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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1
Název záměru: „Obchodní centrum Ústí nad Orlicí“
Jedná se o záměr dle přílohy č.1, kategorie II: 10.6 Skladové nebo obchodní
komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2
zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích
stání v součtu pro celou stavbu, kde příslušným úřadem pro proces posuzování
vlivů na životní prostředí je Krajský úřad Pardubického kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr lze charakterizovat v cílovém stavu následující kapacitami:
Objekt

Zastavěná plocha ( m2)

zastavěná plocha
komunikace a zpevněné plochy
zelené plochy
celkem
počet parkovacích míst

9.204
12.025
8.068
29.297
258

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

Pardubický
Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Posuzovaná lokalita se nachází na západním okraji města Ústí nad Orlicí. Na
uvedeném okraji města se nachází další dva obchody charakteru supermarketů a
nově postavený areál hypermarketu TESCO. Reliéf území je v dané lokalitě poměrně
členitý.
Důvodem
je
jednak
samotná
svažitost
terénu
pocházející
z geomorfologického reliéfu, jednak důsledek antropogenních úprav terénu
spojených s výstavbou nového úseku silnice II/360 na Letohrad od průtahu silnice
I/14 a charakter severního okraje bývalé cihelny:
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OC PLUS

OC Penny Market

OC TESCO

OC TESCO

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Prodejny umístěné v Obchodním centru A CENTRUM v Ústí nad Orlicí mají obchodní
– nevýrobní -charakter. Navržená stavba představuje podnikatelský záměr investora
při budování obchodní sítě a bude sloužit jako velkoprodejna s doplňkovým
sortimentem pro nákupy zákazníků navštěvujících sousední objekt hypermarketu
TESCO – nepotravinářské prodejny. Stavba je navržena v blízkosti městského centra
města Ústí nad Orlicí a je umístěna dostatečně blízko potenciálním zákazníkům.
Záměr je v souladu územním plánem města, který v dotčené lokalitě připouští
navržené využití pozemku. Navrhovaná zástavba tedy není v konfliktu s územně
plánovací dokumentací.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Provozně je celý areál Obchodního centra Ústí nad Orlicí rozdělen na 2 hlavní
provozní úseky:
- SO 01 Obchodní centrum AVEX BAUMARKT
- SO 02 Obchodní centrum A-CENTRUM (reatilové obchody)
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Obchodní centrum AVEX BAUMARKT – objekt bude patřit do nově vznikající sítě
hobby marketů a baumarktů v České republice se stavebními potřebami a potřebami
pro kutily. Baumarkt bude nabízet široký sortiment zboží od domácích i zahraničních
výrobců se zárukou vysoké kvality a nabídka je permanentně aktualizována a
rozšiřována. Obchodní centrum bude moci uspokojovat i nejnáročnější a speciální
požadavky svých zákazníků.
Sortiment obchodního zařízení představuje běžný sortiment výrobků pro zahrádkáře,
řemeslníky a kutily. Hlavní důraz kladen na velký výběr v odděleních zahrady,
stavebnin, nářadí a obkladů. Široký sortiment dále nabízí oddělení elektro, osvětlení,
sanity, barev a tapet, koberců (kusových i metrových), stavebnin a dřeva, potřeb pro
domácnost a autopříslušenství. Do rozšiřující nabídky doplňkových služeb bude patřit
především přířez dřeva na míru, doprava zboží, půjčovna nářadí, broušení nářadí,
objednávkový servis, velké bezplatné parkoviště, možnost občerstvení přímo
v prodejně.
Obchodní centrum A-CENTRUM (reatilové obchody) – jedná se obchodní objekt
s pronajímatelnými samostatnými obchodními jednotkami. Sortiment obchodního
zařízení představuje běžný sortiment nepotravinářského zboží, zejména drogerie,
domácí potřeby, oděvy, obuv, sportovní potřeby, nábytek atd.
Popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu

Dispoziční řešení
Vlastní objekt Obchodního centra A CENTRUM v Ústí nad Orlicí je navržen jako
přízemní samostatně stojící stavba o celkové zastavěné ploše 9.203,57m2 .
Stavebně je objekt obchodního centra je dělen do dvou částí na dva samostatné
objekty :
- SO 01 Obchodní centrum AVEX BAUMARKT
- SO 02 Obchodní centrum A-CENTRUM (reatilové obchody)
SO 01 Obchodní centrum AVEX BAUMARKT
Zastavěná plocha :
Obestavěný prostor :

3.706,00 m2
28.297,80 m3

Objekt SO 01 Obchodní centrum AVEX má půdorysně tvar obdélníku a celkové
hlavní půdorysné rozměry objektu jsou 68,00 x 54,50m. Výška objektu je volena
6,15 m k hraně atiky (nižší část) a 9,15m (nižší část). Světlá výška prodejního
prostoru pod vazník je 4,5 m – prodejní hala.
Objekt SO 01 je doplněn vlastním zázemím (sklady nepotravinářského zboží,
komunikace, manipulační prostory, manažersko – administrativní centrum, šatny a
hygienické vybavení pro zaměstnance). V objektu je rovněž řešeno rychlé
občerstvení – bufet. Součástí stavby je energetické centrum obsahující rozvodnu NN
a centrální plynovou kotelnu.
SO 02 Obchodní centrum A CENTRUM (reatilové obchody )
Zastavěná plocha :
Obestavěný prostor :

5.498,57 m2
41.239,275 m3
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Objekt SO 02 Obchodní centrum má půdorysně tvar L a celkové hlavní půdorysné
ro107,650m. Výška objektu je volena 6,50 m k hraně atiky. Světlá výška prodejního
prostoru pod vazník je 4,2 m.
Objekt SO 02 je doplněn vlastním zázemím (sklady nepotravinářského zboží,
komunikace, manipulační prostory, manažersko – administrativní centrum, šatny a
hygienické vybavení pro zaměstnance). Součástí stavby je energetické centrum
obsahující rozvodnu NN a centrální plynovou kotelnu.
Vnější obvodový plášť skladebně tl. 150 mm je navržený ze sendvičových stěnových
panelů P-SYSTEMS PS (s izolací EPS ) tl.130 mm, profilace plechu – L (z vnější a
z vnitřní strany), barva metalická šedá (RAL 9006), součinitel prostupu tepla U=0,30
W/m2.K Výška atiky bude cca 0,5 m. Střešní konstrukce bude z ocelových
profilových trapézových plechů TR 160/250 (výška 160 mm) ukládaných přímo na
nosnou železobetonovou vazníkovou konstrukci.
Hlavní vchody do jednotlivých prodejen, resp. pronajímatelných prodejních prostor
budou široce prosklené do hliníkových rámů. Nad vstupními automatickými dveřmi do
jednotlivých prodejen budou umístěna loga a nápisy.
Technologické řešení, kapacitní údaje, zaměstnanci
Provozně je celý areál Obchodního centra A CENTRUM v Ústí nad Orlicí rozdělen na
2 hlavní provozní úseky:
- SO 01 Obchodní centrum AVEX BAUMARKT
- SO 02 Obchodní centrum A-CENTRUM (reatilové obchody)
Provozně je areál objektu SO 01 Obchodní centrum AVEX BAUMARKT rozdělen
na 6 hlavních provozních úseků:
Ø parkovací plochy pro zákazníky a zaměstnance
Ø vstupní prostory pro zákazníky před obchodním centrem AVEX
Ø prostor technického vybavení (energocentrum – kotelna ÚT, rozvodna NN,
strojovna vzduchotechniky apod. )
Ø vlastní obchodní prostory se zázemím a sklady
Ø prodejní dvory
Ø zásobovací komunikace
Všechny tyto prostory jsou nezávisle přístupné a jsou vzájemně propojeny tak, aby
nedocházelo k ovlivňování jednotlivých nezávislých činností (pohyb zákazníků,
zaměstnanců, provoz vozidel a zásobování objektu).
Sortiment obchodního zařízení představuje sortiment nepotravinářského zboží – dům
a zahrada, stavebniny, baumarkt.
Před zákaznickým vstupem do obchodního centra je umístěno parkoviště, napojené
na centrální parkovací plochu. Parkoviště má celkovou kapacitu 258 parkovacích
míst včetně 13-ti míst pro imobilní.
Obchodní centrum AVEX BAUMARKT - tyto baumarkty budou otevírány ve středně
velkých a menších městech. Franchisový koncept AVEX BAUMARKT je určen pro
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podnikatele, kteří by chtěli provozovat menší formáty baumarktů ve středně velkých
městech České a Slovenské republiky, je připraven od počátku roku 2008 k
realizaci.
Vize franchisového systému AVEX BAUMARKT by se dala stručně definovat
následovně:Výstavba a provoz sítě prodejen baumarktů ve středně velkých a
menších městech České a Slovenské republiky pod jednou zastřešující značkou
AVEX BAUMARKT na franchisové bázi podnikání s podporou nákupních aliancí a
provozovatelů těchto marketů z evropské baumarktové branže. Baumarkty budou
nabízet široký sortiment zboží od domácích i zahraničních výrobců se zárukou
vysoké kvality. Naše nabídka bude permanentně aktualizována a rozšiřována. Naši
lokální partneři budou moci uspokojovat i nejnáročnější a speciální požadavky svých
zákazníků.
Obchodní centrum AVEX BAUMARKT bude patřit do sítě hobby marketů se
stavebními potřebami a potřebami pro kutily. Bude nabízet více než 35 000 druhů
výrobků pro zahrádkáře, řemeslníky a kutily.
Důraz je kladen především na velký výběr v odděleních zahrady, stavebnin, nářadí a
obkladů. Široký sortiment dále nabízí oddělení elektro, osvětlení, sanity, barev a
tapet, koberců (kusových i metrových), stavebnin a dřeva, potřeb pro domácnost a
autopříslušenství. O spokojenost zákazníků se stará tým vyškolených zaměstnanců a
to vždy s cílem nabídnout vysokou kvalitu za výhodnou cenu. Zákazníci oceňují
poradenství ze strany průběžně školeného personálu, stále se rozšiřující nabídku
doplňkových služeb, záruku vrácení peněz, přířezu dřeva na míru, dopravu zboží,
půjčovnu nářadí, broušení nářadí, objednávkový servis, velká bezplatná parkoviště,
možnost občerstvení ve všech prodejnách.
Součástí prodejen jsou dále dětské koutky s možností „vydovádět se“ nebo sledovat
pohádky.
Provozně je areál objektu SO 02 Obchodní centrum A CENTRUM (reatilové
obchody) rozdělen na 5 hlavních provozních úseků:
Ø parkovací plochy pro zákazníky a zaměstnance
Ø vstupní prostory pro zákazníky před jednotlivými prodejnami a komunikační
prostor před obchodním centrem – reatilové obchody
Ø prostor technického vybavení (energocentrum – kotelna ÚT, rozvodna NN)
Ø vlastní obchodní prostory se zázemím a sklady – celkem 10 samostatných
pronajímatelných prodejních prostor
Ø zásobovací komunikace
Všechny tyto prostory jsou nezávisle přístupné a jsou vzájemně propojeny tak, aby
nedocházelo k ovlivňování jednotlivých nezávislých činností (pohyb zákazníků,
zaměstnanců, provoz vozidel a zásobování objektu).
Sortiment obchodního zařízení představuje běžný sortiment nepotravinářského
zboží, zejména drogerie, domácí potřeby, oděvy, obuv, sportovní potřeby, nábytek
atd.
Před zákaznickými vstupy do jednotlivých prodejen obchodního centra je umístěno
parkoviště pro zákazníky, které má celkovou kapacitu 258 parkovacích míst včetně
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13-ti míst pro imobilní.
Vstupní prostory prodejen a prodejní plochy jsou odděleny prosklenou stěnou
hliníkovou stěnou. Podél celé severní a východní strany jsou umístěny skladové a
manipulační prostory prodejen a jejich sociální zázemí (s napojením na zásobovací
komunikaci).
Dále je v severovýchodním rohu objektu umístěn energetický blok, kde je umístěna
centrální plynová kotelna ÚT pro objekt s retailovými obchody a rozvodna NN.
Technologie výrobní
V budově obchodního centra bude instalované pro výrobní provozy (manipulace se
zbožím, likvidace odpadů) následující výrobní technologické zařízení:
Ø Akumulační vysokozdvižné vozíky ve skladech (manipulace se zbožím, 5 ks)
Ø Zařízení umístěná manipulačních prostorech jednotlivých prodejen – á 1
ks/prodejnu - menší elektrické kompaktory (lisovací zařízení pro odpad – zejména
obalový materiál)
Stavebně-technické řešení
Vlastní objekt Obchodního centra A CENTRUM v Ústí nad Orlicí je navržen jako
přízemní samostatně stojící stavba o celkové zastavěné ploše 9.204 m2 .
Stavebně je objekt obchodního centra je dělen do dvou částí na dva samostatné
objekty :
- SO 01 Obchodní centrum AVEX BAUMARKT
- SO 02 Obchodní centrum A-CENTRUM (reatilové obchody)
SO 01– Obchodní centrum A centrum – AVEX BAUMARKT
Objekt SO 01 Obchodní centrum AVEX má půdorysně tvar obdélníku a celkové
hlavní půdorysné rozměry objektu jsou 68,00 x 54,50m. Výška objektu je volena
6,15 m k hraně atiky (nižší část) a 9,15m (nižší část). Světlá výška prodejního
prostoru pod vazník je 4,5 m – prodejní hala.
Objekt SO 01 je doplněn vlastním zázemím (sklady nepotravinářského zboží,
komunikace, manipulační prostory, manažersko – administrativní centrum, šatny a
hygienické vybavení pro zaměstnance). V objektu je rovněž řešeno rychlé
občerstvení – bufet. Součástí stavby je energetické centrum obsahující rozvodnu NN
a centrální plynovou kotelnu.
Hlavní vstup do objektu je situován od jihu. Vstup do zázemí prodejny a pro
zásobování jsou situován na sever. Před vstupem pro zásobování bude navržen
zastřešený prostor.
Objekt je navržen jako převážně jednopodlažní, nad částí půdorysu dvoupodlažní,
nepodsklepený, halového charakteru s plochou střechou a s foliovou kotvenou
krytinou. Železobetonové konstrukce (sloupy a průvlaky u vstupu) - budou provedeny
z pohledového betonu v barvě šedé ( zkosené hrany) .
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Stavebně technické řešení
Vnější obvodový plášť skladebně tl. 125 mm je navržený z e sendvičových
stěnových panelů P-SYSTEMS PS (s izolací EPS ) tl.130 mm, profilace plechu –L (z
vnější a z vnitřní strany), barva metalická šedá (RAL 9006), součinitel prostupu tepla
U=0,30 W/m2.K Výška atiky bude cca 0,5 m.
Zastřešení je řešeno plochou střechou s atikami a s vnitřním odvodněním. Střešní
konstrukce bude z ocelových profilových trapézových plechů TR 160/250 (výška 160
mm) ukládaných přímo na nosnou železobetonovou konstrukci. Střešní plášť bude
proveden skládaný z ocelových trapézových plechů (nosná konstrukce ), s tepelnou
izolací z minerální vlny (ORSIL) a s hydroizolační střešní krytinou ze separační vrstvy
skleného rouna a z hydroizolační střešní folie. Tepelná izolace a hydroizolace bude
k těmto ocelovým profilům přikotvena.
Zařízení pro odvod tepla a kouře budou zabudována do světlíků, které budou ve
střeše pravidelně rozmístěny nad celou prodejní plochou – v případě potřeby dle
požární zprávy.
Hlavní vchody do jednotlivých prodejen, resp. pronajímatelných prodejních prostor
budou široce prosklené do hliníkových rámů. Nad vstupními automatickými dveřmi do
jednotlivých prodejen budou umístěna loga a nápisy. Vstupy a výkladní skříně jako
portálová sklo-hliníková konstrukce.
Okna, výklady a vstupní portály – hliníkové konstrukce s izolačním sklem. Dveře a
vrata do zásobovací zóny budou provedeny jako oceloplechové konstrukce
s tepelnou izolací.
Vzhledem k provozu v obchodní hale bude provedena speciální cementová podlaha
– vyhlazená ocelobetonová (drátkobetonová ) deska - provozní zatížení podlahové
desky je 10 kN / m2.
Izolace podlah proti zemní vlhkosti bude provedena v protiradonové úpravě ve
skladbě:
- ochranná netkaná textilie - 500 g/m2 (GEOFILTEX 63-500 g/m2)
- folie z PVC-P SARNAFIL G476-20 tl. 2 mm
- ochranná netkaná textilie - 300 g/m2 (GEOFILTEX 63-300 g/m2)
V prodejních prostorách a v prostorách přístupných veřejnosti je zavěšený podhled
(dle požadavku nájemce) , vzhledem k halovému charakteru stavby budou podhledy
navrženy v celém objektu. Vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné typové do ocelových
zárubní, (příp. protipožární). Okna a dveře v obvodovém plášti jsou navržena
hliníková, zasklená izolačním dvojsklem (příp. protipožární). Vchod a východ z
prodejny je navržen automatickými posuvnými hliníkovými dveřmi.
Vnitřní omítky budou provedeny vápenné štukové hlazené, v sociálních zařízeních
bude keramický obklad. Oplechování - veškeré plechové prvky, jako žlaby se síty pro
zachytávání nečistot, svislé svody, sněhové záchyty, napojení a spoje žárově
pozinkované.
Pro nosný konstrukční systém haly bude použita železobetonová atypická
prefabrikovaná konstrukce haly - železobetonový vazníkový systém. Staticky se
předpokládá, že sloupy jsou vetknuty v základech a kloubově rozepřeny
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železobetonovými předpjatými vazníky, vaznicemi, průvlaky a ztužidly. Objekt haly je
řešen jako vícelodní železobetonová montovaná hala vaznicové konstrukce s
předpjatými betonovými plnostěnnými vazníky. Střešní konstrukce bude tvořena
železobetonovými vazníky ukládanými na horní pasy průvlaků a na sloupy. Jsou
osazeny kloubově na prefabrikovaných sloupech, případně na plnostěnném
průvlaku. Vazníky jsou navlečeny na trny sloupu s následným zalitím. Objekt bude
založen na pilotových základech – vrtané velkoprůměrové piloty. Při zakládání všech
částí objektu je nutné brát na zřetel rozdílnost sedání jednotlivých dilatačních celků a
základové konstrukce přizpůsobit požadavků geologického profilu zjištěného
podrobným hydro-geologickým průzkumem.
SO 02 – Obchodní centrum A CENTRUM (retailové obchody)
Vlastní objekt Obchodního centra A CENTRUM – Retailové obchody v Ústí nad Orlicí
je navržen jako přízemní samostatně stojící stavba o celkové zastavěné ploše
5.497,57m2- výška objektu je cca 6,50 m k hraně atiky. Světlá výška prodejního
prostoru pod vazník je 4,2m. Objekt je
doplněn vlastním zázemím (sklady
nepotravinářského zboží, komunikace, manipulační prostory, manažersko –
administrativní centrum, šatny a hygienické vybavení pro zaměstnance). Součástí
stavby je energetické centrum obsahující rozvodnu NN, plynovou centrální kotelnu.
Hlavní vstupy do objektu jsou situovány od jihu a ze západu. Vstupy do zázemí
prodejny pro zásobování jsou situovány na východ a na sever. Před vstupem pro
zásobování bude navržen zastřešený prostor.
Objekt je navržen jako jednopodlažní, nepodsklepený, halového charakteru
s plochou střechou a s foliovou kotvenou krytinou. Železobetonové konstrukce
(sloupy a průvlaky u vstupu) - budou provedeny z pohledového betonu v barvě šedé
( zkosené hrany) .
Stavebně technické řešení
Vnější obvodový plášť skladebně tl. 125 mm je navržený z e sendvičových
stěnových panelů P-SYSTEMS PS (s izolací EPS ) tl.130 mm, profilace plechu –L (z
vnější a z vnitřní strany), barva metalická šedá (RAL 9006), součinitel prostupu tepla
U=0,30 W/m2.K Výška atiky bude cca 0,5 m.
Zastřešení je řešeno plochou střechou s atikami a s vnitřním odvodněním. Střešní
konstrukce bude z ocelových profilových trapézových plechů TR 160/250 (výška 160
mm) ukládaných přímo na nosnou železobetonovou konstrukci. Střešní plášť bude
proveden skládaný z ocelových trapézových plechů (nosná konstrukce ), s tepelnou
izolací z minerální vlny (ORSIL) a s hydroizolační střešní krytinou ze separační vrstvy
skleného rouna a z hydroizolační střešní folie. Tepelná izolace a hydroizolace bude
k těmto ocelovým profilům přikotvena.
Zařízení pro odvod tepla a kouře budou zabudována do světlíků, které budou ve
střeše pravidelně rozmístěny nad celou prodejní plochou – v případě potřeby dle
požární zprávy.
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Hlavní vchody do jednotlivých prodejen, resp. pronajímatelných prodejních prostor
budou široce prosklené do hliníkových rámů. Nad vstupními automatickými dveřmi do
jednotlivých prodejen budou umístěna loga a nápisy. Vstupy a výkladní skříně jako
portálová sklo-hliníková konstrukce.
Okna, výklady a vstupní portály – hliníkové konstrukce s izolačním sklem. Dveře a
vrata do zásobovací zóny budou provedeny jako oceloplechové konstrukce
s tepelnou izolací.
Vzhledem k provozu v obchodní hale bude provedena speciální cementová podlaha
– vyhlazená ocelobetonová (drátkobetonová ) deska - provozní zatížení podlahové
desky je 5 kN / m2.
Izolace podlah proti zemní vlhkosti bude provedena v protiradonové úpravě ve
skladbě:
- ochranná netkaná textilie - 500 g/m2 (GEOFILTEX 63-500 g/m2)
- folie z PVC-P SARNAFIL G476-20 tl. 2 mm
- ochranná netkaná textilie - 300 g/m2 (GEOFILTEX 63-300 g/m2)
V prodejních prostorách a v prostorách přístupných veřejnosti je zavěšený podhled
(dle požadavku nájemce) , vzhledem k halovému charakteru stavby budou podhledy
navrženy v celém objektu. Vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné typové do ocelových
zárubní, (příp. protipožární). Okna a dveře v obvodovém plášti jsou navržena
hliníková, zasklená izolačním dvojsklem (příp. protipožární). Vchod a východ z
prodejny je navržen automatickými posuvnými hliníkovými dveřmi.
Vnitřní omítky budou provedeny vápenné štukové hlazené, v sociálních zařízeních
bude keramický obklad. Oplechování - veškeré plechové prvky, jako žlaby se síty pro
zachytávání nečistot, svislé svody, sněhové záchyty, napojení a spoje žárově
pozinkované.
Pro nosný konstrukční systém haly bude použita železobetonová atypická
prefabrikovaná konstrukce haly - železobetonový vazníkový systém. Staticky se
předpokládá, že sloupy jsou vetknuty v základech a kloubově rozepřeny
železobetonovými předpjatými vazníky, vaznicemi, průvlaky a ztužidly. Objekt haly je
řešen jako vícelodní železobetonová montovaná hala vaznicové konstrukce s
předpjatými betonovými plnostěnnými vazníky. Střešní konstrukce bude tvořena
železobetonovými vazníky ukládanými na horní pasy průvlaků a na sloupy. Jsou
osazeny kloubově na prefabrikovaných sloupech, případně na plnostěnném
průvlaku. Vazníky jsou navlečeny na trny sloupu s následným zalitím.)
Objekt bude založen na pilotových základech – vrtané velkoprůměrové piloty. Při
zakládání všech částí objektu je nutné brát na zřetel rozdílnost sedání jednotlivých
dilatačních celků a základové konstrukce přizpůsobit požadavků geologického profilu
zjištěného podrobným hydro-geologickým průzkumem.
Technologie pro obsluhu prostředí
Veškerá technologie pro obsluhu prostředí - systémy pro větrání, chlazení, vytápění
apod. - bude řízená systémem měření a regulace, která upravuje požadovanou
kvalitu vnitřního klima v závislosti na venkovním prostředí – vždy samostatný systém
MaR pro každou prodejnu. Takto řešený systém má maximálně hospodárný provoz.
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Zapínání jednotlivých zařízení se děje postupně (kaskádově), aby byl minimalizovaný
nepotřebný chod zařízení a tím i spotřeba elektrické energie. Chod jednotlivých
zařízení je ze zkušenosti z obdobných staveb na úrovni 60 % (koef. současnosti 0,6).
Pro veškerá chladicí zařízení je použito chladivo v R 404A (resp.R 410 C)
neobsahující freony, které odpovídá požadavkům zákona o ochraně ozónové vrstvy
země č.86/1995 Sb. ze dne 29.5.1995
Údaje o provozu
Počet směn za den:
2
Počet zaměstnanců celkem ve všech směnách :
cca 55
Otvírací doba:
8,00 – 20,00
(vč.víkendů)
Četnost zásobování:
13 TNA/den
Zásobování prodejen bude řešeno probíhat mimo noční dobu ( 22,00 – 6,00) .
Počet pracovníků v jednotlivých prodejnách:
Seznam prodejen – SO 01 Obchodní centrum AVEX BAUMARKT:
AVEX BAUNMARKT
40 zaměstnanců
Celkem
40 zaměstnanců
Seznam prodejen – SO 02 Obchodní centrum A CENTRUM (retailové obchody) :
Prodejna č.1.
3 zaměstnanci
Prodejna č.2.
6 zaměstnanců
Prodejna č.3.
3 zaměstnanci
Prodejna č.4.
6 zaměstnanců
Prodejna č.5.
4x3+4x2=20 zaměstnanců
Prodejna č.6.
7 zaměstnanců
Prodejna č.7.
5 zaměstnanců
Prodejna č.8.
5 zaměstnanců
Celkem
cca 55 zaměstnanců
Celkem SO 01 + SO 02

95 zaměstnanců

Uvažován dvousměnný provoz, v jedné směně bude ve všech reatilových prodejnách
uvažováno max.5 osob.
Sortiment obchodního zařízení představuje běžný sortiment nepotravinářského
zboží, zejména drogerie, domácí potřeby, oděvy, obuv, sportovní potřeby, nábytek
atd.
Pracovní náplň zaměstnanců spočívá především v obsluze zákazníků a v prodeji
zboží. Konkrétní pracovní činnost se řídí v závislosti na výše uvedených kriteriích na
pokyn vedoucího prodejny. Pro pracovníky je rovněž k dispozici denní místnost s
kuchyňskou linkou ke krátkým pracovním přestávkám.
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby:
Dokončení stavby:

2008
2009

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Město Ústí nad Orlicí
Kraj Pardubický

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Nejbližším navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování vlivů na
životní prostředí bude v případě realizace stavby vydání územního rozhodnutí a
stavebního povolení na uvedený záměr včetně řešení následujících předběžných
otázek:
o Rozhodnutí o povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb.,
v platném znění (MěÚ Choceň)
o Výjimky z podmínek ochrany ohrožených druhů – KÚ Pardubického kraje
o Souhlas s odnětím ze ZPF (MěÚ Ústí nad Orlicí)
Širší územní vztahy a fotodokumentace jsou doloženy na následujících stránkách.
Detailnější situace je potom patrná z přílohy předkládaného oznámení.
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Obchodní centrum – A Centrum
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Obchodní centrum – A Centrum

Fotodokumentace zájmového území:
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Zábor ZPF a PUPFL
Záměr bude realizován na následujících pozemcích v k.ú. Ústí nad Orlicí:
p.č.
561/37
561/38
561/29
561/40
535/1
535/2
541/4
561/41
541/3
541/2
542/2
526/3
531/1
2409/1
561/32
561/23
828/12
865/1
860/7
860/6
860/5
860/4
860/3
860/1
561/43
561/31
561/30
561/27
621/1
631/2
2408/2
561/39
2400/7
CELKEM

Charakter
pozemku
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Trvalý travní porost
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha

BPEJ (je-li
v ZPF)
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá
74410
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá

Celková výměra
2
(m )
1326
960
565
701
169
91
7
26
25
134
24
382
1913
497
1155
4340
1719
3447
1099
1098
1099
1098
1098
1248
456
1220
2494
6387
523
2040
578
875
6551
45345

Z toho pro stavbu
2
(m )
727
960
79
701
169
91
7
26
25
134
24
382
1913
497
1155
2774
520
3447
1099
1098
1099
1098
1098
686
383
658
2114
2977
523
1135
302
875
521
29297

Z hlediska záboru pozemků ve vztahu k posuzovanému záměru je patrné, že
z celkového nároku na plochy v rozsahu 29 297 m2 připadá na zábor ZPF 1 913 m2,
což představuje 6,53% z celkových nároků na plochu obchodního centra.
Chráněná území a ochranná pásma
Zvláště chráněná území

Záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií dle §
14 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany
památek, případně chráněném území podle horního zákona. Záměr se nachází
v CHOPAV Východočeská křída.
Obecně chráněné přírodní prvky

Záměr se nenachází v územní kolizi a v kontaktu s obecně chráněnými přírodními
prvky, za VKP „ze zákona“ je možno pokládat malou zahloubenou vodoteč,
protékající JV východní částí vlastního zájmového území záměru.
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Ochranná pásma

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody dle § 37 zákona číslo 114/1992
Sb. v platném znění nejsou polohou záměru dotčena. Záměr se nenachází v
ochranném pásmu lesních porostů dle §14 zákona číslo 289/1995 Sb. v platném
znění. V kontaktu s řešeným územím se nenacházejí žádná ochranná pásma
vodních zdrojů.
Do hodnoceného území zasahují ochranná pásma silnice a inženýrských sítí.
Podrobnější specifikace bude uvedena v dokumentaci pro územní řízení. V dalším
textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí.
ü ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo
na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení
35 kV až 110 kV
110 kV až 220 kV
220 kV až 400 kV
nad 400 kV
závěsné kabelové vedení 110 kV
zařízení vlastní telekom. sítě držitele licence

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

u podzemního vedení:
§
§

do 110 kV
nad 110 kV

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

u elektrických stanic:
Ø u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od
oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
Ø u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než
52 kV na úroveň nízkého napětí - 7 m,
Ø u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a
menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 2 m,
Ø u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění
Ø u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti
20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice.

ü Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
Ø u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se
rozvádí plyn v zastavěném území obce - 1 m na obě strany od půdorysu,
Ø u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu
Ø u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

ü Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
Ø u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení
Ø u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu

ü Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem
274/01 Sb.
Ø ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny
potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
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a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m

Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavěná
území a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m
a ve vzdálenosti:
•
•

•

100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní
komunikace anebo od osy větvě jejich křižovatek
50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních
místních komunikací I. třídy
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní
komunikace II. třídy

B.II.2. Voda
Výstavba
Voda bude odebírána ze stávající vodovodní přípojky, která zajišťovala zásobování
teplárny. Její množství bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací.
Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka:
§
§

pití
mytí

5 l/osoba/směna
120 l/osoba/směna (prašný a špinavý provoz)

Podle údajů od projektanta bude vlastní výstavba probíhat po dobu cca 10 měsíců s
průměrným počtem cca 40 pracovníků z různých dodavatelských firem.
Tab.: Předpokládaná spotřeba vody během výstavby:
Průměrný stav pracovníků výstavby
Denní spotřeba vody (m3)
Měsíční spotřeba vody (m3)
Doba výstavby (měsíce)
Celková spotřeba vody [m3]

40
5
100
10
1 000

Upřesnění požadavků na dodávky vody a určení jejího množství pro technologii a
sociální potřebu pracovníků výstavby bude provedeno v prováděcích projektech na
základě požadavků hlavního dodavatele stavby. Do doby znovuzprovoznění
existující vodovodní přípojky bude na staveniště dovážena balená pitná voda v PE
lahvích. Do doby zprovoznění splaškové kanalizace budou používána pouze
chemická WC a spotřeba vody prakticky nulová.
Upřesnění požadavků na dodávky vody a určení jejího množství pro technologii a
sociální potřebu pracovníků výstavby bude provedeno v prováděcích projektech na
základě požadavků hlavního dodavatele stavby.
Provoz
Bude využito stávajícího vodovodního řadu DN 100 v ulici Letohradská. Dimenze
vodovodní přípojky DN 80. Vodoměrná šachta je umístěna mimo obvod staveniště.
Nároky na vodu
Výpočet potřeby vody je proveden dle vyhlášky MZe č.428/2001 Sb., kterou se
provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.
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Bilance spotřeby vody pro hygienické účely vychází z uvedeného maximálního stavu
zaměstnanců, kdy uvažujeme 85 zaměstnanců (prodavači, uklízečky a údržba)
v čistém provozu ve třech směnách a dále celkem 10 technicko - hospodářských
pracovníků (THP) a administrativy. Pro orientační bilanci dále uvažujeme dle
citované vyhlášky s ročními potřebami pro zaměstnance v dělnické kategorii 20
m3/os/rok, v kategorii THP 16 m3/os/rok.
Z uvedených předpokladů vychází předpokládaná bilance pitné a užitkové vody pro
hygienické účely zhruba následovně:
Počet zaměstnanců
Zam. v čistém provozu
Administrativa a THP
Celkem

Počet pracovníků
85
10
100

Roční spotřeba m 3 /pracov.
20
12
X

Celková spotřeba m3
1 700
120
1 820

Mimo to je nutno počítat se spotřebou vody na:
• mytí podlah
• údržbu zpevněných ploch a komunikací
• údržbu zeleně

Spotřeba vody pro mytí podlah
Pro mytí podlah je uvažováno s denní potřebou vody 1260 l/den – 470 m3/rok
Spotřeba vody na údržbu komunikací
Spotřeba je odhadována na 300 m3/rok.
Spotřeba vody na údržbu zeleně
Na údržbu zeleně se počítá dle přílohy č. 12 vyhlášky 428/01 Sb. 4 m3 na 100 m2
ročně. Při ploše zeleně cca 8.068 m2 se bude jednat o cca 323 m3 vody za rok.
Celkem spotřeba vody:
pro sociální účely
mytí podlah
údržba komunikací
údržba zeleně
celkem

1820 m3/rok
470 m3/rok
300 m3/rok
323 m3/rok
cca 2913 m3/rok

Potřeba požární vody
Podle tabulky 1 položky 3 ČSN 73 873 se požadují jako vnější odběrní místa
nadzemní požární hydranty, které od objektu musí být vzdáleny maximálně do 100
m, od sebe pak do 240 m. Potřeba požární vody bude stanovena projektantem
podle ČSN 730873 – nejedná se o průběžnou spotřebu a spotřeba se v dané fázi
nekvantifikuje. Vnější hydrant 14 l/s. Vnitřní hydrant 0,3 l/s.
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Výstavba
Pro vlastní výstavbu prodejen a zpevněných ploch se předpokládá spotřeba
následujících surovinových zdrojů:
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- kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukce ploch a vozovky :
Zdrojem těchto materiálu, hojně se vyskytujícím v regionu stavbu bude standardní těžebna
dodavatelské organizace. Zdroj do 25 km.
- živičné směsi pro kryt zpevněných ploch a vozovky
Zdrojem bude obalovna živičných směsí dodavatelské organizace.Obalovna do 15 km.
- betony do základových konstrukcí a na vodorovné konstrukce
Betonárka do 5 km.
- betonové dlažby, keramické výrobky, železo pro armatury, krytina, plastové a kovové
výrobky, výrobky ze skla
Zdrojem bude dodavatelský systém vybraného dodavatele a toto je mimo území města.
- betonové prefabrikáty
Zdrojem bude autorizovaná výrobna prefabrikátů – 15 km.
- ocelové nosné konstrukce
Zdroj bude dle možností hlavního dodavatele.

Veškeré hlavní objemové suroviny jsou v blízkosti stavby a jsou dobře přístupné po
stávajících komunikacích. Množství materiálu bude upřesněno v dalším stupni PD.
Dle sdělení oznamovatele se předpokládá vyrovnaná bilance hmot.
Provoz
Suroviny

V případě předkládaného záměru se za suroviny pokládají jednotlivé druhy zboží,
které budou dováženy. Celková bilance nároků na dopravu je uvedena v následující
kapitole.
Energie:

Elektrická energie
Základní technické údaje

Napěťová soustava :

3 PEN stř. 50 Hz 230/400 V/TN–C
(distribuční síť, páteřní rozvod)
3 PEN stř. 50 Hz 230/400 V/TN–S
(vnitřní rozvod v objektu)

Ochrana před nebezp. dotyk. napětím dle ČSN 332000-4-41
Základní: samočinným odpojením od zdroje, krytím, izolací (prostory bezpečné).
Ochrana před přepětím:
Svodič přepětí třída B+C: v hlavním rozvaděči objektu
Svodič přepětí třída C: ve všech podružných rozvaděčích v celém objektu
Svodič přepětí třída D: zásuvky určené pro přístroje s elektronikou
Vnější vlivy
Prodejní prostory - AA5, AB5, jiné podmínky vnějších vlivů (AE až AR) xx1 pro
každý parametr, užití a konstrukce budov (B a C) xx1 pro každý parametr s výjimkou
parametru BC2.
Venkovní prostředí - AA8, AB8, AC1, AD3, AE4 jiné podmínky vnějších vlivů (AE až
AR) xx1 pro každý parametr.
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Část A – obchodní centrum AVEX
- instalovaný příkon
- soudobý příkon
- roční spotřeba

Pi = 180 kW
Ps =145 kW
250 MWh/rok

Část B – obchodní centrum – reatilové obchody
hl.jistič
soudobý příkon
Prodejna č.1
In = 40A/3
Ps = 22,-kW
(z toho klimatizace 10 kW)
Prodejna č.2
In = 100A/3
Ps = 50,-kW
(z toho klimatizace 20 kW)
Prodejna č.3
In = 40/3
Ps = 22,-kW
(z toho klimatizace 10 kW)
Prodejna č.4
In = 100A/3
Ps = 50,-kW
(z toho klimatizace 20,-kW)
Prodejna č.5
In = 100A/3
Ps = 50,-kW
(z toho klimatizace 20,-kW)
Prodejna č.6
In = 125A/3
Ps = 75,-kW
(z toho klimatizace 30,-kW)
Prodejna č.7
In = 100A/3
Ps = 50,-kW
(z toho klimatizace 20,-kW)
Prodejna č.8
In = 125A/3
Ps = 75,-kW
(z toho klimatizace 30,-kW)
Spol.spotřeba
In = 32A/3
Ps = 16,-kW
------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM
Ps = 410,-kW
Napájení: Objekt obchodního centra bude napojen nově navrženou přípojkou NN (SO 11
Přípojka na distribuční síť NN (ČEZ a.s.)) z nově řešené trafostanice
(SO 11 Distribuční trafostanice 22/0,4 kV (ČEZ a.s.)). Připojení bude provedeno dle
požadavků ČEZ Distribuce a.s. V objektu je bude 9 prodejen a jedna společná
spotřeba. Měření el. energie bude pro každý subjekt samostatné umístěné v
rozvodně NN v objektu .
Zásobování teplem
Otopné systémy jsou navrženy teplovodní, uzavřené s nuceným oběhem topné vody
a s teplotním spádem 70 / 50 °C. Jako zdroj tepla pro vytápění je navržena nová
plynová kotelna vybavená
kondenzačním kotlem HOVAL UltraGas 800D o
jmenovitém výkonu při teplotě topné vody 80 / 60 °C 89 - 728 kW. Odvod spalin od
plynového kotle bude zaústěn do nerezového třísložkového komína DN 350 teplotní
třídy min. T 120 vysokého cca 10 m. Spotřeba zemního plynu – 135 000 m3/rok.
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Výstavba
Stavba se nachází podél komunikace Cihlářská, na kterou bude areál OC – A
Centrum Ústí nad Orlicí napojen.
Z hlediska stavebních prací lze na základě zkušeností ze staveb plošně obdobně
rozsáhlých obchodních center očekávat cca 6 pohybů TNA/hod.
Na úrovni podkladů, z nichž bylo vypracováno oznámení, nelze objektivně predikovat
objemy materiálů, které bude nezbytné přepravovat po komunikacích. Z hlediska
vlivů na životní prostředí je v zásadě pouze možné doporučit respektování opatření
uvedených v dalších částech předkládaného oznámení, která by měla eliminovat jak
negativní dopady stavby na ovlivnění faktoru pohody, tak i na stávající nebo pro
etapu výstavby vyvolané nároky na komunikační síť.
V obecné rovině jsou proto v doporučeních předkládaného oznámení formulována
opatření, která by měla být respektována zhotovitelem stavby.
Provoz
Dle podkladů zadaných oznamovatelem bude součástí projektu následující počet
parkovacích míst:
Parkoviště – požadavek dle ČSN 76 61 10:
Parkovací stání – OC AVEX
50 stání
Parkovací stání – OC – Retailové obchody
175 stání
Celkem parkovacích stání
225 stání
z toho pro imobilní – 5%
12 stání
Parkoviště – skutečnost dle projektu:
Celkem parkovacích stání
258 stání
z toho pro imobilní – 5%
13 stání
V rámci provozní doby je dle podkladů oznamovatele uvažováno dle zkušeností
s využitím ostatních parkovišť v zájmovém území se 70% využití parkovacích míst a
se 6 násobnou obměnou parkovacího místa.
Na základě uvedených skutečností je uvažováno na posuzovaném parkovišti s 2 168
pohyby OA. Dle názoru zpracovatelů této studie je uvedená bilance pohybů výrazně
na straně bezpečnosti výpočtu, což je patrné i z běžného provozu OC Tesco, kde
224 parkovacím místům odpovídá průměrný pohyb 1096 osobních automobilů.
Dále je uvažováno pro zásobování v denní době s 26 pohyby TNA (součet TNA a
přepočet LNA na TNA).
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Výstavba
Bodové zdroje znečištění

Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby nevzniknou.
Liniové a plošné zdroje znečištění

Emisní faktory nákladních automobilů
Bilance emisí související se staveništní dopravou vychází z následujících emisních
faktorů:
Typ vozidla
TNA

Emisní
úroveň
EURO 4

Rychlost
(km/h):
50

Emisní faktor (g/km)
NOx
Benzen
PM 10
1,4191
0,0075
0,0659

Emise z provozu nakladačů
Z hlediska emisí je uvažováno se spotřebou 15 l nafty na motohodinu na jedno
rypadlo respektive buldozer. Jako průměrná emise při spotřebě jednoho litru nafty je
uvažováno s emisí 11,23 g NOx, 0,006 g benzenu a 1,038 g PM10.
Liniové zdroje znečištění:

Předpokládaná suma emisí v etapě výstavby při předpokládané době trvání zemních
a stavebních prací 210 dnů a při 13 hodinách denně je potom bilancována
v následující tabulce:
NOx
Benzen
PM 10
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Komunikace g/m.s kg/km.den kg/km.rok
g/m.s
kg/km.den kg/km.rok
g/m.s
kg/km.den kg/km.rok
Dr. E. Beneše 0,000004
0,138
0,02898 0,00000031
0,011
0,00237 0,00000001
0,000
0,00009

Upřesnění těchto údajů a stanovení četnosti dopravy v průběhu celé etapy výstavby
bude možno provést až v rámci zpracování prováděcích projektů stavby, kdy bude
určen dodavatel stavby a dále budou určeny druhy a množství jednotlivých materiálů
a dodávek strojního zařízení. Při požadavku dodržování technologické kázně v etapě
výstavby je však nezbytné respektovat doporučení uvedená v další části oznámení.
Plošné zdroje znečištění
Nákladní automobily

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje stání nákladních automobilů byl pro
volnoběh použit předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného
předpokladu při uvažovaném pohybu 6 automobilů/hod., respektive 78 pohybů za
den při uvažovaných 210 dnech trvání zemních a stavebních prací a době volnoběhu
30 sekund lze sumarizovat následující sumu emisí:
Tab.: Suma emisí z plošného zdroje – nákladní automobily
NOx
-1
kg.den
0,003
0,118

-1

g.s
Plošný zdroj

-1

t. rok
0,0245

-1

g.s
0,00027

PM 10
-1
-1
kg.den
t. rok
0,010
0,0021

Benzen
-1
-1
-1
g.s
kg.den
t. rok
0,00001 0,000285 0,00006

Nakladače

Mezi plošné zdroje imisí patří pohyby nakladače na staveništi. Je uvažováno s 13
hodinami provozu denně (pro 1 nakladač). Při uvažovaných 210 pracovních dnech
se jedná o 2730 provozních hodin, což předpokládá spotřebu 40950 l nafty/rok.
Spálením tohoto množství nafty bude vyprodukováno následující množství emisí:
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Tab.: Suma emisí z plošného zdroje - nakladače
-1

Plošný zdroj

g.s
0,125328

NOx
-1
kg.den
3,008

-1

t. rok
0,633

-1

g.s
0,010338

PM 10
-1
kg.den
0,248

Benzen
-1
-1
-1
-1
t. rok
g.s
kg.den t. rok
0,051 0,000371
0,009 0,003

Provoz
Bodové zdroje znečištění

Bodovým zdrojem znečišťování ovzduší je kondenzační kotel HOVAL UltraGas
800D o jmenovitém výkonu při teplotě topné vody 80 / 60 °C 89 - 728 kW.
Odvod spalin od plynového kotle bude zaústěn do nerezového třísložkového komína
DN 350 teplotní třídy min. T 120 vysokého cca 10 m. Spotřeba zemního plynu – 135
000 m3/rok.
Ø
Ø
Ø
Ø

ø komína – 250 mm
Výška komína – 10 m
FPD zdroje (hod/rok) – 4320
Emise z energetických zdrojů:
emise (kg/rok)
259,2
43,2

NOx
CO

Plošné zdroje znečištění

Na posuzovaném parkovišti je uvažováno s 2 168 pohyby OA. Dále je uvažováno pro
zásobování v denní době s 26 pohyby TNA (součet TNA a přepočet LNA na TNA).
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje byl pro volnoběh použit předpoklad : 1
minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném
pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund na jeden pohyb lze sumarizovat
následující sumu emisí při použití specifikovaných emisních faktorů:
úsek

NOx
g/m/s

OC-A CENTRUM

0.0032217

kg/km/den
0.1855683

Benzen
t/km/rok

g/m/s

0.0668046

4.758E-05

kg/km/den

CO
t/km/rok

g/m/s

0.0027407 0.0009867 0.0121868

kg/km/den

t/km/rok

0.7019576 0.2527047

Liniové zdroje znečištění

Posuzovaný záměr představuje v rozhodující míře prodej nepotravinářského zboží.
Dle oznamovatele je tedy předpoklad, že obchodní centrum budou z významné části
navštěvovat kupující okolních obchodních center, kteří do území přijíždějí za nákupy.
Proto je z hlediska absolutního příspěvku dopravy pouze návštěvníků, kteří přijedou
pouze cíleně do posuzovaných obchodů uvažováno s 60% navýšením dopravy na
komunikačním systému, přičemž je uvažováno s následujícím směrovým rozdělením
dopravy po výjezdu na komunikaci Cihlářská: 60% směr Královéhradecká, 40% směr
Letohradská. Na kruhovém objezdu je potom předpokládáno rozdělení dopravy
následovně: směr Letohrad 40%, směr centrum 50%, Popradská 10%. Na
komunikaci Královéhradecká je uvažováno s 50% rozdělení dopravy do obou směrů.
Zásobování je uvažováno ze 70% ve směru od Královéhradecké a z 30 % od
Letohradské s rozdělením na kruhovém objezdu 50% do centra a ve směru na
Letohrad.
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Ve výpočtu je tak uvažováno s následujícími pohyby:
úsek 1: Cihlářská směr Královéhradecká:
úsek 2: Královéhradecká (profil 5-0781):
úsek 3: Královéhradecká (profil 5-3821):
úsek 4: Cihlářská směr Letohradská:
úsek 5: Letohradská směr Letohrad:
úsek 6: Letohradská směr centrum:
úsek 7: Popradská:

780 OA, 18 TNA
390 OA, 9 TNA
390 OA, 9 TNA
520 OA, 8 TNA
208 OA, 4 TNA
260 OA, 4 TNA
52 OA, 0 TNA

Intenzitám dopravy uvedeným v předcházejícím přehledu odpovídají následující
bilance emisí dle jednotlivých řešených úseků při zvolených emisních faktorech a
zadaných rychlostech na komunikacích:
úsek
g/m/s

1
2
3
4
5
6
7

NOx
kg/km/den

t/km/rok

g/m/s

Benzen
kg/km/den

t/km/rok

g/m/s

t/km/rok

4.28E-06

0.154065

0.0562337

5.735E-08

0.0020646

0.0007536

1.515E-05

0.5454432

0.1990868

2.14E-06

0.0770325

0.0281169

2.868E-08

0.0010323

0.0003768

7.576E-06

0.2727216

0.0995434

2.14E-06

0.0770325

0.0281169

2.868E-08

0.0010323

0.0003768

7.576E-06

0.2727216

0.0995434

2.589E-06

0.093208

0.0340209

3.704E-08

0.0013336

0.0004868

9.582E-06

0.3449632

0.1259116

1.088E-06

0.0391836

0.014302

1.506E-08

0.000542

0.0001978

3.937E-06

0.1417184

0.0517272

1.295E-06

0.046604

0.0170105

1.852E-08

0.0006668

0.0002434

4.791E-06

0.1724816

0.0629558

2.061E-07

0.0074204

0.0027084

3.467E-09

0.0001248

4.555E-05

8.545E-07

0.0307632

0.0112286

Zvolené úseky jsou patrné z následující situace:
úsek 3

CO
kg/km/den

úsek 2

úsek 1

úsek 4

úsek 5
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B.III.2. Odpadní vody
Odpadní vody v rámci posuzovaného záměru budou vznikat jak v etapě výstavby, tak
i v rámci vlastního provozu.
Etapa výstavby
Etapa výstavby předpokládá produkci splaškových odpadních vod. Produkce
splaškových vod vyplývá z celkového uvažovaného počtu pracovníků v etapě
výstavby a je vybilancována v následující tabulce:
Tab.: Předpokládaná produkce splaškových vod v etapě výstavby během výstavby
Průměrný stav pracovníků výstavby
Celková produkce splaškových vod [m3]

40
1 000

Etapa provozu
V etapě provozu připadají v úvahu:
-

splaškové vody
srážkové vody

V lokalitě výstavby obchodního centra A-centrum v Ústí nad Orlicí je stávající
jednotná kanalizace, napojená přes odlehčovací objekty na městskou čistírnu
odpadních vod.
V rámci venkovní kanalizace budou v prostoru výstavby provedeny tyto kanalizační
systémy :
Ø Splašková pro odvedení splaškových vod z vnitřní splaškové kanalizace, napojená přímo
přípojkou DN 400 do kanalizace DN 800 v ulici Cihlářská (stoka DN 800 vedena na druhé straně
silnice v ulici Cihlářská)
Ø Dešťová kanalizace pro odvedení dešťových vod ze střech objektů napojená přes retenční nádrž
novou přípojkou – DN 400 pod silnicí II/360 v ulici Cihlářská do stávající kanalizace DN 800 (stoka
DN 800 vedena na druhé straně silnice v ulici Cihlářská)
Ø Děšťová kanalizace pro odvedení dešťových vod ze všech zpevněných ploch kolem objektů,
napojená přes odlučovač ropných látek do retenční nádrže. Z retenční nádrže o objemu cca 200
m3 bude vedena společná přípojka – DN 400 se splaškovou kanalizací do kanalizace DN 800
v ulici Cihlářská. Součástí této dešťové kanalizace jsou i uliční dešťové vpusti s přípojkami DN
150.

Bude provedena jednotná kanalizační přípojka. Srážkové vody ze střech budou
svedeny do retenční nádrže. Srážkové vody ze zpevněných ploch kolem objektu
budou do retenční nádrže svedeny přes odlučovač ropných látek. Za retenční nádrží
budou spojeny oba kanalizační systémy – dešťová a splašková kanalizace – v
jednotnou kanalizační přípojku PVC DN 400. Kanalizační přípojka PVC DN 400 bude
zasústěna do stávajícího kanalizačního sběrače DN 800 v ul. Cihlářská na protilehlé
straně ulice. Zaústění bude provedeno přes nově vybudovanou revizní šachtu.
Splaškové vody

Bilance splaškových vod vychází z předpokládaného počtu zaměstnanců a nároků
na mytí podlah. Množství splaškových vod se rovná potřebě pro sociální účely.
Celková předpokládaná produkce splaškových vod je odhadována na 2 590 m3
(sociální účely, mytí podlah).
Srážkové vody

Následující výpočet ročního množství srážkových vod vychází z údajů projektanta o
velikosti zastavěných, zpevněných a nezpevněných ploch v areálu a z ročního úhrnu
srážek ve výši 715 mm/rok.
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Tab.: Bilance ročního množství srážkových vod – stávající stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
0
0
29 297
29 297

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

3

Qr [m /rok]
0
0
2095
2095

Tab.: Bilance ročního množství srážkových vod - výhledový stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
9.204
12.025
8.068
29 297

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

3

Qr [m /rok]
5923
6019
579
12 521

Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje hodnotu přívalového
deště ve výši 143 l/s.ha po dobu 15 minut.
Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů – stávající stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
0
0
29 297
29 297

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

Q (l/s)
0
0
41,89

3

Qr [m /15 minut]
0
0
37,70
37,70

Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů – výhledový stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
9.204
12.025
8.068
29 297

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

Q (l/s)
118,45
120,37
11,54

3

Qr [m /15 minut]
106,61
108,34
10,39
225,34

Pro neproblematické odvádění srážkových vod z nově vznikajících zastavěných a
zpevněných ploch bude nezbytné vybudování retence odpovídající vznikajícímu
objemu přívalových srážkových vod ze zpevněných a zastavěných ploch o celkovém
objemu 215 m3.
Neznečištěné srážkové vody ze střechy objektu budou bez předčištění přes retenční
nádrž vypouštěny do městské kanalizace ( stoka DN 800 v ulici Cihlářská).
Veškeré srážkové vody ze zpevněných ploch parkovišť budou vedeny přes
odlučovač ropných látek, které bude navržen tak, aby obsah NEL v odpadní vodě na
výstupu z odlučovače byl nižší než 2 mg/l. Jako možný typ lze použít odlučovač
GSO 5/100 - B – 1,63 - 100 NS (vyrábí HAK Pardubice). Odlučovač ropných látek
bude v provedení do komunikací (železobetonový s vnitřní plastovou nádrží).
B.III.3. Odpady
Výstavba
Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z
vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou
známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí
smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní
dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v
průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě),
včetně jejich následného využití nebo odstranění a investor vytvoří na staveništi
potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Při
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nakládání s odpady bude upřednostňováno jejich materiálové nebo jiné využití.
Předpokládaná produkce druhů odpadů v období výstavby je uvedena v tabulce:
Kód
150101
150102
150104
150105
150202
170101
170102
170103
170106
170201
170203
170302
170402
170405
170411
170503
170504
170903
170904
200301
200304

Název odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Čistící tkanina
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi betonu, cihel a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
Dřevo
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301
Hliník
Železo a ocel
Kabely neuvedené pod 170410
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Zemina a kamení neuvedené pod 170503
Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903
Směsný komunální odpad
Odpad ze septiků a žump

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

Množství všech výše uvedených odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze ve fázi
zpracování tohoto oznámení objektivně určit. Využití, příp. odstranění odpadů
vzniklých v etapě výstavby bude zabezpečeno oprávněnou firmou (firmami).
Oznamovatel doloží ke kolaudaci stavby přehled o druzích a množstvích jednotlivých
odpadů vzniklých v etapě výstavby, včetně způsobu jejich využití či odstranění.
Provoz
Vzhledem k charakteru hodnoceného záměru bude produkce odpadů minimální a
druhová skladba bude odpovídat předpokládanému využití objektů. V rámci provozu
lze očekávat přibližně následující přehled vznikajících odpadů:
Kód
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 06
15 02 03
13 05 03
02 02 03
20 01 01
20 01 39
20 01 21
20 02 01
20 03 01
20 03 03

Název podskupiny nebo druhu odpadu dle Katalogu odpadů
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Směsné obaly
Absorbční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
neuvedené pod č.150202
Kaly z lapáků nečistot
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
Papír a lepenka
Plasty
Zářivky nebo ostatní odpad s obsahem rtuti
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Uliční smetky

Kat.
O/N
O/N
O
O
O

Charakteristika vzniku
Provoz, obch. činnost
Provoz, obch. činnost
Provoz, obch. činnost
Provoz, obch. činnost
Úklid prostor

N
O
O
O
N
O
O
O

Čištění lapáků olejů a NEL
Provoz, obch.činnost
Provoz, obch. činnost
Provoz, obch. činnost
Údržba osvětlení
Údržba zeleně
Provoz, obch. činnost
Úklid prostor

Veškeré opravy a údržba strojního zařízení (vzduchotechnika, chlazení, klimatizace,
vytápění) budou zajišťovány odborným servisem na základě smluvních vztahů.
Součástí smlouvy bude i podmínka, že servisní služba zajistí vyhovující způsob
nakládání s odpady, které vznikly v rámci provedení této servisní činnosti. Před
zahájením provozu požádá provozovatel příslušný orgán o souhlas k nakládání
s odpady a předloží provozní řád pro nakládání s odpady.
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Výstavba
Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry
v území. Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu
používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu
prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto
parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v
závislosti na okamžitém stadiu výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou jako
stavební stroje používány běžně používané stavební stroje - jedná se o běžnou
stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které významně neovlivní
životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících
zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici.
Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění
zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude
pouze dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která
je časově omezena. Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z
budoucího staveniště do okolí nemůže být příliš vysoká. Základem výpočtu může
tedy z uvedených důvodů být určitý odhad nasazení stavebních mechanismů
vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty dopravní obsluhy vycházející
z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v tomto případě blíží
maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha
dnech či částech dne bude nepochybně nižší. V tabulce jsou uvedeny i hladiny
akustických výkonů stavebních mechanismů, které vycházejí z archivních údajů.
Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4
Doprava

Typ stroje, název
vrtná souprava pro vrtání pilot (1 kus)
Rypadlo Caterpillar 428C (1 kus)
Rypadlo UDS 110A (1kus)
Nakladač UNC 151 (1 kus)
Nákladní automobily Tatra 815 (3
kusy)

Akustický výkon
LW v dB(A)
-

Hladina akustického tlaku ve Doba používání
vzdálenosti 1 [m]
stroje
Hod/den
LpA10 = 80 dB
4
LpA10 = 83 dB
6
LpA10 = 85 dB
6
LpA10 = 83 dB
3

Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod

Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4
5
Doprava

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

Akustický
výkon
LW v dB(A)
-

Hladina akustického tlaku ve Doba používání
vzdálenosti 1 [m]
stroje
hod/den
LpA10 = 79 dB
7
LpA10 = 80 dB
2

92 dB(A)

-

4

-

LpA7 = 81 dB
LpA1 = 80 dB

4
6

Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod

Provoz
Stacionární zdroje hluku

V rámci provozu obchodního centra je uvažováno s následujícími stacionárními zdroji
hluku, kterými jsou výduchy vzduchotechnických zařízení a klimatizační jednotka.
Situace vzduchotechnických zařízení je patrná z následujících obrázků:

36

OBCHODNÍ CENTRUM A – CENTRUM
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

37

OBCHODNÍ CENTRUM A – CENTRUM
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Shodné zdroje hluku související se vzduchotechnikou jsou označeny na uvedených
obrázcích čísly 1 až 10 a představují:
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Retailové obchody
zdroje č.1: nasávací žaluzie na fasádě – 50 dB(A)na žaluzii
zdroje č.2: nasávací tvarovka na střeše – 50 dB(A)na nasávací tvarovce
zdroje č.3: odsávací ventilátor na střeše – 58 dB(A) v 1,5 m
zdroje č.4: výfuková tvarovka na střeše – 50 dB(A)na výfukové tvarovce
zdroje č.5: venkovní klimatizační jednotka na střeše objektu – 59 dB(A) v 1,5 m
OC AVEX Baumarkt
zdroje č.6: nasávací žaluzie na fasádě – 50 dB(A)na žaluzii
zdroje č.7: výfuková tvarovka na střeše – 50 dB(A)na výfukové tvarovce
zdroje č.8: výfuková tvarovka na fasádě – 50 dB(A) na výfukové tvarovce
zdroje č.9: venkovní klimatizační jednotka na střeše objektu – 59 dB(A) v 1,5 m
zdroje č.10: : výfuková tvarovka na střeše – 50 dB(A)na výfukové tvarovce
Objekt OC bude založen na kótě 347,5 m n.m. Zdroje umístěné na střeše retailových
obchodů jsou uvažovány ve výšce 6,6 m, na fasádě ve výšce 4,5 m. Zdroje
umístěné na jednopodlažní části OC Baumarkt jsou umístěny ve výšce 6,2 m na
střeše objektu , na fasádě ve výšce 4,1 m. Zdroje umístěné na přední dvoupodlažní
části jsou ve výšce 9,2 m. V noční době není uvažován provoz venkovních
klimatizačních jednotek.
Dále je uvažován jako zdroj hluku komín kotelny, ve výšce 7 m, 63 dB v 1 m od zdroje.
V hlukové studii je dále uvažováno zásobování OC. Ve výpočtu je zásobování modelově
řešeno 2 zdroji, a to zásobování OC Baumarkt, retailové obchody jsou modelově řešeny
zásobováním u prodejny č.7, kterou lze uvažovat nejblíže obytné zástavbě.
Liniové zdroje hluku

Posuzovaný záměr představuje v rozhodující míře prodej nepotravinářského zboží.
Dle oznamovatele je tedy předpoklad, že obchodní centrum budou z významné části
navštěvovat kupující okolních obchodních center, kteří do území přijíždějí za nákupy.
Proto je z hlediska absolutního příspěvku dopravy pouze návštěvníků, kteří přijedou
pouze cíleně do posuzovaných obchodů uvažováno s 60% navýšením dopravy na
komunikačním systému, přičemž je uvažováno s následujícím směrovým rozdělením
dopravy po výjezdu na komunikaci Cihlářská: 60% směr Královéhradecká, 40% směr
Letohradská. Na kruhovém objezdu je potom předpokládáno rozdělení dopravy
následovně: směr Letohrad 40%, směr centrum 50%, Popradská 10%. Na
komunikaci Královéhradecká je uvažováno s 50% rozdělení dopravy do obou směrů.
Zásobování je uvažováno ze 70% ve směru od Královéhradecké a z 30 % od
Letohradské s rozdělením na kruhovém objezdu 50% do centra a ve směru na
Letohrad.
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Ve výpočtu je tak uvažováno s následujícími pohyby
úsek 1: Cihlářská směr Královéhradecká:
úsek 2: Královéhradecká (profil 5-0781):
úsek 3: Královéhradecká (profil 5-3821):
úsek 4: Cihlářská směr Letohradská:
úsek 5: Letohradská směr Letohrad:
úsek 6: Letohradská směr centrum:
úsek 7: Popradská:

780 OA, 18 TNA
390 OA, 9 TNA
390 OA, 9 TNA
520 OA, 8 TNA
208 OA, 4 TNA
260 OA, 4 TNA
52 OA, 0 TNA

Plošné zdroje hluku

Na základě uvedených skutečností je uvažováno na posuzovaném parkovišti s 2 168
pohyby OA.
Dále je uvažováno pro zásobování v denní době s 26 pohyby TNA (součet TNA a
přepočet LNA na TNA).
Vibrace
Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací.
Záření
Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.
Při realizaci ani v provozu není předpokládáno provozování otevřených generátorů
vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory
obsahovala, tj. zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků
elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu nařízení vlády 1/2008 Sb. o ochraně
zdraví před neionizujícím zářením. Napájení je ze standardní elektrické přípojky 6 kV.
Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi vysokých
frekvencí. Není nutné realizovat opatření, jež by vyloučila indukovaná pole
překračující hodnoty stanovené uvedeným nařízením vlády 1/2008 Sb.

B.III.5. Doplňující údaje
Z hlediska předkládané kapitoly není nezbytné uvádět žádné další doplňující
informace.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

a) dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání
Lokalita se nachází v severní části města Ústí nad Orlicí severně od silnice ve směru
na Letohrad. Jde o plochu ruderálních vysokostébelných lad a ruderalizovaných
bylinotravních porostů
na navážkách po terénních úpravách
zarostlou
vysokobylinnou vegetací západně od nového hypermarketu TESCO a supermarketů
Penny Market a Discount Plus.
Na lokalitě, která není obhospodařována ani kosena, převládají nálety krátkověkých
dřevin (bříza, jíva, olše, jasan, příměs osika) s náznaky hájových společenstev (orsej,
sasanka aj.) a prostory s vytrvalými druhy rostlin (třtina křovištní, pýr plazivý, vratič,
celíky, komonice, turanka ostružiník sivý aj.), na okrajích plochy provázené menším
množstvím druhů dvouletých či jednoletých. Je zde lokalizována i malá terestrická
rákosina a poblíž zahloubeného toku i degradovaná mokřadní plocha. V západní a
severozápadní části zájmového území se nachází plocha skládek zemin po dříve
provedených skrývkách s několika segmenty navážek stavebních sutí.
V prostoru těžiště bývalé těžební jámy bývalé cihelny severovýchodně od vlastního
zájmového území jsou lokalizovány nejhodnotnější přírodní segmenty širšího území
– periodicky zaplavovaná terénní deprese (především srážková voda s akumulací na
málo propustném jílovitém podloží, dle klimatické situace s lokálně s přetrvávajícími
malými vegetací přerostlými tůněmi) s rozsáhlou rákosinou a křovitými vrbami, dále
trvalá hlubší vodní tůň s litorálem orobince širolistého a západně až JZ orientované
východní svahy bývalé těžební jámy cihelny s náznaky xerofytnějších
ruderalizovaných lad.
Ve střední části území jsou u božích muk z roku 1855 lokalizovány dvě mohutné lípy
srdčité jako jednoznačně nejhodnotnější stromy zájmového území. Od jihu podél
silnice II/360 (Cihlářská ulice) je lokalizován hustě vysázený pás s modříny, smrkem
omorikou a douglaskou tisolistou .
Z těchto důvodů lze konstatovat, že těžiště trvale udržitelného rozvoje se nachází
především v důsledné údržbě ploch s dřevinami a zatravněných ploch. Záměr
výstavby obchodního centra znamená výrazný odklon od parametrů trvale
udržitelného rozvoje, poněvadž většina pozitivních složek příměstské až městské
krajiny bude přeměněna na zpevněné a zastavěné plochy. Náhrada části ploch
novými sadovými úpravami nemůže zajistit odpovídající mozaiku biotopů v uvedené
doposud nezastavěné enklávě při severním okraji města. Těžištěm jakéhokoli využití
zájmového území je důsledná ochrana obou depresí bývalého dna cihelny
s rákosinami a tůněmi ochrana východního svahu pod provozními objekty bývalé
cihelny.
b) relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
Ve vlastním zájmovém území nejsou neobnovitelné přírodní zdroje zastoupeny.
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Většina zájmového území je tvořena půdou jako obnovitelným přírodním zdrojem,
v dané lokalitě nevyužívaným. Jde o antropogenně částečně odpřírodněné plochy
na neudržovaných pozemcích, podrobené sekundární sukcesi bylin a dřevin na
navážkách a antropogenně podmíněných plochách jižní části bývalé cihelny. .
Nejsou dokladovány žádné přírodní zdroje nerostných surovin přímo v řešeném
území záměru.
c) schopnost přírodního prostředí snášet zátěž
Přímo v zájmovém území se nenacházejí žádné prvky územního systému ekologické
stability. Zájmové území není součástí žádného zvláště chráněného území dle
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění o ochraně přírody a krajiny.
V zájmovém území a jeho bezprostředním okolí se nenacházejí žádná zvláště
chráněná území ani lokality soustavy Natura 2000. Zájmové území není součástí
žádného skladebného prvku ÚSES nadlokální úrovně.
Bližší rozbor viz příslušné kapitoly části C2.
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C.2. Charakteristika
v dotčeném území

současného

stavu

životního

prostředí

C.2.1.Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Klimaticky patří území do oblasti mírně teplé, s průměrnými ročními teplotami v
rozmezí 6-8oC. Průměrný roční úhrn srážek je mezi 700-800 mm, z toho ve
vegetačním období 400-450 mm. Průměrný počet letních dnů (s teplotou vyšší než
25oC) je 40-50, průměrný počet mrazových dnů (s průměrnou denní teplotou pod
0oC) je 120-140. Maximální sněhová pokrývka je 30-40 cm, a průměrný počet dní se
sněhovou pokrývkou je vyšší než 40 (Demek et.al 1966). Z měření prováděných v
Ústí nad Orlicí vyplývají následující skutečnosti:
0

Průměrná teplota vzduchu [ C]
I.
II.
III.
IV.
V.
-2.9
-2.0
2.2
7.0
12.3
Průměrné množství srážek [mm/rok]
I.
II.
III.
IV.
V.
57
48
49
60
66

VI.
15.3
VI.
85

VII.
16.8
VII.
102

VIII.
16.0
VIII.
95

IX.
12.4

X.
7.7

XI.
2.8

XII
1.1

průměr
7.2

IX.
61

X.
63

XI.
59

XII
57

suma
802

Znečištění ovzduší
Úroveň znečištění ovzduší lze dokladovat výsledky uváděnými ČHMÚ na nejbližších
stanicích AIM:
Imisní pozadí NO2
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Hodinové LV :
Hodinové MT :
Hodinové TE :
Roční LV :
Roční MT :
Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita

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

Denní hodnoty

Čtvrtletní
hodnoty

Roční
hodnoty

50%
95% 50%
Max.
X1q X2q X3q X4q X
S
N
Kv
Kv Kv
98%
98%
Datum Datum VoM
Datum
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
Kv
EUOPK
ZÚ
Kombinované 158,8 110,0
0 23,0 91,4 51,1 25,0 39,2 15,5 26,7 29,7 27,1 13,90 346
1117
měření
Ústí n.Orl.CHLM
07.02. 30.01.
0 79,4 29.01.
69,8 72 91 92 91 24,1 1,64 7
24821
Podměstí
Manuální
95,4 31,3 8,7 24,0 6,4 5,7 11,9 11,8 11,32 356
EUORM
ČHMÚ
měřicí
1338
program
11.01.
45,6 85 89 91 91 8,4 2,28 4
Ústí n.Orl.
GUAJA
38969
Max. 19 MV VoL
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Imisní pozadí CO
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
8Hodinové LV :
8Hodinové MT :
8Hodinové TE :

Organizace:
KMPL Staré č. ISKO
Lokalita

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

Max.
Datum

EUOPK
24822

ZÚ
1117
Ústí n.Orl.Podměstí

Kombinované
měření
IRABS

Čtvrtletní hodnoty

Denní hodnoty

Roční hodnoty

95%
Kv

Max.
VoM Datum

2660,0

1680,2

24.01.

0,0 24.01.

50%
X1q X2q X3q X4q X
S
N
Kv
98%
C1q C2q C3q C4q XG
SG dv
Kv
590,8 124,7 369,1 114,2 103,8 238,3 197,1 215,82 346
945,2

72

91

92

91 148,0

1,94

7

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

MÚPa
1418
Pardubice200038
Rosice
EPAUA
ČHMÚ
1465
Pardubice
200002
Dukla

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

95%
Kv
99.9%
Datum
Kv
Automatizovaný
37,5
6,5
měřicí program
GCH-FID
01.02.
22,2
Automatizovaný
měřicí program
GCH-PID

Max.

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

Roční
hodnoty

50%
95% 50%
Max.
X1q X2q X3q X4q X S N
Kv
Kv Kv
98%
98%
Datum
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
Kv
1,9
16,3 5,8 2,0
3,9 1,7 2,6 2,20 285
10,4 31.07.

10,0

3,6

0,9

6,5

14.09.

8,4

4,9 29.01.

9,1
3,3

55

54

89

87 1,7 3,25 23

1,0 1,9
4,8

87

1,04 208
38

35

48

2,92 102

C.2.2. Voda
Záměr není, jak je patrné z mapového podkladu v úvodní části dokumentace,
v bezprostředním kontaktu s žádným vodním tokem ve správě Povodí Labe s.p. nebo
Zemědělské vodohospodářské správy. Nejbližším vodním tokem je Tichá Orlice.
Výřez vodohospodářské mapy je patrný z následujícího obrázku:
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Zájmové území je v kontaktu s významnou hydrogeologickou strukturou Ústecká
synklinála, ve které jsou dokumentovány značné zásoby podzemní vody. Hlavní
zvodnění je vázáno na sedimenty svrchnokřídového stáří, konkrétně na kolektor
spodnoturonský a střednoturonský. Menší zásoby podzemní vody jsou vázány na
kvarterní sedimenty údolní terasy Tiché Orlice.
Bilanční zásoby podzemních vod v rajonu 423 Ústecká synklinála jsou pro
spodnoturonský a střednoturonský kolektor schváleny ve výši 2 041 v kategorii C-2.
Individuální zdroje využívající svrchnokřídové zvodně nejsou v bližším okolí lokality
dokumentovány. Z hlediska jakosti jsou podzemní vody svrchnokřídových zvodní CaHCO3 typu, dosti tvrdé, v kolektoru střednoturonském s mineralizací mírně nad 400
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mg/l se zvýšenou koncentrací celkového železa (vyšší desetiny mg/l). Rizikovou
složkou mohou být v obou zvodních místně ropné látky, v případě zvodně
spodnoturonské sirovodík.
Z hlediska jakosti je podzemní voda permského kolektoru Ca-HCO3 typu, tvrdá až
dosti tvrdá, s mineralizací kolem 500 mg/l, neutrální až slabě kyselé reakce.
Rizikovou složkou je mangan, nízká je naopak koncentrace dusičnanů.
Základní výřez hydrogeologické mapy je patrný z následujícího obrázku:
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C.2.3. Půda
Zábor ZPF
Pro charakteristiku půd v prostoru zájmového území je možno vycházet ze
stanovených bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ), které jsou
charakterizovány klimatickým regionem, hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a
expozicí, skeletovitostí a hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní a klimatické
podmínky hodnoceného pozemku podle systému, stanoveného vyhláškou MZe ČR
ze dne 15. 12. 1998. Obecně jsou kodifikovány takto:
a)
b)

c)
d)

klimatický region zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin; je
vyjádřen první číslicí pětimístného číselného kódu
hlavní půdní jednotka je účelovým seskupením půdních forem příbuzných vlastností, jež jsou určovány genetickým půdním
typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou
sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodňovacím opatřením; je vyjádřena druhou a třetí číslicí číselného kódu,
sklonitost a expozice ke světovým stranám vystihuje utváření povrchu zemědělského pozemku; je vyjádřena čtvrtou číslicí
číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace,
skeletovitost, jíž se rozumí podíl obsahu štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku a kamene v spodině do 60 cm, a
hloubka půdy; je vyjádřena pátou číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace.
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Z hlediska záboru pozemků ve vztahu k posuzovanému záměru je patrné, že
z celkového nároku na plochy v rozsahu 29 297 m2 připadá na zábor ZPF 1 913 m2,
což představuje 6,53% z celkových nároků na plochu obchodního centra. Uvedený
pozemek je náleží do BPEJ 74 410.
Vysvětlivky k BPEJ:
1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu
7 - region MT 4 mírně teplý
2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce

44 – oglejené půdy na sprašových hlínách, středně těžké, bez štěrku, sklon
k dočasnému převlhčení
4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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

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

hloubka

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

*)

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

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

Zábor PUPFL
Záměr nevyžaduje dočasný ani trvalý zábor PUPFL. Stavba není realizovaná
v ochranném pásmu lesa.
C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Z hlediska geologického leží území v oblasti severovýchodního křídla potštejnské
antiklinály, resp. jihozápadního křídla ústecké synklinály, které jsou dílčími strukturně
- tektonickými jednotkami jihovýchodního okraje české křídové pánve. Křídový
horninový soubor je v údolí Tiché Orlice, ve kterém leží, téměř denudován až na
permské a krystalické jádro a pouze ve východní části nádraží a potom výše svahu
jsou zastoupeny bazální pískovce cenomanu a jemnozrnné pískovce a prachovce
spodního turonu. Tyto sedimenty se směrem k východu velmi rychle noří pod faciálně
pestré sedimenty středního turonu a slínité sedimenty turonu svrchního. Uvedené
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skalní horniny proterozoického, permského i svrchnokřídového stáří jsou překryty
fluviálními sedimenty kvarterního stáří, a to pleistocenními štěrkopísky v hluboké
úrovni cca 1.5 - 6 m pod terénem a holocenními hlínami, případně navážkami v
hloubkové úrovni do 1.5 m pod terénem.
Z hlediska hydrogeologického leží lokalita v okrajové části rajonu 423, Ústecká
synklinála, který patří mezi velmi významné vodárenské oblasti východních Čech.
Hlavní zvodnění je vázáno na puklinově a průlinově propustné písčité sedimenty
cenomanu, na puklinově velmi dobře propustné sedimenty spodního turonu a dále na
sedimenty středního turonu, v nichž se vytvářejí dvě zvodně, tzv. nižší a vyšší
zvodeň střednoturonská. V užším zájmovém prostoru však v důsledku erozivní
činnosti Tiché Orlice tyto svrchnokřídové sedimenty prakticky absentují a zvodnění je
vázáno pouze na kvartérní průlinově velmi dobře propustné štěrkopísky údolní terasy
Tiché Orlice a dále puklinově dobře propustné pískovce permského stáří, vystupují v
podloží sedimentů svrchní křídy. Vytvářející zvodně mají volnou až mírně napjatou
-3
-4
2
hladinu s negativní výtlačnou úrovní, transmisivita je v rozmezí 10 až 10 m ,
generelní směr proudění podzemní vody je západní.
Podle geomorfologického členění reliéfu ČR náleží zkoumané území orografické
soustavě České křídové tabule, podsoustavě Českotřebovská vrchovina.
C.2.5. Fauna a flora
Úvodem této části Oznámení je možno konstatovat, že zájmové území představuje
relativně izolovanou enklávu přírodního charakteru v návaznosti na prostor bývalé
cihelny a vznikající komerční zónu u Letohradské ulice od východu.
V dalším textu jsou proto uvedeny jen základní charakteristiky zájmového území
záměru včetně potřebného přesahu do stěžejních prostorů bývalé těžební jamy
bývalé cihelny a okolních porostů. Biologický průzkum byl proveden orientačně již
během roku 2007 se zásadním doplněním během roku 2008 (duben až září) na
základě upřesnění rozsahu a polohy vlastního zájmového území záměru.
Biogeografické začlenění

Biogeograficky podle Culka (1995,ed.) zájmové území je součástí hercynské
podprovincie a bioregionu č. 1.39 Svitavského (charakteristika viz kapitola ÚSES).
Fytogeografická oblast: mezofytikum, fytogeografický obvod: Českomoravské
mezofytikum, fytogeografický okres: č. 63 Českomoravské mezihoří, podokres
Střední Poorličí
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové
dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum)

et.al.

(1998):černýšová

Prvky dřevin rostoucích mimo les

Zájmové území je bohaté na mimolesní porosty dřevin, poněvadž tyto zaujímají
především jihozápadní, jižní
a centrální prostor řešeného území výstavby
posuzovaného záměru. Jde především o náletové porosty s převahou břízy, osiky,
vrby jívy s příměsí jasanu, javoru jasnolistého, kolem vlhčích partií u zahloubeného
toku i olše lepkavé. Nad Cihlářskou ulicí je lokalizován pás vysázených dřevin (smrk
omorika, douglaska tisolistá, modřín opadavý).
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Nejhodnotnějšími dřevinami zájmového území je dvojice lip srdčitých u litinových
božích muk z roku 1855, Jan Kunt. Obvody kmenů (měřeno v květnu 2008) činí 223
cm a 247 cm.
Společenská hodnota obou stromů byla dr. Faltysem v rámci platné metodiky
vyčíslena částkou 3 335 730,- Kč. Společenskou hodnotu náletových porostů lze
stanovit po definitivním upřesnění rozsahu stavby, při průměrné výšce porostu 5m a
počtu bodů za 1m3 = 15,- Kč, vynásobení polohovým koeficientem 0.2 a inflačním
koeficientem 2,5 vychází průměrná cena za 1m2 38,- Kč.
K vyčíslení společenské hodnoty byla použita metodika Českého ústavu ochrany
přírody (dnes Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) z roku 1993. V roce 2005 byla
tato metodika novelizována a doplněna (Kolařík 2005). Metodika je používána k
hodnocení dřevin na celém území České republiky všemi orgány ochrany přírody ve
správním řízení.
Z dendrologického hlediska i přes sníženou hodnotu uvedených dřevin je nutno
konstatovat určitou významnost a nepříznivost
dopadů navrhované stavby,
poněvadž prakticky všechny dřeviny v obvodu navrhovaného staveniště budou
odkáceny (vazba i na geomorfologické podmínky zájmového území), sadovnicky a
dendrologicky jsou významné obě lípy srdčité historicky doloženou dobou výsadby
(1855).
Charakter dotčených porostů dokládají následující snímky:

Lípy srdčité v prostoru staveniště u božích muk z roku 1855

Text na desce báze božích muk u paty obou lip

Charakter náletových porostů v centrální a JZ části zájmového
území

Interiér dotčených náletových porostů
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Typický charakter náletových porostů v zájmovém území

Porosty nad Cihlářskou ulicí v JV části zájmového území

Flora

Vegetace v zájmovém prostoru je různorodého charakteru. Jednak jsou zde porosty
v náletech dřevin s lokálními enklávami až hájového charakteru s poměrně chudým
bylinným a křovinným podrostem, jednak převládají ruderalizované až ruderální
plochy většinově neudržovaných pozemků. Podél Cihlářské ulice na jižním okraji
lokality jsou lokalizovány výsadby okrasných dřevin.
Komplexní botanický průzkum byl proveden RNDr. Vladimírem Faltysem od května
do září 2008 a byly využity údaje z předchozích průzkumů z let 2006-7. Na lokalitě
bylo zjištěno celkem 148 druhů cévnatých rostlin včetně dřevin
Seznam nalezených druhů rostlin
Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující
(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek
[§3] druh zvláště chráněný podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. ve znění vyhl. č. 175/2006 Sb. (seznam
zvláště chráněných rostlin a hub) v kategorii "druh ohrožený"
[C3] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh ohrožený"
[C4a] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh vyžadující pozornost" méně ohrožené
CT druh obsažený v mezinárodní úmluvě CITES = Washingtonské úmluvě
Acer negundo L. - javor jasanolistý +
Aegopodium podagraria L. - bršlice kozí noha
Agrostis capillaris L. - psineček tenký
Agrostis gigantea Roth - psineček obrovský +
Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný
Alchemilla micans Buser - kontryhel třpytivý
Alchemilla monticola Opiz - kontryhel pastvinný
Alchemilla xanthochlora Rothm. - kontryhel žlutozelený
Alnus glutinosa (L.)Gaertn. - olše lepkavá (+)
Angelica sylvestris L. - děhel lesní
Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. - kerblík lesní
Arctium tomentosum Mill. - lopuch plstnatý
Armoracia rusticana G.,M.et Sch. - křen selský +
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl - ovsík vyvýšený
Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl
Astragalus glycyphyllos L. - kozinec sladkolistý
Atriplex patula L. - lebeda rozkladitá

52

OBCHODNÍ CENTRUM A – CENTRUM
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Ballota nigra L. - měrnice černá
Barbarea vulgaris R.Br. s.l. - barborka obecná
Betula pendula Roth - bříza bělokorá
Calamagrostis epigeios (L.)Roth - třtina křovištní
Calystegia sepium (L.)R.Br. - opletník plotní
Capsella bursa-pastoris (L.)Med. - kokoška pastuší tobolka
Cardamine pratensis L. - řeřišnice luční
Carduus acanthoides L. - bodlák obecný
Carduus crispus L. - bodlák kadeřavý
Centaurea jacea L. subsp.jacea - chrpa luční pravá
Cerastium holosteoides Fries.em.Hyl. subsp.triviale (Spenner)Möschl - rožec obecný luční
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní
Cirsium canum (L.)All. - pcháč šedý
Cirsium oleraceum (L.)Scop. - pcháč zelinný
Cirsium vulgare (Savi)Ten. - pcháč obecný
Colchicum autumnale L. - ocún jesenní
Convolvulus arvensis L. - svlačec rolní
Conyza canadensis (L.)Cronquist - turanka kanadská +
Cornus sanguinea L. - svída krvavá
Crataegus monogyna Jacq. - hloh jednoblizný
Crepis biennis L. - škarda dvouletá
Dactylis glomerata L. - srha laločnatá (+)
Dactylorhiza majalis (Rchb.)Hunt et Summerhayes - prstnatec májový [C3 §3 CT]
Daucus carota L. - mrkev obecná
Dipsacus fullonum L. - štětka planá (+)
Dryopteris carthusiana (Vill.)H.P.Fuchs - kapraď osténkatá
Echium vulgare L. - hadinec obecný
Elytrigia repens (L.)Nevsky - pýr plazivý
Epilobium hirsutum L. - vrbovka chlupatá
Epilobium montanum L. - vrbovka horská
Equisetum arvense L. - přeslička rolní
Erigeron annuus (L.)Pers.agg. - turan(hvězdník) roční
Ficaria verna Huds. subsp.bulbifera Á.Löve et D.Löve - orsej jarní hlíznatý
Filipendula ulmaria (L.)Maxim. var.denudata (L.)J.Presl et C.Presl - tužebník jilmový
Galega officinalis L. - jestřabina lékařská +
Galium album Mill. - svízel bílý
Galium aparine L. - svízel přítula
Geranium pratense L. - kakost luční
Geranium robertianum L. - kakost smrdutý
Geum urbanum L. - kuklík městský
Glechoma hederacea L. - popenec obecný
Heracleum sphondylium L. - bolševník obecný
Hieracium lachenalii Suter. - jestřábník Lachenalův
Hypericum perforatum L. - třezalka tečkovaná
Chaerophyllum aromaticum L. - krabilice zápašná
Chelidonium majus L. - vlaštovičník větší
Chenopodium strictum Roth - merlík tuhý +
Impatiens glandulifera Royle - netýkavka žláznatá +
Impatiens parviflora DC. - netýkavka malokvětá +
Juncus effusus L. - sítina rozkladitá
Juncus tenuis Willd. - sítina tenká +
Knautia arvensis (L.)Coulter - chrastavec rolní
Lactuca serriola L. - locika kompasová
Lamium album L. - hluchavka bílá
Lamium maculatum L. - hluchavka skvrnitá
Larix decidua Mill. - modřín opadavý +
Lathyrus pratensis L. - hrachor luční
Lemna minor L. - okřehek menší
Leucanthemum vulgare Lamk. agg. - kopretina luční
Linaria vulgaris Mill. - lnice květel
Listera ovata (L.)R.Br. - bradáček vejčitý [C4a CT]
Lolium perenne L. - jílek vytrvalý (+)
Lotus corniculatus L. - štírovník růžkatý (+)
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Lysimachia nummularia L. - vrbina penízková
Lysimachia vulgaris L. - vrbina obecná
Lythrum salicaria L. - kyprej vrbice
Malus domestica Borkh. agg. - jabloň domácí +
Malva sylvestris L. - sléz lesní (+)
Medicago sativa L. - tolice setá +
Melilotus albus Med. - komonice bílá
Myosoton aquaticum (L.)Moench - křehkýš vodní
Oenothera biennis L. agg. - pupalka dvouletá +
Phalaris arundinacea L. - chrastice rákosovitá
Phleum pratense L. agg. - bojínek luční (+)
Phragmites australis (Cav.)Steud. - rákos obecný
Picea abies (L.)Karsten - smrk ztepilý (+)
Picea omorika (Pančič)Purkyně - smrk omorika ++
Pimpinella major (L.)Huds. - bedrník větší
Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý
Plantago major L. - jitrocel větší
Poa compressa L. - lipnice smáčknutá
Poa nemoralis L. - lipnice hajní
Poa palustris L. - lipnice bahenní (+)
Polygonum aviculare L. agg. - truskavec ptačí
Populus tremula L. - topol osika
Potentilla anserina L. - mochna husí
Potentilla reptans L. - mochna plazivá
Prunus avium (L.)L. - třešeň ptačí (+)
Pseudotsuga menziesii (Mirbel)Franco - douglaska tisolistá ++
Pulmonaria obscura Dum. - plicník tmavý
Pyrola minor L. - hruštička menší
Ranunculus acris L. - pryskyřník prudký
Ranunculus repens L. - pryskyřník plazivý
Reynoutria japonica Houtt. - křídlatka japonská +
Ribes rubrum L. - rybíz červený +
Ribes uva-crispa L. - srstka angrešt +
Robinia pseudacacia L. - trnovník akát +
Rosa canina L. - růže šípková
Rubus caesius L. agg. - ostružiník ježiník
Rubus idaeus L. - ostružiník maliník
Rumex acetosa L. - šťovík kyselý
Rumex crispus L. - šťovík kadeřavý
Rumex obtusifolius L. - šťovík tupolistý
Salix caprea L. - vrba jíva (+)
Salix fragilis L. - vrba křehká (+)
Salix purpurea L. - vrba nachová (+)
Sanguisorba officinalis L. - krvavec toten
Securigera varia (L.)Lassen - čičorka pestrá
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.)Greuter et Burdet - knotovka širolistá bílá
Solidago canadensis L. - celík kanadský +
Sonchus oleraceus L. - mléč zelinný
Stellaria media (L.)Vill. agg. - ptačinec žabinec
Symphytum officinale L. - kostival lékařský
Syringa vulgaris L. - šeřík obecný ++
Tanacetum vulgare L. - vratič obecný
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská
Tilia cordata Mill. - lípa srdčitá (+)
Torilis japonica (Houtt.)DC. - tořice japonská
Trifolium pratense L. - jetel luční (+)
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - heřmánek nevonný +
Tussilago farfara L. - podběl léčivý
Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá
Urtica urens L. - kopřiva žahavka
Valeriana officinalis L. - kozlík lékařský
Verbascum thapsus L. - divizna malokvětá
Veronica arvensis L. - rozrazil rolní
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Veronica chamaedrys L. - rozrazil rezekvítek
Veronica persica Poiret - rozrazil perský +
Veronica sublobata M.Fischer - rozrazil laločnatý
Viburnum opulus L. - kalina obecná (+)
Vicia cracca L. - vikev ptačí

Zvláště chráněné druhy rostlin
V řešeném území byl zjištěn žádný zvláště chráněný druh rostliny ve smyslu Přílohy
č. II vyhl. č. 295/1992 Sb., v platném znění.
Dactylorhiza majalis (Rchb.)Hunt et Summerhayes - prstnatec májový [C3 §3 CT]
V rákosině na okraji hliniště poblíž SV okraje zájmového území byl nalezen sterilní exemplář této
orchideje. Výskyt dalších jedinců vzhledem k nepřístupnosti rákosiny v době průzkumu není vyloučen.
Existence tohoto druhu je na lokalitě známá několik let.

Druhy Červeného seznamu (Procházka F. , 2001 ed.)
Druhy ohrožené [C3]
Platí pro prstnatec májový (viz výše).
Druhy vyžadující pozornost[C4a]
Listera ovata (L.)R.Br. - bradáček vejčitý [C4a CT]
Běžný druh orchideje vlhčích stanovišť. Na lokalitě bylo nalezeno několik sterilních exemplářů.

Závěr
Na lokalitě bylo nalezeno celkem 148 druhů rostlin včetně dřevin. Při průzkumu byl
zjištěn 1 druh rostliny zvláště chráněný v prostoru, který se nachází v kontaktu se
zájmovým územím výstavby, v kategorii "druh ohrožený" a 1 druh obsažených v
Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky v kategorii "druh vyžadující
pozornost".
Vůči navržené stavbě lze vznést z botanického hlediska (kontext druhové ochrany)
zásadní námitky v případě zásahu do prostorů rákosin při západním až JZ okraji dna
bývalého hliniště, jinak na většině území jsou lokalizovány porosty běžných druhů
rostlin. Dendrologicky jsou cenné obě lípy.
Fauna

Zoologické kvalitativní průzkumy byly provedeny celkem ve dvou vegetačních
obdobích let 2007 a 2008, s těžištěm průzkumů v roce 2008 v jarním až pozdně
letním aspektu (RNDr. Toman, RNDr. Macháček). Především byl položen důraz na
prostor porostů dřevin a navazující území travních porostů, dále pak na prostor dna
bývalé cihelny (s ohledem na polohu zaměřovacích bodů, později se ukázalo, že jde
o body pro geodetické zaměření stavby, nikoli o body vymezení navrhovaného
obvodu staveniště) Z hlediska výskytu fauny lze vymezit následující základní
stanoviště širšího zájmového území:
• stanoviště porostů dřevin
• stanoviště lučních porostů a ruderálů
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Dále byl proveden průzkum nejhodnotnějších ploch a prostorů bývalé těžební jámy
cihelny a prostoru svahů mezi terénními depresemi a areálem bývalých provozních
objektů cihelny.
Těžiště kvalitativního zoologického průzkumu bylo položeno především do výše
uvedených prostorů, kde byla provedena pochůzka opakovaně v několika termínech.
Obratlovci byli zjišťováni v průběhu terénních pochůzek přímým pozorování, na
základě hlasových projevů (ptáci v jarním a hnízdním období), dále přímým
vyhledáváním pobytových stop obratlovců. V jarním a časně letním aspektu byla
lokalita hodnocena jako potenciální místo pro hnízdění, rozmnožování a stálý výskyt
ochranářsky významných volně žijících druhů obratlovců. V podzimním aspektu byla
lokalita hodnocena
z pohledu
nabídky potravních zdrojů, významu pro
shromažďování a migraci živočichů.
Kvalitativní průzkum zástupců skupin bezobratlých, především hmyzu, byl jednak
prováděn sběrem pod kameny a jinými položenými materiály, jednak sběrem a
pozorováním na listech a květech rostlin a dřevin, včetně smýkání a sklepávání, dále
pak v tůních i lovem síťkou.
Pokud byly zaznamenány zvláště chráněné druhy, jsou v textu zvýrazněny
podtržením a označením kategorie ochrany (§§§ - kriticky ohrožený druh , §§ - silně
ohrožený druh, § - ohrožený druh ve smyslu Přílohy č. III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992
Sb., ve znění vyhl. č. 175/2006 Sb.).
Výsledky zoologického průzkumu lze ve smyslu výše uvedených vstupů shrnout
následovně:
Stanoviště porostů dřevin
Uvedený typ stanoviště je představován především náletovými porosty v jižní, JZ a
centrální části zájmového území, nejsou obsaženy doupné stromy (lípy z hlediska
běžné obhlídky parametry doupného stromu nevykazují). Uvedené náletové porosty
jsou prakticky bezvýhradně dotčeny realizací záměru
Analogické porosty s nacházejí i ve svahu pod objekty bývalého provozního zázemí
východně od tůní a severně až SZ od plochy velké, rákosinou zarostlé terénní
deprese V až SV od zájmového území výstavby, zde s ohledem na podíl i starších
stromů je spektrum ptáků poněkud bohatší (viz příslušné poznámky).
Průzkumy byli dokladováni zejména:
•

•

Savci: ježek východní (Erinaceus concolor), veverka obecná (Sciurus vulgaris - §) – 1 ex černé
formy v porostech nad Cihlářskou ulicí, rejsek obecný (Sorex araneus), krtek obecný (Talpa
europaea), zajíc polní (Lepus europaeus), srnec obecný (Capreolus capreolus), jezevec lesní
(Meles meles) – stopy ve svahu nad hlubokou tůní poblíž bývalého provozního zázemí cihelny.
Ptáci (značka H-prokázané hnízdění v zájmovém území): pěnkava obecná (Fringilla coelebs),
zvonek zelený (C. chloris) -H, zvonohlík zahradní (Serinus serinus), čížek lesní (Carduelis
spinus), strnad obecný (Emberiza citrinella) – H, vrabec polní (Passer montanus), rehek zahradní
(Phoenicurus phoenicurus), špaček obecný (Sturnus vulgaris), brhlík lesní (Sitta europaea),
sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) -H, lejsek šedý (Muscicapa striata-§) – výskyt v hnízdní
době ve starších porostech nad tůněmi poblíž provozního zázemí bývalé cihelny, slavík obecný
(Luscinia megarhynchos -§) – migrační výskyt 1 ex. v porostu nad hlubokou tůní, budníček menší
(Phylloscopus collybita) -H, b. větší (P. trochilus) –dominantní druh zájmového území -H ,
strakapoud velký (Dendrocopos major), kos černý (Turdus merula), drozd kvíčala (T. pilaris), d.
zpěvný (T. philomelos), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) – H , p. pokřovní (S. curucca),

56

OBCHODNÍ CENTRUM A – CENTRUM
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

•
•
•
-

-

-

•

červenka obecná (Erithacus rubecula) – H , střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), sýkora
koňadra (Parus major), s. modřinka (P. coreuleus), mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus),
sojka obecná (Garrulus glandarius), straka obecná (Pica pica) – H, holub hřivnáč (Columba
palumbus), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), h. divoká (S. tur-tur), bažant obecný
(Phasianus colchicus),
Plazi : zástupci nezjištěni
Obojživelníci: skokan hnědý (Rana temporaria) 1 ex. v porostu podél malého toku v květnu 2008,
zástupci jiných druhů ani v tůňkách prolovením cedníkem nepotvrzeni.
Hmyz:
brouci – střevlíčci Agonum assimile, Pterostichus nigrita, P. niger, Abax ovalis, A. ater, Calathus
melanocephalus, střevlík zahradní (Carabus hortensis); drabčík houbový (Oxyporus rufus),
drabčíci rodu Philontus; hrobařík obecný
(Nicrophorus vespillo), mrchožrout housenkář
(Xylodrepa quadrimaculata), mrchožrout Phosphuga atrata; z listorohých čeledí zlatohlávek zlatý
(Cetonia aurata), listokaz zahradní (Phylloperta horticola),
chrobák lesní (Geotrupes
stercorosus); z kovaříků kovařík kovový (Selatosomus aeneus), k.purpurový (Anostirus
purpureus), kovařík Ampedus balteatus, kovařík Athous niger; z krasců na jívách krasec Trachys
minuta; z páteříčků páteříček černavý (Cantharis nigricans), p. obecný (C. rustica), p. sněhový
(Cantharis fusca), p. žlutý (Rhagonycha fulva); z tesaříků t. černošpičký (Strangalia melanura),
tesařík Strangalia quadrifasciata, kozlíček osikový (Saperda populnea), k. dvoutečný (Oberea
oculata); z nosatců zobonoska topolová (Byctiscus populi), listopasi rodu Polydrusus, listohlodi
rodu Phyllobius; z mandelinek mandelinka topolová (Melasoma populi), m. nádherná (Chrysolina
fastuosa), vrbař uhlazený (Clytra laeviscula), dřepčík Chalcoides aurata, mandelinky rodů
Phytodecta a Phaedon, m. topolová (Melasoma populi), m. nádherná (Chrysolina fastuosa),
bázlivec olšový (Alegastica alni); ze slunéček slunečko dvoutečné (Adalia bipunctata), s.
sedmitečné (C. septempunctata); z dalších skupin světluška větší (Lampyris noctiluca), stehenáč
Oedemera lurida, kožojed skvrnitý (Attagenus pellio),
rušník krtičníkový (Anthrenus
scrophulariae), lesknáčci rodu Nitidulus, mycetofágní brouk Scaphidium quadrimaculatum,
červenáček ohnivý (Pyrochroa coccinea) aj.
motýli – babočka paví oko (Nymphalis io), b. kopřivová (Aglais urticae), b. bílé C (Polygonia calbum), b. admirál (Vanessa atalanta), b. osiková (Nymphalis antiopa); z běláskovitých bělásek
zelný (Pieris brassicae), b. řeřichový (Anthocaris cardamines), bělásek řepkový (Pieris napi), b.
řeřichový (Anthocaris cardamines), žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni); z okáčů okáč
luční (Maniola jurtina), o. pýrový (Pararge aegeria), o. prosíčkový (Apanthomus hyperanthus);
soumračník čárkovaný (Hesperia comma); z můr blýskavka ořešáková (Amphipyra tragopoginis),
můřice bělopásná (Habrosyne pyritoides);
z píďalek skvrnopásník lískový (Lomaspilis
marginata), zelenopláštník březový (Geometra papilionaria), drsnokřídlec březový (Biston
betularius), píďalka kopřivová (Camptogramma bilineatum), zejkovec hlohový (Opistograptis
luteolata), z. jasanový (Ennomos fuscantharia); dále vztyčnořitka lipová (Phalera bucephala),
bekyně vrbová (Leucoma salicis), adéla pestrá (Adella degerella), štětconoš ořechový (Dasychira
pudibunda), přástevník mátový (Spilosoma lubricipeda) aj. Zvláště chráněné druhy motýlů na
tomto stanovišti nebyly zjištěny.
blanokřídlí – včela medonosná (Apis mellifera), vosy rodu Vespula (V. germanica, V. rufa), sršeň
obecná (Vespa crabro), sporadicky čmeláci (Bombus terrestris, B. lapidarius – oba §), dále
mravenci rodů Lasius (L. niger, L. fuliginosus) a Myrmica, vosa útočná (Vespula germanica),
sršeň obecná (Vespa crabro), pilatky rodu Rhogogaster aj.
dvoukřídlí – pestřenky rodů Eusyrphus, Eristalis, Vollucella, bzučivky rodů Calliphora, Lucillia,
masařky rodu Sarcophaga, komáři rodu Aëdes, kloši rodu Hippoboscus, muchničky rodu
Simulium, bzikavky rodu Haematopota, muchnice zahradní (Bibio hortulans) aj.
ploštice – ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus), kněžice páskovaná (Graphosoma italicum),
kněžice rodů Pentatoma, Palomena, vroubenky rodu Coreus aj.
rovnokřídlí – kobylka zelená (Tettigonia viridissima), sarančata rodu Chortippus
škvoři – pod materiály škvoři rodu Forficula
z ostatních bezobratlých pod materiály stínky rodu Oniscus, dále stonožky rodu Lithobius, z plžů
hlemýžď zahradní (Helix pomatia), páskovky rodů Cepaea, vlahovky rodu Monachoides,plamatky
rodu Arianta, plzáci rodu Arion, z pavouků dále slíďáci rodu Pardosa, křižáci rodu Araneus aj.
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Charakter biotopů lze doložit následujícími snímky:

Interiér světlejších částí náletových porostů

Interiér kompaktnějších částí náletových porostů

Stanoviště prostorů s převahou ruderálních lad
Uvedený typ stanoviště se nachází především v severní části, přiléhá k obytné
zástavbě a dále v centrální části. V západním prostoru obsazuje vrcholovou část
terénní elevace severně od hájového porostu.
Průzkumy byli dokladováni zejména:
•

•

•
•
•
-

-

Savci: hraboš polní (Microtus arvalis), krtek obecný (Talpa europaea), zajíc polní (Lepus
europaeus), srnec obecný (Capreolus capreolus), kočka domácí (Felis domestica) – toulaví jedinci
Ptáci: vrabec domácí (Passer domesticus), v. polní (P. montanus), konipas bílý (Motacilla alba),
strnad obecný (Emberiza citrinella) – H, stehlík obecný (Carduelis carduelis), rehek domácí
(Phoenicurus ochruros), špaček obecný (Sturnus vulgaris), kos černý (Turdus merula), drozd
kvíčala (T. pilaris), straka obecná (Pica pica), holub hřivnáč (Columba palumbus), h. domácí
(Columba livia f. domestica), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto). Nad zájmové území dále
zaletují lovit rorýs obecný (Apus apus - §), poštolka obecná (Falco tinnunculus) – hnízdění
v bývalých objektech cihelny, .
Plazi : zástupci na tomto typu stanoviště nezjištěni
Obojživelníci: zástupci na tomto typu stanovišť nezjištěni.
Hmyz:
brouci – střevlíčci Agonum assimile, A. dorsale, Pterostichus vulgaris, Poecilus cupreus,
Calathus melanocephalus, kvapníci Amara aenea, Harpalus affinis,H.pubescens; mrchožrouti
Silpha obscura, Phosphuga atrata; z listorohých čeledí zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata), z.
hladký (Potosia cuprea), místy na květech i zlatohlávek Oxythyrea funesta - §), listokaz zahradní
(Phylloperta horticola), chroustek letní (Rhizothrogus solstitialis); z kovaříků kovaříci Agriotes
obscurus, Athous niger, A. vittatus, kovařík šedý (Agrypnus murinus); z páteříčků páteříček
černavý (Cantharis nigricans), p. obecný (C.s rustica), p. sněhový (Cantharis fusca), p. žlutý
(Rhagonycha fulva), bradavičník Malachius bipustulatus, z tesaříků t. černošpičký (Strangalia
melanura), t.skvrnitý (S. maculata), tesaříci Leptura maculicornis, kozlíčci Agapanthia
villosoviridescens; z nosatců rýhonosec zelný (Lixus viridis), krytonosci rodu Ceutorhynchus,
listohlodi rodu Phyllobius, listopasi rodu Sitona, nosatčíci rodu Apion; z mandelinek mandelinka
bramborová (Leptinotarsa decemlineata), mandelinky rodu Gastrophysa, dřepčíci rodů Psylloides,
Phyllotreta, krytohlavové rodu Cryptocephalus; ze slunéček slunečko dvoutečné (Adalia
bipunctata), s. sedmitečné (C. septempunctata), slunečko Coccinella quatordecimpunnctata;
z dalších skupin stehenáč Oedemera lurida, kožojed skvrnitý (Attagenus pellio),
rušník
krtičníkový (Anthrenus scrophulariae), měkkokrovečníci rodu Lagria, blýskáčci rodu Meligethes
aj.
motýli – babočka paví oko (Nymphalis io), b. kopřivová (Aglais urticae), b. síťkovaná (Araschnia
levana), b. bodláková (Vanessa cardui); z běláskovitých bělásek hrachorový (Leptidea sinapis), b.
řepkový (Pieris napi), b. řepový (P. rapae), b. zelný (P. brassicae), b. řeřichový (Anthocaris
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-

-

•

cardamines), žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni), ž. čičorečkový (Colias hyale);
z modráskovitých
modrásek černolemý (Plebejus argus), ohniváček černokřídlý (Lycaena
phlaeas); z okáčů okáč poháňkový (Coenonympha pamphilus), o. luční (Maniola jurtina), o.
bojínkový (Melanargia galathea); z lišajů lišaj vrbkový (Deilephila elpenor), dlouhozobka
svízelová (Macroglossum stellatarum); z píďalek kropenatec jetelový (Chiasmia clathrata);
píďalka úhorová (Aplocera plagiata), skvrnopásník lískový (Lomaspilis marginata),
dále
vřetenuška obecná (Zygeaena filipendulae), můra gamma (Plusia gamma), osenice šťovíková
(Noctua pronuba), travaříci rodu Crambus aj.
blanokřídlí – včela medonosná (Apis mellifera), vosy rodu Vespula (V. germanica, V. rufa),
sporadicky čmeláci (Bombus terrestris, B. agrorum, B. lapidarius – všichni §), dále pilatky rodu
Tenthredo, mravenci rodů Lasius (L. niger, L. fuliginosus, L. flavus) a Myrmica, vosíci rodu
Polistes aj.
dvoukřídlí – pestřenky rodů Eusyrphus, Eristalis, Vollucella, bzučivky rodů Calliphora, Lucillia,
masařky rodu Sarcophaga, muchničky rodu Simulium, bzikavky rodu Haematopota, dlouhososky
rodu Hemipenthes, muchnice zahradní (Bibio hortulans), m. březnová (B. marci)
ploštice – kněžice páskovaná (Graphosoma italicum), kněžice
rodů Aelia, Pentatoma,
Palomena lovčice rodu Nabis, vroubenky rodu Coreus aj.
rovnokřídlí – kobylka zelená (Tettigonia viridissima), sarančata rodu Chortippus
z ostatních bezobratlých pod materiály stínky rodu Oniscus, stonožky rodu Lithobius, zemnivky
rodu Geophilus, z plžů hlemýžď zahradní (Helix pomatia), plzáci rodu Arion, páskovky rodů
Cepaea; z pavouků dále slíďáci rodu Pardosa, křižáci rodu Araneus , sekáči rodu Opillio,
z roztočů sametky rodu Trombidium aj.

Charakter biotopů lze doložit následujícími snímky:

Charakter prostorů ruderalizovaných bylinotravních porostů

Plochy v jižní části staveniště a zájmového území

Charakter centrální části území

Ruderální lada v okolí skrývek a deponií v Z části území
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Prostory stávajících větších vodních ploch a tůní dna bývalé cihelny V od zájmového
území
Východně od zájmového území (cca 50 m) v depresi se nachází zvodněná plocha
s rákosinami, porosty keřových vrb, ve které dochází ke koncentraci periodických
vod, dané většinou jímáním srážkových vod ve vlhčích obdobích díky
nepropustnému podloží. V dubnu vyšší stav vody, v květnu většinově téměř vyschlé
až na několik hlubších enkláv, červenec díky vlhčímu klimatu vyšší stav vody, od
poloviny srpna opět vysychající, počátek září prakticky bez vody
Trvalá vodní plocha se nachází cca 450 m V až VSV od zájmového území výstavby
pod svahem s areálem bývalého provozního zázemí, je představována hlubokou
tůní, charakteristickou porostem orobince širolistého, dále v litorálu sítiny, karbinec,
chrastice aj., částečně okřehek, rdesno, rdesty v pokročilejším vegetačním období.
Doprovodný porost – bříza, olše, osika, jasan.
Savci: hraboš mokřadní (Microtus equestris), hryzec vodní (Arvicola terrestris), ondatra pižmová
(Ondatra zibethicus), rejsek (Sorex sp.)
Ptáci: kromě některých běžnějších druhů v okolí tůní a v porostech dřevin dále: cvrčilka říční
(Locustella fluviatilis) – H, strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) – H,
kachna divoká (Anas
platyrhynchos) , v červnu nad tůněmi přelet čápa černého (Ciconia nigra-§§) – hnízdění v údolí
Knapoveckého potoka –ústní sdělení A.Toman
Plazi: v obou tůních sporadicky užovka obojková (Natrix natrix-§), jiní zástupci nezjištěni
Obojživelníci: v hlubší tůni několik ex. zelených skokanů (Rana esculenta agg. - §§ ), pulci vzhledem
k hloubce vody neregistrováni, nelze vyloučit; v mělkých vodách s rákosinami čolek obecný (Triturus
vulgaris-§§), ropucha obecná (Bufo bufo - §) loňský výskyt rosničky zelené (Hyla arborea-§§)
v prostoru deprese s periodickými vodami letos nepotvrzen.
Ryby : v hlubší tůni kapr obecný (Cyprinus carpio), v mělké tůni desítky ex. karase stříbřitého
(Carassius auratus) jako nepůvodního druhu, silně redukujícího vývojová stadia obojživelníků
Hmyz:
Brouci - střevlíčci Agonum ruficorne, Dyschirius globosus, Elaphrus riparius, šídlatec Bembidion
quadrimaculatum a drabčíci rodu Stenus na bahně v mělké depresi s periodickými vodami; ve
vodách potápník rýhovaný (Acillius sulcatus), potápníci rodu Agabus, vírníci rodu Gyrinus).
Ploštice – ve vodách klešťanky rodu Corixa, bruslařky rodu Gerris, v hlubší tůni znakoplavky rodu
Notonecta
Vážky – šidélko páskované (Coenonympha pampilus), šídlatka Lestes sponsa, vážka rudá
(Sympetrum sanquineum, v. ploská (Libellulla depressa)
Jiní bezobratlí: slíďáci rodu Pardosa, křižáci rodu Araneus, čelistnatky rodu Tetragnatha, jantarky
rodu Succinea; plzáci rodu Arion, stínky rodu Oniscus,. Zvláště chráněné druhy jiných bezobratlých
(žábronožky, listonozi) nezjištěni.

Charakter biotopů lze doložit následujícími snímky:

Hluboká tůň v SV části bývalého dna cihelny

Celkový pohled
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Centrální deprese s rákosinou a tůněmi jaro

Celkový pohled od východu do centrální deprese
s rákosinou, jaro

Letní stav dna bývalé těžební jámy s periodickými vodami

Celkový pohled od východu do centrální deprese
s rákosinou v létě

Vysychavá stanoviště na svazích pod areálem bývalého provozního zázemí bývalé
cihelny
Jsou přítomna ve svahu s převládající západní orientací (východní svahy bývalé
těžební jámy), přerostlá vysychavými, mírně až více ruderalizovanými, lokálně
s výstupem původního podložního materiálu. Jen místně nálety dřevin – bříza, osika,
růže šípkové aj.
Průzkumy dokladováni zástupci zejména následujících druhů a skupin:
•
•

•
•
•
-

Savci: hraboš polní (Microtus arvalis), rejsek (Sorex sp.)
Ptáci: vrabec domácí (Passer domesticus),
konipas bílý (Motacilla alba), strnad obecný
(Emberiza citrinella), stehlík obecný (Carduelis carduelis), pěnice pokřovní (Sylvia curucca),
zvonohlík zahradní (Serinus serinus), rehek domácí (Phoenicurus ochruros), straka obecná (Pica
pica), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
Plazi : slepýš křehký (Anguis fragilis-§§) – 1 ex. v červenci
Obojživelníci: zástupci na tomto typu stanovišť nezjištěni.
Hmyz:
brouci – střevlíčci Agonum sexpunctatum, Poecilus cupreus, Calathus melanocephalus, kvapníci
Amara aenea, A. plebeja, A. familiaris, Harpalus affinis; z listorohých čeledí zlatohlávek hladký
(Potosia cuprea), zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata), ojediněle na květech i zlatohlávek
Oxythyrea funesta - §), listokaz zahradní (Phylloperta horticola),; z kovaříků kovaříci Agriotes
lineatus, Athous niger, A. vittatus, kovařík šedý (Agrypnus murinus); z krasců Agrilus angustulus,
Anthaxia nitidula; z páteříčků páteříček černavý (Cantharis nigricans), p. obecný (C.s rustica), p.
tmavý (C. obscura), p. sněhový (Cantharis fusca), p. žlutý (Rhagonycha fulva), bradavičník
Malachius bipustulatus;
z tesaříků t. černošpičký (Strangalia melanura), tesařík Leptura
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maculicornis; z nosatců zobonoska topolová (Byctiscus populi), krytonosci rodu Ceutorhynchus,
diviznáčci rodu Cionus, listohlodi rodu Phyllobius, listopasi rodu Sitona, nosatčíci rodu Apion;
z mandelinek mandelinka topolová (Melasoma populi), dřepčíci rodů Psylloides, Chalcoides,
Phyllotreta, krytohlavové rodu Cryptocephalus (C. sericeus, C. violaceus, C. moraei), bázlivec
černý (Galeruca tanaceti); ze slunéček slunečko dvoutečné (Adalia bipunctata), s. sedmitečné (C.
septempunctata), slunečka Coccinella quatordecimpunnctata, Myrrha octodecimguttata; z dalších
skupin stehenáči Oedemera lurida, rušník krtičníkový (Anthrenus scrophulariae), hrotaříci rodu
Mordella, měkkokrovečníci rodu Lagria, pestrokrovečník včelový (Trichodes apiarius) aj. Zvláště
chráněné druhy brouků nebyly na tomto typu stanovišť zjištěny.
- motýli – babočka paví oko (Nymphalis io), b. kopřivová (Aglais urticae), b. síťkovaná (Araschnia
levana), b. bodláková (Vanessa cardui); z běláskovitých bělásek hrachorový (Leptidea sinapis), b.
řepkový (Pieris napi), b. zelný (P. brassicae), b. řeřichový (Anthocaris cardamines), žluťásek
řešetlákový (Gonepteryx rhamni), ž. čičorečkový (Colias hyale); z modráskovitých modrásek
černolemý (Plebejus argus), ohniváček černokřídlý (Lycaena phlaeas); z okáčů okáč poháňkový
(Coenonympha pamphilus), o. luční (Maniola jurtina); z lišajů dlouhozobka svízelová
(Macroglossum stellatarum); z píďalek píďalka úhorová (Aplocera plagiata), kropenatec jetelový
(Chiasmia clathrata); dále vřetenuška obecná (Zygeaena filipendulae),
soumračník rezavý
(Ochlodes venatus), s. jahodníkový (Pyrgus malvae), můra gamma (Plusia gamma), kukléřky
rodu Cucullia , travaříci rodu Crambus aj.
- blanokřídlí – včela medonosná (Apis mellifera), samotářské včely rodu Halictus, Colletes; kutilky
rodu Ammophilus, jízlivky rodu Eumenes, vosy rodu Vespula (V. germanica, V. rufa), místy
čmeláci (Bombus terrestris, B. agrorum, B. pratorum – všichni §), dále mravenci rodů Lasius (L.
niger, L. flavus) a Myrmica, vosíci rodu Polistes, zlatěnky rodu Chrysis, lumci rodů Ophion a
Pimpla, pilatky rodů Tenthredo, Arge, Rhogogaster, aj.
- dvoukřídlí – pestřenky rodů Eusyrphus, Eristalis, Vollucella, bzučivky rodů Calliphora, Lucillia,
masařky rodu Sarcophaga, kuklice rodu Echinomyia, muchničky rodu Simulium, bzikavky rodu
Haematopota
- ploštice – kněžice páskovaná (Graphosoma italicum), kněžice
rodů Aelia, Pentatoma,
Palomena , lovčice rodu Nabis, vroubenky rodů Coreus, Corizus, klopušky rodů Adelphocoris,
Calocoris, Orthops aj.
- rovnokřídlí – kobylka zelená (Tettigonia viridissima), sarančata rodu Chortippus, cvrček domácí
(Gryllus domesticus)
- škvoři – škvoři rodu Forficula
z ostatních bezobratlých z plžů hlemýžď zahradní (Helix pomatia), páskovky rodů Cepaea, slunivky
rodu Helicella; z pavouků dále slíďáci rodu Pardosa, křižáci rodu Araneus, běžníci rodů Thomisus a
Misumena , skákavky rodu Salticus aj

Charakter biotopů lze doložit následujícími snímky:

Přechod xerofytních svahů do prostoru dna bývalé těžebny
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Výstupy a závěry
V celkovém pohledu lze lokalitu hodnotit jako území poznamenané lidskou činností a
těsným kontaktem se zastavěným územím, na druhé straně jde stále o refugium
živočichů. Druhové zastoupení je nepříliš bohaté ani v jarním aspektu a lokalita není
nijak významná i z hlediska potravního chovaní obratlovců mimo hnízdní období a
z hlediska migrace ptáků. Na druhé straně do určité míry poskytuje funkci refugia
v jinak zastavěném území města, zejména pak pro některé druhy a skupiny
bezobratlých živočichů, stěžejní je prostor bývalého dna cihelny s tůněmi a
periodickými vodami, který je nutno pokládat za nezastavitelné území. Ochranářsky
významnější údaje o zvláště chráněných druzích lze shrnout následovně:
Kriticky ohrožené druhy:
Na řešeném území nebyly žádné druhy živočichů této kategorie dokladovány.
Silně ohrožené druhy:
Čáp černý (Ciconia nigra)
Zjištěny přelety nad zájmovým územím, prostor dna bývalé cihelny je jedním z lovišť druhu, hnízdění
v údolí Knapoveckého potoka (A. Toman – ústní sdělení).

Slepýš křehký (Anguis fragilis)
Doložen na svahu pod areálem bývalé cihelny mimo zájmové území výstavby.

Čolek obecný (Triturus vulgaris)
Doložen ve více ex. v mělkých tůních dna bývalé cihelny s rákosinou, reprodukce tlumena výskytem
karasa stříbřitého. Mimo zájmové území výstavby, nutno území chránit před úniky odpadních vod
nebo splachy dešťových vod ze staveniště.

Skokan zelený (Rana kl. esculenta)
Několik ex. v hlubší tůni pod svahem bývalé cihelny, pulci nedoloženi.

Ohrožené druhy:
Veverka obecná (Sciurus vulgaris)
Sporadicky zjišťována v porostech dřevin (např. nad Cihlářskou ulicí), jinak dokládána i v městských
parcích a zahradách v okolí záměru.

Lejsek šedý (Muscicapa striata)
Doložen mi o zájmové území ve starším porostu v okolí větší tůně, možné i hnízdění. Obecně vazba
na období zásahu do porostů dřevin.

Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
1 ex. doložen v rámci migračního výskytu poblíž velké tůně, tahová zastávka.

Rorýs obecný (Apus apus)
Do prostoru nad zájmovým územím záměru zaletuje lovit. Zájmové území postrádá prostory vhodné
k reprodukci druhu, nedochází k rušení žádného objektu, vhodného pro hnízdění.

Užovka obojková (Natrix natrix)
Několik ex. zjištěno v obou tůních mimo zájmové území výstavby..

Ropucha obecná (Bufo bufo)
Doložena na jaře 2008 při okraji mělkých tůní na dně bývalé cihelny. Jinak platí analogie komentáře
pro čolka obecného.

Zlatohlávek Oxythyrea funesta
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Registrovány sporadičtější výskyty na květech, zejména keřů a některých bylin, počátkem května i na
složnokvětých. Imaga jsou velice mobilní i na větší vzdálenosti, vesměs potravní výskyty. Prostory
vhodné k reprodukci (trouchnivějící stromy apod.) mohou být lokalizovány severně od dna bývalé
cihelny. .

Čmelák Bombus agrorum, čmelák skalní (Bombus lapidarius), čmelák zemní
(Bombus terrestris)
Všechny výše uvedené druhy čmeláků patří k pravidelným návštěvníkům květů, bez výraznější
preference výskytu, vesměs jde potravní výskyty. V zájmovém území záměru chybí vhodnější lokality
charakteru kvalitnějších přechodových ekotonů pro zakládání hnízd, pro č. zemního je charakteristické
zakládání hnízd v opuštěných norách hlodavců nebo hmyzožravců, pro č. skalního i hnízdění pod
listím nebo pod dřevem apod. Přesto je vhodné skrývky pro přípravu území časovat mimo
reprodukční období.

V celkovém pohledu lze lokalitu hodnotit jako území poznamenané lidskou činností a
těsným kontaktem se zastavěným územím. Druhové zastoupení je nepříliš bohaté
ani v jarním aspektu a lokalita není nijak významná i z hlediska potravního chovaní
obratlovců mimo hnízdní období a z hlediska migrace ptáků. Na druhé straně do
určité míry poskytuje funkci refugia v jinak zastavěném území města, zejména pak
pro některé druhy a skupiny bezobratlých živočichů. Významná je úloha dna bývalé
cihelny s tůněmi jak trvalými, tak periodickými..
Zvláště chráněná území

Nejsou polohou oznamovaného záměru přímo dotčena, a to ani prostorově, ani
kontaktně, ani zprostředkovaně, záměr tak nezasahuje žádné zvláště chráněné
území přírody ve smyslu kategorií dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.
Dle Faltysové a kol. (2002) jsou nejbližší ZCHÚ lokalizovány ve vzdálenosti nad 10
km: PP Letohradská bažantnice u letohradu a PR Hemže-Mýtkov východně od
Chocně.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany
památek, případně chráněném území podle horního zákona.
Záměr se nachází v CHOPAV Východočeská křída.
Území přírodních parků

Nejbližší přírodní park Orlice byl zřízen podle §12 zák. č. 114/1992 Sb. jako
specifický institut obecné ochrany krajiny v roce 1996 samostatně Okresními úřady v
Hradci Králové, Rychnově nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí a Úřadem Města Hradce
Králové. Je územím, které v estetickém krajinném rámci jedinečným způsobem
kumuluje hodnoty přírodovědné i rekreační, aniž by jejich ochrana výrazněji
omezovala hospodářský potenciál oblasti. Zahrnuje nivu Divoké Orlice od hranice
Chráněné krajinné oblasti Orlické hory v Klášterci nad Orlicí, nivu Tiché Orlice od
Mladkova po soutok obou Orlic a dále nivu tzv. Spojené Orlice až do Hradce Králové.
Celková rozloha PPK Orlice u je 11.462 ha, délka toků přibližně dvě stě kilometrů.
Celé zájmové území záměru se nachází mimo vymezení přírodního parku.
Významné krajinné prvky

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčeny.

64

OBCHODNÍ CENTRUM A – CENTRUM
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Zájmové území záměru není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit
ve smyslu § 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního
seznamu těchto lokalit ve smyslu příloh NV č. 132/2005 Sb.
Nejbližší EVL CZ 0533314 Tichá Orlice, zřízená pro druh mihule potoční (Lampetra
planeri) se podle příloh NV č. 132/2005 Sb. nachází proti proudu řeky až nad
městem Letohrad, jde o úsek toku od pramene řeky v Horní Orlici u Králík po město
Letohrad.
Zájmové území záměru není v kontaktu ani v kolizi s žádnou z ptačích oblastí na
území ČR podle § 45e tohoto zákona ve smyslu některého z vydaných Nařízení
vlády ČR k vymezení konkrétních ptačích oblastí na území České republiky. Tato
skutečnost vyplývá ze stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství, které je doloženo v příloze předkládaného
oznámení.
C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz
Územní systém ekologické stability

ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního
celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního
působení na okolní, antropicky narušenou krajinu. Je tedy jednak předpokladem
záchrany genofondu rostlin, živočichů
i celých geobiocenóz přirozeně se
vyskytujících v širším okolí sledovaného území a jednak nezbytným východiskem
pro ozdravení krajinného prostředí a uchování všech jeho užitečných funkcí.
Vymezení prvků ÚSES v širším zájmovém území se opírá jednak o již existující
krajinné prvky s výrazným přírodovědným potenciálem, jednak jde o prvky nové,
projektované ve smyslu požadovaných prostorových parametrů.
Podle nového členění území ČR do bioregionů (Culek M. /1995 ed/.) ze posuzovaná
oblast začleněna do území provincie středoevropských listnatých lesů, podprovincie
hercynské:
bioregion č. 1.39 Svitavský: Předmětný bioregion leží na pomezí východních Čech, jižní a střední
Moravy, zaujímá převážnou část geomorfologického celku Svitavská pahorkatina a jižní polovinu
Podorlické pahorkatiny. Probíhá jím hlavní evropské rozvodí, s dopady do mírné odlišnosti vodních
ekosystémů. Bioregion je tvořen opukovými hřbety a brázdami v permu s výraznými průlomovými
údolími. Na převážně vápnitých podkladech se střídají bohatší, ale monotónní typy společenstev
odpovídající na svazích květnatým bučinám a suťovým lesům. Méně typické části bioregionu jsou
tvořeny plochým reliéfem, často se sprašovým pokryvem – tato území tvoří přechod do okolních
bioregionů – jedná se o přechodné pásmo k Orlickým horám. V bioregionu převažuje biota 4.
vegetačního stupně, stanovištně orná půda, v lesích kulturní smrčiny, zastoupeny jsou však také
bučiny a dubohabřiny, v průlomových údolích jsou charakteristické nivní louky. Reliéf má charakter
členitých vrchovin s výškovou členitostí 200 – 300 m. Podle Quitta (1971) je bioregion mírně teplý,
okrajově chladnější (v daném případě směrem k Orlickohorskému bioregionu) s místním ovlivněním
klimatu údolními zářezy Tiché Orlice. Potenciální přirozenou vegetaci představují především
acidofilní doubravy a květnaté až bikové bučiny. Tekoucí vody (v daném úseku Tichá Orlice) patří do
pásma lipanového. Bioregion byl osídlen pravděpodobně již v pravěku, současné lesy mají z velké
části sekundární druhovou skladbu (převážně smrkové monokultury). Lze konstatovat, že předmětný
záměr leží plně v tomto bioregionu
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Podklady ohledně ÚSES jsou k dispozici v podkladu regionální a vyšší úrovně ÚSES
(Bínová a kol., 1996), ze kterého vyplývá, že podél Tiché Orlice je trasován původně
regionální biokoridor a ve svazích severně nivy osa nadregionálního převážně
lesního biokoridoru. Na základě aktualizace nadlokálních ÚSES pro tvorbu Zásad
územního rozvoje Pardubického kraje během roku 2007 byla diferencována úroveň
nadlokálních ÚSES s preferencí osy složeného nadregionálního biokoridoru v ose
mezofilní hájové a nivní nad regionální úrovní biokoridoru v nivě Tiché Orlice. Za
integrální součásti tohoto NRBK se považují všechny stabilní prvky kostry ekologické
stability, jako ZCHÚ, skladebné prvky ÚSES nižší úrovně, VKP, významné prvky
porostů dřevin apod. Poloha záměru
ani do takto vymezeného OP NRBK
nezasahuje
Záměr není v bezprostředním kontaktu s žádným z prvků ÚSES, není proto nezbytné
se popisem ÚSES podrobněji zabývat.
Krajinný ráz

Krajinný ráz je definován v ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny - jako zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či
oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy
do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny
pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných
území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
S ochranou krajinného rázu úzce souvisí i ochrana významných krajinných prvků,
které jsou cit. zákonem definovány jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její
stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky,
jezera, údolní nivy. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a
ničením, využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k
ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce (ust. § 3 písm. b/ a
§4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.). V daném kontextu lze za VKP považovat
zahloubenou malou vodoteč západně od zájmového území.
Přírodní hodnota krajinného rázu je dána kvalitativními parametry zastoupených

ekosystémů, vysokou četností jednotlivých typů ekosystémů (vysoká biologická
rozmanitost), harmonickým charakterem interakcí mezi ekosystémy a výraznými
přírodními dominantami krajiny. Zájmové území má sníženou přírodní hodnotou,
která je patrná z celkového charakteru plochy pro uvažovanou výstavbu, na druhé
straně představuje zejména prvek dřevin podél Cihlářské ulice významný přírodní
prvek zájmového území s patrným vlivem na vnímání dotčeného krajinného prostoru
uvnitř zastavěného území města. Rovněž některé náletové porosty v návaznosti na
dno bývalé cihelny je nutno chápat jako významnější vstup přírodní charakteristiky do
urbanizovaného městského prostoru.
Kulturní a historická dominanta krajiny je zpravidla stavební objekt, hmotově
vynikající nad terénem i okolní zástavbou a esteticky pozitivně působící svým
vzhledem.
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Pro krajinný ráz širšího zájmového území je příznačná silně urbanizovaná struktura
městského organismu, takže není podle standardních metodik podstata krajinného
rázu pro daný případ uchopitelná. Pro řešení záměru je tudíž rozhodující okolností,
že je navrhován právě do výrazně urbanizovaného širšího území, s převládajícím
pozměněným rázem ve vazbě na okolní sídelní zástavbu včetně dopravních staveb,
zejména pak areály komerčního nebo skladového charakteru, což na druhé straně
vyžaduje důsledně diferencovaný přístup k dochovaným přírodním prvkům
zájmového území i ve vztahu k jejich estetické hodnotě.
V zájmovém území se nenachází žádné hodnotné kulturní a historické dominanty
krajiny.

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

Lokalita se nachází v severovýchodní části města Ústí nad Orlicí severně od silnice
ve směru na Letohrad. Jde o ruderální plochu zarostlou vysokobylinnou vegetací a
sukcesí náletových dřevin za stávajícími obchodními centry Peny Market a Plus
mimo bezprostřední kontakt se souvislou obytnou zástavbou.
Ochranná pásma

V nejbližším zájmovém území se nenacházejí ochranná pásma vodních zdrojů,
záměr není realizován v ochranném pásmu lesa.
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. Jak je patrné ze situace, záměr je
v kontaktu se zemníkem vytěžené cihlářské suroviny:
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Architektonické a jiné historické památky

Jak je patrné z dále uvedeného vyjádření, stavební aktivita je plánována v kontaktu s
územím s archeologickými nálezy. Registrována je zde sídelní aktivita prokazující
osídlení v období vrcholného středověku. Bez ohledu na režim posuzování vlivů na
životní prostředí z této skutečnosti vyplývají pro oznamovatele povinnost vyplývající
ze zákona č.20/1987 v platném znění.
Jiné charakteristiky životního prostředí

Jiné charakteristiky životního prostředí v rámci předkládaného záměru nejsou
uváděny.
Vztah k územně plánovací dokumentaci

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

Výstavba – znečištění ovzduší
Rozsah zemních lze označit za významný i když lokalita je situovaná mimo souvislou
obytnou zástavbu. Etapa výstavby může představovat částečné narušení faktorů
pohody. Případnou sekundární prašnost lze technicky eliminovat. Pro minimalizaci
negativních vlivů jsou formulována následující doporučení:
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především
v průběhu zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních
zdrojů prašnosti budou minimalizovány
• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu
• zemní práce provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě
nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií
zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a
ostatních potenciálních zdrojů prašnosti

Z hlediska etapy výstavby ve vztahu k nejbližším trvale obydleným objektům a při
respektování výše uvedených doporučení lze záměr považovat za realizovatelný.
Výstavba – hluk
Etapa výstavby bude zdrojem hluku ve vztahu k obyvatelstvu nejbližší obytné
zástavby. Na úrovni předkládaného oznámení sice lze specifikovat rozhodující
zdroje hluku, objektivně obtížné bez znalosti zhotovitele stavby a jeho POV je
vyhodnotit etapu výstavby z hlediska konkrétní akustické zátěže. Z hlediska etapy
výstavby jsou proto formulována pro další projektovou přípravu následující
doporučení:
• součástí dokumentace pro stavební povolení bude hluková studie pro etapu výstavby, která
bude vycházet z POV stavby a upřesněných znalostí o nasazení jednotlivých stavebních
mechanismů a která bude dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby
• vlastní výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který vyloučí možnost narušení faktorů
pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu
• veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou
uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době

Provoz
Imisní zátěž

Vzhledem k charakteru záměru představuje posuzovaný záměr nové bodové, plošné
a lineární zdroje znečišťování ovzduší. Je vyhodnocen příspěvek předkládaného
záměru. Výsledné příspěvky k imisní zátěži související se spalováním zemního
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plynu a s emisemi z dopravy lze u nejbližších objektů obytné zástavby označit za
malé a málo významné.
Hluková zátěž

Zpracovatel akustické studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program HLUK+, verze 8.12 profi na základě registrační karty z ledna 2000.

Posuzovaný záměr bude představovat provoz nových stacionárních, liniových a
plošných zdrojů hluku. Pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na akustickou
situaci v území byla vypracována akustická studie vyhodnocující provoz
stacionárních zdrojů hluku ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě a vyvolané dopravy
na komunikačním systému.
Předmětem předkládané akustické studie je porovnání stavu bez realizace a
s realizací Obchodního centra A – Centra Ústí nad Orlicí. Z hlediska počáteční
akustické situace je uvažováno s již existujícími obchodními centry (PENNY
MARKET, DISCOUNT PLUS, LIDL, TESCO STORES) , respektive záměry, které
prošly kladně v procesu posuzování vlivů na životní prostředí (OC STOP SHOP).
Řešené varianty

Výpočet akustické zátěže byl řešen v následujících variantách:
Varianta 1 - stávající stav
Tato varianta zahrnuje již exitující obchodní centra v zájmovém území (PENNY
MARKET, DISCOUNT PLUS, LIDL, TESCO STORES) a vychází z výstupů
dopravního průzkumu a provedeného měření. Vyhodnocuje tak stávající akustickou
situaci v zájmovém území při provozu výše uvedených obchodních center.
Varianta 2 – samotné příspěvky záměru
Tato varianta vyhodnocuje samotné příspěvky předkládaného záměru
Varianta 3 – provozovaná a schválená obchodní centra
Tato varianta vyhodnocuje stav akustické studie v zájmovém území představovaný
provozovanými a schválenými v procesu EIA obchodními centry – řeší tedy jak
stávající existující obchodní areály (PENNY MARKET, DISCOUNT PLUS, LIDL,
TESCO STORES), tak v procesu EIA odsouhlasené OC STOP SHOP.
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Varianta 4 - výsledný stav
Tato varianta vyhodnocuje výsledný stav akustické studie v zájmovém území – řeší
tedy jak stávající existující obchodní areály (PENNY MARKET, DISCOUNT PLUS,
LIDL, TESCO STORES), tak v procesu EIA odsouhlasený OC STOP SHOP a nově
uvažovaný záměr (OC-A Centrum).
Výpočtové body pro řešené varianty
Pro konzistentnost porovnání „stávajícího“ (existující + schválená obchodní centra) a
„výhledového“ stavu (všechny předcházející + OC – A Centrum. Ústí nad Orlicí) byl
výpočet proveden pro jednu výpočtovou oblast a následující výpočtové body:
VB 1

VB 2

VB 3

VB 4

VB 5
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Fotodokumentace výpočtových bodů

VB 1

VB 2

VB 1 – Kocianova 1183 a 1184

VB 2 – Kocianova 917

VB 4
VB 3 – Na Výsluní 288

VB 4 – Špindlerova 1151 a 1152

VB 6
VB 5 – Letohradská č.p. 1356, 1357

VB 6 U hřiště 1281

VB 7 – Cihlářská 761, Domov důchodců
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Vstupní údaje pro výpočet
VARIANTA 1 – posouzení stávající akustické situace

Plošné zdroje hluku
Tato varianta zohledňuje provoz na parkovištích již provozovaných obchodních
center, jakož i záměrů, které byly odsouhlaseny v rámci procesu posuzování vlivů na
životní prostředí. Pro stávající provozovaná obchodní centra bylo provedeno dle
10.09.2008 v denní době sčítání dopravy na jednotlivých parkovištích tak, aby byla
známa aktuální dopravní obslužnost těchto parkovišť:
Prodejna LIDL:
192 pohybů OA v provozní době prodejny, 6 pohybů TNA
Prodejna Penny Market:
456 pohybů OA v provozní době prodejny, 10 pohybů TNA
Prodejna Penny Plus:
330 pohybů OA v provozní době prodejny, 8 pohybů TNA
OC TESCO:
1096 pohybů OA v provozní době prodejny, 24 pohybů TNA
Liniové zdroje hluku
Aktuální doprava v zájmovém území byla zjištěna sčítáním dně 10.9.2008. Intenzita
dopravy na komunikaci Královéhradecká byla stanovena standardním postupem.
Situace sčítaných úseků je patrná z následujícího obrázku:
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5-3821

5-0781

Cihlářská

Letohradská centrum

Letohradská – směr
Letohrad

Výsledky sčítání jsou patrné z následujících sčítacích protokolů:
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komunikace Královéhradecká:
Ve vztahu k dopravě na komunikaci Královéhradecká jsou jako základní podklady
využity výsledky ze sčítání dopravy v roce 2005 na sčítacích profilech 5 – 0781 a 5 –
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3821. Z hlediska liniových zdrojů je uvažováno s intenzitou dopravy na komunikaci
Královéhradecká, které lze bilancovat následujícími pohyby:
USEK 05
5 – 0781
5 - 3821

Sil
14
14

N1
1623
1038

N2 PN2
461
45
505
71

N3
433
321

PN3
67
45

NS
222
175

A
122
157

PA
0
3

TR
8
12

PTR
1
1

T
2982
2328

O
8472
9399

M
74
43

S
11528
11770

5 – 0781:
OA = O + M = 8 546
TNV = 0,1 . N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 1 368
5 – 3821:
OA = O + M = 9 442
TNV = 0,1 . N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 1 404

Pro rok uvedení do trvalého provozu byla doprava navýšena se zohledněním
následujících růstových koeficientů ŘSD:
rok
2000 - 2005
2000 - 2005
2000 - 2005
2005 - 2010
2005 - 2010
2005 - 2010

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

osobní
1,16
1,14
1,12
1,14
1,11
1,09

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

5 – 0781:
OA = 8 546
TNV = 1 510
5 – 3821:
OA = 10 450
TNV = 1 550
Výše upravené údaje o intenzitě dopravy v rámci těchto 2 řešených sčítacích profilech komunikace
Královéhradecká byly v rámci programu HLUK+ dle Metodického pokynu přepočteny na dopravu
v denní době, tedy 06.00 – 22,00 hod.
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Situace úseků je patrná z následujícího obrázku:
úsek 3

úsek 2

úsek 1

úsek 4

úsek 5

úsek 6

úsek 7

Sumarizace výsledků je patrná v následujícím přehledu:
pozn.: OA = OA + M, TNA = NA + BUS

úsek 1: Cihlářská směr Královéhradecká: 5 379 OA, 420 TNA
úsek 2: Královéhradecká (profil 5-0781): 8 546 OA, 1 510 TNA
úsek 3: Královéhradecká (profil 5-3821): 10 450 OA, 1 550 TNA
úsek 4: Cihlářská směr Letohradská:
5 379 OA, 420 TNA
úsek 5: Letohradská směr Letohrad:
6 701 OA, 561 TNA
úsek 6: Letohradská směr centrum:
5 759 OA, 137 TNA
úsek 7: Popradská:
3 000 OA,
92 TNA
Doprava na všech výše uvedených komunikacích tak odráží stávající aktuální stav,
ve kterém je zahrnuta i doprava související s provozem stávajících provozovaných
obchodních center.
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Stacionární (bodové) zdroje hluku
Prodejna Penny Market a Prodejna Penny Plus:

Do výpočtového programu HLUK+ byly aproximovány výsledky měření, které
poskytují informaci o vlivu stávajících obchodních center na akustickou situaci
v zájmovém území. Provoz těchto zdrojů hluku je uvažován na straně bezpečnosti
výpočtu tak, že jsou uvažovány jak pro denní, tak pro noční dobu, i když lze
předpokládat, že v noční době budou celkové emisní hlukové charakteristiky u
těchto zdrojů nižší, než v denní době.
Protokol z uvedeného měření je doložen v následujícím textu:

Akce: obchodní centrum Ústí nad Orlicí

Měření hluku
Stacionární zdroje – Penny Market, Discont PLUS

Zpracoval: Ing. Petr Brutar
Osvědčení o autorizaci č.0600397 ČKAIT dle zákona č. 360/1992
Hradec Králové, červenec 2007

arch. č. 81 /2007

1. Úvod, popis situace
Na základě požadavku bylo provedeno měření hluku od provozu stávajících stacionárních
zdrojů hluku u obchodních center Penny Market a Discont Plus v Ústí nad Orlicí.
Měření hluku je provedeno za účelem získání podkladů o stávajících stacionárních zdrojích
hluku pro doplnění zpracované hlukové studie k záměru stavby „Obchodní centrum Ústí nad
Orlicí“ k Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA).
V dané lokalitě stavby jsou umístěny již stávající obchodní centra Penny Market a Discont
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Plus a dle PD je dále navrženo obchodní centrum TESCO.
Měření hluku u stávajících stacionárních zdrojů hluku bylo provedeno v měřících bodech č. 1
a 2 u Penny Marketu a v měřících bodech č. 3, 4, 5 u Discontu Plus. Umístění měřících míst je
zřejmé ze situace a fotodokumentace v příloze zprávy.

2. Měření hluku
Měření hluku - všeobecné údaje o měření
Místo měření:
Datum měření:
Čas měření:
Metodika:

OC – Penny Market , Plus
4.7. 2007
12.30 – 14.30 hod
ČSN ISO 1996- 1 až 3
Nařízení vlády č. 148/ 2006 Sb.
Měření provedl: ing. Petr Brutar
Charakter hluku: ustálený hluk
Měřící místa:
venkovní prostředí
Měřené hodnoty: Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq
Meteorologické podmínky: oblačno, te= 19°C, rel. vlhkost 80 %, rychl. větru 0,5 m/s
Nejistota měření : 2 dB

Měřící přístroje
Název, typ
Zvukoměr RION NL 31
Mikrofon UC 53A
Kalibrátor MMF 05000

výrobní číslo
610 315
100 815
85 603

č. ověření
6035-OL-Z086/05
6035-OL-M088/05
635-KL-K046/03

Přístroje jsou atestovány Českým metrologickým institutem BRNO.
Zvukoměr vyhovuje ve třídě přesnosti I ve smyslu normy ČSN IEC 651.Platnost ověření do
11. 2007.
Před a po provedení měření byla měřící aparatura kontrolována kalibrátorem,
hodnot nebyl seznán rozdíl.

v odečtu

Naměřené hodnoty
Měření hluku bylo provedeno při běžném provozu všech stacionárních zdrojů hluku (pro
maximální provoz v denní době).
Měření hluku bylo provedeno vždy ve výšce 2 m nad úrovní terénu, mikrofon směřoval ke
zdroji hluku (měření hluku bylo provedeno s vyloučením dopravního hluku a dalších rušivých
událostí).
Jednotlivá místa měření jsou vyznačena v situaci v příloze zprávy.
PENNY MARKET
měřící místo č.1
zdroje hluku – kond. jednotky chlazení (3 ks), odvětrání strojovny chlazení
hladina akustického tlaku A ve vzd. 5 m od kond. jednotek ……. LAeq = 52,7 dB
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měřící místo č.2
zdroje hluku –žaluzie odvětrání prodejny
hladina akustického tlaku A ve vzd. 2 m od žaluzie ……. LAeq = 43,5 dB
DISCONT PLUS
měřící místo č.3
zdroje hluku – sání a výfuk větrání vnitřních prostorů marketu
hladina akustického tlaku A ve vzd. 2 m od žaluzií ……. LAeq = 64,1 dB
měřící místo č.4
zdroje hluku –kondenzační jednotky chlazení (4 ks), žaluzie odvětrání skladů
hladina akustického tlaku A ve vzd. 5 m od kondenzačních jednotek (ve směru JZ - ke
komunikaci - 2 m od fasády) ……………………….……. LAeq = 51,6 dB
měřící místo č.5
zdroje hluku – odvětrávací žaluzie od strojovny chlazení (skladu)
hladina akustického tlaku A ve vzd. 2 m od žaluzií ……. LAeq = 58,1 dB

3. Závěr
Uvedené měření hluku slouží jako podklad o stávajících stacionárních zdrojích hluku pro
další zpracování v rámci hlukové studie pro EIA.
V Hradci Králové 6.7.2007
Ing. Petr Brutar
Přílohy
Situace:
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Fotodokumentace:
Penny Market
měřící bod č. 1

měřící bod č. 2

Discount PLUS

měřící bod č.3

měřící bod č.4

měřící bod č.5
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Obchodní centrum TESCO

V rámci provozu obchodního centra je uvažováno s následujícími stacionárními zdroji
hluku:
ü 6 ks ventilačních jednotek o hlučnosti 72 dB ve 2 m od zdroje, výška zdroje 7,5 m,
uvažován provoz všech jednotek v denní době, v noční době dle konzultací
s projektantem záměru budou v provozu současně maximálně 3 jednotky (číslo 1, 3 a 5
ü 4 chladící jednotky o hlučnosti 69 dB ve 2 m od zdroje; výška zdroje 7,5 m, uvažován
provoz všech jednotek v denní době, v noční době dle konzultací s projektantem záměru
je uvažováno se souběžným provozem maximálně 2 chladících jednotek (číslo 7 a 9)
ü komín kotelny; výška zdroje 8 m, 63 dB v 1 m od zdroje; uvažován provoz v noci; v
programu HLUK+ označen jako zdroj č. 11
ü zásobování objektu, 70 dB 2 m od zdroje, provoz v noci: ne , výška zdroje 1,5 m; v
programu HLUK+ označen jako zdroj č. 12
ü náhradní zdroj – dieselgenerátor, 81 dB 2 m od zdroje, provoz v noci: ano , výška zdroje
1,5 m; v programu HLUK+ označen jako zdroj č. 13

Situace navrhovaných stacionárních zdrojů hluku je patrná z následujícího obrázku:
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Obchodní centrum LIDL

Podklady byly čerpány z Hlukové studie pro prodejnu LIDL (Ing. A. Jiráska, březen
2007):

Situace zdrojů hluku je patrná z následujícího obrázku:
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Zjištění aktuální akustické situace měřením
Kromě provedeného sčítání dopravy na jednotlivých ramenech kruhové křižovatky a
na stávajících parkovištích jednotlivých obchodních center bylo provedeno kontrolní
měření hluku pro zjištění aktuální akustické situace související se stávající dopravou
na komunikačním systém. Výsledky jsou uvedeny v následujícím přehledu. Protokol
z měření č. 4204/H-169/DK/08 týkající se měřících míst 1 a 2 je doložen v příloze
překládaného oznámení.
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MM 2

MM 1

MM 3
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MM 1 - technické místo
5 m od hrany komunikace, v hranici křižovatky, výška 3,0 m
LAeq
[dB]
LAeq,4h
LAeq,1h
LAeq,1h
LAeq,1h
LAeq,1h

17.09.2008 14:00:00
17.09.2008 14:00:00
17.09.2008 15:00:00
17.09.2008 16:00:00
17.09.2008 17:00:00

Parkoviště LD
879
229
187
234
229

TD
1595
399
440
419
337

Celkem
52
2526
15
643
15
642
15
668
7
573

17.09.2008 18:00:00
17.09.2008 15:00:00
17.09.2008 16:00:00
17.09.2008 17:00:00
17.09.2008 18:00:00

66,7
66,7
67,7
66,3
65,5

Parkoviště LD
2035
514
534
536
452

TD

17.09.2008 18:00:00
17.09.2008 15:00:00
17.09.2008 16:00:00
17.09.2008 17:00:00
17.09.2008 18:00:00

LAeq
[dB]
57,2
57,3
57,5
57,6
56,1

Parkoviště LD
202
1027
47
233
55
276
60
284
40
234

TD

17.09.2008 18:00:00
17.09.2008 15:00:00
17.09.2008 16:00:00
17.09.2008 17:00:00
17.09.2008 18:00:00

LAeq
[dB]
57,4
57,5
57,6
58,1
56,4

MM 2 - Na Výsluní 288
2,0 m před zadní fasádou, výška 3,0 m

LAeq,4h
LAeq,1h
LAeq,1h
LAeq,1h
LAeq,1h

17.09.2008 14:00:00
17.09.2008 14:00:00
17.09.2008 15:00:00
17.09.2008 16:00:00
17.09.2008 17:00:00

52
15
15
15
7

Celkem
2087
529
549
551
459

17
6
2
5
4

Celkem
1246
286
333
349
278

MM 3 - U Hřiště 1281
2,0 m před boční fasádou,
výška 3,0 m

LAeq,4h
LAeq,1h
LAeq,1h
LAeq,1h
LAeq,1h

17.09.2008 14:00:00
17.09.2008 14:00:00
17.09.2008 15:00:00
17.09.2008 16:00:00
17.09.2008 17:00:00
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VARIANTA 2 – samotné příspěvky záměru

Tato varianta zohledňuje příspěvky samotného záměru Obchodní centra A – centrum
Ústí nad Orlicí. Situace centra je patrná z následujícího obrázku:

Plošné zdroje hluku
Tato varianta zohledňuje provoz na parkovišti posuzovaného obchodního centra. Dle
podkladů zadaných oznamovatelem bude součástí projektu následující počet
parkovacích míst:
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Parkoviště – požadavek dle ČSN 76 61 10:
Parkovací stání – OC AVEX
Parkovací stání – OC – Retailové obchody
Celkem parkovacích stání
z toho pro imobilní – 5%
Parkoviště – skutečnost dle projektu:
Celkem parkovacích stání
z toho pro imobilní – 5%

50 stání
175 stání
225 stání
12 stání
258 stání
13 stání

V rámci provozní doby je dle podkladů oznamovatele uvažováno dle zkušeností
s využitím ostatních parkovišť v zájmovém území se 70% využití parkovacích míst a
se 6 násobnou obměnou parkovacího místa.
Na základě uvedených skutečností je uvažováno na posuzovaném parkovišti s 2 168
pohyby OA. Dle názoru zpracovatelů této studie je uvedená bilance pohybů výrazně
na straně bezpečnosti výpočtu, což je patrné i z běžného provozu OC Tesco, kde 224
parkovacím místům odpovídá průměrný pohyb 1096 osobních automobilů.
Dále je uvažováno pro zásobování v denní době s 26 pohyby TNA (součet TNA a
přepočet LNA na TNA).
Liniové zdroje hluku
Posuzovaný záměr představuje v rozhodující míře prodej nepotravinářského zboží.
Dle oznamovatele je tedy předpoklad, že obchodní centrum budou z významné části
navštěvovat kupující okolních obchodních center, kteří do území přijíždějí za nákupy.
Proto je z hlediska absolutního příspěvku dopravy pouze návštěvníků, kteří přijedou
pouze cíleně do posuzovaných obchodů uvažováno s 60% navýšením dopravy na
komunikačním systému, přičemž je uvažováno s následujícím směrovým rozdělením
dopravy po výjezdu na komunikaci Cihlářská: 60% směr Královéhradecká, 40% směr
Letohradská. Na kruhovém objezdu je potom předpokládáno rozdělení dopravy
následovně: směr Letohrad 40%, směr centrum 50%, Popradská 10%. Na komunikaci
Královéhradecká je uvažováno s 50% rozdělení dopravy do obou směrů.
Zásobování je uvažováno ze 70% ve směru od Královéhradecké a z 30 % od
Letohradské s rozdělením na kruhovém objezdu 50% do centra a ve směru na
Letohrad.
Ve výpočtu je tak uvažováno s následujícími pohyby
úsek 1: Cihlářská směr Královéhradecká: 780 OA, 18 TNA
úsek 2: Královéhradecká (profil 5-0781): 390 OA, 9 TNA
úsek 3: Královéhradecká (profil 5-3821): 390 OA, 9 TNA
úsek 4: Cihlářská směr Letohradská:
520 OA, 8 TNA
úsek 5: Letohradská směr Letohrad:
208 OA, 4 TNA
úsek 6: Letohradská směr centrum:
260 OA, 4 TNA
úsek 7: Popradská:
52 OA, 0 TNA
Stacionární (bodové) zdroje hluku
Stacionárními zdroji hluku jsou výduchy vzduchotechnických zařízení a klimatizační
jednotka. Situace vzduchotechnických zařízení je patrná z následujících obrázků:
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Shodné zdroje hluku související se vzduchotechnikou jsou označeny na uvedených
obrázcích čísly 1 až 10 a představují:
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Retailové obchody
zdroje č.1: nasávací žaluzie na fasádě – 50 dB(A)na žaluzii
zdroje č.2: nasávací tvarovka na střeše – 50 dB(A)na nasávací tvarovce
zdroje č.3: odsávací ventilátor na střeše – 58 dB(A) v 1,5 m
zdroje č.4: výfuková tvarovka na střeše – 50 dB(A)na výfukové tvarovce
zdroje č.5: venkovní klimatizační jednotka na střeše objektu – 59 dB(A) v 1,5 m
OC AVEX Baumarkt
zdroje č.6: nasávací žaluzie na fasádě – 50 dB(A)na žaluzii
zdroje č.7: výfuková tvarovka na střeše – 50 dB(A)na výfukové tvarovce
zdroje č.8: výfuková tvarovka na fasádě – 50 dB(A) na výfukové tvarovce
zdroje č.9: venkovní klimatizační jednotka na střeše objektu – 59 dB(A) v 1,5 m
zdroje č.10: : výfuková tvarovka na střeše – 50 dB(A)na výfukové tvarovce
Objekt OC bude založen na kótě 347,5 m n.m. Zdroje umístěné na střeše retailových
obchodů jsou uvažovány ve výšce 6,6 m, na fasádě ve výšce 4,5 m. Zdroje umístěné
na jednopodlažní části OC Baumarkt jsou umístěny ve výšce 6,2 m na střeše objektu ,
na fasádě ve výšce 4,1 m. Zdroje umístěné na přední dvoupodlažní části jsou ve
výšce 9,2 m. V noční době není uvažován provoz venkovních klimatizačních jednotek.
Dále je uvažován jako zdroj hluku komín kotelny, ve výšce 7 m, 63 dB v 1 m od zdroje.
V hlukové studii je dále uvažováno zásobování OC. Ve výpočtu je zásobování
modelově řešeno 2 zdroji, a to zásobování OC Baumarkt, retailové obchody jsou
modelově řešeny zásobováním u prodejny č.7, kterou lze uvažovat nejblíže obytné
zástavbě.
VARIANTA 3 – provozovaná a schválení obchodní centra

Tato varianta vyhodnocuje stav akustické studie v zájmovém území představovaný
provozovanými a schválenými v procesu EIA obchodními centry – řeší tedy jak
stávající existující obchodní areály (PENNY MARKET, DISCOUNT PLUS, LIDL,
TESCO STORES), tak v procesu EIA odsouhlasené OC STOP SHOP.
Plošné zdroje hluku
V rámci této varianty je uvažován provoz na všech parkovištích stávajících obchodních
center, procesem EIA schváleného obchodního centra a posuzovaného záměru:
Prodejna LIDL:
192 pohybů OA v provozní době prodejny, 6 pohybů TNA
Prodejna Penny Market:
456 pohybů OA v provozní době prodejny, 10 pohybů TNA
Prodejna Penny Plus:
330 pohybů OA v provozní době prodejny, 8 pohybů TNA
OC TESCO:
1096 pohybů OA v provozní době prodejny, 24 pohybů TNA
OC STOP. SHOP:
600 pohybů OA v provozní době prodejny, 8 pohybů TNA (s přepočtem LNA na TNA)
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Liniové zdroje hluku
Liniové zdroje hluku jsou řešeny na sedmi úsecích komunikací. Údaje o dopravě
v denní době vyplývají z aktuálního provedeného sčítání dopravy v zájmovém území,
které bylo prezentováno v předcházející části oznámení a s výjimkou OC STOP SHOP
(OCSS) zahrnují i obslužnost provozovaných obchodních center.
V rámci OC STOP SHOP je uvažováno se 600 pohyby OA, 8 pohyby TNA (přepočet
LNA na TNA), přičemž je uvažováno se 100 pohyby OA a 2 pohyby TNA od výjezdu
z OC po Letohradské směr na Letohrad, 500 pohyby OA, 6 pohyby TNA po
Letohradské směrem ke kruhovému objezdu a dále do centra se 100 pohyby OA, po
Cihlářské potom se 400 pohyby OA, 10 LNA a 4 TNA.
Dále jsou proto uvedeny pouze sumarizační tabulky očekávané dopravy v této
variantě:
Stávající stav:
úsek 1: Cihlářská směr Královéhradecká: 5 379 OA, 420 TNA
úsek 2: Královéhradecká (profil 5-0781): 8 546 OA, 1 510 TNA
úsek 3: Královéhradecká (profil 5-3821): 10 450 OA, 1 550 TNA
úsek 4: Cihlářská směr Letohradská:
5 379 OA, 420 TNA
úsek 5: Letohradská směr Letohrad:
6 701 OA, 561 TNA
úsek 6: Letohradská směr centrum:
5 759 OA, 137 TNA
úsek 7: Popradská:
3 000 OA,
92 TNA
OC STOP SHOP:
úsek 1: Cihlářská směr Královéhradecká:
úsek 2: Královéhradecká (profil 5-0781):
úsek 3: Královéhradecká (profil 5-3821):
úsek 4: Cihlářská směr Letohradská:
úsek 5: Letohradská směr Letohrad:
úsek 6: Letohradská směr centrum:
úsek 7: Popradská:

+ OCSS: 400 OA,
+ OCSS: 200 OA,
+ OCSS: 200 OA,
+ OCSS: 400 OA,
+ OCSS: 500 OA,
+ OCSS: 500 OA,
+ OCSS: 0 OA,

6 TNA
3 TNA
3 TNA
6 TNA
6 TNA
6 TNA
0 TNA

Stávající a povolený stav:
úsek 1: Cihlářská směr Královéhradecká: 5 779 OA, 426 TNA
úsek 2: Královéhradecká (profil 5-0781): 8 746 OA, 1 513 TNA
úsek 3: Královéhradecká (profil 5-3821): 10 650 OA, 1 553 TNA
úsek 4: Cihlářská směr Letohradská:
5 779 OA, 426 TNA
úsek 5: Letohradská směr Letohrad:
7 201 OA, 567 TNA
úsek 6: Letohradská směr centrum:
6 259 OA, 143 TNA
úsek 7: Popradská:
3 000 OA,
92 TNA
Stacionární (bodové) zdroje hluku
V rámci této varianty jsou uvažovány zdroje hluku související s již provozovanými
obchodními centry a které jsou specifikovány ve variantě 1 této hlukové studie.
Vstupní podklady pro OC SROP SHOP byly převzaty z akustické studie Obchodní
centrum STOP.SHOP - Ústí nad Orlicí, RNDr. Zuzana Kadlecová, Zlín srpen 2007:
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Označení
Zdroje

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Objekt č.
(je-li
zdroj
na
objektu)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

19
19
19
20
20
21
21
21
21
24

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Souřadnice

x

y

650.9;
670.3;
686.5;
708.3;
729.5;
731.3;
735.2;
738.8;
743.5;
704.0;

1041.9
1048.8
1054.1
1061.0
1061.7
1039.8
1028.0
1014.7
1000.0
1071.0

Výška
zdroje

Q

L2 [dB]

Plocha
[m2]

LW[dB]

Rmin[m]

50.0|
50.0|
50.0|
50.0|
50.0|
50.0|
50.0|
50.0|
50.0|
70.0|

1.000|
1.000|
1.000|
1.000|
1.000|
1.000|
1.000|
1.000|
1.000|
1.000|

50.0|
50.0|
50.0|
50.0|
50.0|
50.0|
50.0|
50.0|
50.0|
70.0|

0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40

[m]

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

6.5|
6.5|
6.6|
6.5|
6.5|
6.5|
6.5|
6.5|
6.5|
7.5|

2.0|
2.0|
2.0|
2.0|
2.0|
2.0|
2.0|
2.0|
2.0|
2.0|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

VARIANTA 4 - výsledný stav
Tato varianta vyhodnocuje výsledný stav akustické studie v zájmovém území – řeší tedy jak
stávající existující obchodní areály (PENNY MARKET, DISCOUNT PLUS, LIDL, TESCO
STORES), tak v procesu EIA odsouhlasený OC STOP SHOP a nově uvažovaný záměr (OC-A
Centrum).
Plošné zdroje hluku
V rámci této varianty je uvažován provoz na všech parkovištích stávajících obchodních
center, procesem EIA schváleného obchodního centra a posuzovaného záměru:
Prodejna LIDL:
192 pohybů OA v provozní době prodejny, 6 pohybů TNA
Prodejna Penny Market:
456 pohybů OA v provozní době prodejny, 10 pohybů TNA
Prodejna Penny Plus:
330 pohybů OA v provozní době prodejny, 8 pohybů TNA
OC TESCO:
1096 pohybů OA v provozní době prodejny, 24 pohybů TNA
OC STOP. SHOP:
600 pohybů OA v provozní době prodejny, 8 pohybů TNA (s přepočtem LNA na TNA)
OC – A Centrum:
2 168 pohybů OA v provozní době prodejen, 26 pohybů TNA (s přepočtem LNA na
TNA)
Liniové zdroje hluku
Liniové zdroje hluku jsou řešeny na shodných úsecích komunikací jako
v předcházejících variantách. Výsledná dopravní zátěž je patrná z následující ho
postupu:
Stávající stav:
úsek 1: Cihlářská směr Královéhradecká: 5 379 OA, 420 TNA
úsek 2: Královéhradecká (profil 5-0781): 8 546 OA, 1 510 TNA
úsek 3: Královéhradecká (profil 5-3821): 10 450 OA, 1 550 TNA
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úsek 4: Cihlářská směr Letohradská:
úsek 5: Letohradská směr Letohrad:
úsek 6: Letohradská směr centrum:
úsek 7: Popradská:

5 379 OA,
6 701 OA,
5 759 OA,
3 000 OA,

OC STOP SHOP:
úsek 1: Cihlářská směr Královéhradecká:
úsek 2: Královéhradecká (profil 5-0781):
úsek 3: Královéhradecká (profil 5-3821):
úsek 4: Cihlářská směr Letohradská:
úsek 5: Letohradská směr Letohrad:
úsek 6: Letohradská směr centrum:
úsek 7: Popradská:

420 TNA
561 TNA
137 TNA
92 TNA

+ OCSS: 400 OA,
+ OCSS: 200 OA,
+ OCSS: 200 OA,
+ OCSS: 400 OA,
+ OCSS: 500 OA,
+ OCSS: 500 OA,
+ OCSS: 0 OA,

6 TNA
3 TNA
3 TNA
6 TNA
6 TNA
6 TNA
0 TNA

Stávající a povolený stav:
úsek 1: Cihlářská směr Královéhradecká: 5 779 OA, 426 TNA
úsek 2: Královéhradecká (profil 5-0781): 8 746 OA, 1 513 TNA
úsek 3: Královéhradecká (profil 5-3821): 10 650 OA, 1 553 TNA
úsek 4: Cihlářská směr Letohradská:
5 779 OA, 426 TNA
úsek 5: Letohradská směr Letohrad:
7 201 OA, 567 TNA
úsek 6: Letohradská směr centrum:
6 259 OA, 143 TNA
úsek 7: Popradská:
3 000 OA,
92 TNA
OC-A CENTRUM:
úsek 1: Cihlářská směr Královéhradecká: 780 OA, 18 TNA
úsek 2: Královéhradecká (profil 5-0781): 390 OA, 9 TNA
úsek 3: Královéhradecká (profil 5-3821): 390 OA, 9 TNA
úsek 4: Cihlářská směr Letohradská:
520 OA, 8 TNA
úsek 5: Letohradská směr Letohrad:
208 OA, 4 TNA
úsek 6: Letohradská směr centrum:
260 OA, 4 TNA
úsek 7: Popradská:
52 OA, 0 TNA
Výsledný stav:
úsek 1: Cihlářská směr Královéhradecká: 6 559 OA, 444 TNA
úsek 2: Královéhradecká (profil 5-0781): 9 136 OA, 1 522 TNA
úsek 3: Královéhradecká (profil 5-3821): 11 040 OA, 1 562 TNA
úsek 4: Cihlářská směr Letohradská:
6 299 OA, 434 TNA
úsek 5: Letohradská směr Letohrad:
7 409 OA, 571 TNA
úsek 6: Letohradská směr centrum:
6 519 OA, 143 TNA
úsek 7: Popradská:
3 052 OA,
92 TNA
Stacionární (bodové) zdroje hluku
V této variantě jsou zohledněny stacionární zdroje hluku z varianty 2 a 3.
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Použitá metoda výpočtu
Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit programový produkt
HLUK+, verze 8.12 profi, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí
generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území.
Použití uvedeného výpočtového programu pro posuzování hluku ve venkovním
prostředí je akceptováno dopisem Hlavního hygienika České republiky č.j. HEM / 510 3272
- 13.2.9695 ze dne 21. února 1996.Předpokládaná nejistota vlastního
predikčního modelu podle autora metodiky RNDr. Liberka je Um = 1,4 až 1,6 dB.
Hygienické limity
Zjištěný stav akustické situace ve vnějším prostoru (ať už na základě měření, výpočtů,
či na základě obojího) se posuzuje podle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Výtah z Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
§ 11
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních
prostorech

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

Stacionární zdroje
HLUK+ verze 8.12 profi8
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\Home\Bajer\2008\OC_UO\HLUK+\V1D_STAC.ZAD Vytištěno: 9.10.2008 7:12
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 371.2; 472.0 |
| 18.4 | 18.4 |
|
|
| 1 |
9.0 | 371.2; 472.0 |
| 18.6 | 18.6 |
|
|
| 2 |
3.0 | 410.1; 501.5 |
| 24.6 | 24.6 |
|
|
| 2 |
6.0 | 410.1; 501.5 |
| 24.5 | 24.5 |
|
|
| 3 |
3.0 | 691.4; 465.3 |
| 29.0 | 29.0 |
|
|
| 3 |
6.0 | 691.4; 465.3 |
| 29.1 | 29.1 |
|
|
| 4 |
3.0 | 923.2; 361.0 |
| 32.3 | 32.3 |
|
|
| 4 |
9.0 | 923.2; 361.0 |
| 39.0 | 39.0 |
|
|
| 5 |
3.0 | 1151.2; 426.1 |
| 33.1 | 33.1 |
|
|
| 5 | 12.0 | 1151.2; 426.1 |
| 40.3 | 40.3 |
|
|
| 6 |
3.0 | 1117.2; 261.1 |
| 28.8 | 28.8 |
|
|
| 6 | 27.0 | 1117.2; 261.1 |
| 35.5 | 35.5 |
|
|
| 7 |
3.0 | 549.7; 536.6 |
| 26.6 | 26.6 |
|
|
| 7 | 12.0 | 549.7; 536.6 |
| 29.6 | 29.6 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Parkoviště a neveřejné komunikace
HLUK+ verze 8.12 profi8
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\Home\Bajer\2008\OC_UO\HLUK+\V1D_NEVER.ZAD Vytištěno: 9.10.2008 7:10
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 371.2; 472.0 | 11.9 | 18.4 | 19.3 |
|
|
| 1 |
9.0 | 371.2; 472.0 | 15.6 | 18.6 | 20.4 |
|
|
| 2 |
3.0 | 410.1; 501.5 | 24.7 | 24.6 | 27.7 |
|
|
| 2 |
6.0 | 410.1; 501.5 | 25.0 | 24.5 | 27.8 |
|
|
| 3 |
3.0 | 691.4; 465.3 | 36.7 | 29.0 | 37.4 |
|
|
| 3 |
6.0 | 691.4; 465.3 | 36.7 | 29.1 | 37.4 |
|
|
| 4 |
3.0 | 923.2; 361.0 | 44.7 | 32.3 | 44.9 |
|
|
| 4 |
9.0 | 923.2; 361.0 | 44.7 | 39.0 | 45.7 |
|
|
| 5 |
3.0 | 1151.2; 426.1 | 46.9 | 33.1 | 47.1 |
|
|
| 5 | 12.0 | 1151.2; 426.1 | 45.7 | 40.3 | 46.8 |
|
|
| 6 |
3.0 | 1117.2; 261.1 | 40.9 | 28.8 | 41.2 |
|
|
| 6 | 27.0 | 1117.2; 261.1 | 40.0 | 35.5 | 41.3 |
|
|
| 7 |
3.0 | 549.7; 536.6 | 32.9 | 26.6 | 33.8 |
|
|
| 7 | 12.0 | 549.7; 536.6 | 32.5 | 29.6 | 34.3 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Celková zátěž
HLUK+ verze 8.12 profi8
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\Home\Bajer\2008\OC_UO\HLUK+\V1D_VSE.ZAD Vytištěno: 9.10.2008 7:02
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 371.2; 472.0 | 63.0 | 18.4 | 63.0 |
|
|
| 1 |
9.0 | 371.2; 472.0 | 63.0 | 18.6 | 63.0 |
|
|
| 2 |
3.0 | 410.1; 501.5 | 66.1 | 24.6 | 66.1 |
|
|
| 2 |
6.0 | 410.1; 501.5 | 66.1 | 24.5 | 66.1 |
|
|
| 3 |
3.0 | 691.4; 465.3 | 57.5 | 29.0 | 57.5 |
| 57.3 |
| 3 |
6.0 | 691.4; 465.3 | 57.5 | 29.1 | 57.5 |
|
|
| 4 |
3.0 | 923.2; 361.0 | 57.7 | 32.3 | 57.7 |
|
|
| 4 |
9.0 | 923.2; 361.0 | 57.7 | 39.0 | 57.8 |
|
|
| 5 |
3.0 | 1151.2; 426.1 | 61.0 | 33.1 | 61.0 |
|
|
| 5 | 12.0 | 1151.2; 426.1 | 60.8 | 40.3 | 60.9 |
|
|
| 6 |
3.0 | 1117.2; 261.1 | 57.9 | 28.8 | 57.9 |
| 57.6 |
| 6 | 27.0 | 1117.2; 261.1 | 57.7 | 35.5 | 57.7 |
|
|
| 7 |
3.0 | 549.7; 536.6 | 56.9 | 26.6 | 56.9 |
|
|
| 7 | 12.0 | 549.7; 536.6 | 56.8 | 29.6 | 56.8 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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OBCHODNÍ CENTRUM A – CENTRUM
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OBCHODNÍ CENTRUM A – CENTRUM
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Noc

Stacionární zdroje
HLUK+ verze 8.12 profi8
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\Home\Bajer\2008\OC_UO\HLUK+\V1N_STAC.ZAD Vytištěno: 9.10.2008 7:19
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 371.2; 472.0 |
| 16.0 | 16.0 |
|
|
| 1 |
9.0 | 371.2; 472.0 |
| 16.3 | 16.3 |
|
|
| 2 |
3.0 | 410.1; 501.5 |
| 21.1 | 21.1 |
|
|
| 2 |
6.0 | 410.1; 501.5 |
| 20.7 | 20.7 |
|
|
| 3 |
3.0 | 691.4; 465.3 |
| 25.4 | 25.4 |
|
|
| 3 |
6.0 | 691.4; 465.3 |
| 25.9 | 25.9 |
|
|
| 4 |
3.0 | 923.2; 361.0 |
| 28.3 | 28.3 |
|
|
| 4 |
9.0 | 923.2; 361.0 |
| 33.2 | 33.2 |
|
|
| 5 |
3.0 | 1151.2; 426.1 |
| 29.6 | 29.6 |
|
|
| 5 | 12.0 | 1151.2; 426.1 |
| 34.8 | 34.8 |
|
|
| 6 |
3.0 | 1117.2; 261.1 |
| 23.6 | 23.6 |
|
|
| 6 | 27.0 | 1117.2; 261.1 |
| 28.7 | 28.7 |
|
|
| 7 |
3.0 | 549.7; 536.6 |
| 22.7 | 22.7 |
|
|
| 7 | 12.0 | 549.7; 536.6 |
| 23.9 | 23.9 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

101

OBCHODNÍ CENTRUM A – CENTRUM
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Parkoviště a neveřejné komunikace
HLUK+ verze 8.12 profi8
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\Home\Bajer\2008\OC_UO\HLUK+\V1N_NEVER.ZAD Vytištěno: 9.10.2008 7:18
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 371.2; 472.0 |
1.3 | 16.0 | 16.2 |
|
|
| 1 |
9.0 | 371.2; 472.0 |
5.2 | 17.5 | 17.7 |
|
|
| 2 |
3.0 | 410.1; 501.5 | 15.1 | 21.1 | 22.1 |
|
|
| 2 |
6.0 | 410.1; 501.5 | 15.3 | 20.7 | 21.8 |
|
|
| 3 |
3.0 | 691.4; 465.3 | 26.7 | 25.4 | 29.1 |
|
|
| 3 |
6.0 | 691.4; 465.3 | 26.7 | 25.9 | 29.3 |
|
|
| 4 |
3.0 | 923.2; 361.0 | 34.4 | 28.3 | 35.3 |
|
|
| 4 |
9.0 | 923.2; 361.0 | 34.4 | 33.3 | 36.9 |
|
|
| 5 |
3.0 | 1151.2; 426.1 | 19.6 | 29.6 | 30.0 |
|
|
| 5 | 12.0 | 1151.2; 426.1 | 21.1 | 34.8 | 35.0 |
|
|
| 6 |
3.0 | 1117.2; 261.1 | 22.5 | 23.6 | 26.1 |
|
|
| 6 | 27.0 | 1117.2; 261.1 | 24.2 | 28.7 | 30.0 |
|
|
| 7 |
3.0 | 549.7; 536.6 | 22.7 | 22.7 | 25.7 |
|
|
| 7 | 12.0 | 549.7; 536.6 | 22.1 | 23.9 | 26.1 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Celková zátěž
HLUK+ verze 8.12 profi8
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\Home\Bajer\2008\OC_UO\HLUK+\V1N_VSE.ZAD Vytištěno: 9.10.2008 7:16
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 371.2; 472.0 | 57.2 | 16.0 | 57.2 |
|
|
| 1 |
9.0 | 371.2; 472.0 | 57.2 | 16.3 | 57.2 |
|
|
| 2 |
3.0 | 410.1; 501.5 | 60.3 | 21.1 | 60.3 |
|
|
| 2 |
6.0 | 410.1; 501.5 | 60.3 | 20.7 | 60.3 |
|
|
| 3 |
3.0 | 691.4; 465.3 | 48.9 | 25.4 | 48.9 |
|
|
| 3 |
6.0 | 691.4; 465.3 | 48.9 | 25.9 | 48.9 |
|
|
| 4 |
3.0 | 923.2; 361.0 | 49.1 | 28.3 | 49.2 |
|
|
| 4 |
9.0 | 923.2; 361.0 | 49.1 | 33.2 | 49.2 |
|
|
| 5 |
3.0 | 1151.2; 426.1 | 52.4 | 29.6 | 52.4 |
|
|
| 5 | 12.0 | 1151.2; 426.1 | 52.3 | 34.8 | 52.4 |
|
|
| 6 |
3.0 | 1117.2; 261.1 | 49.3 | 23.6 | 49.3 |
|
|
| 6 | 27.0 | 1117.2; 261.1 | 49.1 | 28.7 | 49.1 |
|
|
| 7 |
3.0 | 549.7; 536.6 | 48.3 | 22.7 | 48.3 |
|
|
| 7 | 12.0 | 549.7; 536.6 | 48.2 | 23.9 | 48.2 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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OBCHODNÍ CENTRUM A – CENTRUM
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Varianta 2
Den

Stacionární zdroje
HLUK+ verze 8.12 profi8
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\Home\Bajer\2008\OC_UO\HLUK+\V2D_STAC.ZAD Vytištěno: 9.10.2008 7:20
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 371.2; 472.0 |
| 10.7 | 10.7 |
|
|
| 1 |
9.0 | 371.2; 472.0 |
| 14.0 | 14.0 |
|
|
| 2 |
3.0 | 410.1; 501.5 |
| 14.5 | 14.5 |
|
|
| 2 |
6.0 | 410.1; 501.5 |
| 16.2 | 16.2 |
|
|
| 3 |
3.0 | 691.4; 465.3 |
| 27.4 | 27.4 |
|
|
| 3 |
6.0 | 691.4; 465.3 |
| 31.8 | 31.8 |
|
|
| 4 |
3.0 | 923.2; 361.0 |
| 22.8 | 22.8 |
|
|
| 4 |
9.0 | 923.2; 361.0 |
| 25.7 | 25.7 |
|
|
| 5 |
3.0 | 1151.2; 426.1 |
| 14.0 | 14.0 |
|
|
| 5 | 12.0 | 1151.2; 426.1 |
| 24.0 | 24.0 |
|
|
| 6 |
3.0 | 1117.2; 261.1 |
| 15.9 | 15.9 |
|
|
| 6 | 27.0 | 1117.2; 261.1 |
| 17.1 | 17.1 |
|
|
| 7 |
3.0 | 549.7; 536.6 |
| 20.4 | 20.4 |
|
|
| 7 | 12.0 | 549.7; 536.6 |
| 24.0 | 24.0 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

104

OBCHODNÍ CENTRUM A – CENTRUM
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Parkoviště a neveřejné komunikace
HLUK+ verze 8.12 profi8
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\Home\Bajer\2008\OC_UO\HLUK+\V2D_NEVER.ZAD Vytištěno: 9.10.2008 7:26
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 371.2; 472.0 | 23.1 | 10.7 | 23.3 |
|
|
| 1 |
9.0 | 371.2; 472.0 | 23.2 | 14.0 | 23.7 |
|
|
| 2 |
3.0 | 410.1; 501.5 | 15.5 | 14.5 | 18.0 |
|
|
| 2 |
6.0 | 410.1; 501.5 | 16.0 | 16.2 | 19.1 |
|
|
| 3 |
3.0 | 691.4; 465.3 | 40.6 | 27.4 | 40.8 |
|
|
| 3 |
6.0 | 691.4; 465.3 | 40.6 | 31.8 | 41.2 |
|
|
| 4 |
3.0 | 923.2; 361.0 | 32.0 | 22.8 | 32.5 |
|
|
| 4 |
9.0 | 923.2; 361.0 | 32.0 | 25.7 | 32.9 |
|
|
| 5 |
3.0 | 1151.2; 426.1 | 15.6 | 14.0 | 17.9 |
|
|
| 5 | 12.0 | 1151.2; 426.1 | 20.3 | 24.0 | 25.5 |
|
|
| 6 |
3.0 | 1117.2; 261.1 | 18.0 | 15.9 | 20.1 |
|
|
| 6 | 27.0 | 1117.2; 261.1 | 17.3 | 17.1 | 20.2 |
|
|
| 7 |
3.0 | 549.7; 536.6 | 34.0 | 20.4 | 34.1 |
|
|
| 7 | 12.0 | 549.7; 536.6 | 33.2 | 24.0 | 33.7 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Celková zátěž
HLUK+ verze 8.12 profi8
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\Home\Bajer\2008\OC_UO\HLUK+\V2D_VSE.ZAD Vytištěno: 9.10.2008 7:22
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 371.2; 472.0 | 46.1 | 10.7 | 46.1 |
|
|
| 1 |
9.0 | 371.2; 472.0 | 46.1 | 14.0 | 46.1 |
|
|
| 2 |
3.0 | 410.1; 501.5 | 49.9 | 14.5 | 49.9 |
|
|
| 2 |
6.0 | 410.1; 501.5 | 49.9 | 16.2 | 49.9 |
|
|
| 3 |
3.0 | 691.4; 465.3 | 47.6 | 27.4 | 47.6 |
|
|
| 3 |
6.0 | 691.4; 465.3 | 47.6 | 31.8 | 47.7 |
|
|
| 4 |
3.0 | 923.2; 361.0 | 44.7 | 22.8 | 44.8 |
|
|
| 4 |
9.0 | 923.2; 361.0 | 44.7 | 25.7 | 44.8 |
|
|
| 5 |
3.0 | 1151.2; 426.1 | 43.4 | 14.0 | 43.4 |
|
|
| 5 | 12.0 | 1151.2; 426.1 | 43.3 | 24.0 | 43.3 |
|
|
| 6 |
3.0 | 1117.2; 261.1 | 38.8 | 15.9 | 38.8 |
|
|
| 6 | 27.0 | 1117.2; 261.1 | 38.6 | 17.1 | 38.6 |
|
|
| 7 |
3.0 | 549.7; 536.6 | 46.2 | 20.4 | 46.3 |
|
|
| 7 | 12.0 | 549.7; 536.6 | 46.1 | 24.0 | 46.1 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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OBCHODNÍ CENTRUM A – CENTRUM
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Noc

Stacionární zdroje
HLUK+ verze 8.12 profi8
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2008\OC_UO\HLUK+\V2N_STA.ZAD Vytištěno: 8.10.2008 12:00

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 371.2; 472.0 |
|
8.9 |
8.9 |
|
|
| 1 |
9.0 | 371.2; 472.0 |
| 12.3 | 12.3 |
|
|
| 2 |
3.0 | 410.1; 501.5 |
| 12.1 | 12.1 |
|
|
| 2 |
6.0 | 410.1; 501.5 |
| 14.5 | 14.5 |
|
|
| 3 |
3.0 | 691.4; 465.3 |
| 24.0 | 24.0 |
|
|
| 3 |
6.0 | 691.4; 465.3 |
| 27.9 | 27.9 |
|
|
| 4 |
3.0 | 923.2; 361.0 |
| 20.2 | 20.2 |
|
|
| 4 |
9.0 | 923.2; 361.0 |
| 24.8 | 24.8 |
|
|
| 5 |
3.0 | 1151.2; 426.1 |
| 12.5 | 12.5 |
|
|
| 5 | 12.0 | 1151.2; 426.1 |
| 22.5 | 22.5 |
|
|
| 6 |
3.0 | 1117.2; 261.1 |
| 13.8 | 13.8 |
|
|
| 6 | 27.0 | 1117.2; 261.1 |
| 16.8 | 16.8 |
|
|
| 7 |
3.0 | 549.7; 536.6 |
| 19.9 | 19.9 |
|
|
| 7 | 12.0 | 549.7; 536.6 |
| 22.8 | 22.8 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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OBCHODNÍ CENTRUM A – CENTRUM
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Parkoviště a neveřejné komunikace
HLUK+ verze 8.12 profi8
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2008\OC_UO\HLUK+\V2N_NEV.ZAD Vytištěno: 8.10.2008 12:00

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 371.2; 472.0 |
|
8.9 |
8.9 |
|
|
| 1 |
9.0 | 371.2; 472.0 |
| 12.3 | 12.3 |
|
|
| 2 |
3.0 | 410.1; 501.5 |
| 12.1 | 12.1 |
|
|
| 2 |
6.0 | 410.1; 501.5 |
| 14.5 | 14.5 |
|
|
| 3 |
3.0 | 691.4; 465.3 |
| 24.0 | 24.0 |
|
|
| 3 |
6.0 | 691.4; 465.3 |
| 27.9 | 27.9 |
|
|
| 4 |
3.0 | 923.2; 361.0 |
| 20.2 | 20.2 |
|
|
| 4 |
9.0 | 923.2; 361.0 |
| 24.8 | 24.8 |
|
|
| 5 |
3.0 | 1151.2; 426.1 |
| 12.5 | 12.5 |
|
|
| 5 | 12.0 | 1151.2; 426.1 |
| 22.5 | 22.5 |
|
|
| 6 |
3.0 | 1117.2; 261.1 |
| 13.8 | 13.8 |
|
|
| 6 | 27.0 | 1117.2; 261.1 |
| 16.8 | 16.8 |
|
|
| 7 |
3.0 | 549.7; 536.6 |
| 19.9 | 19.9 |
|
|
| 7 | 12.0 | 549.7; 536.6 |
| 22.8 | 22.8 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Celková zátěž
HLUK+ verze 8.12 profi8
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2008\OC_UO\HLUK+\V2N_VSE.ZAD Vytištěno: 8.10.2008 12:00

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 371.2; 472.0 |
|
8.9 |
8.9 |
|
|
| 1 |
9.0 | 371.2; 472.0 |
| 12.3 | 12.3 |
|
|
| 2 |
3.0 | 410.1; 501.5 |
| 12.1 | 12.1 |
|
|
| 2 |
6.0 | 410.1; 501.5 |
| 14.5 | 14.5 |
|
|
| 3 |
3.0 | 691.4; 465.3 |
| 24.0 | 24.0 |
|
|
| 3 |
6.0 | 691.4; 465.3 |
| 27.9 | 27.9 |
|
|
| 4 |
3.0 | 923.2; 361.0 |
| 20.2 | 20.2 |
|
|
| 4 |
9.0 | 923.2; 361.0 |
| 24.8 | 24.8 |
|
|
| 5 |
3.0 | 1151.2; 426.1 |
| 12.5 | 12.5 |
|
|
| 5 | 12.0 | 1151.2; 426.1 |
| 22.5 | 22.5 |
|
|
| 6 |
3.0 | 1117.2; 261.1 |
| 13.8 | 13.8 |
|
|
| 6 | 27.0 | 1117.2; 261.1 |
| 16.8 | 16.8 |
|
|
| 7 |
3.0 | 549.7; 536.6 |
| 19.9 | 19.9 |
|
|
| 7 | 12.0 | 549.7; 536.6 |
| 22.8 | 22.8 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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OBCHODNÍ CENTRUM A – CENTRUM
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Varianta 3
Den

Stacionární zdroje
HLUK+ verze 8.12 profi8
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\Home\Bajer\2008\OC_UO\HLUK+\V3D_ST.ZAD Vytištěno: 9.10.2008 8:07
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 371.2; 472.0 |
| 18.5 | 18.5 |
|
|
| 1 |
9.0 | 371.2; 472.0 |
| 20.0 | 20.0 |
|
|
| 2 |
3.0 | 410.1; 501.5 |
| 24.6 | 24.6 |
|
|
| 2 |
6.0 | 410.1; 501.5 |
| 24.5 | 24.5 |
|
|
| 3 |
3.0 | 691.4; 465.3 |
| 29.0 | 29.0 |
|
|
| 3 |
6.0 | 691.4; 465.3 |
| 29.2 | 29.2 |
|
|
| 4 |
3.0 | 923.2; 361.0 |
| 32.3 | 32.3 |
|
|
| 4 |
9.0 | 923.2; 361.0 |
| 39.2 | 39.2 |
|
|
| 5 |
3.0 | 1151.2; 426.1 |
| 33.1 | 33.1 |
|
|
| 5 | 12.0 | 1151.2; 426.1 |
| 40.3 | 40.3 |
|
|
| 6 |
3.0 | 1117.2; 261.1 |
| 28.8 | 28.8 |
|
|
| 6 | 27.0 | 1117.2; 261.1 |
| 35.5 | 35.5 |
|
|
| 7 |
3.0 | 549.7; 536.6 |
| 26.7 | 26.7 |
|
|
| 7 | 12.0 | 549.7; 536.6 |
| 29.6 | 29.6 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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OBCHODNÍ CENTRUM A – CENTRUM
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Parkoviště a neveřejné komunikace
HLUK+ verze 8.12 profi8
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\Home\Bajer\2008\OC_UO\HLUK+\V3D_NEVER.ZAD Vytištěno: 9.10.2008 8:07
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 371.2; 472.0 | 20.2 | 18.5 | 22.5 |
|
|
| 1 |
9.0 | 371.2; 472.0 | 21.0 | 20.0 | 23.5 |
|
|
| 2 |
3.0 | 410.1; 501.5 | 24.9 | 24.6 | 27.7 |
|
|
| 2 |
6.0 | 410.1; 501.5 | 25.1 | 24.5 | 27.8 |
|
|
| 3 |
3.0 | 691.4; 465.3 | 36.9 | 29.0 | 37.5 |
|
|
| 3 |
6.0 | 691.4; 465.3 | 36.9 | 29.2 | 37.6 |
|
|
| 4 |
3.0 | 923.2; 361.0 | 44.7 | 32.3 | 45.0 |
|
|
| 4 |
9.0 | 923.2; 361.0 | 44.7 | 39.2 | 45.8 |
|
|
| 5 |
3.0 | 1151.2; 426.1 | 47.8 | 33.1 | 47.9 |
|
|
| 5 | 12.0 | 1151.2; 426.1 | 46.5 | 40.3 | 47.5 |
|
|
| 6 |
3.0 | 1117.2; 261.1 | 41.1 | 28.8 | 41.3 |
|
|
| 6 | 27.0 | 1117.2; 261.1 | 40.2 | 35.5 | 41.5 |
|
|
| 7 |
3.0 | 549.7; 536.6 | 33.3 | 26.7 | 34.2 |
|
|
| 7 | 12.0 | 549.7; 536.6 | 32.7 | 29.6 | 34.5 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Celková zátěž
HLUK+ verze 8.12 profi8
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\Home\Bajer\2008\OC_UO\HLUK+\V3D_VSE.ZAD Vytištěno: 9.10.2008 8:08
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 371.2; 472.0 | 63.0 | 18.5 | 63.0 |
|
|
| 1 |
9.0 | 371.2; 472.0 | 63.1 | 20.0 | 63.1 |
|
|
| 2 |
3.0 | 410.1; 501.5 | 66.2 | 24.6 | 66.2 |
|
|
| 2 |
6.0 | 410.1; 501.5 | 66.2 | 24.5 | 66.2 |
|
|
| 3 |
3.0 | 691.4; 465.3 | 57.7 | 29.0 | 57.7 |
|
|
| 3 |
6.0 | 691.4; 465.3 | 57.7 | 29.2 | 57.7 |
|
|
| 4 |
3.0 | 923.2; 361.0 | 57.8 | 32.3 | 57.8 |
|
|
| 4 |
9.0 | 923.2; 361.0 | 57.9 | 39.2 | 57.9 |
|
|
| 5 |
3.0 | 1151.2; 426.1 | 61.2 | 33.1 | 61.2 |
|
|
| 5 | 12.0 | 1151.2; 426.1 | 61.0 | 40.3 | 61.0 |
|
|
| 6 |
3.0 | 1117.2; 261.1 | 57.9 | 28.8 | 57.9 |
|
|
| 6 | 27.0 | 1117.2; 261.1 | 57.7 | 35.5 | 57.7 |
|
|
| 7 |
3.0 | 549.7; 536.6 | 57.1 | 26.7 | 57.1 |
|
|
| 7 | 12.0 | 549.7; 536.6 | 57.0 | 29.6 | 57.0 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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OBCHODNÍ CENTRUM A – CENTRUM
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Noc

Stacionární zdroje
HLUK+ verze 8.12 profi8
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\Home\Bajer\2008\OC_UO\HLUK+\V3N_ST.ZAD Vytištěno: 9.10.2008 8:18
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 371.2; 472.0 |
| 16.0 | 16.0 |
|
|
| 1 |
9.0 | 371.2; 472.0 |
| 17.5 | 17.5 |
|
|
| 2 |
3.0 | 410.1; 501.5 |
| 21.1 | 21.1 |
|
|
| 2 |
6.0 | 410.1; 501.5 |
| 20.7 | 20.7 |
|
|
| 3 |
3.0 | 691.4; 465.3 |
| 25.4 | 25.4 |
|
|
| 3 |
6.0 | 691.4; 465.3 |
| 25.9 | 25.9 |
|
|
| 4 |
3.0 | 923.2; 361.0 |
| 28.3 | 28.3 |
|
|
| 4 |
9.0 | 923.2; 361.0 |
| 33.3 | 33.3 |
|
|
| 5 |
3.0 | 1151.2; 426.1 |
| 29.6 | 29.6 |
|
|
| 5 | 12.0 | 1151.2; 426.1 |
| 34.8 | 34.8 |
|
|
| 6 |
3.0 | 1117.2; 261.1 |
| 23.6 | 23.6 |
|
|
| 6 | 27.0 | 1117.2; 261.1 |
| 28.7 | 28.7 |
|
|
| 7 |
3.0 | 549.7; 536.6 |
| 22.7 | 22.7 |
|
|
| 7 | 12.0 | 549.7; 536.6 |
| 23.9 | 23.9 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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OBCHODNÍ CENTRUM A – CENTRUM
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Parkoviště a neveřejné komunikace
HLUK+ verze 8.12 profi8
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\Home\Bajer\2008\OC_UO\HLUK+\V3N_NEV.ZAD Vytištěno: 9.10.2008 8:15
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 371.2; 472.0 |
| 16.0 | 16.0 |
|
|
| 1 |
9.0 | 371.2; 472.0 |
2.5 | 17.5 | 17.6 |
|
|
| 2 |
3.0 | 410.1; 501.5 | 10.4 | 21.1 | 21.5 |
|
|
| 2 |
6.0 | 410.1; 501.5 | 10.9 | 20.7 | 21.1 |
|
|
| 3 |
3.0 | 691.4; 465.3 | 24.8 | 25.4 | 28.1 |
|
|
| 3 |
6.0 | 691.4; 465.3 | 24.8 | 25.9 | 28.4 |
|
|
| 4 |
3.0 | 923.2; 361.0 | 32.9 | 28.3 | 34.2 |
|
|
| 4 |
9.0 | 923.2; 361.0 | 32.9 | 33.3 | 36.1 |
|
|
| 5 |
3.0 | 1151.2; 426.1 | 16.7 | 29.6 | 29.9 |
|
|
| 5 | 12.0 | 1151.2; 426.1 | 18.8 | 34.8 | 34.9 |
|
|
| 6 |
3.0 | 1117.2; 261.1 | 22.1 | 23.6 | 25.9 |
|
|
| 6 | 27.0 | 1117.2; 261.1 | 23.0 | 28.7 | 29.7 |
|
|
| 7 |
3.0 | 549.7; 536.6 | 21.1 | 22.7 | 25.0 |
|
|
| 7 | 12.0 | 549.7; 536.6 | 20.9 | 23.9 | 25.6 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Celková zátěž
HLUK+ verze 8.12 profi8
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\Home\Bajer\2008\OC_UO\HLUK+\V3N_VSE.ZAD Vytištěno: 9.10.2008 8:11
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 371.2; 472.0 | 57.2 | 16.0 | 57.2 |
|
|
| 1 |
9.0 | 371.2; 472.0 | 57.3 | 17.5 | 57.3 |
|
|
| 2 |
3.0 | 410.1; 501.5 | 60.3 | 21.1 | 60.3 |
|
|
| 2 |
6.0 | 410.1; 501.5 | 60.3 | 20.7 | 60.3 |
|
|
| 3 |
3.0 | 691.4; 465.3 | 49.0 | 25.4 | 49.0 |
|
|
| 3 |
6.0 | 691.4; 465.3 | 49.0 | 25.9 | 49.0 |
|
|
| 4 |
3.0 | 923.2; 361.0 | 49.3 | 28.3 | 49.3 |
|
|
| 4 |
9.0 | 923.2; 361.0 | 49.3 | 33.3 | 49.4 |
|
|
| 5 |
3.0 | 1151.2; 426.1 | 52.6 | 29.6 | 52.6 |
|
|
| 5 | 12.0 | 1151.2; 426.1 | 52.5 | 34.8 | 52.5 |
|
|
| 6 |
3.0 | 1117.2; 261.1 | 49.2 | 23.6 | 49.2 |
|
|
| 6 | 27.0 | 1117.2; 261.1 | 49.0 | 28.7 | 49.0 |
|
|
| 7 |
3.0 | 549.7; 536.6 | 48.3 | 22.7 | 48.3 |
|
|
| 7 | 12.0 | 549.7; 536.6 | 48.2 | 23.9 | 48.2 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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OBCHODNÍ CENTRUM A – CENTRUM
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Varianta 4
Den

Stacionární zdroje
HLUK+ verze 8.12 profi8
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\Home\Bajer\2008\OC_UO\HLUK+\V4D_STAC.ZAD Vytištěno: 9.10.2008 8:12
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 371.2; 472.0 |
| 19.7 | 19.7 |
|
|
| 1 |
9.0 | 371.2; 472.0 |
| 23.8 | 23.8 |
|
|
| 2 |
3.0 | 410.1; 501.5 |
| 25.0 | 25.0 |
|
|
| 2 |
6.0 | 410.1; 501.5 |
| 25.1 | 25.1 |
|
|
| 3 |
3.0 | 691.4; 465.3 |
| 31.3 | 31.3 |
|
|
| 3 |
6.0 | 691.4; 465.3 |
| 33.7 | 33.7 |
|
|
| 4 |
3.0 | 923.2; 361.0 |
| 32.8 | 32.8 |
|
|
| 4 |
9.0 | 923.2; 361.0 |
| 39.4 | 39.4 |
|
|
| 5 |
3.0 | 1151.2; 426.1 |
| 33.2 | 33.2 |
|
|
| 5 | 12.0 | 1151.2; 426.1 |
| 40.4 | 40.4 |
|
|
| 6 |
3.0 | 1117.2; 261.1 |
| 29.1 | 29.1 |
|
|
| 6 | 27.0 | 1117.2; 261.1 |
| 35.6 | 35.6 |
|
|
| 7 |
3.0 | 549.7; 536.6 |
| 27.9 | 27.9 |
|
|
| 7 | 12.0 | 549.7; 536.6 |
| 30.7 | 30.7 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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OBCHODNÍ CENTRUM A – CENTRUM
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Parkoviště a neveřejné komunikace
HLUK+ verze 8.12 profi8
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\Home\Bajer\2008\OC_UO\HLUK+\V4D_NEVER.ZAD Vytištěno: 9.10.2008 8:18
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 371.2; 472.0 | 23.9 | 19.7 | 25.3 |
|
|
| 1 |
9.0 | 371.2; 472.0 | 24.4 | 23.8 | 27.2 |
|
|
| 2 |
3.0 | 410.1; 501.5 | 25.3 | 25.0 | 28.2 |
|
|
| 2 |
6.0 | 410.1; 501.5 | 25.6 | 25.1 | 28.4 |
|
|
| 3 |
3.0 | 691.4; 465.3 | 42.2 | 31.3 | 42.5 |
|
|
| 3 |
6.0 | 691.4; 465.3 | 42.2 | 33.7 | 42.7 |
|
|
| 4 |
3.0 | 923.2; 361.0 | 45.0 | 32.8 | 45.2 |
|
|
| 4 |
9.0 | 923.2; 361.0 | 45.0 | 39.4 | 46.0 |
|
|
| 5 |
3.0 | 1151.2; 426.1 | 47.8 | 33.2 | 47.9 |
|
|
| 5 | 12.0 | 1151.2; 426.1 | 46.5 | 40.4 | 47.5 |
|
|
| 6 |
3.0 | 1117.2; 261.1 | 41.1 | 29.1 | 41.4 |
|
|
| 6 | 27.0 | 1117.2; 261.1 | 40.2 | 35.6 | 41.5 |
|
|
| 7 |
3.0 | 549.7; 536.6 | 36.5 | 27.9 | 37.1 |
|
|
| 7 | 12.0 | 549.7; 536.6 | 35.9 | 30.7 | 37.1 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Celková zátěž
HLUK+ verze 8.12 profi8
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\Home\Bajer\2008\OC_UO\HLUK+\V4D_VSE.ZAD Vytištěno: 9.10.2008 8:11
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 371.2; 472.0 | 63.1 | 19.7 | 63.1 |
|
|
| 1 |
9.0 | 371.2; 472.0 | 63.2 | 23.8 | 63.2 |
|
|
| 2 |
3.0 | 410.1; 501.5 | 66.3 | 25.0 | 66.3 |
|
|
| 2 |
6.0 | 410.1; 501.5 | 66.3 | 25.1 | 66.3 |
|
|
| 3 |
3.0 | 691.4; 465.3 | 58.1 | 31.3 | 58.2 |
|
|
| 3 |
6.0 | 691.4; 465.3 | 58.2 | 33.7 | 58.2 |
|
|
| 4 |
3.0 | 923.2; 361.0 | 58.1 | 32.8 | 58.1 |
|
|
| 4 |
9.0 | 923.2; 361.0 | 58.1 | 39.4 | 58.1 |
|
|
| 5 |
3.0 | 1151.2; 426.1 | 61.3 | 33.2 | 61.3 |
|
|
| 5 | 12.0 | 1151.2; 426.1 | 61.1 | 40.4 | 61.1 |
|
|
| 6 |
3.0 | 1117.2; 261.1 | 58.0 | 29.1 | 58.0 |
|
|
| 6 | 27.0 | 1117.2; 261.1 | 57.7 | 35.6 | 57.8 |
|
|
| 7 |
3.0 | 549.7; 536.6 | 57.4 | 27.9 | 57.4 |
|
|
| 7 | 12.0 | 549.7; 536.6 | 57.3 | 30.7 | 57.3 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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OBCHODNÍ CENTRUM A – CENTRUM
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Noc

Stacionární zdroje
HLUK+ verze 8.12 profi8
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\Home\Bajer\2008\OC_UO\HLUK+\V4N_STAC.ZAD Vytištěno: 9.10.2008 8:14
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 371.2; 472.0 |
| 17.7 | 17.7 |
|
|
| 1 |
9.0 | 371.2; 472.0 |
| 18.6 | 18.6 |
|
|
| 2 |
3.0 | 410.1; 501.5 |
| 21.6 | 21.6 |
|
|
| 2 |
6.0 | 410.1; 501.5 |
| 21.6 | 21.6 |
|
|
| 3 |
3.0 | 691.4; 465.3 |
| 27.8 | 27.8 |
|
|
| 3 |
6.0 | 691.4; 465.3 |
| 30.0 | 30.0 |
|
|
| 4 |
3.0 | 923.2; 361.0 |
| 28.9 | 28.9 |
|
|
| 4 |
9.0 | 923.2; 361.0 |
| 33.8 | 33.8 |
|
|
| 5 |
3.0 | 1151.2; 426.1 |
| 29.7 | 29.7 |
|
|
| 5 | 12.0 | 1151.2; 426.1 |
| 35.0 | 35.0 |
|
|
| 6 |
3.0 | 1117.2; 261.1 |
| 24.1 | 24.1 |
|
|
| 6 | 27.0 | 1117.2; 261.1 |
| 29.0 | 29.0 |
|
|
| 7 |
3.0 | 549.7; 536.6 |
| 24.9 | 24.9 |
|
|
| 7 | 12.0 | 549.7; 536.6 |
| 26.4 | 26.4 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Parkoviště a neveřejné komunikace
HLUK+ verze 8.12 profi8
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\Home\Bajer\2008\OC_UO\HLUK+\V4N_NEVER.ZAD Vytištěno: 9.10.2008 8:10
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 371.2; 472.0 |
| 17.7 | 17.7 |
|
|
| 1 |
9.0 | 371.2; 472.0 |
2.5 | 18.6 | 18.7 |
|
|
| 2 |
3.0 | 410.1; 501.5 | 10.4 | 21.6 | 22.0 |
|
|
| 2 |
6.0 | 410.1; 501.5 | 10.9 | 21.6 | 22.0 |
|
|
| 3 |
3.0 | 691.4; 465.3 | 24.8 | 27.8 | 29.5 |
|
|
| 3 |
6.0 | 691.4; 465.3 | 24.8 | 30.0 | 31.2 |
|
|
| 4 |
3.0 | 923.2; 361.0 | 32.9 | 28.9 | 34.4 |
|
|
| 4 |
9.0 | 923.2; 361.0 | 32.9 | 33.8 | 36.4 |
|
|
| 5 |
3.0 | 1151.2; 426.1 | 16.7 | 29.7 | 30.0 |
|
|
| 5 | 12.0 | 1151.2; 426.1 | 18.8 | 35.0 | 35.1 |
|
|
| 6 |
3.0 | 1117.2; 261.1 | 22.1 | 24.1 | 26.2 |
|
|
| 6 | 27.0 | 1117.2; 261.1 | 23.0 | 29.0 | 29.9 |
|
|
| 7 |
3.0 | 549.7; 536.6 | 21.1 | 24.9 | 26.4 |
|
|
| 7 | 12.0 | 549.7; 536.6 | 20.9 | 26.4 | 27.4 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Celková zátěž
HLUK+ verze 8.12 profi8
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\Home\Bajer\2008\OC_UO\HLUK+\V4N_VSE.ZAD Vytištěno: 9.10.2008 8:12
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 371.2; 472.0 | 57.3 | 17.7 | 57.3 |
|
|
| 1 |
9.0 | 371.2; 472.0 | 57.3 | 18.6 | 57.3 |
|
|
| 2 |
3.0 | 410.1; 501.5 | 60.4 | 21.6 | 60.4 |
|
|
| 2 |
6.0 | 410.1; 501.5 | 60.4 | 21.6 | 60.4 |
|
|
| 3 |
3.0 | 691.4; 465.3 | 49.4 | 27.8 | 49.4 |
|
|
| 3 |
6.0 | 691.4; 465.3 | 49.4 | 30.0 | 49.4 |
|
|
| 4 |
3.0 | 923.2; 361.0 | 49.4 | 28.9 | 49.5 |
|
|
| 4 |
9.0 | 923.2; 361.0 | 49.4 | 33.8 | 49.5 |
|
|
| 5 |
3.0 | 1151.2; 426.1 | 52.6 | 29.7 | 52.7 |
|
|
| 5 | 12.0 | 1151.2; 426.1 | 52.5 | 35.0 | 52.6 |
|
|
| 6 |
3.0 | 1117.2; 261.1 | 49.3 | 24.1 | 49.3 |
|
|
| 6 | 27.0 | 1117.2; 261.1 | 49.0 | 29.0 | 49.1 |
|
|
| 7 |
3.0 | 549.7; 536.6 | 48.6 | 24.9 | 48.7 |
|
|
| 7 | 12.0 | 549.7; 536.6 | 48.5 | 26.4 | 48.5 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Závěr
Předkládanou akustickou studií je provedeno výsledné vyhodnocení akustické situace
k vybraným výpočtovým bodům po realizaci Obchodního centra _ A CENTRUM Ústí
nad Orlicí.
Výpočet akustické zátěže byl řešen v následujících variantách:
Varianta 1 - stávající stav
Tato varianta zahrnuje již exitující obchodní centra v zájmovém území (PENNY
MARKET, DISCOUNT PLUS, LIDL, TESCO STORES) a vychází z výstupů
dopravního průzkumu a provedeného měření. Vyhodnocuje tak stávající akustickou
situaci v zájmovém území při provozu obchodních výše uvedených obchodních center.
Varianta 2 – samotné příspěvky záměru
Tato varianta vyhodnocuje samotné příspěvky předkládaného záměru
Varianta 3 – provozovaná a schválená obchodní centra
Tato varianta vyhodnocuje stav akustické studie v zájmovém území představovaný
provozovanými a schválenými v procesu EIA obchodními centry – řeší tedy jak
stávající existující obchodní areály (PENNY MARKET, DISCOUNT PLUS, LIDL,
TESCO STORES), tak v procesu EIA odsouhlasené OC STOP SHOP.
Varianta 4 - výsledný stav
Tato varianta vyhodnocuje výsledný stav akustické studie v zájmovém území – řeší
tedy jak stávající existující obchodní areály (PENNY MARKET, DISCOUNT PLUS,
LIDL, TESCO STORES), tak v procesu EIA odsouhlasený OC STOP SHOP a nově
uvažovaný záměr (OC-A Centrum).
K výpočtům byl využit programový produkt HLUK+, verze 8.11. Výsledky výpočtu jsou
prezentovány
v následujícím přehledu pro posouzení akustické situace, a to
porovnáním stávajícího stavu (V1) s povoleným stavem (V3) a konečným stavem (V 4)
s tím, že samotné příspěvky záměru (V2) zde nejsou uváděny, protože se pohybují
hluboko pod hodnotou hygienického limitu jak z hlediska stacionárních zdrojů hluku,
tak z hlediska dopravy na veřejných komunikacích.
Tab.: Porovnání řešených variant - den – LAeq (dB)
D – doprava, P – průmysl, C – celkem
v.
bod
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7

výška
(m)
3.0
9.0
3.0
6.0
3.0
6.0
3.0
9.0
3.0
12.0
3.0
27.0
3.0
12.0

V3

V1

V4

rozdíl - celkem

D

P

C

D

P

C

D

P

C

V4 – V1

63,0
63,0
66,1
66,1
57,5
57,5
57,7
57,7
61,0
61,8
57,9
57,7
56,9
56,8

18,4
18,6
24,6
24,5
29,0
29,1
32,3
39,0
44,1
40,3
28,8
35,5
26,6
29,6

63,0
63,0
66,1
66,1
57,5
57,5
57,7
57,8
61,0
60,9
57,9
57,7
56,9
56,8

63,0
63,1
66,2
66,2
57,7
57,7
57,8
57,9
61,2
61,0
57,9
57,7
57,1
57,0

18,5
20,0
24,6
24,5
29,0
29,2
32,3
39,2
33,1
40,3
28,8
35,5
26,7
29,6

63,0
63,1
66,2
66,2
57,7
57,7
57,8
57,9
61,2
61,0
57,9
57,7
57,1
57,0

63,1
63,2
66,3
66,3
58,1
58,2
58,1
58,1
61,3
61,1
58,0
57,7
57,4
57,3

19,7
23,8
25,0
25,1
31,3
33,7
32,8
39,4
33,2
40,4
29,1
35,6
27,9
30,7

63,1
63,2
66,3
66,3
58,2
58,2
58,1
58,1
61,3
61,1
58,0
57,8
57,4
57,3

0,0
+0,1
+0,1
+0,1
+0,2
+0,1
+0,1
+0,1
+0,2
+0,1
0,0
0,0
+0,2
+0,2

Tab.: Porovnání řešených variant - noc – LAeq (dB)
v.
bod
1
1
2
2
3

výška
(m)
3.0
9.0
3.0
6.0
3.0

V3

V1

V4

rozdíl - celkem

D

P

C

D

P

C

D

P

C

V4 – V1

57,2
57,2
60,3
60,3
48,9

16,0
16,3
21,1
20,7
25,4

57,2
57,2
60,3
60,3
48,9

57,2
57,3
60,3
60,3
49,0

16,0
17,5
21,1
20,7
25,4

57,2
57,3
60,3
60,3
49,0

57,3
57,3
60,4
60,4
49,4

17,7
18,6
21,6
21,6
27,8

57,3
57,3
60,4
60,4
49,4

+0,1
+0,1
+0,1
+0,1
+0,5
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v.
bod
3
4
4
5
5
6
6
7
7

výška
(m)
6.0
3.0
9.0
3.0
12.0
3.0
27.0
3.0
12.0

V3

V1

V4

rozdíl - celkem

D

P

C

D

P

C

D

P

C

V4 – V1

48,9
49,1
49,1
52,4
52,3
49,3
49,1
48,3
48,2

25,9
28,3
33,2
29,6
34,8
23,6
28,7
22,7
23,9

48,9
49,2
49,2
52,4
52,4
49,3
49,1
48,3
48,2

49,0
49,3
49,3
52,6
52,5
49,2
49,0
48,3
48,2

25,9
28,3
33,3
29,6
34,8
23,6
28,7
22,7
23,9

49,0
49,3
49,4
52,6
52,5
49,2
49,0
48,3
48,2

49,4
49,4
49,4
52,6
52,5
49,3
49,0
48,6
48,5

30,0
28,9
33,8
29,7
35,0
24,1
29,0
24,9
26,4

49,4
49,5
49,5
52,7
52,6
49,3
49,1
48,7
48,5

+0,5
+0,3
+0,3
+0,3
+0,2
0,0
0,0
+0,4
+0,3

Závěr:
Z hlediska provozu posuzovaného záměru výpočet dokladuje, že při respektování
zadaných akustických parametrů stacionárních zdrojů hluku a jejich situování na
objektu OC-A Centrum bude u nejbližších objektů obytné zástavby plněn hygienický
limit 40 resp. 50 dB pro noční, respektive denní dobu.
Výpočet dále dokladuje, že u výpočtových bodů, které modelově hodnotí obecný
nárůst dopravy na vnějším komunikačním systému bez realizace posuzovaného
záměru se stávající akustická situace pohybuje u modelově zvolených výpočtových
bodů těsně pod hygienickým limitem jak v denní, tak i v noční době s výjimkou
komunikace Letohradská, kde jsou hygienické limity překračovány již ve stávajícím
stavu. Jak je patrné z varianty 2, samotný příspěvek záměru nepředstavuje
překračování hygienických limitů pro denní, respektive noční dobu.
Výsledný stav akustické zátěže prokazuje, že pokud bude ověřen předpokládaný
model dopravy dojde k navýšení hladin akustického tlaku v porovnání s variantou bez
realizace záměru (porovnání V4 vůči V1 max. o 0,2 dB v denní době a kolem 0,5 dB
v noční době u nejbližších objektů obytné zástavby.
Na základě uvedených skutečností lze vyslovit závěr, že provoz posuzovaného
záměru nebude znamenat prokazatelnou a měřitelnou změnu akustické situace u
nejbližších objektů obytné zástavby.
V rámci další projektové přípravy je doporučeno respektování následující opatření:
• po zahájení zkušebního provozu provést kontrolní měření hlukové zátěže u nejbližších
objektů obytné zástavby v rozsahu měření výchozí akustické situace v zájmovém území
včetně dopravně inženýrského průzkumu; vydání kolaudačního rozhodnutí podmínit výsledky
kontrolního měření u těchto výpočtových bodů a nad rámec platné legislativy případně
v případě prokazatelného překročení hygienického limitu přijmout individuální protihluková
opatření
• v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků,
které mohou být zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované
parametry stacionárních zdrojů hluku; o případném požadavku na zpracování hlukové studie
s ohledem na očekávané hlukové parametry stacionárních zdrojů hluku rozhodne orgán
ochrany veřejného zdraví

Na základě provedené konzultace s orgánem ochrany veřejného zdraví byl vznesen
požadavek, aby v rámci předkládaného záměru nedošlo k navýšení hlukové zátěže
v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů hluku v noční době. Z modelových
výsledků výpočtů vyplynulo, že rozhodujícím zdrojem hluku je odsávací ventilátor na
střeše. Aby nedošlo ke změně akustické situace, je třeba v rámci další projektové
přípravy utlumit tento zdroj z předpokládaných 58 dB (A) v 1,5 m na 51 dB(A) v 1,5 m.
Pro další projektovou přípravu je formulováno následující doporučení:
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•

v rámci další projektové přípravy záměru realizovat útlum odsávacích ventilátorů na střeše
realizovaných obchodů z původně navržené ekvivalentní hladiny akustického tlaku 58 dB (A)
na 51 dB (A)

Za tohoto předpokladu utlumení tohoto zdroje vyplývají následující výstupy z programu
HLUK+ verze 8.12.:
Příspěvky záměru Noc
útlum odsávacího ventilátor na střeše z předpokládaných 58 dB (A) v 1,5 m na 51
dB(A) v 1,5 m

Stacionární zdroje
HLUK+ verze 8.12 profi8
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2008\OC_UO\HLUK+\V2NU_STA.ZAD Vytištěno: 12.10.2008 12:00
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 371.2; 472.0 |
|
8.1 |
8.1 |
|
|
| 1 |
9.0 | 371.2; 472.0 |
| 11.5 | 11.5 |
|
|
| 2 |
3.0 | 410.1; 501.5 |
| 11.8 | 11.8 |
|
|
| 2 |
6.0 | 410.1; 501.5 |
| 14.2 | 14.2 |
|
|
| 3 |
3.0 | 691.4; 465.3 |
| 23.1 | 23.1 |
|
|
| 3 |
6.0 | 691.4; 465.3 |
| 27.6 | 27.6 |
|
|
| 4 |
3.0 | 923.2; 361.0 |
| 19.3 | 19.3 |
|
|
| 4 |
9.0 | 923.2; 361.0 |
| 23.0 | 23.0 |
|
|
| 5 |
3.0 | 1151.2; 426.1 |
| 11.3 | 11.3 |
|
|
| 5 | 12.0 | 1151.2; 426.1 |
| 21.3 | 21.3 |
|
|
| 6 |
3.0 | 1117.2; 261.1 |
|
8.9 |
8.9 |
|
|
| 6 | 27.0 | 1117.2; 261.1 |
| 14.8 | 14.8 |
|
|
| 7 |
3.0 | 549.7; 536.6 |
| 16.2 | 16.2 |
|
|
| 7 | 12.0 | 549.7; 536.6 |
| 21.3 | 21.3 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Pokud provedeme porovnání stávajícího stavu a výhledového stavu z hlediska
provozu stacionárních zdrojů hluku, potom je patrné, že utlumením uvedeného zdroje
lze zaznamenat pokles hladin akustického tlaku z provozu stacionárních zdrojů hluku
(viz porovnání se stranou 109 předkládaného oznámení)
Znečištění vody a půdy

Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půd lze záměr
označit za nulový, protože vlastní záměr nepředstavuje riziko kontaminace půd.
Kontaminace půd v etapě výstavby je ošetřena doporučeními prezentovanými v
příslušných kapitolách předkládaného oznámení. Ovlivnění zdravotního stavu
prostřednictvím znečištění vod není ve vztahu k hodnocenému záměru aktuální a tento
vliv lze označit za nulový.
Hodnocení vlivů na obyvatelstvo –zdravotní rizika

V souvislosti s výstavbou a provozem uvažovaného záměru můžeme za potenciální
zdroj zdravotních rizik pro obyvatele v okolí považovat hluk a znečišťující látky
emitované do ovzduší. Vzhledem k vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru
na imisní a akustickou situaci a vzhledem k rozsahu oznámení dle přílohy č. 3 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění není v rámci tohoto záměru
nezbytné provádět vyhodnocení zdravotních rizik souvisejících se záměrem, protože
situování souvislé obytné zástavby je v dostatečné vzdálenosti od plánovaného
záměru OC Ústí nad Orlicí a navýšení dopravy na komunikačním systému
v souvislosti s provozem OC se pohybuje v desetinách dB, což je nárůst měřením
neprokazatelný. Ve vztahu k možným důsledkům změn hladin akustického tlaku
představující nejbližší objekty obytné zástavby ve vztahu k posuzovanému záměru
jsou navržena pro další postup příslušná doporučení ve vztahu ke kontrolnímu měření
hluku po zahájení provozu posuzovaného obchodního centra..
Sociální a ekonomické důsledky

Uvažovaný záměr nemá vliv na sociální a ekonomické aspekty. Přínosem mimo oblast
zájmů ochrany životního prostředí je předpokládaný nárůst pracovních příležitostí.
Počet obyvatel ovlivněných záměrem

Vzhledem k situování areálu lze vyloučit negativní ovlivnění obyvatelstva u nejbližších
trvale obytných objektů z provozu stacionárních zdrojů hluku při respektování
akustických parametrů stacionárních zdrojů hluku zadaných projektantem záměru.
Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby

Případné jiné negativní účinky uvažovaného záměru z hlediska hodnocení vlivů na
životní prostředí kromě oznámením hodnocených vlivů nejsou očekávány. Jedná se
tudíž zejména o aspekt vlivů hluku v etapě výstavby. K této problematice je v příslušné
pasáži oznámení formulováno odpovídající doporučení.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší
Výstavba

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

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

Zpracovatel rozptylové studie je držitelem Osvědčení o autorizaci ke zpracování
rozptylových studií č.j. 2143/820/08/DK, udělené Ministerstvem životního prostředí
ČR.
Řešené varianty a výpočtové body
Předmětem předkládané rozptylové studie je porovnání stavu bez realizace a
s realizací Obchodního centra A – Centrum Ústí nad Orlicí. Z hlediska počáteční imisní
situace je uvažováno s již existujícími a povolenými obchodními centry (PENNY
MARKET, DISCOUNT PLUS, LIDL, TESCO a OC STOP SHOP) včetně veškeré
dopravy na nejbližším komunikačním systému: Ve výhledovém stavu je potom
uvažován spolu s ostatními obchodními centry i předkládaný záměr.
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Rozptylová studie byla řešena v následujících variantách:
Varianta 1 - stávající a povolený stav
Tato varianta vyhodnocuje stav akustické studie v zájmovém území představovaný
provozovanými a schválenými v procesu EIA obchodními centry – řeší tedy jak
stávající existující obchodní areály (PENNY MARKET, DISCOUNT PLUS, LIDL,
TESCO STORES), tak v procesu EIA odsouhlasené OC STOP SHOP.
Varianta 2 - příspěvek záměru
Tato varianta vyhodnocuje samotný příspěvek záměru na základě vstupních podkladů
doložených objednatelem záměru.
Varianta 3 - výsledný stav
Tato varianta vyhodnocuje výsledný stav akustické studie v zájmovém území – řeší
tedy jak stávající existující obchodní areály (PENNY MARKET, DISCOUNT PLUS,
LIDL, TESCO STORES), tak v procesu EIA odsouhlasený OC STOP SHOP a nově
uvažovaný záměr (OC-A Centrum).
Výpočet pro dále uvedené uvažované varianty byl proveden ve výpočtové čtvercové
síti o kroku 25m, která představuje celkem 1681 výpočtových bodů v síti (číslo 1 –
1681). Výpočtová síť a výpočtové body jsou zřejmé z tabulkového a mapového
podkladu, který je součástí předložené rozptylové studie. Kromě výpočtové sítě je
vyhodnocení provedeno i pro body mimo výpočtovou síť, které jsou představovány
objekty nejbližší obytné zástavby. Tyto body mimo výpočtovou síť jsou označeny jako
2001 a 2006. – je třeba změnit dle hluku. Výškové členění, výpočtová sít a body mimo
výpočtovou síť jsou zřejmé z následujícího přehledu:
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VB 1

VB 2

VB 3

VB 4

VB 5

VB 1
VB 1 – Kocianova 1183 a 1184

VB 6

VB 2
VB 2 – Kocianova 917
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VB 4
VB 3 – Na Výsluní 288

VB 4 – Špindlerova 1151 a 1152

VB 6
VB 5 – Letohradská č.p. 1356, 1357

VB 6 U hřiště 1281

Vstupní podklady pro výpočet

Použité emisní faktory
Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži související s dopravou bylo pracováno s
emisními faktory, které jsou komentovány v následující části rozptylové studie.
V souladu s novými legislativními opatřeními MŽP ČR vydalo jednotné emisní faktory
pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět vzájemně
porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel
na kvalitu ovzduší. Proto byly emisní faktory určeny pomocí programu MEFA v.06. Pro
výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je určen PC program MEFA v.06
(Mobilní Emisní FAktory, verze 2006). 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 umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké
spektrum znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak i látky
rizikové pro lidské zdraví (aromatické a polyaromatické uhlovodíky, aldehydy).
Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které představují hlavní prekurzory
tvorby přízemního ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny). Jedná se o následující
sloučeniny:
Anorganické sloučeniny
oxidy dusíku (NOx)
oxid dusičitý (NO2)
oxid siřičitý (SO2)
oxid uhelnatý (CO)
tuhé znečišťující látky (PM, PM10)

Organické sloučeniny
suma uhlovodíků (C xHy)
methan
propan
1,3-butadien
styren
benzen
toluen
formaldehyd
acetaldehyd
benzo(a)pyren
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Program MEFA v. 06 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00
autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité
výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí
o této problematice. Při konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a
ověřených emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla
využita databáze HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“, která
představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové
republice Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím
dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků emisních
testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže
postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná se zejména o
nákladní vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou hmotností
vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku
v České republice a středoevropském regionu. Rovněž v případě organických látek,
které nejsou v emisích standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat potřebné
podklady pro vypracování matematických závislostí modelujících výsledné hodnoty
emisních faktorů v závislosti na jízdním režimu, kategorii motorového vozidla a druhu
použitého paliva. Na některé z prezentovaných emisních faktorů pro organické
sloučeniny (např. benzo(a)pyren, styren, 1,3-butadien) je proto nutné nahlížet jako na
kvalifikované odhady. Matematické vztahy pro výpočet emisních faktorů pro motorová
vozidla budou průběžně zpřesňovány v návaznosti na vývoj stavu poznání v této
problematice a následně bude upravován i program pro jejich výpočet. Ve výpočtu
použité emisní faktory jsou sumarizovány v následující tabulce (g/km):
Typ
vozidla
OA
TNA

Emisní
úroveň
EURO 4
EURO 4

ROK 2009
Rychlost
Emisní faktor (g/km)
(km/h):
NOx
Benzen
CO
50
0.1427
0.0024
0.5916
50
2.3755
0.0107
4.6664

Vstupní podklady pro Variantu stávající a povolený stav
Bodové zdroje znečištění ovzduší

OC Penny Market
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Spotřeba zemního plynu – 50 000 m3/rok
ø komína – 250 mm
Výška komína – 8 m
FPD zdroje (hod/rok) – 4320
Emise z energetických zdrojů:
emise (kg/rok)
80.0
16.0

NOx
CO

OC Discount Plus
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
NOx
CO

Spotřeba zemního plynu – 55 000 m3/rok
ø komína – 250 mm
Výška komína – 8 m
FPD zdroje (hod/rok) – 4320
Emise z energetických zdrojů:
emise (kg/rok)
88.0
17.6
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OC LIDL
Ø Jmenovitý výkon
: 110,0 kW
Ø Palivo
: zemní plyn
Ø Maximální potřeba ZP za hodinu
: 13,6 m3. h-1
Ø Maximální potřeba ZP za den : 250,00 m3. den-1
Ø Maximální potřeba ZP za rok : 20540,00 m3. rok-1
Parametr
Teplota spalin
Množství spalin
Fond provozní doby zdroje
Ekvivalentní průřez komína
Stavební výška komína

Jednotky
0
C
kg/hod
hod/rok
2
m
m

0

0

Max 124 C, min 115 C
Max 170 kg/h, průměr 149 kg/h
2 000
0,03 (d = 200 mm)
8

Ø Emise z energetických zdrojů:
emise (kg/rok)
32,864
6,573

NOx
CO

OC TESCO
Vytápění administrativní části objektu je navrženo jako teplovodní s nuceným oběhem
o teplotním spádu 75/550 C.
Ø Typ kotle – HOVAL UNO 3
Ø Typ hořáku – Wieshaupt WG 30 N/1 – C ZM LN
Ø Jmenovitý výkon – 280 kW
Ø Spotřeba zemního plynu – 75 000 m3/rok
Ø Teplota spalin – 100/131 0C
Ø Objemový tok spalin – 533/680 kg/hod
Ø Účinnost – 91 – 93 %
Ø ø komína – 350 mm
Ø Výška komína – 8 m
Ø FPD zdroje (hod/rok) – 4320
Ø Emise z energetických zdrojů:
emise (kg/rok)
144,0
24,0

NOx
CO

Ø Nástřešní jednotky Trane YKD500L
Jedná se o 2 jednotky, každá o výkonu 77 kW, se spotřebou 10 m3/hod, 10 000
m3/rok za rok. Každá jednotka má svoje vyústění na střeše objektu ve výšce 7,8 m o
průměru 10 cm. Fond provozní doby odpovídá provozní době objektu – 5840 hod/rok.
Emise z energetických zdrojů:
emise (kg/rok)
16,0
0,27

NOx
CO

OC STOP SHOP
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
NOx
CO

Spotřeba zemního plynu – 81 345 m3/rok
ø komína – 250 mm
Výška komína – 8 m
FPD zdroje (hod/rok) – 4320
Emise z energetických zdrojů:
emise (kg/rok)
156.1824
26.0304
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Plošné zdroje znečištění ovzduší

Plošnými zdroji hluku jsou parkoviště stávajících obchodních center Discount Plus,
Penny Market, OC LIDL, OC TESCO, OC STOP SHOP. V provozní době lze na
základě provedeného šetření specifikovat následující pohyby na obou parkovištích:
V rámci této varianty je uvažován provoz na všech parkovištích stávajících obchodních
center, procesem EIA schváleného obchodního centra a posuzovaného záměru:
Prodejna LIDL:
192 pohybů OA v provozní době prodejny, 6 pohybů TNA
Prodejna Penny Market:
456 pohybů OA v provozní době prodejny, 10 pohybů TNA
Prodejna Dicsount Plus:
330 pohybů OA v provozní době prodejny, 8 pohybů TNA
OC TESCO:
1096 pohybů OA v provozní době prodejny, 24 pohybů TNA
OC STOP. SHOP:
600 pohybů OA v provozní době prodejny, 8 pohybů TNA (s přepočtem LNA na TNA)
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje byl pro volnoběh použit předpoklad : 1
minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném
pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund na jeden pohyb lze sumarizovat
následující sumu emisí při použití specifikovaných emisních faktorů:
úsek

NOx
g/m/s

kg/km/den

Benzen
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

CO
t/km/rok

g/m/s

t/km/rok

0.0003616

0.0208257 0.0074973

4.557E-06

0.0002625 0.0000945

Penny

0.0007711

0.0444131 0.0159887

1.043E-05

0.0006007 0.0002163 0.0027468

0.1582168

Discount

0.0005737

0.0330475 0.0118971

7.618E-06

0.0004388

0.000158 0.0020187

0.1162796 0.0418607

TESCO

0.0018525

0.1067056

0.038414

2.506E-05

0.0014436 0.0005197 0.0066006

0.3801936 0.1368697

OC STOP SHOP

0.0009082

0.052312 0.0188323

1.324E-05

0.0007628 0.0002746 0.0034053

0.1961456 0.0706124
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Liniové zdroje znečištění ovzduší

Aktuální doprava v zájmovém území byla zjištěna sčítáním dně 10.9.2008. Intenzita
dopravy na komunikaci Královéhradecká byla stanovena standardním postupem.
Situace sčítaných úseků je patrná z následujícího obrázku:
5-3821

5-0781

Cihlářská

Letohradská centrum

136

Letohradská – směr
Letohrad

Popradsk
á

OBCHODNÍ CENTRUM A – CENTRUM
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Výsledky sčítání jsou patrné z následujících sčítacích protokolů:
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komunikace Královéhradecká:
Ve vztahu k dopravě na komunikaci Královéhradecká jsou jako základní podklady
využity výsledky ze sčítání dopravy v roce 2005 na sčítacích profilech 5 – 0781 a 5 –
3821.
Z hlediska liniových zdrojů je uvažováno s intenzitou dopravy na komunikaci
Královéhradecká, které lze bilancovat následujícími pohyby:
USEK 05
5 – 0781
5 - 3821

Sil
14
14

N1
1623
1038

N2 PN2
461
45
505
71

N3
433
321

PN3
67
45

NS
222
175

A
122
157

PA
0
3

TR
8
12

PTR
1
1

T
2982
2328

O
8472
9399

M
74
43

S
11528
11770

5 – 0781:
OA = O + M = 8 546
TNV = 0,1 . N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 1 368
5 – 3821:
OA = O + M = 9 442
TNV = 0,1 . N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 1 404

Pro rok uvedení do trvalého provozu byla doprava navýšena se zohledněním
následujících růstových koeficientů ŘSD:
rok
2000 - 2005
2000 - 2005
2000 - 2005
2005 - 2010
2005 - 2010
2005 - 2010

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

osobní
1,16
1,14
1,12
1,14
1,11
1,09

5 – 0781:

OA =
TNV =

8 546
1 510

5 – 3821:

OA =
TNV =

10 450
1 550
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1,15
1,13
1,11
1,13
1,10
1,06
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Situace úseků je patrná z následujícího obrázku:
úsek 3

úsek 2

úsek 1

úsek 4

úsek 5

úsek 6

úsek 7

Sumarizace výsledků je patrná v následujícím přehledu:
pozn.: OA = OA + M, TNA = NA + BUS

úsek 1: Cihlářská směr Královéhradecká:
úsek 2: Královéhradecká (profil 5-0781):
úsek 3: Královéhradecká (profil 5-3821):
úsek 4: Cihlářská směr Letohradská:
úsek 5: Letohradská směr Letohrad:
úsek 6: Letohradská směr centrum:
úsek 7: Popradská:

5 779 OA, 426 TNA
8 746 OA, 1 513 TNA
10 650 OA, 1 553 TNA
5 779 OA, 426 TNA
7 201 OA, 567 TNA
6 259 OA, 143 TNA
3 000 OA,
92 TNA

Pro provedení bilancí pro výpočet rozptylové studie byl dopočet o celoroční průměrnou
noční intenzitu dopravy daných vozidel na úsecích 1 až 11 použit postup dle Novely
metodiky výpočtu hluku silniční dopravy (Planeta, 2005, ročník XII, č.2/2005)
Stávající a povolený stav:
úsek 1: Cihlářská směr Královéhradecká:
úsek 2: Královéhradecká (profil 5-0781):
úsek 3: Královéhradecká (profil 5-3821):
úsek 4: Cihlářská směr Letohradská:
úsek 5: Letohradská směr Letohrad:
úsek 6: Letohradská směr centrum:
úsek 7: Popradská:

6 137 OA,
465 TNA
8 746 OA, 1 513 TNA
10 650 OA, 1 553 TNA
6 137 OA, 465 TNA
7 650 OA,
620 TNA
6 613 OA,
153 TNA
3 185 OA,
99 TNA
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Intenzitám dopravy uvedeným v předcházejícím přehledu odpovídají následující
bilance emisí dle jednotlivých řešených úseků při zvolených emisních faktorech a
zadaných rychlostech na komunikacích:
úsek

NOx
g/m/s

kg/km/den

Benzen
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

CO
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

5.501E-05

1.9803574

0.7228305

5.473E-07

0.0197043 0.0071921 0.0001611

5.8005252 2.1171917

2

0.0001345

4.8421857

1.7673978

1.033E-06

0.0371795 0.0135705 0.0003398

12.234397 4.4655548

3

0.0001447

5.2089065

1.9012509

1.172E-06

0.0421771 0.0153946 0.0003763

13.547459 4.9448226

4

5.501E-05

1.9803574

0.7228305

5.473E-07

0.0197043 0.0071921 0.0001611

5.8005252 2.1171917

5

7.124E-05

2.564465

0.9360297

6.943E-07

0.024994 0.0091228 0.0002061

7.418908 2.7079014

6

3.631E-05

1.3071266

0.4771012

4.863E-07

0.0175083 0.0063905 0.0001285

4.62621 1.6885667

7

1.916E-05

0.689674

0.251731

2.418E-07

0.0087033 0.0031767

6.517E-05

2.3462196 0.8563702

Vstupní podklady pro Variantu příspěvky záměru
Bodové zdroje znečištění ovzduší

Jako zdroj tepla pro vytápění je navržena nová plynová kotelna vybavená
kondenzačním kotlem HOVAL UltraGas 800D o jmenovitém výkonu při teplotě
topné vody 80 / 60 °C 89 - 728 kW. Odvod spalin od plynového kotle bude zaústěn
do nerezového třísložkového komína DN 350 teplotní třídy min. T 120 vysokého cca
10 m.
Spotřeba zemního plynu – 280 000 m3/rok
Ø
Ø
Ø
Ø

ø komína – 250 mm
Výška komína – 10 m
FPD zdroje (hod/rok) – 4320
Emise z energetických zdrojů:
emise (kg/rok)
537,6
89,6

NOx
CO

Přípojka bude napojena ze stávajícího STL plynovodu.
Přípojka STL –retailové obchody - délka cca 25 m – HUP na hranici pozemku .
STL plynovod do kotelny (retailové obchody) – délka cca 125 m – na kotelně skřín
MaR s plynoměrem
Plošné zdroje znečištění ovzduší

OC – A CENTRUM:
2 168 pohybů OA v provozní době prodejny, 26 pohybů TNA (s přepočtem LNA na
TNA)
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje byl pro volnoběh použit předpoklad : 1
minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném
pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund na jeden pohyb lze sumarizovat
následující sumu emisí při použití specifikovaných emisních faktorů:
úsek

NOx
g/m/s

OC-A CENTRUM

0.0032217

kg/km/den

Benzen
t/km/rok

0.1855683 0.0668046

g/m/s
4.758E-05
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kg/km/den

CO
t/km/rok

g/m/s

0.0027407 0.0009867 0.0121868

kg/km/den

t/km/rok

0.7019576 0.2527047

OBCHODNÍ CENTRUM A – CENTRUM
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Liniové zdroje znečištění ovzduší

Posuzovaný záměr představuje v rozhodující míře prodej nepotravinářského zboží.
Dle oznamovatele je tedy předpoklad, že obchodní centrum budou z významné části
navštěvovat kupující okolních obchodních center, kteří do území přijíždějí za nákupy.
Proto je z hlediska absolutního příspěvku dopravy pouze návštěvníků, kteří přijedou
pouze cíleně do posuzovaných obchodů uvažováno s 60% navýšením dopravy na
komunikačním systému, přičemž je uvažováno s následujícím směrovým rozdělením
dopravy po výjezdu na komunikaci Cihlářská: 60% směr Královéhradecká, 40% směr
Letohradská. Na kruhovém objezdu je potom předpokládáno rozdělení dopravy
následovně: směr Letohrad 40%, směr centrum 50%, Popradská 10%. Na komunikaci
Královéhradecká je uvažováno s 50% rozdělení dopravy do obou směrů.
Zásobování je uvažováno ze 70% ve směru od Královéhradecké a z 30 % od
Letohradské s rozdělením na kruhovém objezdu 50% do centra a ve směru na
Letohrad.
Ve výpočtu je tak uvažováno s následujícími pohyby
úsek 1: Cihlářská směr Královéhradecká: 780 OA, 18 TNA
úsek 2: Královéhradecká (profil 5-0781): 390 OA, 9 TNA
úsek 3: Královéhradecká (profil 5-3821): 390 OA, 9 TNA
úsek 4: Cihlářská směr Letohradská:
520 OA, 8 TNA
úsek 5: Letohradská směr Letohrad:
208 OA, 4 TNA
úsek 6: Letohradská směr centrum:
260 OA, 4 TNA
úsek 7: Popradská:
52 OA, 0 TNA
Intenzitám dopravy uvedeným v předcházejícím přehledu odpovídají následující
bilance emisí dle jednotlivých řešených úseků při zvolených emisních faktorech a
zadaných rychlostech na komunikacích:
úsek
1
2
3
4
5
6
7

g/m/s
4.28E-06
2.14E-06
2.14E-06
2.589E-06
1.088E-06
1.295E-06
2.061E-07

NOx
kg/km/den
0.154065
0.0770325
0.0770325
0.093208
0.0391836
0.046604
0.0074204

t/km/rok
0.0562337
0.0281169
0.0281169
0.0340209
0.014302
0.0170105
0.0027084

g/m/s
5.735E-08
2.868E-08
2.868E-08
3.704E-08
1.506E-08
1.852E-08
3.467E-09

Benzen
kg/km/den
0.0020646
0.0010323
0.0010323
0.0013336
0.000542
0.0006668
0.0001248

Vstupní podklady pro Variantu výsledný stav
Bodové zdroje znečištění ovzduší

OC Penny Market
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
NOx
CO

Spotřeba zemního plynu – 50 000 m3/rok
ø komína – 250 mm
Výška komína – 8 m
FPD zdroje (hod/rok) – 4320
Emise z energetických zdrojů:
emise (kg/rok)
80.0
16.0
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t/km/rok
0.0007536
0.0003768
0.0003768
0.0004868
0.0001978
0.0002434
4.555E-05

CO
g/m/s
kg/km/den
1.515E-05 0.5454432
7.576E-06 0.2727216
7.576E-06 0.2727216
9.582E-06 0.3449632
3.937E-06 0.1417184
4.791E-06 0.1724816
8.545E-07 0.0307632

t/km/rok
0.1990868
0.0995434
0.0995434
0.1259116
0.0517272
0.0629558
0.0112286

OBCHODNÍ CENTRUM A – CENTRUM
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

OC Discount Plus
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Spotřeba zemního plynu – 55 000 m3/rok
ø komína – 250 mm
Výška komína – 8 m
FPD zdroje (hod/rok) – 4320
Emise z energetických zdrojů:

NOx
CO

emise (kg/rok)
88.0
17.6

OC LIDL
Ø Jmenovitý výkon
: 110,0 kW
Ø Palivo
: zemní plyn
Ø Maximální potřeba ZP za hodinu
: 13,6 m3. h-1
Ø Maximální potřeba ZP za den : 250,00 m3. den-1
Ø Maximální potřeba ZP za rok : 20540,00 m3. rok-1
Parametr
Teplota spalin
Množství spalin
Fond provozní doby zdroje
Ekvivalentní průřez komína
Stavební výška komína

Jednotky
0
C
kg/hod
hod/rok
2
m
m

0

0

Max 124 C, min 115 C
Max 170 kg/h, průměr 149 kg/h
2 000
0,03 (d = 200 mm)
8

Ø Emise z energetických zdrojů:
NOx
CO

emise (kg/rok)
32,864
6,573

OC TESCO
Vytápění administrativní části objektu je navrženo jako teplovodní s nuceným oběhem
o teplotním spádu 75/550 C.
Ø Typ kotle – HOVAL UNO 3
Ø Typ hořáku – Wieshaupt WG 30 N/1 – C ZM LN
Ø Jmenovitý výkon – 280 kW
Ø Spotřeba zemního plynu – 75 000 m3/rok
Ø Teplota spalin – 100/131 0C
Ø Objemový tok spalin – 533/680 kg/hod
Ø Účinnost – 91 – 93 %
Ø ø komína – 350 mm
Ø Výška komína – 8 m
Ø FPD zdroje (hod/rok) – 4320
Ø Emise z energetických zdrojů:
NOx
CO

emise (kg/rok)
144,0
24,0

Ø Nástřešní jednotky Trane YKD500L
Jedná se o 2 jednotky, každá o výkonu 77 kW, se spotřebou 10 m3/hod, 10 000
m3/rok za rok. Každá jednotka má svoje vyústění na střeše objektu ve výšce 7,8 m o
průměru 10 cm. Fond provozní doby odpovídá provozní době objektu – 5840 hod/rok.
Emise z energetických zdrojů:
NOx
CO

emise (kg/rok)
16,0
0,27
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OC STOP SHOP
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Spotřeba zemního plynu – 81 345 m3/rok
ø komína – 250 mm
Výška komína – 8 m
FPD zdroje (hod/rok) – 4320
Emise z energetických zdrojů:
emise (kg/rok)
156.1824
26.0304

NOx
CO

OC – A CENTRUM
Jako zdroj tepla pro vytápění je navržena nová plynová kotelna vybavená
kondenzačním kotlem HOVAL UltraGas 800D o jmenovitém výkonu při teplotě
topné vody 80 / 60 °C 89 - 728 kW. Odvod spalin od plynového kotle bude zaústěn
do nerezového třísložkového komína DN 350 teplotní třídy min. T 120 vysokého cca
10 m.
Spotřeba zemního plynu – 135 000 m3/rok
Ø
Ø
Ø
Ø
NOx
CO

ø komína – 250 mm
Výška komína – 10 m
FPD zdroje (hod/rok) – 4320
Emise z energetických zdrojů:
emise (kg/rok)
259,2
43,2

Plošné zdroje znečištění ovzduší

Plošné zdroje znečištění v této variantě představují parkoviště všech uvažovaných
obchodních center:
Prodejna LIDL:
192 pohybů OA v provozní době prodejny, 6 pohybů TNA
Prodejna Penny Market:
456 pohybů OA v provozní době prodejny, 10 pohybů TNA
Prodejna Dicsount Plus:
330 pohybů OA v provozní době prodejny, 8 pohybů TNA
OC TESCO:
1096 pohybů OA v provozní době prodejny, 24 pohybů TNA
OC STOP. SHOP:
600 pohybů OA v provozní době prodejny, 8 pohybů TNA (s přepočtem LNA na TNA)
OC – A CENTRUM:
2 168 pohybů OA v provozní době prodejny, 26 pohybů TNA (s přepočtem LNA na
TNA)
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje byl pro volnoběh použit předpoklad : 1
minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném
pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund na jeden pohyb lze sumarizovat
následující sumu emisí při použití specifikovaných emisních faktorů:
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úsek

NOx
g/m/s

Benzen

kg/km/den

t/km/rok

CO

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

g/m/s

LIDL

0.0003616

0.0208257 0.0074973

4.557E-06

0.0002625

0.0000945

0.001229

kg/km/den

t/km/rok

0.0707928 0.0254854

Penny

0.0007711

0.0444131 0.0159887

1.043E-05

0.0006007

0.0002163 0.0027468

Discount

0.0005737

0.0330475 0.0118971

7.618E-06

0.0004388

0.000158 0.0020187

0.1582168

0.1162796 0.0418607

0.056958

0.1067056

TESCO

0.0018525

0.038414

2.506E-05

0.0014436

0.0005197 0.0066006

0.3801936 0.1368697

OC STOP SHOP

0.0009082

0.052312 0.0188323

1.324E-05

0.0007628

0.0002746 0.0034053

0.1961456 0.0706124

OC-A CENTRUM

0.0032217

0.1855683 0.0668046

4.758E-05

0.0027407

0.0009867 0.0121868

0.7019576 0.2527047

Liniové zdroje znečištění ovzduší

Liniové zdroje znečištění ovzduší jsou představovány konečnou očekávanou
dopravou na komunikačním systému navýšenou o vyvolanou dopravu související
s posuzovanými záměrem.
Pro provedení bilancí pro výpočet rozptylové studie byl dopočet o celoroční průměrnou
noční intenzitu dopravy daných vozidel na úsecích 1 až 11 použit postup dle Novely
metodiky výpočtu hluku silniční dopravy (Planeta, 2005, ročník XII, č.2/2005)
úsek 1: Cihlářská směr Královéhradecká:
úsek 2: Královéhradecká (profil 5-0781):
úsek 3: Královéhradecká (profil 5-3821):
úsek 4: Cihlářská směr Letohradská:
úsek 5: Letohradská směr Letohrad:
úsek 6: Letohradská směr centrum:
úsek 7: Popradská:

6 917OA,
483 TNA
9 136 OA, 1 522 TNA
11 040 OA, 1 562 TNA
6 527 OA, 473 TNA
7 858 OA, 624 TNA
6 873 OA, 157 TNA
3 237 OA,
99 TNA

Intenzitám dopravy uvedeným v předcházejícím přehledu odpovídají následující
bilance emisí dle jednotlivých řešených úseků při zvolených emisních faktorech a
zadaných rychlostech na komunikacích:
úsek

NOx
g/m/s

1
2
3
4
5
6
7

kg/km/den

Benzen
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

CO
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

5.929E-05

2.1344224

0.7790642

6.047E-07

0.0217689

0.0079456

0.0001763

6.3459684

2.3162785

0.0001366

4.9192182

1.7955146

1.061E-06

0.0382118

0.0139473

0.0003474

12.507118

4.5650982

0.0001468

5.285939

1.9293677

1.2E-06

0.0432094

0.0157714

0.0003839

13.820181

5.044366

5.708E-05

2.0550144

0.7500803

5.757E-07

0.0207259

0.007565

0.0001686

6.0685804

2.2150318

7.232E-05

2.6036486

0.9503317

7.093E-07

0.025536

0.0093206

0.00021

7.5606264

2.7596286

3.76E-05

1.3537306

0.4941117

5.049E-07

0.0181751

0.0066339

0.0001333

4.7986916

1.7515224

1.936E-05

0.6970944

0.2544395

2.452E-07

0.0088281

0.0032223

6.603E-05

2.3769828

0.8675987
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Imisní limity
Pokud bereme v úvahu příslušné Nařízení vlády k zákonu o ovzduší ve vztahu
k vyhodnocovaným škodlivinám, potom dle tohoto NV č. 597/2006 Sb. je nezbytné
respektovat dále uvedené imisní limity:

146

OBCHODNÍ CENTRUM A – CENTRUM
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Metodika výpočtu
Použitá větrná růžice
Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3
rychlosti větru zpracovaný ČHMÚ (originál růžice je dostupný u zpracovatele
oznámení). Základní parametry této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a
v grafu generované programem SYMOS97’ verze 2006:
Grafická prezentace větrné růžice
STABILITNÍ RŮŽICE

RYCHLOSTNÍ RŮŽICE
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Metodika výpočtu

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

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

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

Průměrná doba setrvání v atmosféře
20 h
6 dní
2 roky

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

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

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

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

Název
superstabilní
stabilní

III.

izotermní

IV.
V.

normální
konvektivní

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

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

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

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

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

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

vzdálenost 1 km
I
II
III
IV
V

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

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

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

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

pro Ch ≤ 160 µg/m3
pro Ch > 160 µg/m3

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

pro Ch ≤ 350 µg/m3
pro Ch > 350 µg/m3

Pro PM10:

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

Polutant
NO2
CO
benzen

Hodnocená charakteristika
Aritmetický průměr /1 rok
Aritmetický průměr / 1 h
Maximální denní klouzavý aritmetický průměr/8 hod
Aritmetický průměr /1 rok

Veškeré příspěvky k imisní zátěži sledovaných škodlivin jsou v následujících tabulkách
uvedeny v µg.m-3.
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Varianta 1 - stávající a povolený stav
Příspěvky k imisní zátěži NO2 – aritmetický průměr 1 rok
Body výpočtové sítě 1 - 1681
minimum
0,554516

maximum
4,394947

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2006
minimum
0,751333
bod
2001
2002
2003
2004
2005
2006

maximum
1,753055
popis
Kociánova 1183, 1184
Kociánova 917
Na Výsluní 288
Špindlerova 115, 1152
Letohradská č.p. 1356, 1357
U hřiště 1281

hodnota
1,743038
1,753055
1,422487
1,412470
1,192091
0,751333
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Příspěvky k imisní zátěži NO2 – Aritmetický průměr 1 hod
Body výpočtové sítě 1 - 1681
minimum
2,796577

maximum
38,386950

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2006
minimum
3,236452
bod
2001
2002
2003
2004
2005
2006

maximum
10,939420
popis
Kociánova 1183, 1184
Kociánova 917
Na Výsluní 288
Špindlerova 115, 1152
Letohradská č.p. 1356, 1357
U hřiště 1281

hodnota
10,862390
10,939420
8,397441
8,320411
6,625758
3,236452
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Příspěvky k imisní zátěži CO – Maximální denní klouzavý aritmetický průměr/8 hod

Body výpočtové sítě 1 - 1681
minimum
158,139750

maximum
2170,690640

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2006
minimum
183,013656
bod
2001
2002
2003
2004
2005
2006

maximum
618,598150
popis
Kociánova 1183, 1184
Kociánova 917
Na Výsluní 288
Špindlerova 115, 1152
Letohradská č.p. 1356, 1357
U hřiště 1281

hodnota
614,242305
618,598150
474,855267
470,499422
374,670833
183,013656
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Příspěvky k imisní zátěži benzenu – Aritmetický průměr 1 rok
Body výpočtové sítě 1 - 1681
minimum
0,026898

maximum
0,327517

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2006
minimum
0,045400
bod
2001
2002
2003
2004
2005
2006

maximum
0,141206
popis
Kociánova 1183, 1184
Kociánova 917
Na Výsluní 288
Špindlerova 115, 1152
Letohradská č.p. 1356, 1357
U hřiště 1281

hodnota
0,140248
0,141206
0,109590
0,108632
0,087555
0,045400
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Varianta 2 – samotný příspěvek záměru
Příspěvky k imisní zátěži NO2 – aritmetický průměr 1 rok
Body výpočtové sítě 1 - 1681
minimum
0,000960

maximum
0,062559

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2006
minimum
0,002470
bod
2001
2002
2003
2004
2005
2006

maximum
0,023228
popis
Kociánova 1183, 1184
Kociánova 917
Na Výsluní 288
Špindlerova 115, 1152
Letohradská č.p. 1356, 1357
U hřiště 1281

hodnota
0,023020
0,023228
0,016378
0,016170
0,011604
0,002470
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Příspěvky k imisní zátěži NO2 – Aritmetický průměr 1 hod
Body výpočtové sítě 1 - 1681
minimum
0,048347

maximum
0,345585

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2006
minimum
0,070705
bod
2001
2002
2003
2004
2005
2006

maximum
0,231174
popis
Kociánova 1183, 1184
Kociánova 917
Na Výsluní 288
Špindlerova 115, 1152
Letohradská č.p. 1356, 1357
U hřiště 1281

hodnota
0,229569
0,231174
0,178219
0,176615
0,141311
0,070705
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Příspěvky k imisní zátěži CO – Maximální denní klouzavý aritmetický průměr/8 hod

Body výpočtové sítě 1 - 1681
minimum
2,733870

maximum
19,542016

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2006
minimum
3,998197
bod
2001
2002
2003
2004
2005
2006

maximum
13,072335
popis
Kociánova 1183, 1184
Kociánova 917
Na Výsluní 288
Špindlerova 115, 1152
Letohradská č.p. 1356, 1357
U hřiště 1281

hodnota
12,981594
13,072335
10,077869
9,987128
7,990818
3,998197
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Příspěvky k imisní zátěži benzenu – Aritmetický průměr 1 rok
Body výpočtové sítě 1 - 1681
minimum
0,000084

maximum
0,007945

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2006
minimum
0,000256
bod
2001
2002
2003
2004
2005
2006

maximum
0,002913
popis
Kociánova 1183, 1184
Kociánova 917
Na Výsluní 288
Špindlerova 115, 1152
Letohradská č.p. 1356, 1357
U hřiště 1281

hodnota
0,002886
0,002913
0,002036
0,002010
0,001425
0,000256
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Varianta 3 - výsledný stav
Příspěvky k imisní zátěži NO2 – aritmetický průměr 1 rok
Body výpočtové sítě 1 - 1681
minimum
0,555399

maximum
4,452502

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2006
minimum
0,753606
bod
2001
2002
2003
2004
2005
2006

maximum
1,774425
popis
Kociánova 1183, 1184
Kociánova 917
Na Výsluní 288
Špindlerova 115, 1152
Letohradská č.p. 1356, 1357
U hřiště 1281

hodnota
1,764217
1,774425
1,437555
1,427347
1,202766
0,753606
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Příspěvky k imisní zátěži NO2 – Aritmetický průměr 1 hod
Body výpočtové sítě 1 - 1681
minimum
2,841056

maximum
38,704889

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2006
minimum
3,301501
bod
2001
2002
2003
2004
2005
2006

maximum
11,152101
popis
Kociánova 1183, 1184
Kociánova 917
Na Výsluní 288
Špindlerova 115, 1152
Letohradská č.p. 1356, 1357
U hřiště 1281

hodnota
11,073595
11,152101
8,561403
8,482897
6,755765
3,301501
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Příspěvky k imisní zátěži CO – Maximální denní klouzavý aritmetický průměr/8 hod

Body výpočtové sítě 1 - 1681
minimum
160,654910

maximum
2188,669295

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2006
minimum
186,691997
bod
2001
2002
2003
2004
2005
2006

maximum
630,624698
popis
Kociánova 1183, 1184
Kociánova 917
Na Výsluní 288
Špindlerova 115, 1152
Letohradská č.p. 1356, 1357
U hřiště 1281

hodnota
626,185371
630,624698
484,126907
479,687580
382,022385
186,691997
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Příspěvky k imisní zátěži benzenu – Aritmetický průměr 1 rok
Body výpočtové sítě 1 - 1681
minimum
0,026975

maximum
0,334827

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2006
minimum
0,045635
bod
2001
2002
2003
2004
2005
2006

maximum
0,143886
popis
Kociánova 1183, 1184
Kociánova 917
Na Výsluní 288
Špindlerova 115, 1152
Letohradská č.p. 1356, 1357
U hřiště 1281

hodnota
0,142903
0,143886
0,111463
0,110481
0,088865
0,045635
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Závěr
Výpočet pro dále uvedené uvažované varianty byl proveden ve výpočtové čtvercové
síti o kroku 25m, která představuje celkem 1681 výpočtových bodů v síti (číslo 1 –
1681). Výpočtová síť a výpočtové body jsou zřejmé z tabulkového a mapového
podkladu, který je součástí předložené rozptylové studie. Kromě výpočtové sítě je
vyhodnocení provedeno i pro body mimo výpočtovou síť, které jsou představovány
objekty nejbližší obytné zástavby. Tyto body mimo výpočtovou síť jsou označeny jako
2001 a 2006.
Ve výpočtu z liniových zdrojů emisí byly použity pro vyhodnocení příspěvků z dopravy
emisní faktory pro rok 2006 dle programu MEFA v. 06 (Mobilní Emisní Faktory, verze
2006). Tento program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů pro všechny
základní kategorie vozidel různých emisních úrovní. Tento program byl vytvořen
v rámci řešení projektu MŽP VaV/740/3/00. Použité výpočetní vztahy vycházejí
z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této problematice.
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 verze 2006 je programový systém pro
modelování znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající
legislativou v oblasti ochrany ovzduší. V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny
výsledky výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší
a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek (µg.m-3) :
varianta

škodlivina
NO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
NO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m -3)
Stávající a
CO – klouzavý průměr 8 hod (µg.m -3)
povolený
stav
Benzen aritmetický průměr 1 rok (µg.m -3)
NO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
NO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m -3)
CO – klouzavý průměr 8 hod (µg.m -3)
Samotné
příspěvky
Benzen aritmetický průměr 1 rok (µg.m -3)
NO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3
NO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m )
-3
CO – klouzavý průměr 8 hod (µg.m )
Výsledný stav Benzen aritmetický průměr 1 rok (µg.m -3)

Body výpočtové sítě
minimální maximální
hodnota
hodnota
0,554516
2,796577
158,139750
0,026898
0,000960
0,048347
2,733870
0,000084
0,555399
2,841056
160,654910
0,026975

4,394947
38,386950
2170,690640
0,327517
0,062559
0,345585
19,542016
0,007945
4,452502
38,704889
2188,669295
0,334827

Body mimo síť
minimální maximální
hodnota
hodnota
0,751333
3,236452
183,013656
0,045400
0,002470
0,070705
3,998197
0,000256
0,753606
3,301501
186,691997
0,045635

1,753055
10,939420
618,598150
0,141206
0,023228
0,231174
13,072335
0,002913
1,774425
11,152101
630,624698
0,143886

Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický
průměr ve vztahu k ochraně zdraví hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu
k hodinovému aritmetickému průměru.
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM
nesignalizuje překračování imisních limitů v zájmovém území.
Stávající bodové, plošné a liniové zdroje existujících a povolených záměrů přispívají
k imisní zátěži NO2 ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru koncentrací do 4,39
µg.m-3 u bodů ve výpočtové síti a do 1,75 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Z hlediska příspěvků k hodinovému aritmetickému průměru je potom u bodů ve
výpočtové síti dosahováno příspěvků do 38,39 µg.m-3 a do 10,94 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť.

179

OBCHODNÍ CENTRUM A – CENTRUM
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Posuzovaný záměr potom přispívá k imisní zátěži NO2 ve vztahu k ročnímu
aritmetickému průměru koncentrací 0,07 µg.m-3 u bodů ve výpočtové síti a do 0,03
µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Z hlediska příspěvků k hodinovému aritmetickému průměru je potom u bodů ve
výpočtové síti dosahováno příspěvků do 0,35 µg.m-3 a do 0,24 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť.
Výsledná situace po realizaci záměru potom bude znamenat příspěvek k imisní zátěži
NO2 ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru do 4,46 µg.m-3 u bodů ve výpočtové
síti a do 1,78 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Z hlediska příspěvků k hodinovému aritmetickému průměru potom bude u bodů ve
výpočtové síti dosahováno příspěvků do 38,71 µg.m-3 a do 11,16 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť.
Při zohlednění stávajícího pozadí by příspěvky posuzovaného záměru neměly
znamenat ovlivnění imisního limitu, ve vztahu ke zdraví obyvatelstva lze příspěvky
k ročnímu aritmetickému průměru označit za nízké.
Z výpočtů ve výsledném stavu dále vyplývá, že ani ve výsledném stavu by při
zohlednění stávajícího pozadí by nemělo docházet k překročení imisních limitů pro
tuto škodlivinu.
Vyhodnocení příspěvků CO k imisní zátěži zájmového území

Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního
limitu z hlediska maximálního denního klouzavého aritmetického průměru/8 hod
10 000 µg.m-3.
Imisní pozadí dle nejbližší stanice AIM se pohybuje do 2660 µg.m-3.
Ve všech řešených variantách se příspěvky k imisní zátěži pohybují od 2171 µg.m-3
(Varianta 1) do 2189 µg.m-3 (Varianta 3), což se pohybuje kolem 20% hodnoty
imisního limitu. Přitom samotné příspěvky záměru lze označit za zcela zanedbatelné,
pohybující se do 20 µg.m-3, které nemohou v žádném případě ovlivnit platný imisní
limit pro CO.
Veškeré řešené varianty by tak neměly v žádném případě znamenat překročení
imisního limitu pro uvedenou škodlivinu.
Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěži zájmového území

Stávající platnou legislativou je stanovena hodnota ročního aritmetického průměru 5
µg.m-3.
Nejbližší stanice AIM nesignalizuje překročení tohoto imisního limitu.
Stávající doprava na nejbližším komunikačním systému přispívá k imisní zátěži
benzenu ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru koncentrací 0,32 µg.m-3 u bodů
ve výpočtové síti a do 0,141 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Příspěvek posuzovaného záměru potom přispívá k imisní zátěži benzenu ve vztahu
k ročnímu aritmetickému průměru koncentrací 0,008 µg.m-3 u bodů ve výpočtové síti a
do 0,003 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.

180

OBCHODNÍ CENTRUM A – CENTRUM
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Výsledná situace po realizaci záměru potom bude znamenat příspěvek k imisní zátěži
benzenu ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru do 0,33 µg.m-3 u bodů ve
výpočtové síti a do 0,144 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Při zohlednění stávajícího pozadí by příspěvky posuzovaného záměru neměly
znamenat ovlivnění imisního limitu.
Celkově na základě vyhodnocení všech příspěvků posuzovaného záměru k imisní
zátěži lze z hlediska vlivů na ovzduší záměr považovat za akceptovatelný, příspěvky
frakce PM10 ke stávajícímu pozadí z hlediska ročního aritmetického průměru se
pohybují v setinách mikrogramů v m3, takže lze předpokládat, že stávající poměrně
vysoké pozadí této frakce prachu nebude výrazněji ovlivněno.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na charakter odvodnění oblasti a na vodní toky

Následující výpočet ročního množství srážkových vod vychází z údajů projektanta o
velikosti zastavěných, zpevněných a nezpevněných ploch v areálu a z ročního úhrnu
srážek ve výši 715 mm/rok.
Tab.: Bilance ročního množství srážkových vod – stávající stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
0
0
29 297
29 297

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

3

Qr [m /rok]
0
0
2095
2095

Tab.: Bilance ročního množství srážkových vod - výhledový stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
9.204
12.025
8.068
29 297

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

3

Qr [m /rok]
5923
6019
579
12 521

Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje hodnotu přívalového
deště ve výši 143 l/s.ha po dobu 15 minut.
Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů – stávající stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
0
0
29 297
29 297

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

Q (l/s)
0
0
41,89

3

Qr [m /15 minut]
0
0
37,70
37,70

Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů – výhledový stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
9.204
12.025
8.068
29 297

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

Q (l/s)
118,45
120,37
11,54

3

Qr [m /15 minut]
106,61
108,34
10,39
225,34

Pro neproblematické odvádění srážkových vod z nově vznikajících zastavěných a
zpevněných ploch bude nezbytné vybudování retence odpovídající vznikajícímu
objemu přívalových srážkových vod ze zpevněných a zastavěných ploch o celkovém
objemu 215 m3.
Při realizaci uvažované retence lze vlivy na odvodnění oblasti a na vodní toky označit
za malé a málo významné.
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Vlivy na jakost vod
Vlivy na jakost podzemních vod

Obecně lze za hlavní rizika zhoršení jakosti podzemní vody při stávajícím provozu i po
provedené rekonstrukci považovat případné havárie.
Za havárii jsou podle paragrafu 40 zákona 254/2001Sb. (vodní zákon) považovány
případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo
podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě
radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení
jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené
akumulace podzemních vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. V tomto
zákoně jsou stanoveny také povinnosti původce havárie při vzniku havarijního stavu a
s tím související nápravná opatření.
Doporučení eliminující riziko kontaminace podzemních vod jsou v zásadě shodná
s doporučeními týkajícími se ochrany povrchových vod, a proto jsou formulována
v další části předkládaného oznámení.
Vlivy na jakost povrchových vod

Etapa výstavby
Potenciální riziko kontaminace z hlediska vlastního hodnoceného záměru může nastat
v etapě výstavby. V daném kontextu je nutno upozornit na přítomnost malých vodních
ploch ve sníženině pod svahem náspu v západní části zájmového území výstavby,
představující část vyvýšeného dna bývalé cihelny. V tomto prostoru může docházet při
řešení nivelety pro plochu výstavby obchodního centra k únikům vodám nebezpečných
látek z pohonných ústrojí nebo mazacích ústrojí stavební techniky a dopravních
prostředků. Pro eliminaci tohoto rizika jsou v doporučeních této dokumentace v etapě
výstavby navržena následující opatření:
•

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

•

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

•

v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty
vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště

•

v rámci další projektové dokumentace zabezpečit, že nedojde k zahloubení nivelety základů
stavby objektů obchodního centra k úrovni nivelety periodických tůní; východní okraj
staveniště řešit tak, aby nemohl být zasažen západní svah bývalé těžební jámy západně od
plochy s periodickými vodami a rákosinou

Etapa provozu
Splaškové vody
Splaškové vody budou napojeny na městskou kanalizaci. V rámci předloženého
záměru nebudou produkovány vody s obsahem tukových látek. Vypouštěné odpadní
splaškové vody budou splňovat požadované limity dané kanalizačním řadem.
Množství odpadních vod z budoucího provozu prodejny lze označit za malé a
nevýznamné.
Srážkové vody
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Srážkové vody z komunikací budou podchyceny do dešťové kanalizace a vyčištěny na
požadované zbytkové znečištění v odlučovači ropných látek a dále odváděny přes
retenci do kanalizace. Čisté srážkové vody ze zastavěných ploch budou přes retenci
odváděny přímo do kanalizace.
Z hlediska minimalizace rizika ovlivnění jakosti povrchových a podzemních vod v rámci
provozu lze formulovat předkládanou dokumentací následující doporučení:
•

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

•

součástí další projektové přípravy bude návrh retence pro zachycené srážkové vody ze
zpevněných a zastavěných ploch, který bude respektovat posouzení možnosti zasakování
čistých srážkových vod ze střech v rámci řešeného záměru

•

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

•

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

•

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

•

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

Z hlediska navržené koncepce likvidace odpadních vod a navrženého řešení ochrany
vod lze konstatovat, že posuzovaný záměr nebude představovat ovlivnění kvality
povrchových a podzemních vod v etapě výstavby i provozu při respektování
doporučení uvedených touto dokumentací. Z hlediska velikosti vlivu lze označit tento
vliv za malý, z hlediska významnosti za nevýznamný až málo významný.
Obecná ochrana povrchových a podzemních vod

Provoz posuzovaného záměru nepředstavuje významnější nebezpečí pro kvalitu
povrchových a podzemních vod. Pohyb nákladních automobilů je pouze po
zpevněných komunikacích. Pokud by došlo k havarijnímu úniku pohonných hmot z
těchto vozidel, lze tuto havárii řešit vhodným způsobem přímo na zpevněné ploše.
Z hlediska minimalizace negativních vlivů provozu na vodu je překládaným
oznámením doporučeno následující opatření:
•

provozovatel předloží ke kolaudaci stavby schválený „Plán opatření pro případ havárie a
zhoršení jakosti vod“

Při respektování výše uvedených opatření lze konstatovat, že provoz nebude
představovat významnější riziko ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod.

D.I.5. Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy
Trvalý a dočasný zábor ZPF

Z hlediska záboru pozemků ve vztahu k posuzovanému záměru je patrné, že
z celkového nároku na plochy v rozsahu 29 297 m2 připadá na zábor ZPF 1 913 m2,
což představuje 6,53% z celkových nároků na plochu obchodního centra. Uvedený
pozemek je náleží do BPEJ 74 410.
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Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo
provedeno v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne
1.10.1996 čj. 00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k 1.1.1997. Tento Metodický pokyn v
článku III Odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 zákona) stanovuje:
1)

2)

Při posuzování žádosti o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přihlíží orgán ochrany ZPF k
zásadám jeho ochrany podle § 4 zákona a k tomu, zda požadované odnětí je na ploše
určené schválenou dokumentací.
Pokud se zemědělská půda požadovaná k odnětí nalézá mimo plochu uvedenou v
odstavci 1, orgán ochrany ZPF postupuje podle článku II a souhlas § 9 odstavec 6 zákona
vydá zejména:

a) pro stavbu veřejně prospěšnou (kromě staveb liniových),
b) v zájmu ochrany základních složek životního prostředí,
c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostředně navazujícím na plochy
určené k nezemědělskému využití schválenou dokumentací nebo navazující na stávající zástavbu a to
do velikosti maximálně 1 200 m2,
d) na plochách bezprostředně navazujících na stávající zástavbu v těch sídlech, kde není uvažováno s
pořízením dokumentace,
e) tam, kde byl již udělen souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zákona.

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

Dle uvedené BPEJ 74 410 se jedná o zábor zemědělské půdy v třídě ochrany II, tedy
se jedná o půdu, která má v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou
produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdu
vysoce chráněnou, jen podmíněně odnímatelnou a s ohledem na územní plánování
také jen podmíněně zastavitelnou Z charakteru pozemku jakož i fotodokumentace
uvedené v úvodní části předkládaného oznámení je zjevné, že se sice jedná o třídu
ochrany II., avšak v uvedeném případě se jedná o výrazně antropogenně pozměněné
území. Pro další projektovou přípravu jsou formulována následující doporučení:
•

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

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

Vlivy v důsledku ukládání odpadů

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Realizace záměru není spojena s výraznější změnou místní topografie (jak je patrné
z další části oznámení) a nemá při navrhovaném technickém řešení vliv na stabilitu a
erozi půdy.
Vlivy na chráněné části přírody

V území ovlivněném posuzovanou stavbou se nenachází žádné zvláště chráněné
území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění. S ohledem na polohu zvláště chráněných území přírody vzhledem k poloze a
rozsahu vlastního zájmového území pro řešení výstavby obchodního centra tato
interakce nenastane.
Trvalý a dočasný zábor PUPFL

Předkládaný záměr negeneruje žádné trvalé nebo dočasné nároky na PUPFL. Dle
podkladů oznamovatele záměr nebude realizován v ochranném pásmu lesa.
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D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Záměr nepředstavuje vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje. Jak je patrné
z popisné části, záměr je v kontaktu s vytěženou plochou cihlářské suroviny.
Z předběžného geotechnického průzkumu vyplývá, že uvažované rozšíření je
z inženýrsko-geologického hlediska realizovatelné.

D.I.7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Zájmové území představuje mozaiku neudržovaných ploch vysokostébelných
ruderálních lad (centrální a jižní až JZ část zájmového území výstavby) na
antropogenně podmíněných plochách a mozaiku neudržovaných ploch s mladšími
nálety dřevin a s místními zvodnělými depresemi ve východní části zájmového území.
Podél jižní strany se nachází krajinotvorně, funkčně i esteticky významná liniová až
pásová kulisa dřevin podél Cihlářské ulice a v JZ části fragment přírodě bližší louky.
Východně v bezprostředním kontextu se zájmovým územím výstavby je lokalizován
zoologicky cenná enkláva terénní deprese dna bývalé cihelny s periodickými vodami,
rákosinami i hlubšími tůněmi. Z této obecné charakteristiky může vycházet hodnocení
vlivů na biotu.
Vlivy na prvky dřevin rostoucích mimo les

Navrhovaný areál představuje poměrně významné nároky na zásahy do mimolesních
porostů dřevin, poněvadž likviduje většinu náletových porostů severně od oblouku
Cihlářské ulice směrem ke dnu bývalé těžební jámy bývalé cihelny, východně od
skládky zemin a stavebních sutí. Lze dokladovat především následující interakce
o

Zásah do pásu jehličnanů (smrk omorika, modřín, douglaska), tvořících vegetační
doprovod nové trasy Cihlářské ulice. Podle podkladů oznamovatele se
předpokládaný zásah týká cca prvních desítek stromů. V daném kontextu je nutno
tento vliv hodnotit jako nepříznivý až velmi nepříznivý, významný, poněvadž
znamená výrazná zásah do esteticky i funkčně nezastupitelného porostu dřevin
v dotčeném území, s potlačením rozhodující složky přírodní charakteristiky
řešeného krajinného prostoru jako doposud jedné z mála větších nezastavěných
enkláv uvnitř města, synergicky s již provedenými zásahy při řešení hypermarketu
TESCO

o

Dotčeny jsou i dvě velmi hodnotné lípy srdčité ve společenské hodnotě přes 3 mil.
Kč (viz kapitola ohledně popisů porostů dřevin v části C.2). Potenciální odkácení
obou lip u božích muk s vročením 1855 představuje nepříznivý, velmi významný,
nekompenzovatelný vliv záměru, takže je nezbytné logistiku záměru upravit tak,
aby oba stromy mohly být zachovány.

o

Další interakcí je zásah do kompaktních náletových porostů v terénní depresi ve
východní části bývalého dna cihelny pod západním svahem navážky, lze
předpokládat odstranění vyšších desítek náletových jedinců vrb a bříz s příměsí
jasanu a odstranění vyšších stovek až prvních tisíců m2 kompaktních náletových
porostů. Vliv nepříznivý, s ohledem na sukcesní charakter porostů a jeho
pionýrskou druhovou skladbu s nižší mírou významnosti. Důležitou okolností je
omezení zásahu mimo vlastní půdorys navrženého areálu obchodního centra
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o

Předpokládané zásahy do pomístných náletů na ploše ruderálních lad mimo
kompaktnější porosty je možno pokládat en za mírně nepříznivá a nevýznamný.

Kácení dřevin je nutno kompenzovat náhradními výsadbami v rámci komplexních
sadových úprav navrhovaného areálu. V daném kontextu je dále nutno konstatovat
potřebu prověření možnosti zachování obou lip u božích muk a minimalizaci zásahu
do prorostu výsadeb podél Cihlářské ulice. Pro další projektovou přípravu jsou
formulována následující doporučení:
•

v dalším stupni projektové dokumentace prověřit zachování obou lip srdčitých u božích
muk s vročením 1855 a poloze těchto stromů přizpůsobit logistiku areálu

•

v dalším stupni projektové dokumentace prověřit minimalizaci zásahu do doprovodného
porostu Cihlářské ulice i za cenu redukce počtu parkovacích míst v JZ části zájmového
území

•

minimalizovat odůvodněné kácení náletových porostů dřevin pod svahem navážky jen na
území, dané půdorysem areálu a tím indukovaného rozsahu navážek

•

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

•

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

•

zajistit komplexní náhradní výsadbu formou komplexních sadových úprav s preferencí
alejových stromů druhové skladby lípa, dub, javor, habr s tím, že budou použity
zapěstovaní jedinci alejového charakteru a kvality s minimálním obvodem kmene
v kategorii 14/16 cm

Vlivy na floru

Jak dokládají výsledky botanického průzkumu, záměr neznamená ohrožení
reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných nebo regionálně
významných druhů rostlin. Realizací posuzovaného záměru dojde k trvalé změně
habitatu prostředí tím, že současný bylinotravní pokryv bude skryt a bude realizována
výměna podloží v rámci terénních úprav a zemních prací. Tím dojde k náhradě
bylinotravních ekosystémů a ploch s přítomností dřevin, trvalými antropogenními
systémy na celé ploše posuzovaného záměru, takže i na plochách ponechaných bez
zpevnění bude muset být realizován zcela nový rostlinný pokryv.
Záměr neznamená ohrožení reprezentativních nebo unikátních populací zvláště
chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin; v kontaktu se zájmovým
územím byl dokladován výskyt ohroženého druhu prstnatce májového a populace by
mohla být negativně dotčena v případě zásahu do prostoru JZ části rákosin v poloze
bývalého dna těžebny ve východní části zájmového území, proto je nutno upozornit na
podmínku, uváděnou kapitole vlivů na vody.
Ve vztahu k dotčení druhové rozmanitosti flory je tak možno konstatovat, že se záměr
dotkne stanoviště běžných druhů rostlin. Vlivy posuzovaného záměru na floru je tudíž
možno pokládat za mírně nepříznivé až nepříznivé, s nižší míru významnosti, v tomto
kontextu nejsou potřebná žádná specifická doporučení.
Vlivy na faunu

Na základě provedeného biologického průzkumu lze konstatovat, že nebudou dotčena
místa reprezentativních výskytů zvláště chráněného genofondu živočichů, včetně

187

OBCHODNÍ CENTRUM A – CENTRUM
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

prostorů jejich reprodukce, i když jde o zoologicky relativně hodnotné území, v rámci
území města plnící určitou funkci refugia i přes okolní urbanizaci, zejména je nutno
vyloučit jakékoli zásahy do prostoru dna bývalé těžební jámy bývalé cihelny, které
jednoznačně tvoří zoologické refugium. Konkrétně:
1. Nelze vyloučit dílčí vlivy na případné populace obojživelníků, pokud budou výrazně
dotčeny plochy tůní východně od zájmového území výstavby a organizace výstavby
se dotkne západního svahu bývalé těžební jámy. Riziko je nutné očekávat i
v kontextu ovlivnění hydrogeologických poměrů pro případ, kdy by niveleta základů
objektů obchodního centra se blížila úrovni nadržení periodických vod v prostoru
dna bývalé těžební jámy, mohlo by tak dojít k ohrožení fenoménu periodických vod i
přes okolnost, že vlastní zájmové území výstavby přímo do prostoru tůní
nezasahuje. Hluboká tůň je zcela mimo dosah předpokládaných vlivů výstavby.
2. Lze očekávat nepříliš významný vliv na omezení prostoru výskytu čmeláků, přičemž
těžiště výskytu čmeláků nelze v rámci území objektivně stanovit (jde o více méně
rovnoměrné rozmístění jedinců, navštěvujících květy v prostoru ruderálních lad). Dle
názoru zpracovatele oznámení není nutno řešit výjimku podle ust. § 56 zák. č.
114/1992 Sb., poněvadž doporučení na provádění zemních prací mimo vrcholné
vegetační období by mělo přímé dopady na populaci omezit.
3. Vlivy na další v území zaznamenané zvláště chráněné druhy lze vyjádřit jako
snížení plochy loviště vlivem změny podmínek - místo ruderalizovaných luk a ploch
s dřevinami na ploše záměru budou zpevněné plochy, případně objekty.
4. Vlivy na populace epigeického hmyzu a drobných hlodavců v zájmovém území,
poněvadž dojde k patrné redukci jejich areálů výskytu, je možno odhadovat jako
vlivy nepříznivé, s ohledem na rozsah areálu a navržené terénní úpravy významné.
5. Rovněž dojde ke zmenšení prostoru pro skupiny a populace fytofágního hmyzu,
vázaného na stanoviště s vysokou primární produkcí - z hlediska velikosti a
významnosti vlivů analogie
6. Především navrhovaným zásahem do mimolesních porostů dřevin je nutno
předpokládat nepříznivý a relativně významný dopad na snížení hnízdních možností
některých drobných pěvců, průzkumem nebyly v přímo dotčených porostech
zaznamenány doupné stromy, dále pak zmenšení teritoria výskytu veverky obecné.
I v tomto kontextu jsou účinná navržená doporučení v kapitole vlivy na mimolesní
porosty dřevin.
7. Kompletním odstraněním fytocenóz a náhradou v rámci terénních úprav dojde
k likvidaci potravní niky pro semenožravé ptáky v zájmovém území, tento nepříznivý
a patrný vliv není možno prakticky žádným způsobem kompenzovat.
Na základě výše uvedeného rozboru pokládají zpracovatelé Oznámení zapotřebné
uplatnit následující doporučení:
•

veškeré skrývkové práce orientovat do druhé poloviny vegetačního období a do
mimovegetačního období

Vlivy na ekosystémy
Poněvadž dochází ke změně habitatu navrhovanou výstavbou objektů obchodního
centra se zásahem do morfologie území spojeného s odvozem všech vydobytých
zemin a hornin s následným zpevněním původně rostlého terénu v nové niveletě
parkoviště a podlahy obchodního domu, lze s ohledem na předpokládanou úplnou
likvidaci dochovaných ekosystémů v zájmovém území výstavby dovodit vyšší míru
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nepříznivosti
staveniště.

přímých vlivů na ekosystémy prostoru staveniště a nejbližšího okolí

Jak bylo několikrát zmíněno, jde o výstavbu na méně hodnotných plochách s patrným
podílem antropogenního původu dotčených stanovišť (ruderalizace), zásah zejména
do původních porostů dřevin je nutno pokládat i z hlediska funkce dotčených
ekosystémů za nepříznivý a významný.
Záměr nezasahuje do integrální izolované součásti NRBK v ochranném pásmu, nejsou
tedy ani jiným způsobem prvky ÚSES ovlivněny. S ohledem na polohu záměru nejsou
očekávány přímé vlivy na VKP „ze zákona“ ani VKP registrované, nejsou tedy
s ohledem na polohu záměru očekávány ani žádné další vlivy, které by mohly
zprostředkovaně zasáhnout vymezená území prvků ÚSES a VKP, mimo vlivy
prezentované předcházející části předkládaného oznámení.
Významným biologickým vlivem může být další ruderalizace území po výstavbě
z důvodu, že plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány.
Otevřené plochy jsou totiž vystavovány nástupu ruderálních rostlin, jednoletých plevelů
a některých vyloženě invazních druhů rostlin, které mohou znamenat i ovlivnění
druhové skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí. Je proto doporučeno uplatnit
následující podmínku:
•

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

Vlivy na lokality evropského významu

Zájmové území záměru není v kontaktu s žádnou evropsky významnou lokalitou nebo
ptačí oblastí a ani zprostředkovaně nemůže tato území soustavy Natura 2000 na
území ČR ovlivnit.
Tento názor dokládá i stanovisko KÚ Pardubického kraje podle § 45 i zák. č. 114/1992
Sb., v platném znění
Vlivy na prvky ÚSES

Z hodnocení části předloženého Oznámení, týkající se územního systému ekologické
stability krajiny vyplývá, že záměr vlastní výstavby se prvků ÚSES nedotýká.
Vlivy na významné krajinné prvky

Jak je patrné z popisné části oznámení, uvedený vliv nenastává.
.
D.I.8. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Pro posouzení vlivu navrhovaného záměru výstavby na krajinu je rozhodující změnou
to, že dojde ke vzniku nové charakteristiky území kompletní náhradou doposud
nezastavěných a nezpevněných ploch zpevněním a zástavnou vlastním objektem
záměru s tím, že tato změna charakteristiky území je řešena při okraji zastavěného
území města na relativně pohledově uzavřené enklávě. Nelze tak uplatnit standardní
metodické postupy hodnocení vlivů na krajinný ráz, poněvadž jeho základní atributy
nelze metodicky vymezit. Dojde pouze k dílčí pohledové změně území tím, že
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charakter ploch zeleně s nálety bude nahrazen halovým objektem středního měřítka
s horizontální dominancí.
Zájmové území záměru ale nepochybně bude znamenat patrnou změnu ve využití
území, poněvadž do enklávy s dochovaným přírodním charakterem s přítomností i
přírodě blízkých strukturních prvků navrhuje na základě terénních úprav (vyrovnáni
nivelety geomorfologicky složitějšího území s navážkami) pro areál obchodního dmu
s parkovacími plochami. Tento efekt se synergicky projeví jako zesílení stávající
urbanizace území, zejména s provozem hypermarketu TESCO VJV od zájmového
území směrem k Letohradské ulici
Pro posouzení vlivu navrhovaného záměru výstavby na krajinu je rozhodující změnou
to, že dojde ke vzniku zcela nové charakteristiky území kompletní náhradou doposud
nezastavěných a nezpevněných ploch zpevněním a zástavnou vlastním objektem
záměru s tím, že tato změna charakteristiky území je řešena při okraji zastavěného
území města na relativně pohledově uzavřené enklávě. Řešením terénních úprav a
odkácením porostu podél, Cihlářské ulice v jižní části zájmového území dojde
k otevření této enklávy od jihu a pohledovému zvýraznění hmoty hal obchodního
centra. S ohledem na rozsah zastavěné plochy půjde o objekt většího měřítka.
Významnou změnou tedy bude především zcela nová morfologie území s odstraněním
pohledové bariéry vzrostlých porostů nad Cihlářskou ulicí ve spojení s plošnou
likvidací náletů v jihozápadní a centrální části zájmového území. Investorem
navrhovaná aktivní varianta záměru s ohledem na likvidaci patrné části přírodní složky
dotčeného krajinného prostoru bývalé cihelny ( s výjimkou vlastní bývalé těžební jámy
východně) a lokalizaci haly středního až většího měřítka bude znamenat změnu
stávajících estetických parametrů zájmového území, poněvadž bude dotčena patrná
část krajinotvorně významných porostů dřevin a území výhledového areálu tak bude
zejména od jihu pohledově odkryto.
Pohledový soulad s okolím bude nutno dle názoru zpracovatele oznámení dořešit
komplexními sadovými úpravami a zejména ponecháním maximálně možné plochy
vysokých dřevin severně od okružní křižovatky, ve smyslu doporučení¨, formulovaných
v kapitole vlivů na porosty dřevin. V daném kontextu je kromě již zmíněné ochrany co
největší části uvedeného porostu podél ulice Cihlářské doporučeno:
•

V dalších stupních projektové dokumentace zpracovat komplexní projekt sadových úprav
řešeného areálu; v rámci sadových úprav areálu uplatnit prvky skupinové výsadby do ploch
parkovišť a řešit zelené pásy podél Cihlářské ulice, především tedy kvalitní ozelenění jižní
strany parkovací plochy, pokud nebude dodržen požadavek na ochranu co největšího
rozsahu doprovodného porostu.

Záměr nevyžaduje zvláštní infrastrukturu nebo vyvolané investice, které by mohly
ovlivnit charakter krajiny (městského organismu), stav ekosystémů či způsob využití
území. Záměr v sobě neobsahuje prostory, které by vyžadovaly zvláštní ochranu
ohledně radonového rizika.
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad
na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty
nemateriální povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické osídlení území
vyloučit archeologické nálezy.

190

OBCHODNÍ CENTRUM A – CENTRUM
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměr nevyžaduje zvláštní infrastrukturu nebo vyvolané investice, které by mohly
ovlivnit charakter krajiny (městského organismu), stav ekosystémů či způsob využití
území. Záměr v sobě neobsahuje prostory, které by vyžadovaly zvláštní ochranu
ohledně radonového rizika.
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad
na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty
nemateriální povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické osídlení území
vyloučit archeologické nálezy.
Určitým nebezpečím však je ruderalizace území v rámci dočasného deponování
materiálů a po jejich odvezení v důsledku nedostatečné rekultivace, skrývky a ukládání
živinově bohatých materiálů vytváří ideální předpoklady pro šíření neofytních a
invazních druhů rostlin s možností jejich zavlečení i do hodnotnějších enkláv a
prostorů v okolí zájmového území.
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D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Posuzovaný záměr je v daném území předkládaným oznámením posouzen ze všech
podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se
jedná o aktivitu navrhovanou v zóně určené pro obdobné záměry. Z této skutečnosti
se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru na životní
prostředí. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly D.I. předloženého
oznámení je patrné, že nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a významnosti lze
očekávat zejména v oblasti vlivů na obyvatelstvo a vlivů na přírodu. Uvedené vlivy jsou
zejména z hlediska imisní situace vyhodnoceny rozptylovou studií. Z hlediska
akustické situace v území je patrné, že navržené řešení nepředstavuje vzhledem
k navrženému stavebnímu řešení a založení stavby výraznější a hygienicky
významnou změnu akustické situace podél příjezdových komunikací k navrhovanému
obchodnímu centru v porovnání se stávajícím stavem.
S ohledem na výstupy předchozí části lze konstatovat, že není překročeno lokální
měřítko významnosti vlivů na přírodu a krajinu, spojených s navrhovaným záměrem za
podmínky zachování integrity a funkčnosti ploch s tůněmi ve dně bývalé těžební jámy
bývalé cihelny.
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou podrobněji
komentované v příslušných pasážích oznámení, lze záměr označit z hlediska velikosti
vlivů za malý až nulový, z hlediska významnosti vlivů za málo významný až
nevýznamný (s výjimkou vlivu na prvky dřevin rostoucí mimo les, kde je tento vliv
částečně kompenzovaný navrhovaným projektem sadových úprav).

D.III. Údaje o možných
přesahujících státní hranice

významných

nepříznivých

vlivech

Přeshraniční vlivy ve spojitosti s předkládaným záměrem nenastávají.

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Pro minimalizaci vlivů posuzovaného záměru na jednotlivé složky životního prostředí
jsou předkládaným oznámením navržena následující doporučení:
• v rámci další projektové dokumentace zabezpečit, že nedojde k zahloubení nivelety základů
stavby objektů obchodního centra k úrovni nivelety periodických tůní; východní okraj
staveniště řešit tak, aby nemohl být zasažen západní svah bývalé těžební jámy západně od
plochy s periodickými vodami a rákosinou
• v dalším stupni projektové dokumentace prověřit zachování obou lip srdčitých u božích muk
s vročením 1855 a poloze těchto stromů přizpůsobit logistiku areálu
• v dalším stupni projektové dokumentace prověřit minimalizaci zásahu do doprovodného
porostu Cihlářské ulice i za cenu redukce počtu parkovacích míst v JZ části zájmového
území
• minimalizovat odůvodněné kácení náletových porostů dřevin pod svahem navážky jen na
území, dané půdorysem areálu a tím indukovaného rozsahu navážek

192

OBCHODNÍ CENTRUM A – CENTRUM
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

• v dalších stupních projektové dokumentace zpracovat komplexní projekt sadových úprav
řešeného areálu; v rámci sadových úprav areálu uplatnit prvky skupinové výsadby do ploch
parkovišť a řešit zelené pásy podél Cihlářské ulice, především tedy kvalitní ozelenění jižní
strany parkovací plochy, pokud nebude dodržen požadavek na ochranu co největšího
rozsahu doprovodného porostu
• v dalším stupni projektové dokumentace zajistit ochranu každého stromu ve smyslu ČSN DIN
18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při
stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů)
• zajistit komplexní náhradní výsadbu formou komplexních sadových úprav s preferencí
alejových stromů druhové skladby lípa, dub, javor, habr s tím, že budou použity zapěstovaní
jedinci alejového charakteru a kvality s minimálním obvodem kmene v kategorii 14/16 cm
• v rámci další projektové přípravy záměru realizovat útlum odsávacích ventilátorů na střeše
realizovaných obchodů z původně navržené ekvivalentní hladiny akustického tlaku 58 dB (A)
na 51 dB (A)
• v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků,
které mohou být zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované
parametry stacionárních zdrojů hluku; o případném požadavku na zpracování hlukové studie
s ohledem na očekávané hlukové parametry stacionárních zdrojů hluku rozhodne orgán
ochrany veřejného zdraví
• v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty vozidel
vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště
• součástí dokumentace pro stavební povolení bude hluková studie pro etapu výstavby, která
bude vycházet z POV stavby a upřesněných znalostí o nasazení jednotlivých stavebních
mechanismů a která bude dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby
• součástí další projektové přípravy bude návrh retence pro zachycené srážkové vody ze
zpevněných a zastavěných ploch, který bude respektovat posouzení možnosti zasakování
čistých srážkových vod ze střech v rámci řešeného záměru
• vody ze zpevněných ploch potenciálně kontaminovaných ropnými produkty budou opatřeny
odlučovačem ropných látek; odlučovač ropných látek bude vybaven obtokem pro případ
přívalových vod
• v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí
zemědělské půdy podle bonit a kultur
• v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných
aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a
označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém
hospodářství
• v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich
množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění
• zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, nakládání
se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF
• dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití
• smluvně zajistit likvidaci a odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti
• veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu řešit zásadně
v období vegetačního klidu
• veškeré skrývkové práce orientovat do druhé poloviny vegetačního období a do
mimovegetačního období
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• pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek
škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě
havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu
• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů
ropných látek
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu
zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů
prašnosti budou minimalizovány
• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu
• zemní práce provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě
nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií
zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a
ostatních potenciálních zdrojů prašnosti
• vlastní výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který vyloučí možnost narušení faktorů
pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu
• veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou
uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době
• důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření invazních a ruderálních druhů rostlin nebo alergenních plevelů
• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění
• veškeré odpadní vody vypouštěné do kanalizačního řadu musí splňovat limity jakosti
vypouštěných odpadních vod stanovené kanalizačním řádem městské kanalizace
• provozní řád bude zahrnovat požadavek na pravidelnou kontrolu zařízení na čištění ropných
látek ze srážkových vod na zpevněných plochách
• zabezpečení úklidu sněhu z obslužných komunikací a parkovacích ploch zajistit především
mechanickým způsobem; minimalizovat použití likvidačního chemického posypu
• po zahájení zkušebního provozu provést kontrolní měření hlukové zátěže u nejbližších
objektů obytné zástavby v rozsahu měření výchozí akustické situace v zájmovém území
včetně dopravně inženýrského průzkumu; vydání kolaudačního rozhodnutí podmínit výsledky
kontrolního měření u těchto výpočtových bodů a nad rámec platné legislativy případně
v případě prokazatelného překročení hygienického limitu přijmout individuální protihluková
opatření
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady:
§
§
§

literární údaje (viz seznam literatury)
terénní průzkumy
osobní jednání

Problematika hluku ze stacionárních zdrojů byla zpracována dle Podkladů pro
navrhování a posuzování průmyslových výrob - stavební akustika, problematika hluku
z mobilních zdrojů byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku
z dopravy - VÚVA Praha s pomocí programu HLUK+, verze 7.57. Hodnocení vlivu
imisí z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění bylo provedeno podle
metodiky SYMOS 97, verze 2006.
Seznam použité literatury a podkladů
1) Obchodní centrum – A Centrum Ústí nad Orlicí, dokumentace pro územní řízení, BKN s.r.o. Vysoké
Mýto, 2008
2) Obchodní centrum Ústí nad Orlicí, dokumentace pro územní řízení, Agroprojekt Brno, s.r.o., 2007
3) Bajer T. a kol.: Obchodní centrum Ústí nad Orlicí, oznámení EIA, 2007
4) Územně technický podklad pro nadregionální a regionální územní systém ekologické stability ČR.
Ing. Ludmila Bínová, CSc., RNDr. Martin Culek, 1996
5) Culek M. (1995, ed.): Biogeografické členění České republiky. Praha, Enigma, 347 str.
6) Hejný S.et Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. - Academia, Praha.
7) Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce
2000). - Příroda, Praha, 18:1-166.
8) Územní systém ekologické stability krajiny pro katastrální území: Dobrá Voda, Říčky, Kerhartice,
Gerhartice, Hrádek, Hnátnice, Lanšperk, Černovír, Oldřichovice, Ústí nad Orlicí, Hylváty, Knapovec,
Dolní Houžovec, Horní Houžovec, Dlouhá Třebová, Přívrat, Lhotka, Parník, Česká Třebová,
Skuhrov, Svinná, Kozlov, Rybník, Semanín, Třebovice. RNDr. Leo Bureš – Ekoservis Jeseníky,
Světlá Hora, 1996
9) ČD, DCC , Elektrizace trati včetně PEÚ Letohrad –Lichkov st. hranice, 3. Stavba Ústí nad Orlicí –
Letohrad (mimo). Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí podle Přílohy č. 4 zák. č.
100/2001 Sb. RNDr. Tomáš Bajer, CSc. a kol., 2003
10) Úprava toků v obcích: stavba 229000009 Třebovka, Dlouhá Třebová: Dlouhá Třebová, Hylváty.
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí. RNDr. Tomáš Bajer CSc. a kol., duben 2004
11) Přestavba železniční stanice Ústí nad Orlicí. Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí,
RNDr. Tomáš Bajer, CSc. a kol., ECO-ENVI-CONSULT Jičín, září 2005
12) Tichá Orlice, Ústí nad Orlicí, zvýšení ochrany města hrázemi, rekonstrukcí koryta a jezů. Biologický
průzkum pro Oznámení E.I.A., dílčí podklady. RNDr. Milan Macháček a kol., EKOEX Jihlava,
rukopis, říjen 2006
13) Šťastný K., Bejček V., Hudec K (1997): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v /České republice 19851989. Nakladatelství a vydavatelství H&H Jinočany 457 str.
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) Chytrý M., Kučera T., Kočí M. (2001): Katalog biotopů České republiky. AOPK ČR, Praha, 304 str.
16) Bínová a kol. (1996) Územně technický podklad NR-R ÚSES. Ministerstvo hospodářství a
ministerstvo životního prostředí. Ing. Ludmila Bínová a kol., Společnost pro životní prostředí Brno,
1996
17) Procházka F. (2001, edit.): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce
2000). - Příroda, Praha, 18:1-166.
18) Neuhäuslová Z. a kol.. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - Academia,
Praha.
19) Bukáček R., Matějka J. (1999): Hodnocení krajinného rázu. – In: Vorel I. & Sklenička P. [eds.],
Sborník přednášek a diskusních příspěvků z kolokvia konaného dne 17. a 18. února 1999 na fakultě
architektury v Praze, Vydavatelství ČVUT, Praha: 159-187.
20) Míchal I. (1999) : Metodika hodnocení krajinného rázu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR –
problémy a výsledky. – Ochrana Přírody, Praha, 54: 188-189.
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21) Vorel I. (1999): Hodnocení krajinného rázu – vývoj názoru a osnova postupu. – In: Vorel I. &
Sklenička P. [eds.], Sborník přednášek a diskusních příspěvků z kolokvia konaného dne 17. a 18.
února 1999 na fakultě architektury v Praze, Vydavatelství ČVUT, Praha: 103-110.
22) Bubník J.: Modely pro výpočet znečištění ovzduší z provozu automobilové dopravy používané v
ČHMÚ a praktické příklady výpočtu imisní zátěže, Sb. předn.: "Metody stanovení emisní a imisní
zátěže z mobilních zdrojů znečištění ovzduší, FINISH s.r.o., Pardubice, 1995
23) Liberko M., Polášek J.: HLUK +, verze 6.01, ENVICONSULT, JpSoft, Praha, 1999
24) Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha
25) Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, Praha
26) Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der Tschechoslowakei. - Studia Geographica,Brno,16:174
27) Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991
28) Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.] (2002): Klíč ke
květeně České republiky. - Academia, Praha
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D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování oznámení (dokumentace)
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě
současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou
prognózou, ale pouze maximální možnou syntézou na základě stávajících znalostí.
Podle toho je k nim třeba také přistupovat.
Za nezbytné je však požadovat realizování doporučení, která vzešla ze zpracování
oznámení, zejména pro etapu přípravy, jejichž respektováním lze negativní vlivy na
životní prostředí minimalizovat.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předložený záměr byl z hlediska procesu posuzování vlivů na životní prostředí
předložen jednovariantně.

F. ZÁVĚR
V rámci předkládaného oznámení byl posuzovaný záměr posouzen ze všech
podstatných hledisek. Pro případ realizace navrhovaného záměru jsou v příslušné
kapitole formulována příslušná doporučení pro eliminaci respektive snížení
negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí, za kterých lze uvažovat
záměr z hlediska vlivů na životní prostředí za možný.
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G. VŠEOBECNĚ
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Předmětem předkládaného oznámení je záměr: „Obchodní centrum A – Centrum Ústí
nad Orlicí“
Jedná se o záměr dle přílohy č.1, kategorie II: 10.6 Skladové nebo obchodní
komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné
plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu
pro celou stavbu, kde příslušným úřadem pro proces posuzování vlivů na životní
prostředí je Krajský úřad Pardubického kraje.
Záměr lze charakterizovat v cílovém stavu následující kapacitami:
Objekt

Zastavěná plocha ( m2)

zastavěná plocha
komunikace a zpevněné plochy
zelené plochy
celkem
počet parkovacích míst

9.204
12.025
8.068
29.297
258

Posuzovaná lokalita se nachází na západním okraji města Ústí nad Orlicí. Na
uvedeném okraji města se nachází další dva obchody charakteru supermarketů a
nově postavený areál hypermarketu TESCO. Reliéf území je v dané lokalitě poměrně
členitý. Důvodem je jednak samotná svažitost terénu pocházející z geomorfologického
reliéfu, jednak důsledek antropogenních úprav terénu spojených s výstavbou nového
úseku silnice II/360 na Letohrad od průtahu silnice I/14 a charakter severního okraje
bývalé cihelny.
Provozně je celý areál Obchodního centra Ústí nad Orlicí rozdělen na 2 hlavní
provozní úseky:
- SO 01 Obchodní centrum AVEX BAUMARKT
- SO 02 Obchodní centrum A-CENTRUM (reatilové obchody)
Obchodní centrum AVEX BAUMARKT – objekt bude patřit do nově vznikající sítě
hobby marketů a baumarktů v České republice se stavebními potřebami a potřebami
pro kutily. Baumarkt bude nabízet široký sortiment zboží od domácích i zahraničních
výrobců se zárukou vysoké kvality a nabídka je permanentně aktualizována a
rozšiřována. Obchodní centrum bude moci uspokojovat i nejnáročnější a speciální
požadavky svých zákazníků.
Sortiment obchodního zařízení představuje běžný sortiment výrobků pro zahrádkáře,
řemeslníky a kutily. Hlavní důraz kladen na velký výběr v odděleních zahrady,
stavebnin, nářadí a obkladů. Široký sortiment dále nabízí oddělení elektro, osvětlení,
sanity, barev a tapet, koberců (kusových i metrových), stavebnin a dřeva, potřeb pro
domácnost a autopříslušenství. Do rozšiřující nabídky doplňkových služeb bude patřit
především přířez dřeva na míru, doprava zboží, půjčovna nářadí, broušení nářadí,
objednávkový servis, velké bezplatné parkoviště, možnost občerstvení přímo
v prodejně.
Obchodní centrum A-CENTRUM (reatilové obchody) – jedná se obchodní objekt
s pronajímatelnými samostatnými obchodními jednotkami. Sortiment obchodního
zařízení představuje běžný sortiment nepotravinářského zboží, zejména drogerie,
domácí potřeby, oděvy, obuv, sportovní potřeby, nábytek atd.
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SO 01 Obchodní centrum AVEX BAUMARKT
Zastavěná plocha :
Obestavěný prostor :

3.706,00 m2
28.297,80 m3

Objekt SO 01 Obchodní centrum AVEX má půdorysně tvar obdélníku a celkové hlavní
půdorysné rozměry objektu jsou 68,00 x 54,50m. Výška objektu je volena 6,15 m
k hraně atiky (nižší část) a 9,15m (nižší část). Světlá výška prodejního prostoru pod
vazník je 4,5 m – prodejní hala.
Objekt SO 01 je doplněn vlastním zázemím (sklady nepotravinářského zboží,
komunikace, manipulační prostory, manažersko – administrativní centrum, šatny a
hygienické vybavení pro zaměstnance). V objektu je rovněž řešeno rychlé občerstvení
– bufet. Součástí stavby je energetické centrum obsahující rozvodnu NN a centrální
plynovou kotelnu.
SO 02 Obchodní centrum A CENTRUM (reatilové obchody )
Zastavěná plocha :
Obestavěný prostor :

5.498,57 m2
41.239,275 m3

Objekt SO 02 Obchodní centrum má půdorysně tvar L a celkové hlavní půdorysné
ro107,650m. Výška objektu je volena 6,50 m k hraně atiky. Světlá výška prodejního
prostoru pod vazník je 4,2 m.
Objekt SO 02 je doplněn vlastním zázemím (sklady nepotravinářského zboží,
komunikace, manipulační prostory, manažersko – administrativní centrum, šatny a
hygienické vybavení pro zaměstnance). Součástí stavby je energetické centrum
obsahující rozvodnu NN a centrální plynovou kotelnu.
Vnější obvodový plášť skladebně tl. 150 mm je navržený ze sendvičových stěnových
panelů P-SYSTEMS PS (s izolací EPS ) tl.130 mm, profilace plechu – L (z vnější a
z vnitřní strany), barva metalická šedá (RAL 9006), součinitel prostupu tepla U=0,30
W/m2.K Výška atiky bude cca 0,5 m. Střešní konstrukce bude z ocelových profilových
trapézových plechů TR 160/250 (výška 160 mm) ukládaných přímo na nosnou
železobetonovou vazníkovou konstrukci.
Hlavní vchody do jednotlivých prodejen, resp. pronajímatelných prodejních prostor
budou široce prosklené do hliníkových rámů. Nad vstupními automatickými dveřmi do
jednotlivých prodejen budou umístěna loga a nápisy.
Provozně je areál objektu SO 01 Obchodní centrum AVEX BAUMARKT rozdělen na 6
hlavních provozních úseků:
Ø parkovací plochy pro zákazníky a zaměstnance
Ø vstupní prostory pro zákazníky před obchodním centrem AVEX
Ø prostor technického vybavení (energocentrum – kotelna ÚT, rozvodna NN,
strojovna vzduchotechniky apod. )
Ø vlastní obchodní prostory se zázemím a sklady
Ø prodejní dvory
Ø zásobovací komunikace
Všechny tyto prostory jsou nezávisle přístupné a jsou vzájemně propojeny tak, aby
nedocházelo k ovlivňování jednotlivých nezávislých činností (pohyb zákazníků,
zaměstnanců, provoz vozidel a zásobování objektu).
Sortiment obchodního zařízení představuje sortiment nepotravinářského zboží – dům
a zahrada, stavebniny, baumarkt.

199

OBCHODNÍ CENTRUM A – CENTRUM
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Před zákaznickým vstupem do obchodního centra je umístěno parkoviště, napojené
na centrální parkovací plochu. Parkoviště má celkovou kapacitu 258 parkovacích míst
včetně 13-ti míst pro imobilní.
Obchodní centrum AVEX BAUMARKT - tyto baumarkty budou otevírány ve středně
velkých a menších městech. Franchisový koncept AVEX BAUMARKT je určen pro
podnikatele, kteří by chtěli provozovat menší formáty baumarktů ve středně velkých
městech České a Slovenské republiky, je připraven od počátku roku 2008 k realizaci.
Vize franchisového systému AVEX BAUMARKT by se dala stručně definovat
následovně:Výstavba a provoz sítě prodejen baumarktů ve středně velkých a menších
městech České a Slovenské republiky pod jednou zastřešující značkou AVEX
BAUMARKT na franchisové bázi podnikání s podporou nákupních aliancí a
provozovatelů těchto marketů z evropské baumarktové branže. Baumarkty budou
nabízet široký sortiment zboží od domácích i zahraničních výrobců se zárukou vysoké
kvality. Naše nabídka bude permanentně aktualizována a rozšiřována. Naši lokální
partneři budou moci uspokojovat i nejnáročnější a speciální požadavky svých
zákazníků.
Obchodní centrum AVEX BAUMARKT bude patřit do sítě hobby marketů se
stavebními potřebami a potřebami pro kutily. Bude nabízet více než 35 000 druhů
výrobků pro zahrádkáře, řemeslníky a kutily.
Důraz je kladen především na velký výběr v odděleních zahrady, stavebnin, nářadí a
obkladů. Široký sortiment dále nabízí oddělení elektro, osvětlení, sanity, barev a tapet,
koberců (kusových i metrových), stavebnin a dřeva, potřeb pro domácnost a
autopříslušenství. O spokojenost zákazníků se stará tým vyškolených zaměstnanců a
to vždy s cílem nabídnout vysokou kvalitu za výhodnou cenu. Zákazníci oceňují
poradenství ze strany průběžně školeného personálu, stále se rozšiřující nabídku
doplňkových služeb, záruku vrácení peněz, přířezu dřeva na míru, dopravu zboží,
půjčovnu nářadí, broušení nářadí, objednávkový servis, velká bezplatná parkoviště,
možnost občerstvení ve všech prodejnách.
Součástí prodejen jsou dále dětské koutky s možností „vydovádět se“ nebo sledovat
pohádky.
Provozně je areál objektu SO 02 Obchodní centrum A CENTRUM (reatilové
obchody) rozdělen na 5 hlavních provozních úseků:
Ø parkovací plochy pro zákazníky a zaměstnance
Ø vstupní prostory pro zákazníky před jednotlivými prodejnami a komunikační prostor
před obchodním centrem – reatilové obchody
Ø prostor technického vybavení (energocentrum – kotelna ÚT, rozvodna NN)
Ø vlastní obchodní prostory se zázemím a sklady – celkem 10 samostatných
pronajímatelných prodejních prostor
Ø zásobovací komunikace
Všechny tyto prostory jsou nezávisle přístupné a jsou vzájemně propojeny tak, aby
nedocházelo k ovlivňování jednotlivých nezávislých činností (pohyb zákazníků,
zaměstnanců, provoz vozidel a zásobování objektu).
Sortiment obchodního zařízení představuje běžný sortiment nepotravinářského zboží,
zejména drogerie, domácí potřeby, oděvy, obuv, sportovní potřeby, nábytek atd.
Před zákaznickými vstupy do jednotlivých prodejen obchodního centra je umístěno
parkoviště pro zákazníky, které má celkovou kapacitu 258 parkovacích míst včetně 13-
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ti míst pro imobilní.
Vstupní prostory prodejen a prodejní plochy jsou odděleny prosklenou stěnou
hliníkovou stěnou. Podél celé severní a východní strany jsou umístěny skladové a
manipulační prostory prodejen a jejich sociální zázemí (s napojením na zásobovací
komunikaci).
Situace stavby je patrná z následujícího obrázku:
Obchodní centrum A - Centrum

Rozsah zemních lze v etap výstavby označit za významný. Etapa výstavby může
představovat částečné narušení faktorů pohody. Případnou sekundární prašnost lze
technicky eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou formulována v příslušné
části oznámení odpovídající doporučení.
Vzhledem k charakteru záměru představuje posuzovaný záměr nové bodové, plošné
a lineární zdroje znečišťování ovzduší. Výsledné příspěvky k imisní zátěži související

201

OBCHODNÍ CENTRUM A – CENTRUM
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

se spalováním zemního plynu a s emisemi z dopravy lze u nejbližších objektů obytné
zástavby označit za malé a málo významné.
Z hlediska provozu posuzovaného záměru výpočet dokladuje, že při respektování
zadaných akustických parametrů stacionárních zdrojů hluku a jejich situování na
objektu OC bude u nejbližších objektů obytné zástavby plněn hygienický limit 40 resp.
50 dB pro noční, respektive denní dobu.
Dešťové i splaškové vody budou zaústěny do stávající stoky jednotné kanalizace
v ulici Cihlářská. Dešťové vody z parkovišť jsou vedeny přes odlučovač ropných látek.
Z důvodu zachování odtokových poměrů se předpokládá na větvi dešťové kanalizace
vybudování retenční nádrže o objemu cca 215 m3 dle požadavku správce kanalizace.
Je patrné, že navržená retence zohledňuje zastavěné a zpevněné plochy související
s posuzovaným záměrem a kapacitu kanalizace a tudíž nedojde ke změně odtokových
poměrů v zájmovém území.
Čisté srážkové vody ze zastavěných ploch budou přes retenci odváděny přímo přes
retenci do kanalizace. Vzhledem k charakteru lokality lze zvážit ponechání části
čistých srážkových vod v území zajištěním jejich zasakování.
Z hlediska nároků na ZPF dle uvedené BPEJ 74 410 se jedná o zábor zemědělské
půdy v třídě ochrany II, tedy se jedná o půdy, které mají v rámci jednotlivých
klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně
zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně
odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.
Z charakteru pozemku jakož i fotodokumentace uvedené v úvodní části předkládaného
oznámení je zjevné, že se sice jedná o třídu ochrany II., avšak v uvedeném případě se
jedná o výrazně antropogenně pozměněné území.
Z hlediska vlivů na přírodu a krajinu je nutno konstatovat potenciálně velmi nepříznivý
a významný dopad záměru především na mimolesní porosty dřevin, zejména z důvodu
návrhu likvidace dvou významných lip srdčitých u božích muk s vročením 1855 (s
parametry na památné stromy v celkové společenské hodnotě 3 335 730,- Kč, takže je
požadováno prověření všech okolností zachování těchto dvou významných stromů.
Dále je předpokládán nepříznivý zásah do doprovodného porostu podél severní strany
Cihlářské ulice a patrný zásah do méně kvalitních náletových porostů v rozsahu
vyšších stovek až prvních tisíců m2.
Z hlediska ostatních vlivů na faunu a floru lze očekávat jen méně významné dopady při
zachování zásady vhodného období pro řešení skrývek a kácení porostů dřevin s tím,
že některé aspekty výskytu některých druhů je vhodné ještě ověřit před vydáním
případného stavebního povolení.
Záměr bude s ohledem na zásahy do porostů dřevin znamenat patrnou až výraznou
změnu estetických poměrů v území, poněvadž je do doposud nezastavěného území
na volném (rostlém) terénu navržen halový objekt většího
měřítka s tím, že
navrhované terénní úpravy otevřou dotčený krajinný prostor od jihu a tím změní
estetické parametry místa (v synergii s již vybudovaným hypermarkete Tesco
východně až JV). Proto jsou mj. navrženy komplexní sadové úpravy areálu
v kombinaci s požadavkem na minimalizaci zásahu do porostů dřevin.
Zásadním požadavkem, který je uplatněn na posuzovaný záměr, ze komplexní a úplná
ochrana dna bývalé těžební jámy včetně západního svahu této bývalé těžební jámy
východně od zájmového území výstavby, a to i v kontextu prevence vlivů na
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hydrogeologické poměry v tomto prostoru, který představuje významné refugium fauny
v tomto prostoru města Ústí nad Orlicí.
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad
na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty
nemateriální povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické osídlení území
vyloučit archeologické nálezy.
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