4q
Kv
Kv

X

98%
C1q C2q C3q C4q XG
Kv

S

N

SG dv

45,4 ~ 30,7 16,3 19,3 15,6 13,4 20,5 17,2 7,55 347

0 49,2 12.03. ~

28

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

~ 35,5

81

89

85

92 15,6 1,59
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EPAUA
41092
ESEZM
38970

ČHMÚ
1465
Pardubice
Dukla
ČHMÚ
1346
Sezemice

Automatizovaný
93,2
70,4
měřicí program
CHLM
13.03. 11.03.

0 16,8

Manuální měřicí
program
GUAJA

50,2 ~ 36,3 18,4 21,1 15,9 15,9 25,4 19,6 8,03 346

0 51,6 12.03. ~

~

~

~

~

~

~

~

~ 26.01. ~

~ 39,0

84

89

83

90 18,1 1,51

5

83,2 ~ 26,2 12,4 13,0 11,4 12,8 15,0 13,1 7,89 336
~ 29,3

84

88

77

87 10,8 1,96

5

Imisní pozadí PM10
Rok:

2007

Kraj:

Pardubický

Okres:

Pardubice

Látka:
Jednotka:

PM10-částice PM10
µg/m3

Denní LV :

50,0

Denní MT :
Denní TE :

0,0
35

Roční LV :

40,0

Roční MT :

0,0

Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita
EPAUA
41095
ESEZM
219397

ČHMÚ
1465
Pardubice
Dukla
ČHMÚ
1346
Sezemice

Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

Max.
Datum

Automatizovaný 314,5 ~
měřicí program
RADIO
24.03. ~
Manuální měřicí
program
GRV

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

Roční
hodnoty

95% 50%
50%
Max. 36 MV VoL
X1q X2q X3q X4q
Kv
Kv
Kv

X

99.9% 98%
98%
Datum Datum VoM
C1q C2q C3q C4q XG
Kv
Kv
Kv
62,6 21,7

91,4

44,9

129,9 80,3 18.12. 28.11.

S

N

SG

dv

27 22,8 28,2 24,8 20,2 31,2 26,2 14,90 347
27 72,3

~~

~

~

~

~

~

~

~~

~

~

~

~

~

~

84

89

84

23,2
59

64

90 22,7 1,71
28,3

53

62

~ 238
~

~ 18

Imisní pozadí benzenu
Rok:

2007

Kraj:
Okres:

Pardubický
Pardubice

Látka:

BZN-benzen

Jednotka:

µg/m3

Roční LV :
Roční MT :

5,0
3,000

Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita

Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

Max.

EPAUA
200002

ČHMÚ
1465
Pardubice
Dukla

95% 50%
Max.
Kv
Kv

99.9% 98%
Datum
Kv
Kv
15,5 ~
2,5 0,1
4,3 ~

Datum

MÚPa
Automatizovaný
1418
měřicí program
PardubiceGC-FID
30.07. ~
200038
Rosice

EPAOA

Denní hodnoty

Automatizovaný
11,6 ~
měřicí program
GC-PID
13.04. ~

Roční
hodnoty

95% 50%
X1q X2q X3q X4q X
Kv
Kv

S

N

98%
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
2,2 0,2 0,2 0,1 0,4 1,5 0,6 0,79 353

6,2

3,3 21.12. ~

2,5

0,7

3,5 ~

2,3

4,7

3,1 18.12. ~

~

29

Čtvrtletní
hodnoty

~

3,0

88

88

85

92 0,2 5,06

3

0,8 1,1 0,7 0,5 1,5 1,0 0,63 337
2,6

84

81

82

90 0,8 1,85

4
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C.2.2. Voda
Podzemní vody
Území má plochý reliéf s mírným sklonem k jihu. Hlavním tokem v území je řeka
Labe, která od Hradce Králové teče směrem jižním a v Pardubicích se obrací
směrem západním. K významné změně hydrografických a hydrologických poměrů
došlo výstavbou jezu v Srnojedech. Původní koryto řeky Labe bylo převedeno do
umělého kanálu a původní řečiště se stalo ramenem, které s novým tokem
hydrologicky komunikuje. Z hlediska hydrogeologického členění patří území do
hydrologického rajónu č. 114 (Labe po Týnec), který reprezentují kvartérní sedimenty
Labe a jeho přítoků. Fluviální štěrkopískové souvrství je zvodněné horizontem
mělkých podzemních vod.
Z hydrogeologického hlediska lze v zájmovém území vysledovat dvě, respektive tři
hydrogeologické zvodně. Pro první jsou kolektorem kvartérní sedimenty fluviálního
původu (písky a štěrkopísky). Jedná se o souvislý obzor průlinové propustnosti.
Propustnost čtvrtohorního komplexu bývá často snížena přítomností velmi
jemnozrnné frakce. Vydatnost se pohybuje v litrech za vteřinu. Vliv má i rýhovitě
erodovaný předkvarterní reliéf a pohřbená koryta slepých ramen či mladších
vodotečí. Přirozený pohyb vody je určován předkvarterní morfologií. Generelní směr
proudění podzemní vody míří k Labi, t.j. S až SZ směrem s lokálními odchylkami
ovlivňovanými průběhem podloží, změnami propustnosti, eventuálně stupněm
exploatace. Na staveništi byl zjištěn souvislý vodní horizont průlinové podzemní
vody, která je vázána na průlivy propustných písků a štěrkopísků. Tato podzemní
voda je ve spojení s volnou hladinou vody v Labi, podle jejíhož stavu kolísá. V době
normálních vodních stavů proudí podzemní voda k Labi, jímž je území odvodňováno.
Podzemní voda je dle ČSN 73 1215 kvalifikovaná jako agresivní. Ustálená úroveň
hladiny podzemní vody byla zjištěna v rámci provedeného inženýrsko-geologického
průzkumu z listopadu 2007 v rozmezí 212,75 - 212,83 m n. m. Výřez
hydrogeologické mapy je patrný z následujícího podkladu:
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Povrchové vody
Posuzované území se nachází z hydrologického hlediska v povodí Labe, číslo
hydrologického povodí 1-03-01-001. Labe pramení na Labské Louce v Krkonoších
ve výšce 1 384 m n.m. a státní hranice opouští u Hřenska ve výšce 115 m n.m.
Celková plocha povodí činí 144 055 km2, z toho v ČR 51 391,5 km2. Celková délka
toku je 1 154 km, z toho v ČR 370,2 km. Průměrný průtok na státní hranici činí 308
m3.s-1. Řeka již od Jaroměře nabývá rázu nížinného toku v kotlinách České tabule.
Výřez vodohospodářské mapy je patrný z následujícího obrázku:
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C.2.3. Půda
Zábor ZPF a PUPFL
V nejbližším zájmovém území se nacházejí následující půdní jednotky:
25 – hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na opukách a tvrdých slínech, zpravidla
středně těžké, štěrkovité s dobrou vodní kapacitou, avšak závislé na srážkách.
29 – hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na různých břidlicích s dobrou vodní
kapacitou, avšak závislé na srážkách.
37 – mělké hnědé půdy, většinou kyselé na všech horninách, lehké, v ornici zpravidla
středně štěrkovité až kamenité, v hloubce kolem 30 cm pevná hornina nebo
silně kamenité. Méně výsušné.
40 – různé půdy na všech horninách, většinou lehké ve svažitosti nad 120, s různou
štěrkovitostí a kamenitostí nebo bez nich, vodní poměry závislé na srážkách.
Vzhledem k tomu, že realizace záměru není spojena se záborem ZPF nebo PUPFL
není tato problematika podrobněji specifikována.
C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Území náleží orograficky k Pardubické kotlině. Z hlediska regionálně geologického
se území nachází v křídové synklinále severovýchodních Čech a je součástí jejího
jihozápadního křídla. Skalní podloží je budováno sedimentárními horninami svrchní
křídy, nad nimiž jsou uloženy sedimenty spodního až svrchního turonu a coniaku.
Litologicky se jedná o slínovce, písčité a spongilitické slínovce, vápnité jílovce a
prachovce. Horniny skalního podloží jsou překryty kvarterními zeminami, které tvoří
zahliněné terasové štěrkopísky a povodňové hlíny o celkové mocnosti nepřesahující
10 m. Dalším důležitým faktorem jsou směry proudění podzemní vody. Generelní
směr proudění je k Labi, je ovšem místně ovlivňován malými vodními toky,
odvodňovacími soustavami a mrtvými rameny.
Zájmové území se nachází v plochém terénu mladopleistocenní terasové akumulace
Labe. V širším geomorfologickém pohledu se předmětné území nalézá v oblasti tzv.
Pardubické kotliny , rozlehlé terénní sníženiny rozprostírající se při dolním toku Labe
mezi Týncem nad Labem na západě a Jaroměří na východě. Z regionálně geologického hlediska leží zájmové území se svým širším okolím v labské oblasti
české křídové tabule s převládajícím slínovcovým vývojem svrchnokřídové
sedimentace. Předkvartérní podklad je zde budován svrchnoturonskými až
coniackými slínovci labské facie .
Podle výsledků dřívějších průzkumů lze zvětralý povrch svrchnokřídových slínovců v
zájmové lokalitě předpokládat v hloubce okolo 8 m pod povrchem území. Slínovce
jsou zakryté mladopleistocenním štěrkopískovým terasovým souvrstvím sahajícím
téměř k povrchu terénu.
Štěrkopískové souvrství má ve své horní partii mocné 2 -3 m povahu jemnozrnných
až střednozrnných písků proměnlivě hlinitých, ve střední a spodní části souvrství
polymiktních písčitých štěrků a středno - až hrubozrnných písků s příměsí štěrků.
Štěrkopískové souvrství je trvale a spojitě zvodnělé mělkou podzemní vodou s
volnou hladinou kolísající okolo 2 -2,5 m pod povrchem terénu. Lokálně je vydatněji
zvodnělá i povrchová partie rozvětralého slínovcového podloží.
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Jak již bylo uvedeno, území pardubické kotliny náleží k labské oblasti českého
křídového útvaru, pro kterou je typický výskyt hlinitých a vápenitojílovitých sedimentů.
Křídové sedimenty dosahují v oblasti Pardubic mocnosti kolem 300 m a jsou uloženy
na horninách ordovického stáří. Na bázi jsou uloženy cenomanské pískovce
mocnosti kolem 23 m, na nichž je uloženo mohutné souvrství pelitických sedimentů,
zakončené slínovci koniackého stáří. Slínovce jsou šedé barvy, tence až deskovitě
vrstevnaté a poměrně rychle na vzduchu zvětrávají přes úlomkovitý a střípkovitý
rozpad v plastické slíny. Na bázi slínovců jsou vyvinuty nepříliš mocné polohy
křehčích inoceramových opuk.
Zájmové území je ve svém skalním podloží budováno sedimentačními horninami
svrchní křídy a k jeho povrchu vystupují polopevné slínovce svrchního turonu. Vrstva
o výšce cca 1 m je silně zvětralá až k zemině. S hloubkou přechází eluvium do tence
deskovitého až deskovitého rozpadu. Horniny skalního podloží jsou v prostoru
lokality zakaleny zeminami kvartérní pokrývky, jež dosahuje mocnosti kolem 5 m. Při
bázi byly uloženy hrubozrnné písky a valouny štěrku do průměru 15 cm. Směrem k
povrchu terénu náplavy holocenní nivy zjemňují a přecházejí do povodňových hlín.
Inženýrsko-geologický průzkum na pozemku p.č. 82/10 byl proveden v listopadu
2007 firmou SUDOP Pardubice s.r.o. Byly provedeny 3 průzkumné vrty S1 - S3 do
hloubky 3 m. Ustálená hladina podzemní vody byla stanovena ve vrtech S1 – S3
v hloubce 0,85 – 0,95 m pod stávajícím terénem, tj. v úrovni 212,75 – 212,83 m n.m.
Všechny tři vrty vykazovaly podobné složení vrstev s obdobnou mocností i
vlastnostmi zemin:
0,00 – 0,20 m … F5 O – humózní vrstva, jílovitá hlína s drnem a kořínky, tmavě
hnědá,
Vrstvy Holocénu:
0,20 – 0,50 m … F6 CL – jíl prachovitý, pevný až tuhý (RP = 200 – 140kPa),
s jemnými kořínky, rezavohnědý,
0,50 – 1,00 m … F6 CL – jíl prachovitý, tuhý (RP = 100kPa), rezavohnědý,
1,00 – 1,60 m … F6 CL – jíl prachovitý, měkký až velmi měkký (RP = 0 – 20kPa),
světle hnědý,
1,60 – 2,00 m … F4 CS – jíl písčitý, měkký až velmi měkký (RP = 0 – 60kPa), světle
rezavohnědý,
Vrstvy Pleistocénu:
2,00 – 2,80 m … S3 S-F – písek s příměsí jemnozrnné zeminy, zvodnělý,
načervenale béžovohnědý,
2,80 – 3,00 m … S2 SP – písek špatně zrněný, nestejnozrnný, štěrk křemene a
opuky, zvodnělý, šedohnědý.
Podle ČSN 73 0036 seismické zatížení staveb se řešené území nachází mimo
vymezené seismické oblasti ČR.
Základní situace z hlediska geologických souvislostí a geologického rajonování je
patrná z následujících situací:
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C.2.5. Fauna a flora
Vlastní terénní šetření pro vypracování oznámení bylo provedeno v období květen až
červen 2008, tedy v jarním a letním aspektu. Lze konstatovat na základě jiných
průzkumů prováděných zpracovatelským týmem oznámení v rámci především
protipovodňových opatření, že těžiště výskytu zvláště chráněných a regionálně či
celostátně významných druhů rostlin, obratlovců a hmyzu je soustředěno do prostorů
labských ramen, která jsou většinově podchycena i v rámci sítě skladebných prvků
ÚSES (tyto plochy nejsou v kontaktu s řešeným zájmovým územím), případně na
vysychavé svahy stávajících pravobřežních úprav stupně Srnojedy na Labi.
Základní charakteristiky staveniště
Biogeografické začlenění

Území patří do podprovincie hercynské, náleží do Pardubického bioregionu (1.8), do
jeho centrální části. Území leží ve fytogeografickém okresu č. 15 Východní Polabí
českého termofytika, spadá do podokresu 15c Pardubické Polabí. Potenciálně
přirozenou vegetaci zde jsou jilmové doubravy (Querco-Ulmetum), pro nivy pak
asociace Pruno-Fraxinetum. Výškový vegetační stupeň odpovídá stupni lužních lesů
(Alno-Padion).
Prvky dřevin rostoucích mimo les

Širší zájmové území záměru je poměrně bohaté na mimolesní porosty dřevin, i
s ohledem na skutečnost, že se nachází v kontaktu se širší nivou Labe s řadou
doprovodných porostů Těžiště porostů v labské nivě je dochováno především podél
dochovaných zbytků labských ramen v nivě, tyto prvky nejsou se zájmovým územím
v kontaktu.
Samotná plocha zájmového území je bez prvků dřevin rostoucích mimo les a nebude
tedy vyžadovat žádné kácení.
Flora

Lokalita se nachází jihozápadně od Rybitví severně silnice k ČOV Semtín. Jde o
plochu s převažující třtinou křovištní a další vysokobylinnou vegetací. Ve volných
prostorech jsou jednotlivé exempláře ruderálních a plevelných druhů rostlin.
Geobotanická charakteristika lokality
Fytogeografické členění
Fytogeografická oblast: termofytikum
Fytogeografický obvod: České termofytikum
Fytogeografický okres: Východní Polabí
Fytogeografický podokres: Pardubické Polabí
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998)
jilmová doubrava (Querco - Ulmetum)

Seznam nalezených druhů rostlin
Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující
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(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek
Alopecurus pratensis L. - psárka luční (+)
Anagallis arvensis L. - drchnička rolní
Arabidopsis thaliana (L.)Heynh. - huseníček rolní
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl - ovsík vyvýšený
Ballota nigra L. - měrnice černá
Calamagrostis epigeios (L.)Roth - třtina křovištní
Calystegia sepium (L.)R.Br. - opletník plotní
Capsella bursa-pastoris (L.)Med. - kokoška pastuší tobolka
Carduus crispus L. - bodlák kadeřavý
Carex ovalis Good. - ostřice zaječí
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní
Cirsium vulgare (Savi)Ten. - pcháč obecný
Convolvulus arvensis L. - svlačec rolní
Cornus sanguinea L. - svída krvavá
Crepis capillaris (L.)Wallr. - škarda vláskovitá
Epilobium angustifolium L. - vrbovka úzkolistá
Epilobium tetragonum L. - vrbovka čtyřhranná
Erysimum cheiranthoides L. - trýzel cheirovitý
Eupatorium cannabinum L. - sadec konopáč
Euphorbia helioscopia L. - pryšec kolovratec
Fallopia convolvulus (L.)Á.Löve - opletka obecná
Fallopia dumetorum (L.)Holub - opletka křovištní
Filipendula ulmaria (L.)Maxim. var.denudata (L.)J.Presl et C.Presl - tužebník jilmový
Fumaria vaillantii Loisel. - zemědým Vaillantův
Galium aparine L. - svízel přítula
Humulus lupulus L. - chmel otáčivý
Chelidonium majus L. - vlaštovičník větší
Chenopodium album L. - merlík bílý +
Chenopodium ficifolium Sm. - merlík fíkolistý +
Chenopodium polyspermum L. - merlík mnohosemenný +
Juncus bufonius L. agg. - sítina žabí
Juncus effusus L. - sítina rozkladitá
Lathyrus pratensis L. - hrachor luční
Linaria vulgaris Mill. - lnice květel
Lycopus europaeus L. - karbinec evropský
Matricaria recutita L. - heřmánek pravý
Medicago lupulina L. - tolice dětelová
Myosotis arvensis (L.)Hill - pomněnka rolní
Odontites vernus (Bellardi)Dum. s.l. - zdravínek jarní
Oenothera biennis L. agg. - pupalka dvouletá +
Persicaria lapathifolia (L.)Delarbre s.l. - rdesno blešník
Persicaria lapathifolia (L.)Delarbre subsp.pallida (With.)Á.Löve - rdesno blešník bledé
Persicaria maculosa S.F.Gray - rdesno červivec
Phalaris arundinacea L. - chrastice rákosovitá
Phragmites australis (Cav.)Steud. - rákos obecný
Plantago uliginosa F.W.Schmidt - jitrocel chudokvětý
Poa compressa L. - lipnice smáčknutá
Poa palustris L. - lipnice bahenní (+)
Poa pratensis L. - lipnice luční (+)
Poa trivialis L. - lipnice obecná (+)
Polygonum aviculare L. - truskavec ptačí
Populus alba L. - topol bílý (linda) +
Populus nigra L. agg. - topol černý (+)
Populus tremula L. - topol osika
Potentilla supina L. - mochna poléhavá
Prunus cerasifera Ehrh. - slivoň myrobalán ++
Raphanus raphanistrum L. - ředkev ohnice +
Rosa canina L. - růže šípková
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Rubus caesius L. agg. - ostružiník ježiník
Salix caprea L. - vrba jíva (+)
Salix fragilis L. - vrba křehká (+)
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.)Greuter et Burdet - knotovka širolistá bílá
Sinapis arvensis L. - hořčice polní +
Sisymbrium altissimum L. - hulevník vysoký +
Sisymbrium loeselii L. - hulevník Loeselův +
Thlaspi arvense L. - penízek rolní
Torilis japonica (Houtt.)DC. - tořice japonská
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - heřmánek nevonný +
Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá
Veronica arvensis L. - rozrazil rolní
Vicia tetrasperma (L.)Schreber - vikev čtyřsemenná
Viola arvensis Murray - violka rolní

Závěr
Na lokalitě bylo nalezeno 72 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. Vůči navržené stavbě nelze vznést z botanického hlediska
žádné námitky.
Fauna

Biogeograficky spadá území k 1.8 Pardubickému bioregionu (CULEK 1996).
Geomorfologicky patří území do celku Východolabské tabule, podcelku Pardubické
kotliny, okrsku Kunětické kotliny (DEMEK 1987). Podloží tvoří pleistocénní
štěrkopísky. Na lokalitě se vytvořily kambizemě arenické z písků a štěrkopísků
(FALTYSOVÁ, BÁRTA & al. 2002). Území se řadí k teplé oblasti T2 (QUITT 1971).
Dotčená lokalita leží za hranicí areálu chemických výroben v lokalitě Semtín –
Rybitví. Na severní a východní straně je ohraničena cestou. Cesta vedoucí po
severní hranici území je na vysokém náspu. V souběhu s cestou na východní straně
je vedena hrázka výšky až 3m. Hrázkou je vedena kanalizační stoka. Samotné území
je zarostlé na jižní straně dominantně třtinou křovištní. V nedávné době byl pozemek
zarostlý náletovými dřevinami diferencovaného věku. Většina těchto porostů je
v současné době vykácena a bylinné patro se nestačilo zatím přizpůsobit změně
mikroklimatických podmínek.
V rohu lokality v místě kde se setkávají východní a severní cesta je vytvořen malý
mokřad se stálou hladinou vody. Hladina však není téměř patrná, neboť je lokalita
silně zarostlá dominujícím orobincem širokolistým.
Časové určení pozorování.
Lokalita byla navštívena celkem dvakrát. Obě návštěvy proběhly v počátku léta roku
2008. Na lokalitě byla především sledována přítomnost chráněných druhů živočichů.
resp. druhů uvedených ve vyhlášce 395/92 Sb.
Měkkýši
plovatka malá (Lymnea truncatula )
okružák ploský (Planorbarius corneus )
páskovka žíhaná (Cepea vindobonensis)
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hlemýžď zahradní (Helix pomatia)
Brouci
střevlík hladký (Carabus glabratus)
listokaz zahradní (Phylloperta horticola)
bázlivec olšový (Alegastica alni)
mandelinka topolová (Melasoma populi)
kozlíček osikový (Saperda populnea)
kozlíček dvojtečný (Oberea oculata)
Motýli
okáč bojínkový (Melanargia galathea)
soumračník metlicový (Thymelicus sylvestris)
Vážky
vážka ploská (Libellulla depressa)
Obojživelníci

Na lokalitě je jediná vodní plocha, kde by mohlo docházet k rozmnožování
obojživelníků. Na této ploše však nebyly zjištění ani dospělci ani pulci. Důvodem
může být silné chemické zatížení vody a prostředí.
Ptáci
Brhlík lesní (Sitta eropea)
Budníček menší (Phylloscopus collybita)
Budníček větší (Phylloscopus trochilus
Červenka obecná (Erithacus rubecula)
Drozd kvíčala (Turdus philomelos)
Drozd zpěvný (Turdus philomelos)
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Jiřička obecná (Delichon urbica)
Kos černý (Turdus merula)
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos
caudatus)
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
Sojka obecná (Garullus glandarius)
Sojka obecná (Garullus glandarius)
Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
Strakapoud velký (Dendrocopos major)
Strnad obecný (Emberiza citrinella)
Střízlík obecný (Troglodites troglodites)
Sýkora koňadra (Parus major)
Sýkora modřinka (Parus coeruleus)
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
Zvonek zelený (Carduelis chloris)
Racek chechtavý (Larus ridibundus)
Savci
Norník rudý (Cletrionomys glareolus)
Rejsek obecný – (Sorex araneus)
Krtek obecný (Talpa europea)
Liška obecná – (Vulpes vulpes)
Myšice druhy (Apodemus sp.)
Zajíc polní – (Lepus europeus)

Hnízdí
?
?
?
+
+
+
-

Potravní vazba
?
?
?
+
+?
-

?
?

?
+

?
+
-

?
?
?

+
?
?

?
?
?
?
?

Vyhláška 395
-

ohrožený
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Využívá okrajovou část lokality
Náhodný přelet nad lokalitou.
Hnízdí v areálu

Hnízdí v přilehlých
nemovitostech

ohrožený
?
Rozmnožuje se na lokalitě
+
+
+
+
+

Poznámka

Potravní vazba
?
+
?
?
?

Hnízdí v keřích u vedlejší vodní
plochy, náhodný výskyt

Zálet ze sousední vodní plochy
Vyhláška 395
Poznámka
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Králík divoký (Orictolagus cunicullus)
Srnec obecný (Capreolus capreolus)

+
?

+
+

Poznámky k některým druhům:
Savci byli prokázáni buď zvukovými projevy nebo pobytovými značkami. Nebyl
prováděn jejich odchyt, nebo lov.
Na lokalitě nebyli zjištěni zástupci
vysvětlena u jednotlivých skupin.

obojživelníků a plazů. Tato skutečnost je

Ptačí sinuzie vázaná výhradně na zájmovou lokalitu je výrazně jiná než je uvedený
seznam druhů. Tato skutečnost je dána vysokou mobilitou ptáků, kteří při hledání
potravy a míst k odpočinku využívají nejen zájmového území, ale také lokalit v okolí.
Území přírodních parků

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
Významné krajinné prvky

Zájmové území je lokalizováno mimo území významných krajinných prvků „ze
zákona“.

C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz
Územní systém ekologické stability

Pro širší zájmové území je k dispozici územně technický podklad MŽP a MMR
ohledně vymezení regionální a vyšší úrovně ÚSES (Bínová a kol., 1996) s tím, že
v rámci ÚPD města Pardubice došlo k precizaci vymezení této úrovně a upřesnění
lokalizace navazujících skladebných prvků ÚSES místní úrovně. Pro zájmové území
je rozhodující, že těžištěm je vymezení nadregionálního biokoridoru právě nivou Labe
s tím, že místní úroveň je suplována vkládanými biocentry většinově ve vazbě na
dochované fragmenty původních strukturních prvků labské nivy.
V kontextu vymezení prvků ÚSES je možno konstatovat:
§ dle Bínové a kol. (1996) prochází nadregionální biokoridor podél Labe, funkční až
částečně funkční, č. 72. NRBK 72 má v širším území kraje osy:
a) vodní osa vede od NRBK 74 podél Labe přes RBC 967 Halda, RBC 916
Pardubické Labe a RBC 917 Labiště pod Černou k Přelouči, kde se setkává
se svojí nivní osou a více méně vedle sebe pokračují podél Labe přes RBC
1750 Břehy, RBC 921 Slavíkovy ostrovy, RBC 1980 Řečany a RBC 922
Mokřiny u Týnce k západu
b) nivní osa vede z NRBC 8 Bohdaneč přes RBC 1752 U Bunkova k Přelouči,
odkud pokračuje po boku své vodní osy k západu
c) Borová osa vede přes RBC 1753 Nadýmač a RBC 1751 Dubina k západu
mimo řešené území
d) Místně je osa biokoridoru podél toku tvořena fragmenty rákosin a
vysokostébelných porostů na břehové hraně (styk s hladinou), v dotčené,
úseku kolem jezu a plavební komory prakticky bez porostů dřevin (s výjimkou
doprovodných a břehových porostů labských ramen)
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§ prvky lokálního ÚSES do zájmového území a nejbližšího okolí nezasahují - jsou
vázány na některá labská ramena u Rosic a Svítkova, proto nejsou dále
popisovány
§ jako součást kostry ekologické stability jsou vymapovány některé dílčí části porostů
širší labské nivy i podél místních vodotečí mimo přímý kontakt s prostorem
posuzovaného záměru
§ ruderalizované porosty lesíků v okolí pozemku p.č. 82/10 nejsou zahrnuty mezi
vymezené kosterní prvky
Předmětná lokalita není v kontaktu ani není součástí žádného z prvků územního
systému ekologické stability lokální, nebo regionální úrovně.

Krajina, krajinný ráz
Pro krajinný ráz širšího zájmového území je příznačná proměnlivá struktura
krajinných prvků s tím, že většina širšího zájmového území pak vykazuje výrazně
otevřený, nepříliš členitý charakter krajiny (zorněné okolí Rybitví, Srnojed,
Svítkova). Vlastní zájmové území navazuje na areál Synthesia Semtín (část Rybitví).
Labská niva představuje prostorově omezený, i když relativně rozsáhlý přírodní
prvek, jako určující strukturu krajinného rázu místa. S ohledem na charakter
zájmového území a hmotově i prostorově nevýznamné změny navrhovaných
terénních úprav není dále podrobněji krajinný ráz místa řešen, v řešeném případě
lze tedy konstatovat narušený až silně narušený krajinný ráz místa.
Evropsky významné lokality, ptačí oblasti
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. Nejbližší EVL je CZ0533308 Bohdanečský rybník
Matka o výměře 251,3 ha, předmětem ochrany je kuňka ohnivá (Bombina bombina),
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vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis), modrásek bahenní (Maculinea
nausithous) a m. očkovaný (M. teleius); vzdálenost cca 5 km S. Ve stejném území se
nachází ptačí oblast Bohdanečský rybník, s hlavním předmětem ochrany chřástala
kropenatého (Porzana porzana).
Sledovaná lokalita svými parametry neodpovídá uvedeným stanovištím ani se zde
nevyskytl žádný z hlavních druhů uvedených jako hlavní důvod ochrany nejbližší
Evropsky významné lokality.
Realizace záměru na předmětné lokalitě nebude mít významný vliv na tato území
soustavy NATURA 2000, jak je patrné z vyjádření KÚ Pardubického kraje zn.
35729/2008/OŽPZ/Le ze dne 4.8.2008. Situace nejbližších území NATURA 2008 je
patrná z následujícího obrázku:

C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání
Charakter městské čtvrti

Obec se nachází v Pardubickém kraji (okres Pardubice) cca 4 km severozápadně od
krajského města Pardubice. Katastr obce se nachází v rovinaté části Polabské nížiny
s rozvinutou zemědělskou i průmyslově – chemickou výrobou. Celková výměra obce
činí 525 ha.
Obec má nyní téměř 300 čísel popisných. Obyvatelé bydlí jak v činžovních domech,
tak i v rodinných domcích či půldomcích.
Do obce vede silnice spojující města Pardubice a Lázně Bohdaneč. S městem
Pardubice je obec spojena trolejbusovými linkami MHD č. 3, 7 a 11 a autobusovou
linkou č. 18., díky přítomnosti množství škol a firem (Synthesia, Ostacolor, Norbrook,

44

Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění

Terénní úpravy na pozemku p.č. 82/10 k.ú. Rybitví za účelem pěstování rychle rostoucích dřevin

Veolia water, Bakelite AG, Pro 8, atd.) zajíždí do obce velké množství výpomocných
linek 903 a 918.
Navrhované terénní úpravy na pozemku p.č. 82 v k.ú. Rybitví se nacházejí zcela
mimo obytnou zástavbu obce Rybitví.
Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

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

Ochranná pásma

V posuzované lokalitě nejsou situována žádná PHO vodních zdrojů I. a II. stupně.
Architektonické a jiné historické památky

V rámci předkládaného záměru se nepředpokládají vlivy na architektonické nebo jiné
historické památky.
Jiné charakteristiky životního prostředí

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány. V následujícím podkladu
je doložena mapa významných krajinných jevů:
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Vztah k územně plánovací dokumentaci

Záměr není v rozporu s územním plánem města, jak je patrné z
předkládaného oznámení (č.j. MmP 43208/2008 ze dne 6.8.2008).
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo
a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky
Výstavba

Negativní vlivy související s prováděním terénních úprav se ve vztahu k ohrožení
zdraví obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
n Imisní zátěž
n Hluková zátěž
n Havarijní stavy
Imisní zátěž

Hmotnostní toky emisí, které mohou vznikat při provádění terénních úprav jsou
uvedeny v kapitole B.III.1. oznámení. Jedná se o emise znečišťujících látek
vznikajících při spalování motorové nafty v diesselagregátu a ve stavebních
mechanizmech. Hmotnostní toky znečišťujících látek jsou nízké a vzhledem k tomu,
že se jedná o přízemní zdroje, nemohou tyto zdroje emisí ovlivnit významnějším
způsobem stávající imisní situaci u nejbližších objektů obytné zástavby.
Dalším zdrojem znečišťování ve fázi provádění terénních úprav může být sekundární
prašnost z plochy staveniště. Vzhledem k tomu, že na pozemku bude vybudována
studna, lze tuto sekundární prašnost významným způsobem minimalizovat
skrápěním plochy pozemku, zvláště v období nepříznivých klimatických podmínek.
Roční objem prováděných terénních úprav není významný, požadavky na dopravní
nároky jsou malé a příspěvek emisí z liniových zdrojů je rovněž nevýznamný.
Nejbližší objekty obytné zástavby jsou v dostatečné vzdálenosti a nemohou být
negativně ovlivněny. Případnou sekundární prašnost lze technicky eliminovat.
Pro minimalizaci negativních vlivů jsou formulována následující doporučení:
• celý proces provádění terénních úprav bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně
omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech
pracovního klidu
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek
• v době nepříznivých klimatických podmínek bude sekundární prašnost minimalizována
pravidelným skrápěním prostoru staveniště

Při respektování výše uvedených doporučení lze očekávat, že etapa výstavby
nebude představovat významnější narušení faktorů pohody u objektů nejbližší obytné
zástavby.
Hluková zátěž

Na ploše staveniště nebude provozován žádný trvalý stacionární zdroj hluku. Provoz
diesselagregátu a čerpadla bude pouze periodický a bude spojen zejména se
zkrápěním staveniště.
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Plošný zdroj hluku bude představován pohyby buldozeru nebo jiných stavebních
mechanizmů po pozemku p.č. 82/10. Provoz buldozeru bude pouze občasný, při
průměrné intenzitě navážky 50 m3/den se předpokládá provoz buldozeru maximálně
jednu pracovní směnu v týdnu.
Jedinými zdroji hluku ve fázi terénních úprav bude periodický provoz diesselagregátu
a čerpadla pro skrápění staveniště, občasný provoz buldozeru (cca 8 hodin v týdnu)
a příjezd a odjezd v průměru 6 TNA denně.
Po převážnou dobu provádění terénních úprav bude povrch pozemku p.č. 82/10 pod
niveletou okolního terénu, což sníží emise hluku ze staveniště do okolního prostředí.
Terénní úpravy budou prováděny pouze v denní době, v noční době budou všechny
zdroje hluku mimo provoz.
Při pěstování rychle rostoucích dřevin budou zdroje hluku zcela nevýznamné
(občasný provoz motorové pily, štěpkovače a odvoz štěpků).
Nejbližší chráněné venkovní prostory staveb se nachází v dostatečné vzdálenosti a
nemohou být výše uvedenými zdroji hluku ovlivněny.
Vliv záměru jak z hlediska provádění terénních úprav, tak i následného pěstování
rychle rostoucích dřevin na stávající hlukovou situaci v území ve vztahu k nejbližším
objektům obytné zástavby v území lze hodnotit jak z hlediska velikosti, tak i
významnosti jako zcela nevýznamnou až nulovou.
Nejbližší objekty obytné zástavby jsou v dostatečné vzdálenosti a nemohou být výše
uvedenými zdroji hluku negativně ovlivněny. Vyvolaných průměrných 12 pohybů
TNA v denní době představuje průměrně 1 pohyb TNA/hod, což žádným způsobem
nemůže změnit akustickou situaci u nejbližších objektů obytné zástavby.
Zpracovatelský tým oznámení na základě uvedené skutečnosti soudí, že není proto
nezbytné tuto situaci vyhodnocovat pomocí hlukové studie.
Pro další projektovou přípravu je však doporučeno respektování následujícího
opatření:
• doprava na veřejném komunikačním systému v rámci řešeného záměru je limitována 12
pohyby nákladních automobilů
v denní době, a to maximálně po dobu 8 hodin;
oznamovatel záměru bude od okamžiku zahájení provozu povinen předávat obci a
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví na jejich vyžádání údaje o počtech příjezdů
těžkých nákladních automobilů; tak bude zajištěna kontrola počtu příjezdů těžkých
nákladních automobilů do prostoru terénních úprav
Havarijní stavy

Vznik havarijních situací nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální možnost
vzniku havárií výrazně eliminovat. V rámci hodnoceného záměru lze za nejzávažnější
havarijní stav označovat technickou závadu na stavebních strojích spojenou
s únikem ropných látek. Tato problematika je řešena v další části předkládaného
oznámení. Vždy se však bude jednat o havarijní stav s lokálním dosahem, který
negativně neovlivní zdraví obyvatelstva v objektech nejbližší obytné zástavby.
Hodnocení zdravotních rizik

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a dostatečné vzdálenosti objektů obytné
zástavby nebylo hodnocení zdravotních rizik prováděno.

48

Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění

Terénní úpravy na pozemku p.č. 82/10 k.ú. Rybitví za účelem pěstování rychle rostoucích dřevin

Sociální a ekonomické důsledky
Záměr nemá pozitivní ani negativní sociální a ekonomické důsledky.
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby
Vzhledem k situování pozemku p.č. 82/10 v dostatečné vzdálenosti od objektů
obytné zástavby se nepředpokládá významnější negativní ovlivnění obyvatelstva u
nejbližších objektů obytné zástavby.
Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby
Případné jiné negativní účinky uvažovaného záměru z hlediska hodnocení vlivů na
životní prostředí kromě oznámením hodnocených vlivů nejsou ve fázi výstavby
očekávány.
Narušení faktorů pohody
Realizace hodnoceného záměru a následný provoz záměru je situován v místě, které
se nachází v akceptovatelné vzdálenosti od souvislé obytné zástavby. Lze proto
konstatovat, že během výstavby ani provozu nebudou faktory pohody významněji
narušeny při respektování podmínek, navržených předloženým oznámením.
Provoz

Po skončení terénních úprav bude plocha pozemku osázena 20 000 ks topolu
černého a bude zahájeno pěstování rychle rostoucích dřevin. Tato činnost nemá
negativní vlivy na zdraví obyvatelstva.

D.I.2. Vlivy na ovzduší
Hmotností bilance emisí z jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší byla provedena
v kapitole B.III.1. Jak již bylo uvedeno, výpočet je proveden na základě emisních
faktorů, tj. na straně bezpečnosti výpočtu. Skutečné hmotnostní toky emisí, zejména
emisí TZL z povrchu staveniště, mohou být podstatně nižší, pokud bude důsledně
dodržováno skrápění povrchu staveniště v období nepříznivých klimatických
podmínek.
Při výstavbě a následném pěstování rychle rostoucích dřevin nebudou provozovány
žádné vyjmenované ani nevyjmenované střední nebo velké stacionární zdroje
znečišťování ovzduší.
Provoz diesselagregátu je časově značně omezený a vyvolaný zejména provozem
čerpadla pro skrápění povrchu staveniště, nebo v období pěstování rychle rostoucích
dřevin, potřebou zavlažování pozemku.
Na staveništi nebude trvalá obsluha, případné vytápění stavební buňky bude řešeno
elektrickým přímotopem přes diesselagregát.
Plošné zdroje znečišťování ovzduší ve fázi výstavby souvisí se sekundární prašností
staveniště a s pohybem stavebních strojů (zejména buldozeru) po ploše staveniště.
Provoz buldozeru, případně i dalších stavebních strojů se předpokládá v průměru
maximálně jeden den v týdnu. Po převážnou dobu výstavby bude povrch staveniště
pod niveletou okolního terénu.
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Při pěstování rychle rostoucích dřevin budou hmotnostní toky emisí znečišťujících
látek zcela nevýznamné (občasný provoz motorové pily, štěpkovače a odvoz štěpků).
Vliv provádění terénních úprav a následného pěstování rychle rostoucích dřevin na
ovzduší lze hodnotit jak z hlediska velikosti, tak i významnosti jako velmi malý až
nevýznamný.

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

Stávající systém odvodnění zájmového území zůstane zachován i po realizaci
záměru, nedochází k výstavbě nových zastavěných ploch.
Z hlediska charakteru odvodu srážkových vod v období přívalových dešťů a
dlouhodobých srážek lze realizaci terénních úprav hodnotit jako pozitivní. Srážkové
vody z povrchu pozemku budou procházet vrstvami navážky a sítí štěrkových pilířů
budou odváděny do podzemní vody. Srážkové vody ze svahů pozemku budou i
nadále zasakovat do okolního terénu.
Provedením terénních úprav dojde ke zvýšení nivelety povrchu pozemku a tím i
zrušení záplavového území.
Změna hydrogeologických charakteristik

Realizací hodnoceného záměru nedojde k významnějšímu snížení infiltrace
srážkových vod v území a ke změně hydrologických charakteristik zrychlením odtoku
srážkových vod. Z hlediska posuzovaného záměru se jedná o nevýznamný vliv.
Splaškové vody

V rámci provádění terénních úprav ani následného pěstování rychle rostoucích
dřevin nebude docházet k produkci splaškových vod. Ve stavební buňce bude
osazeno pouze chemické WC.
Technologické odpadní vody

V rámci provádění terénních úprav ani následného pěstování rychle rostoucích
dřevin nebude docházet k produkci technologických odpadních vod.
Ochrana podzemních vod

Na pozemku p.č. 82/10 nebudou v době výstavby ani následného provozu
skladovány žádné látky nebezpečné vodám.
Potřebné množství motorové nafty pro provoz diesselagregátu bude operativně
dováženo ve 20 l přepravním kanystru. Diesselagregát bude dodán jako kompletní
dodávka, včetně nádrže na motorovou naftu a zabezpečovacího systému proti
únikům ropných látek.
Na pozemku p.č. 82/10 nebude povoleno dlouhodobé stání nebo parkování
stavebních mechanizmů.
Vlivy na jakost vod

Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může nastat prakticky
pouze v etapě provádění terénních úprav. Zdrojem ohrožení kvality vod může být
únik látek nebezpečných vodám z provozu stavebních mechanizmů nebo nákladních
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automobilů nebo použití odpadu pro navážky s nevyhovujícími kvalitativními
ukazateli.
Vzhledem k výše uvedeným rizikům a dále ke skutečnosti že pozemek p.č. 82/10
navazuje na tzv. lagunu sádry a dále je tento pozemek i v těsném kontaktu s areálem
Synthesia Semtín, kde byly prokázány staré ekologické zátěže, včetně kontaminace
podzemních vod, doporučuje zpracovatelský tým oznámení vybudování 2 ks
monitorovacích vrtů tak, aby vzorky odebrané z těchto vrtů monitorovaly kvality
podzemní vody na vstupu a výstupu (ve směru proudění podzemní vody). Odběry
vzorků a následnými analýzami bude provozovatel terénních úprav dokladovat vliv
terénních úprav na podzemní vody, případně mohou analýzy vzorků z těchto vrtů
signalizovat i případné úniky látek škodlivých vodám z areálu Synthesia a.s. Tyto
vrty musí být vybudovány v samém úvodu zahájení terénních úprav a minimálně dva
odběry vzorků musí být provedeny před zahájením terénních prací pro zjištění
stávající kvality podzemních vod.
Pro minimalizaci negativních vlivů na podzemní vody jsou navržena následující
opatření:
•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek - kontrola bude
prováděna pravidelně, vždy před zahájením prací

•

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

•

na staveništi bude trvale dostatek prostředků pro provedení sanačního zásahu v případě
havarijního úniku látek nebezpečných vodám

•

pro provádění terénních úprav bude vypracován „Plán havarijních opatření pro případ
havarijního úniku látek škodlivých vodám“, s jeho obsahem budou seznámeni všichni
pracovníci výstavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů
zpracovaných v havarijním plánu

•

před zahájením terénních úprav budou vybudovány na pozemku p.č.82/10 dva
monitorovací vrty (ve směru proudění podzemní vody) pro odběr vzorků podzemní vody.
První dva odběry vzorků podzemní vody z monitorovacích vrtů budou provedeny před
zahájením terénních úprav

•

četnost monitorování a rozsah sledovaných ukazatelů v odebraných vzorcích stanoví
příslušný vodoprávní úřad

Při respektování navrhovaných doporučení lze vlivy provádění terénních úprav na
vody hodnotit z hlediska velikosti jako malé až nevýznamné, z hlediska významnosti
jako středně významné. Ve fázi následného pěstování rychle rostoucích dřevin lze
vlivy na vodu hodnotit jako malé a nevýznamné.

D.I.4. Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy

Realizací záměru nedochází k záboru ZPF nebo PUPFL. Pozemek p.č. 82/10 je
veden jako „ostatní plocha“ a oznamovatel předpokládá toto zařazení pozemku i po
provedení terénních prav a zahájení pěstování rychle rostoucích dřevin.
Vliv záměru lze z tohoto hlediska hodnotit jako pozitivní, dnes nevyužitelný pozemek
bude po provedení terénních úprav využíván pro pěstování rychle rostoucích dřevin.
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Znečištění půdy

V období výstavby je třeba respektovat již dříve uvedená doporučení, která jsou
formulována v rámci ochrany vod.
Z hlediska vlastního provádění terénních úprav a zejména pak následného pěstování
rychle rostoucích dřevin nelze objektivně předpokládat významnou pravděpodobnost
kontaminace půd při respektování opatření navržených tímto oznámením a při
dodržení technického řešení stavby a provozního řádu. Vliv na kontaminaci půd lze
označit z hlediska velikosti vlivu jako malý, z hlediska významnosti jako málo
významný.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Jak při vlastním provádění terénních úprav, tak i při následném pěstování rychle
rostoucích dřevin bude vznikat minimální množství odpadů, předpokládané druhy
vznikajících odpadů byly uvedeny v předchozích částech oznámení.
Provozovatel nebude provádět opravy a údržbu instalovaného strojního zařízení
(zejména diesselagregát a čerpadlo). Opravy a údržbu těchto zařízení bude
zajišťovat odborná firma, která v rámci této činnosti zajistí i nakládání se vzniklým
odpadem v souladu s platnou legislativou. Tento požadavek bude zapracován do
smlouvy o provedení prací.
Rovněž tak na pozemku p.č. 82/10 nebude prováděna žádná údržba stavebních
mechanizmů. V případě vzniku mimořádných nebo havarijních stavů zajistí
provozovatel stavebního mechanizmu i nakládání s odpadem vzniklým v souvislosti
s tímto stavem.
Jak již bylo uvedeno v úvodních částech oznámení, provozovatel předpokládá, že
část materiálů specifikovaných v kapitole B.I.6 oznámení nahradí vhodnými druhy
odpadů, jejichž seznam je uveden v kapitole B.III.3 oznámení.
K této problematice je nutné uvést, že provádění terénních úprav při použití
schválených druhů odpadů je třeba hodnotit jako „zařízení k využívání, odstraňování,
sběru nebo výkupu odpadů“ a z tohoto důvodu bylo oznamovatelem zadáno
vypracování tohoto oznámení.
V souladu s dikcí §14 odstavec 1) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném
znění, lze zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů provozovat
pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas
k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem.
Podrobnosti pro nakládání s odpady jsou upraveny vyhláškou č. 383/2001 Sb., ve
znění vyhlášky č.41/2005 Sb., vyhlášky č. 294/2005 Sb. a vyhlášky č. 353/2005 Sb.
Z těchto vyhlášek se ve vztahu k dané problematice jedná zejména o vyhlášku č.
294/2005 Sb., která upravuje podmínky ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu.
Technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu jsou
stanoveny v hlavě V vyhlášky č. 294/2005 Sb. - §12 a §14.
§12 – obecné technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu
terénu
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(1)

Na povrchu terénu nelze využívat odpady nebezpečné, směsné komunální
odpady a odpady uvedené v příloze č.5 této vyhlášky, nejde-li o odpady
stanovené v bodech B2 a B4, v souladu s provozním řádem zařízení

(2)

Obsahy škodlivin v sušině odpadů a výsledky ekotoxikologických testů
odpadů využívaných na povrchu terénu nesmějí překročit limitní hodnoty
ukazatelů stanovených v příloze č.10 této vyhlášky. Ve vztahu
k předpokládanému budoucímu využití místa, v němž se zařízení
k využívání odpadů nachází, a v souladu ustanovením §75 písmeno b)
zákona o odpadech mohou být stanoveny i další ukazatele, neuvedené
v příloze č.10, pokud je jejich sledování, včetně stanovení limitních hodnot,
nezbytné z hlediska ochrany zdraví lidí a ochrany životního prostředí

(3)

Údaje o odpadu, nutné pro posouzení jeho přijatelnosti do zařízení
k využívání na povrchu terénu, se uvádějí v základním popisu odpadu, jehož
obsah je uveden v bodě 2 přílohy č.1 vyhlášky.

(4)

Využívání odpadů na povrchu terénu misí být v souladu s požadavky
zvláštních právních předpisů na ochranu zdraví a životního prostředí a
s ustanovením §75 písmeno b) zákona o odpadech ve vztahu
k předpokládanému místu využití odpadu na povrchu terénu.

§14 – další technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu
terénu kromě uzavírání a rekultivace skládek ( k §19 odstavec 3)
(2)

Odpady využívané k terénním úpravám, rekultivacím a jiným úpravám
povrchu lidskou činností postižených pozemků, s výjimkou rekultivace
skládek, musí splňovat podmínky stanovené v bodě 3 přílohy č.1 vyhlášky.

Způsob prokazování přijatelnosti odpadu do zařízení upravuje §15 vyhlášky č.
294/2005 Sb. a navazující přílohy.
Pro provádění terénních úprav bude vypracován provozní řád v rozsahu stanoveném
vyhláškou č. 383/2001 Sb. v platném znění, příloha č.1. Provozovatel povede
evidenci odpadů použitých při provádění terénních úprav, včetně dokladů o jejich
vyhovujících kvalitativních parametrech. Odpad, jehož katalogové číslo dle Katalogu
odpadů bude uvedeno ve schváleném seznamu odpadů použitelných pro terénní
úpravy, ale nesplňující podmínky pro přejímku odpadů pro využití na povrchu terénu
nebo nesplňující kvalitativní podmínky stanovené platnou legislativou, nemůže být
použit pro provádění terénních úprav.
Pro provádění terénních úprav a využívání odpadů při této činnosti doporučuje
zpracovatelský tým oznámení následující opatření:
•

Provozovatel doloží k žádosti o zahájení terénních úprav dle zvláštních předpisů i
rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, kterým bude udělen souhlas
k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem

•

Pro terénní úpravy budou používány pouze odpady, které budou uvedeny ve schváleném
provozním řádu provádění terénních úprav a které budou splňovat ukazatele stanovené
platnou legislativou

•

Při náhradě určeného druhu materiálu stanoveného v projektové dokumentaci pro terénní
úpravy schváleným druhem odpadu je nutný i souhlas dodavatele stavby z hlediska
stavebního řešení terénních úprav

• Provozovatel doloží ke kolaudaci terénních úprav doklady o kvalitativních parametrech
všech odpadů použitých pro provádění terénních úprav
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Vliv záměru ve fázi provádění terénních úprav lze z hlediska velikosti označit za
střední, z hlediska významnosti za středně významný.
Vliv pěstování rychle rostoucích dřevin lze z hlediska velikosti i významnosti hodnotit
jako malý a nevýznamný.

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

D.I.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Z botanického průzkumu vyplývá, že na lokalitě bylo nalezeno 73 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. Vůči navržené stavbě
nelze vznést z botanického hlediska žádné námitky. Vliv lze označit z a malý a málo
významný.
Ze zoologického posouzení lokality vyplývá, že posuzované území pokrývají porosty
vzniklé na zaplavovaných plochách. Na lokalitě se vyvinul porost přirozenou sukcesí,
který byl v nedávné době zlikvidován. Změna mikroklimatických a světelných
podmínek se zatím nepromítla do stavu porostů na lokalitě. Na lokalitě se vyskytují
především organizmy se širokou ekologickou valencí. Vyskytují se zde také dva
druhy ptáků ze skupiny chráněných živočichů a to ťuhýk obecný (Lanius collurio) a
slavík obecný (Luscinia megarhynchos). Oba druhy nejsou na lokalitu nijak
významně vázány. Především druh slavík obecný se zde vyskytl náhodně. Šlo o
mladého jedince z hnízdiště u sousední vodní plochy. Nepřítomnost obojživelníků na
lokalitě lze vidět ve specifických podmínkách lokality. Lokalita je pravděpodobně při
velkých srážkách zaplavena ale současně v krátké době je voda odvedena mimo
lokalitu. Proto by zřejmě bylo možné nalézt omezenou populaci ještěrky obecné
v okrajových částech (na svazích) kam se dostane z blízkého okolí (okraje cest), kde
je populace tohoto druhu stabilizovaná i když ne nijak silná.
Z uvedených důvodů nejsou pro realizaci záměru v uvedené lokalitě stanoveny
žádné zvláštní podmínky spojené s výskytem zvláště chráněných živočichů.
Pro další přípravu záměru je formulováno následující doporučení:
•

před zahájením terénních úprav zasahujících do volné plochy řešené parcely bude
proveden aktuální kvalitativní biologický průzkum, který bude doložen příslušnému orgánu
ochrany přírody
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D.I.7. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Oznamovaný záměr je realizován v pohledově skrytém prostoru mimo zastavěné
území.
Pro posouzení vlivu navrhovaného záměru výstavby na krajinu je rozhodující to, že
záměrem nedojde ke změně charakteristiky území. Vliv tak lze označit za malý a
málo významný.
Naopak nikoliv zanedbatelným efektem projektu bude podstatné zlepšení estetického
vzhledu celé parcely po zahájení pěstování rychle rostoucích dřevin.
D.I.8. 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.
V případě zjištění výskytu archeologických památek bude nezbytné umožnit
záchranný archeologický výzkum (zpracování dokumentace). V tomto případě bude
postupováno podle příslušného složkového zákona.
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních
vlivů
D.II.1. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti
Jak je z provedeného vyhodnocení vlivů na životní prostředí zřejmé, realizace
terénních úprav pozemku p.č.82/10 umožní opětovné využívání tohoto pozemku a to
pro pěstování rychle rostoucích dřevin. Zvýšením nivelety terénu se již nebude
pozemek nacházet v záplavovém území řeky Labe. Z tohoto pohledu lze realizaci
záměru označit jako pozitivní.
Pozemek p.č. 82/10 je situován v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby a
prováděné terénní úpravy nemohou ovlivnit akustickou situaci v chráněných
venkovních prostorách staveb nejbližší obytné zástavby.
Nejvýznamnějším zdrojem emisí může být sekundární prašnost z povrchu pozemku
po dobu provádění terénních úprav. Tuto sekundární prašnost lze technickým
způsobem minimalizovat skrápěním vodou ze studny, která bude vybudována při
zahájení prací na pozemku 82/10.
Provozovatel předpokládá využít pro provádění terénních úprav i některé druhy
odpadů v kategorii „ostatní odpad“, které budou schváleny příslušným krajským
úřadem. Při použití těchto odpadů musí být postupováno v souladu s platnou
legislativou v oblasti odpadového hospodářství, zejména pak vyhláškou č. 294/2005
Sb., která upravuje technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na
povrchu terénu.
Pro sledování vlivu terénních úprav na podzemní vody bude ještě před zahájením
prací vybudován systém monitoringu podzemních vod sestávající ze dvou
monitorovacích vrtů situovaných ve směru proudění podzemní vody.
Z hlediska vlivů na přírodní složky ekosystémů lze konstatovat, že není překročeno
lokální měřítko významnosti vlivů, spojených s navrhovaným záměrem.

D.II.2. Možnosti přeshraničních vlivů
Přeshraniční vlivy ve spojitosti s předkládaným oznámením nenastávají.
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D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích
a nestandardních stavech
D.III.1. Možnosti vzniku havárií
Za rizika vzniku havarijních stavů lze považovat zejména havarijní únik látek
škodlivých vodám.
D.III.2. Dopady na okolí
Havarijní únik látek škodlivých vodám

K havarijnímu úniku látek škodlivých vodám může při provádění terénních úprav
docházet zejména úniky ropných látek nebo olejů ze stavebních strojů nebo
motorových vozidel.
Podrobný popis preventivních opatření, jak těmto situacím předcházet bude uveden
ve schválením provozním řádu zařízení. V provozním řádu budou specifikovány i
konkrétní a jednoznačné postupy jak při vzniku těchto situací má obsluha
postupovat. V areálu staveniště budou umístěny i potřebné zásahové prostředky pro
minimalizaci negativních vlivů mimořádných situací na kvalitu povrchových a
podzemních vod. Tyto prostředky nesmí být používány pro jiné účely a musí být
trvale dostupné.
V případech, kdy dojde k lokální kontaminaci zeminy (např. únik ropných látek
z motorových vozidel) musí být kontaminovaná zemina neprodleně uložena do
vhodných obalů a předána oprávněné firmě k odstranění.
D.III.3. Preventivní opatření
Preventivní opatření, která minimalizují vznik havarijních stavů, spočívají především
ve volbě bezpečné výrobní praxe, v realizaci odpovídajících samočinných systémů
kontroly a řízení a v dodržování ustanovení provozní dokumentace a provozního
řádu zařízení. Nutnou podmínkou pro zajištění bezpečného provozu je vypracování a
zejména pak následné dodržování provozních předpisů a instrukcí a havarijního
plánu.
D.III.4. Následná opatření
Vzhledem k lokalizaci pozemku není nutné požadovat realizaci dalších následných
opatření kromě těch, která již byla prezentována
v předcházejících částech
předkládaného oznámení.
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D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Pro minimalizaci vlivů provádění terénních úprav na pozemku p.č. 82/10 na jednotlivé
složky životního prostředí jsou předkládaným oznámením navržena následující
doporučení:
• celý proces provádění terénních úprav bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně
omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech
pracovního klidu
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek
• v době nepříznivých klimatických podmínek bude sekundární prašnost minimalizována
pravidelným skrápěním prostoru staveniště
• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek - kontrola bude
prováděna pravidelně, vždy před zahájením prací
• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům
• na staveništi bude trvale dostatek prostředků pro provedení sanačního zásahu v případě
havarijního úniku látek nebezpečných vodám
• pro provádění terénních úprav bude vypracován „Plán havarijních opatření pro případ
havarijního úniku látek škodlivých vodám“, s jeho obsahem budou seznámeni všichni
pracovníci výstavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů
zpracovaných v havarijním plánu
• před zahájením terénních úprav budou vybudovány na pozemku p.č.82/10 dva monitorovací
vrty (ve směru proudění podzemní vody) pro odběr vzorků podzemní vody. První dva
odběry vzorků podzemní vody z monitorovacích vrtů budou provedeny před zahájením
terénních úprav
• četnost monitorování a rozsah sledovaných ukazatelů v odebraných vzorcích stanoví
příslušný vodoprávní úřad
• provozovatel doloží k žádosti o zahájení terénních úprav dle zvláštních předpisů i
rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, kterým bude udělen souhlas k provozování
tohoto zařízení a s jeho provozním řádem
• pro terénní úpravy budou používány pouze odpady, které budou uvedeny ve schváleném
provozním řádu provádění terénních úprav a které budou splňovat ukazatele stanovené
platnou legislativou
• při náhradě určeného druhu materiálu stanoveného v projektové dokumentaci pro terénní
úpravy schváleným druhem odpadu je nutný i souhlas dodavatele stavby z hlediska
stavebního řešení terénních úprav
• provozovatel doloží ke kolaudaci terénních úprav doklady o kvalitativních parametrech
všech odpadů použitých pro provádění terénních úprav
• před zahájením terénních úprav zasahujících do volné plochy řešené parcely bude proveden
aktuální kvalitativní biologický průzkum, který bude doložen příslušnému orgánu ochrany
přírody
• doprava na veřejném komunikačním systému v rámci řešeného záměru je limitována 12
pohyby nákladních automobilů
v denní době, a to maximálně po dobu 8 hodin;
oznamovatel záměru bude od okamžiku zahájení provozu povinen předávat obci a
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví na jejich vyžádání údaje o počtech příjezdů
těžkých nákladních automobilů; tak bude zajištěna kontrola počtu příjezdů těžkých
nákladních automobilů do prostoru terénních úprav
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D.V. 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
Seznam použité literatury a podkladů
1) Projektová dokumentace změny využití území „ Terénní úpravy pozemku p.č. 82/10 k.ú.
Rybitví za účelem pěstování rychle rostoucích dřevin“ – Projektová a inženýrská kancelář
Ing. Vladislav Stieber, Pardubice – červen 2008
2) Zpráva z inženýrskogeologického průzkumu k.ú. Rybitví, terénní úpravy na parcele č.
82/10 – SUDOP Pardubice, listopad 2007
3) Využití rychle rostoucích dřevin k rekultivaci devastovaných ploch – ing. Jiří Jiránek,
květen 2008
4) Provozní řád zařízení k využívání stavebních odpadů k.ú. Rybitví – SK-EKO Pardubice
s.r.o.
5) Bajer T. a kol: Modernizace BČOV Pardubice, oznámení EIA dle zák. č. 100/2001 Sb.
v platném znění, 2007
6) Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha
7) Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, Praha
8) Příloha č.II Vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb.
[seznam zvláště chráněných druhů rostlin]
9) Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der
Tschechoslowakei. - Studia
Geographica,Brno,16:1-74
10) Kolektiv: Hygiena, díl 1., faktory životního prostředí ovlivňující zdraví, Univerzita Karlova,
Praha, 1996
11) Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991
12) Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území České republiky včetně
doprovodných meteorologických dat, ČHMÚ, 1997
13) Hejný S.et Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. - Academia,
Praha.
14) Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.] (2002):
Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha.
15) Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky
(stav v roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166.
16) Příloha č.II Vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb.
[seznam zvláště chráněných druhů rostlin a hub].
17) Neuhäuslová Z. et al. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Academia, Praha.
18) Rothmaler W.et al.(1976) : Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und der BRD.
Kritischer Band.- Berlin.
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D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které
se vyskytly při zpracování oznámení
Při zpracování oznámení se nevyskytly významnější nedostatky v poskytnutí
potřebných podkladů pro vyhodnocení vlivů záměrů na jednotlivé složky životního
prostředí a na zdraví obyvatelstva.
Za nezbytné je však požadovat realizaci doporučení, která vzešla ze zpracování
předkládaného oznámení a která jsou souhrnně prezentována v kapitole D.IV.

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

F. ZÁVĚR
V rámci předloženého oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. 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 vyhodnocení záměru „Terénní úpravy na
pozemku p.č. 82/10 k.ú. Rybitví za účelem pěstování rychle rostoucích dřevin“.
Při provádění terénních úprav pozemku p.č. 82/10 se předpokládá využívat i
schválený sortiment vybraných druhů odpadů. Ve smyslu legislativy v oblasti
odpadového hospodářství naplňuje hodnocený záměr ve fázi výstavby dikci bodu
10.1. v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) zákona č. 100/2001 Sb.
v platném znění „Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných
odpadů, zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo
odstraňování ostatních odpadů“. Kapacita ukládání těchto druhů odpadů bude nižší
jak 30 000 tun/rok. Vlastní následný provoz záměru – pěstování rychle rostoucích
dřevin nespadá pod režim zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Příslušným úřadem pro proces posuzování vlivů na životní prostředí je v tomto
případě Krajský úřad Pardubického kraje.
Situace záměru je patrná z následujícího obrázku:

SITUACE ZÁMÉRU

Pozemek p.č. 82/10 je zařazen v kategorii „ostatní plocha“ a není hospodářsky
využíván. Vzhledem k tomu, že povrch tohoto pozemku je cca 4 m pod úrovní
ostatního terénu nachází se v záplavovém území řeky Labe.
Na pozemku zůstane zachováno ochranné pásmo chemické kanalizace vedoucí ze
závodu Synthesia Semtín na BČOV Pardubice. Tato kanalizace je vedena ve valu,
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se kterým pozemek sousedí. Na pozemek dále navazuje pozemek ve vlastnictví
státu, tzv. laguna sádry. Přístup na pozemek bude řešen sjezdem ze stávající
komunikace vedoucí k bývalé vrátnici NPK závodu Synthesia.
V rámci navrhovaných terénních úprav bude provedeno zpevnění podloží formou
štěrkových pilířů a následně bude provedena navážka štěrkopísku, zeminy a ornice
tak, aby pozemek mohl být využíván pro pěstování rychle rostoucích dřevin. Po
provedených úpravách bude pozemek 82/10 mimo záplavové území. Svahy navážky
budou opatřeny geotextilií a vysvahovány ve stanovených sklonech.
Po provedení terénních úprav bude na ploše pozemku vysázeno cca 20 000 ks
topolu černého.
Pro provedení terénních úprav bude nutné dovézt cca 100 000 m3 různých druhů
materiálů, které jsou podrobněji specifikovány v předchozích částech oznámení.
Oznamovatel předpokládá, že část těchto materiálů nahradí vybranými druhy odpadů
z kategorie „ostatní odpad“. Předpokládá využití následujících druhů odpadů:
Kód
odpadu
010306
010408
010409
010412
010413
101201
101208
101314
170101
170102
170103
170107
170504
170506
170508
170802
170904

Kategorie
odpadu
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

191209
200202

O
O

Název odpadu
Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05
Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod č.01 04 07
Odpadní písek a jíl
Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod č.01 04 07 a 01 04 11
Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod č.01 04 07
Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním
Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepel.zpracování)
Odpadní beton a betonový kal
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č.17 01 06
Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03
Vytěžená hlušina neuvedená pod č. 17 05 05
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod č. 17 05 07
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod č. 17 08 01
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 01,
17 09 02 a 17 09 03
Nerosty (např.písek, kameny)
Zemina a kameny

Oznamovatel musí požádat před zahájením terénních úprav o souhlas k provozu
zařízení a předložit provozní řád. Při provádění terénních úprav je povinen plnit
legislativu v oblasti odpadového hospodářství, zejména v částech ukládání odpadů
na povrch terénu.
Vlastní pozemek p.č. 82/10 může být v době provádění terénních úprav zdrojem
sekundární prašnosti. Proto bude při zahájení terénních úprav vybudována na
pozemku studna a v případě nepříznivých klimatických podmínek bude prováděno
skrápění povrchu pozemku. Emise z liniových a plošných zdrojů znečišťování
ovzduší (pohyby nákladních vozidel a pohyby stavebních mechanizmů) jsou malé a
nevýznamné.
Pozemek p.č. 82/10 se nachází v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby a hluk
vznikající provozem nákladních vozidel a stavebních mechanizmů nemůže
významnějším způsobem ovlivnit stávající akustickou situaci u těchto objektů.
Provádění terénních úprav pro pěstování rychle rostoucích dřevin je časově
omezené – oznamovatel předpokládá cca 8 let. Materiál a odpady pro terénní úpravy
budou dováženy pouze v denní době, převážně v pracovní dny. V této době bude
prováděno i hutnění a svahování stavebními mechanizmy.
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Pro sledování vlivu ukládaných materiálů a odpadů na podzemní vody budou
vybudovány dva monitorovací vrty, které budou umístěny ve směru proudění
podzemní vody. Četnost vzorkování podzemní vody z těchto vrtů a rozsah
sledovaných ukazatelů stanoví příslušný vodoprávní úřad.
Z hlediska provádění terénních úprav a následného pěstování rychle rostoucích
dřevin nedojde k žádným zásadním změnám, které by mohly významným způsobem
negativně ovlivnit jednotlivé složky životního prostředí a zdraví obyvatelstva. Naopak,
dnes nevyužívaný pozemek bude upraven pro pěstování rychle rostoucích dřevin na
ploše cca 2 hektarů.
Záměr nepředstavuje žádné negativní vlivy ve vztahu k ochraně ZPF resp. PUPFL.
Vlivy na faunu, floru a ekosystémy lze označit za malé a málo významné.
Pro minimalizaci negativních vlivů provádění terénních úprav na zdraví obyvatelstva
a jednotlivé složky životního prostředí je navržen soubor doporučení, který je
sumárně uveden v kapitole D.IV.
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H. PŘÍLOHY
1) Vyjádření příslušného stavebního úřadu o souladu stavby s územním plánem
2) Vyjádření příslušného krajského úřadu o vlivu záměru na prvky NATURA 2000

zpracovatel oznámení:

RNDr. Tomáš Bajer, CSc.
ECO-ENVI-CONSULT
Sladkovského 111
506 01 Jičín
IČO: 42921082
DIČ: CZ6002271825
tel.: 466260219
603483099
fax: 466260219
e-mail: tomas.bajer@wo.cz

Dubinská 720
530 12 Pardubice

Spolupráce:
Ing. Zdeněk Obršál
RNDr. Vladimír Faltys
Ing. Jana Bajerová
Ing. Martin Šára
RNDr. J. Veselý
Datum zpracování oznámení:

04.08.2008

Podpis zpracovatele oznámení:
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SEZNAM PŘÍLOH:
Příloha 1:
Vyjádření příslušného stavebního úřadu o souladu stavby
s územním plánem
Příloha 2:
Vyjádření příslušného krajského úřadu o vlivu záměru na prvky
NATURA 2000
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Příloha 1:
Vyjádření příslušného stavebního úřadu o souladu stavby
s územním plánem
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Příloha 2:
Vyjádření příslušného krajského úřadu o vlivu záměru na prvky
NATURA 2000
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