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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.I. Obchodní firma
VESLA s.r.o.

A.II. IČO
11063556

A.III. Sídlo
Průmyslová 380
Pardubice – Černá za Bory
533 01

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

Jan Veselý
Průmyslová 380
Pardubice – Černá za Bory
533 01
tel.: 466670523

Projektant:

Ing. Petr Krejčík
PK – Projekt, s.r.o.
architektonický a projekční ateliér
Jana Palacha 1552
Pardubice
530 02
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1
Název záměru: „Výrobní areál firmy VESLA s.r.o., Pardubice - Nemošice“
Zařazení záměru: Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr
v Kategorii II. (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod 4.3. Strojírenská nebo
elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad 10 000 m2 – výroba a opravy
motorových vozidel, drážních vozidel, cisteren, lodí, letadel; testovací lavice motorů,
turbín nebo reaktorů; stálé tratě pro závodění a testování motorových vozidel; výroba
železničních zařízení; tváření výbuchem, kde státní správu v oblasti posuzování vlivů
na životní prostředí vykonává orgán kraje, v tomto případě Krajský úřad
Pardubického kraje, a to na základě vyjádření Krajského úřadu k podlimitní stavbě
dle platného zákona č. 216/2007 Sb.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Nově navržený objekt, respektive firemní areál se bude nacházet v okrajové části
Nemošic, v lokalitě vyčleněné územně plánovací dokumentací k možnosti výstavby
objektů s lehkou výrobou. Požadavek územního plánu je respektovaný, protože
výrobní program firmy Vesla s.r.o. tomuto nároku plně odpovídá. Firma Vesla s.r.o.
se zabývá vývojem a výrobou elektronických součástek pro další odběratele. Záměr
lze charakterizovat následujícími nároky na plochy:
Ø zastavěná plocha:
Ø zpevněná plocha:
Ø zeleň:

2

1210 m - vlastní objekt
2
832 m - zpevněné plochy pojížděné, parkoviště
2
54 m - zpevněné plochy pochůzné
2
2 404 m

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

Pardubický
Pardubice
Nemošice

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Objekt je navržen na pozemcích, kde územním plánem není vyloučena stavba dle
předkládaného oznámení. Záměr ve svých důsledcích vyvolává novou dopravu na
komunikační síti. Jiné kumulativní vlivy nejsou očekávány.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Předmětem předkládaného oznámení je posouzení velikosti a významnosti vlivů
souvisejících s vybudováním areálu firmy Vesla s.r.o. Pardubice, který bude sloužit
jak pro sídlo firmy tak i pro její výrobní a vývojovou činnost. Jedná o stavbu budovy
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na vlastní pozemkové parcele, kde budou také areálové komunikační a odstavné
plochy pro osobní motorová vozidla. Areál firmy bude napojený na stávající
inženýrské sítě a komunikačně bude napojený navrženým sjezdem na stávající
silnici III. třídy ve směru Nemošice- Pardubice. Hlavním důvodem výstavby
navrženého objektu, respektive areálu je zajištění odpovídajících prostorů pro sídlo
firmy, výrobu, skladování a distribuci elektronických součástí mezi výrobcem a
jednotlivými odběrateli.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Účelem záměru je vybudování sídla celé firmy s administrativní, vývojovou, výrobní
a skladovací částí v jedné celistvé stavbě, která bude umístěná na vlastní
pozemkové parcele. Budova i celý areál bude svým řešením odpovídat požadavkům
společnosti investora s určitou rezervou pro budoucí rozvoj.
Součástí výstavby areálu budou také vnitroareálové zpevněné plochy jako obslužné
pojízdné komunikace, parkoviště pro osobní automobily zaměstnanců a hostů.
Komunikace pro pěší – chodník bude s krytem z betonové tvarované dlažby.
Napojení areálových komunikací na veřejnou komunikaci – silnici – bude novým
sjezdem s propustkem. Pozemková parcela areálu firmy bude oplocená, v místě
vjezdu s bránou.
Stavba je členěna na následující stavební objekty:
SO – 01 Příprava území a hrubé terénní úpravy
SO – 02 Vlastní budova
SO – 03 Vnitřní komunikace areálu
SO – 04 Sadové a terénní úpravy
SO – 05 Oplocení
SO – 06 Dešťová kanalizace
SO – 07 Přípojka splaškové kanalizace
SO – 08 Čerpací stanice, tlaková kanalizace
SO – 09 Vodovodní přípojka
SO – 10 Plynovodní přípojka
SO – 11 Nové kabelové rozvody NN
SO – 12 Areálové kabelové rozvody
SO – 01 Příprava území a hrubé terénní úpravy

V rámci přípravy území pro výstavbu navrženého objektu bude na celé ploše
pozemkové parcely sejmutá vrstva ornice o mocnosti 30cm.
Hrubé terénní úpravy budou provedené na ploše pod vlastním objektem a na ploše
všech venkovních zpevněných ploch. Jedná se odtěžení zeminy zhruba na třetině
plochy parcely podle jihovýchodní hranice a vytvoření násypu ve střední třetině
plochy parcely. Tyto úpravy jsou potřebné provést z důvodu vyrovnání mírného
výškového sklonu terénu parcely ve směru východ – západ ve vazbě na výškové
osazení budovy. Pata terénního zářezu podél jihovýchodní bude kopírovat vnější
obvod areálové komunikace a svahování na původní terén bude ve sklonu 1:1.
Odtěžená zemina bude použitá pro výše popsané zemní, vyrovnávací násypy.
Na severovýchodní hranici parcely bude nutné vykácet jeden vzrostlý strom – akát
z důvodu stavby oplocení pozemku investora a uložení nových inženýrských sítí.
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SO – 02 Vlastní budova

Jedná se o novostavbu budovy půdorysného tvaru „L“. Severní část budovy bude
dvoupodlažní a bude využitá pro kancelářské místnosti, šatny, hygienické místnosti
v přízemí, v patře pak pro vývojovou dílnu, hygienické místnosti a kanceláře vedení
firmy. Střední jednopodlažní část budovy je navržená pro výrobní prostor
s kontrolním stanovištěm, jižní část pak pro skladování a expedici. Tato jižní část
bude s místnostmi pro technologickou a mechanickou dílnu, sklad komponentů,
sklad hotových výrobků s balícím zařízením a expediční místnost. Všechny části
budovy budou v úrovni 1.n.p. komunikačně propojené přímo, hlavní vstup do objektu
bude na severní fasádě. Vertikální propojení obou podlaží severní části budovy je
navržené vnitřním dvouramenným schodištěm, které ústí do komunikačních chodeb
obou etáží. Hlavní vstup je chodníkem napojeným na zpevněnou plochu parkoviště
v areálu, které bude umístěné v severní části pozemkové parcely společně
s areálovou komunikací. Expediční místnost jižní části budovy je napojená na
zpevněnou plochu areálové komunikace, která pokračuje po východní straně
pozemkové parcely a je napojená na vnitřní komunikaci parkoviště na severní straně
parcely.
Novostavba budovy půdorysného tvaru „L“ tvoří stavebně jeden celek. Budova je
v severní části dvoupodlažní a tato část bude sloužit administrativě a sociálnímu
zázemí (výška hřebenu střechy +9,2m). Konstrukční výška 1.n.p. v této části je
navržená 3,20m. Střední část je jednopodlažní a bude zde výroba (výška hřebene
střechy +6,0m) s vnitřní světlou výškou 2,95m. Jižní část je rovněž jednopodlažní a
bude sloužit ke skladování a expedici (výška hřebene střechy +7,5m) s vnitřní
světlou výškou 4,45m. Výšková úroveň čisté podlahy 1.n.p. ±0,000 byla stanovena
na úrovni 223,020m.n.m. S-JTSK/Bpv.
Vnější výraz budovy je oživený předsazením venkovního líce obvodové stěny patra
severní části. Zastřešení bude na všech částech valbovými střechami s plechovou
krytinou s barevným minerálním posypem v barvě černošedé. Minerální omítka na
průčelích bude provedená ve dvou barevných odstínech – základní plocha světle
šedý odstín a patro severní části v odstínu terakota. Výplně vnějších otvorů budou
z plastových profilů bílé barvy. Klempířské prvky a práce na průčelích budovy jsou
uvažované z titanzinkového plechu.
Svislé nosné konstrukce jsou navržené vyzdívané stěny z cihelných bloků, obvodové
nosné stěny pak budou z cihelných děrovaných bloků typu therm. Stropní tabule
severní části budovy bude vytvořená z železobetonových dutinových panelů Partek
nebo Spiroll, nadpraží otvorů budou montovaná z prefabrikovaných překladů,
průvlaky velkých otvorů budou monolitické železobetonové. Základové konstrukce
budou tvořené betonovými pasy lokálně vyztuženými v západní části budou základy
podporované nízkým pilotovým roštem. Vnitřní schodiště je vytvořené atypickými
prefabrikovanými dílci upnutými do stropní tabule a nosnou desku mezipodesty.
Valbové střechy tvoří nosná konstrukce strojně sbíjenými, dřevěnými vazníky
uloženými a kotvenými na ztužující věnce obvodových stěn. Příčkové stěny budou
částečně vyzdívané, cihelné a z části lehké, montované. Úpravy povrchů jsou
navržené převážně omítkami, v hygienických místnostech pak s keramickými
obklady. Podhledy stropů budou zavěšené lehkého typu s obložením
sádrokartonovými deskami nebo s přiznaným roštem a minerálními kazetami podle
druhu a účelu místnosti. Vnitřní výplně otvorů – dveře – budou s hladkými křídly do
ocelových zárubní, prosklené dělící stěny s hliníkovými rámy. Výplně otvorů v
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obvodovém plášti celého objektu jsou navržené s rámy z plastových profilů se
zasklením izolačními dvojskly. Vratové otvory budou osazené průmyslovými
sekčními vraty s tepelně izolovanými lamelami s kovovým pláštěm. Podlahy jsou
navržené s nášlapnými vrstvami z keramických dlažeb, povlakové, částečně koberce
v hlavních provozních místnostech pak drátkobetonové strojně hlazené desky.
Vnitřní instalační rozvody budou řešené podle nároků investora na požadovaný
standard a komfort prostředí. Celý objekt bude centrálně vytápěný teplovodním
topným systémem se zdrojem tepla dvěma stacionárními kotli na palivo zemní plyn,
topnou plochu budou tvořit klasická desková otopná tělesa. Místnosti uvnitř dispozice
a hygienické místnosti budou větrané jednoduchou vzduchotechnikou, respektive
podtlakovým odsáváním pro zajištění potřebné výměny vzduchu.
SO – 03 Vnitřní komunikace areálu

Dopravní napojení, nájezd: Navržený nájezd do areálu je napojený na stávající silnici
III. třídy v ulici Vodárenská, s šířkou 6m. Tímto způsobem bude nový objekt
dopravně napojený na veřejnou komunikační síť v území. Nájezdová plocha je
navržená obousměrná a na stávající silnici bude napojená přechodovými oblouky
s poloměrem 6m. Povrch této plochy bude ze živice, upnutý do betonové obruby a
vodícího proužku. Tento nájezd křižuje stávající odvodňovací příkop a proto bude
pod nájezdem vybudovaný propustek s betonovými čelními stěnami.
Vozovka – zámková dlažba: Vozovka s povrchem ze zámkové dlažby slouží jako
obslužná komunikace k parkovacím stáním pro osobní automobily na
severovýchodní a jihovýchodní straně budovy. Na severovýchodní straně je šířka
vozovky 6,00 m na protější straně budovy jsou šíře pruhu 3,50m. Jedná se vnitřní
komunikace v areálu firmy a plynule navazuje na parkoviště. Vozovka bude mít
povrch ze zámkové dlažby upnuté na rozhranní vozovka – zeleň do betonových
silničních obrubníků a do betonových kostek na rozhranní vozovka - parkoviště.
Parkoviště: Hromadná parkoviště pro zákazníky a zaměstnance jsou navržena na
severovýchodní a jihovýchodní straně budovy. Celkem je navrženo 25 parkovacích
stání z toho jedno stání je vyhrazené pro osobní automobily přepravující osoby se
sníženou schopností pohybu a orientace. Všechna parkovací stání mají zpevněný
povrch s krytem z betonové tvarované (zámkové) dlažby plynulým napojením na
vnitřní komunikaci. Na severovýchodní straně budovy je umístěno 21 kolmých
parkovacích míst, na jihovýchodní straně pak 4 šikmá odstavná stání. Parkovací
místa jsou navržená s rozměrem 2,50x4,50m kolmá stání a 2,50x5,00m šikmá stání,
vyhrazené místo je pak s rozměrem 3,50x4,50m.
Komunikace pro pěší : Přístupové chodníky a zpevněné plochy pro pěší budou
z betonové tvarované dlažby s plynulým výškovým napojením na obrubník
parkoviště a povrch travnaté plochy. Chodníky pro pěší jsou navrženy tak, aby byl
zajištěn bezproblémový přístup chodcům do budovy. Chodník v místě hlavního
vstupu a vyhrazeného parkovacího budou přizpůsobené podle Vyhlášky
369/2001Sb. - Obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace. Šířka chodníku je 1,50 m, příčný sklon
chodníku je 2,0%. Povrch chodníků bude ze zámkové dlažby upnuté do betonových
prefabrikovaných obrubníků kladených do betonového lože s boční opěrou v úrovni
chodníku.

9

Výrobní areál firmy VESLA s.r.o.
Pardubice - Nemošice
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

Posouzení počtu parkovacích míst dle ČSN 73 6110
Počet potřebných parkovacích stání dle ČSN 73 6110 vychází z následujících předpokladů:
Stupeň automobilizace 1:2,5
Součinitel redukce počtu stání

Krátkodobá
100,0

Počet zaměstnanců
Počet stání - průmyslové a výrobní podniky
Počet stání neredukovaných
Počet navržených parkovacích stání
N0
N0

ka
kp

skupina
(A)

P0 = 0,0

= O0 x ka + P0
= 25,0 x 1,0 + 0,0
NN = 25,0 = N0

=
=

1,0
1,0

Dlouhodobá
O = 25,0
O0 = 25,0
NN = 25,0

x ka x kp
x 1,0 x 1,0 = 25,0
= 25,0

SO – 04 Sadové a terénní úpravy

Návrh sadových úprav: Výsadba nových keřů je navržená především na
severovýchodní a jihozápadní straně stavby pozemkové parcely. Ty napomohou
k začlenění nového objektu do okolního prostředí a doplní tak stávající vzrostlé
stromy v širším prostoru stavby. Plochy vhodné pro výsadby a plochy původního
trávníku kolem novostavby budou urovnány a ohumusovány kvalitní zeminou
v tloušťce 15 cm.
Příprava půdy: Před zahájením humusování je třeba zbavit veškeré plochy dotčené
stavbou určené k ozelenění postavebních zbytků a zhutněné podloží rozrušit
nakypřením z důvodu navázání půdní kapilarity. Všechny upravované plochy budou
důkladně obdělány a vyrovnány. Před založením trávníku budou plochy odpleveleny
herbicidním postřikem.
Výsadba keřů: K výsadbám budou použity keře kontejnerované, ve velikosti 30/40,
více vzrůstné keře ve velikosti 60/80. Pro výsadbu keřů budou předem připraveny
výsadbové jámy cca o 1/3 větší než je kořenový bal. V jámě bude vyměněna půda z
50%. Keře budou přihnojeny výživovými tabletami. Keře budou vysazeny do
zahuštěného sponu 3-6 ks/m2. Po výsadbě keřů bude záhon namulčován cca
100 mm silnou vrstvou drcené borky, která slouží jako vsakovací vrstva při zálivce a
zábrana rychlému odpařování vody a růstu plevelů.
Založení trávníku: Travní semeno bude vyseto na dokonale upravený, odplevelený a
ohumusovaný terén. Obnovené travnaté plochy budou povrchem plynule napojené
na stávající povrch terénu v okolí stavby, respektive na hranicích pozemkových
parcel. Nové trávníky budou založené na plochách přilehlých okolo objektu, které
byly poškozené v průběhu stavby a také na plochách, kde bylo prováděno nové
vedení inženýrských sítí. Složení travní směsi je následující :
•
•
•

jílek vytrvalý 15%
kostřava červená 50%
lipnice luční 35%
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SO – 05 Oplocení

Pozemková parcela je po celém obvodu opatřená oplocením, v místě sjezdu do
areálu bude osazená vjezdová brána. Oplocení bude provedené jednoduché
konstrukce s využitím systémových prvků za použití ocelových sloupků kotvených do
betonových patek s poli z kovových drátů. Soklové, podhrabové desky budou
betonové, prefabrikované uchycené do držáků na sloupcích. Vjezdová brána bude
provedená ve stejném konstrukčním a designovém stylu jako ostatní oplocení. Výška
oplocení bude 180cm nad terénem.
SO – 06 Dešťová kanalizace

Dešťové vody ze zpevněných ploch a parkovišť v areálu Vesla s.r.o. budou svedeny
do odlučovače ropných látek (10l/s). Z odlučovače budou tyto vody, společně
s dešťovými vodami ze střech budovy, vypouštěny potrubím DN250 do vodoteče
(644/8) - Chrudimka. Střechy objektu budou odvodněny pomocí střešních žlabů a
svislých svodů přímo napojených na samostatnou větev venkovní dešťové
kanalizace v areálu.
SO – 07 Přípojka splaškové kanalizace
SO – 08 Čerpací stanice, tlaková kanalizace

Splaškové vody z navrženého objektu budou potrubím DN200 gravitačně vedeny do
stávající jímky na pozemku č. kat. 635. Odtud budou vzhledem k nepříznivým
výškovým poměrům, čerpány potrubím D75 do veřejné kanalizace. Jímka je
v současné době využita jako septik pro likvidaci odpadních vod ze tří rodinných
domů na parcelách č.9/1, č.391 a č.5. Do jímky, po přebudování na čerpací stanici,
bude napojen kromě areálu Vesla s.r.o. a již napojených tří rodinných domů i areál,
který bude výhledově zbudován na pozemku 541/1. Čerpací stanice bude, dle
předběžné dohody, po kolaudaci převedena do majetku VaK Pardubice a.s., která ji
bude provozovat.
SO – 09 Vodovodní přípojka

Pro zajištění zásobování vodou bude proveden odbočný vodovodní řad DN150, který
bude napojen na stávající vodovodní řad PVC DN225, který je vedený souběžně
s ul. Vodárenskou. Polohu stávajícího vodovodního řadu nelze přesně vytyčit a proto
bude přesné místo napojení určeno po provedení ručně kopané sondy na
pozemkové parcele č. kat. 544/1. Při provádění vodovodu pod komunikací bude
proveden protlak. Odbočný řad bude zakončen podzemním hydrantem, který bude
sloužit jako vnější odběrné místo požárního vodovodu pro navrhovaný i případný
sousední areál. Z nově navrženého řadu bude provedena vodovodní přípojka pro
areál firmy Vesla s.r.o., která bude zakončena ve vodoměrné šachtě na pozemku
investora 541/5, přípojka pro areál, který bude výhledově zbudován na sousedním
pozemku 541/1, bude zakončená na hranici pozemku.
Teplá užitková voda pro navrhovaný objekt bude připravovaná v nepřímotopném
zásobníkovém ohřívači. Ohřev zajistí plynový kotel.
SO – 10 Plynovodní přípojka

Pro napojení areálu firmy Vesla a možné napojení areálu, který bude výhledově
zbudován na sousedním pozemku 541/1, bude prodloužen STL plynovod D50, který
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je veden podél Vodárenské ulice před rodinným domem č.p. 30. Středotlaká
plynovodní přípojka bude napojena na veřejný středotlaký plynovod pomocí T-kusu a
vedena do pilířku na hranici pozemku investora. V pilířku bude osazen hlavní uzávěr
plynu, regulátor tlaku plynu, a plynoměr.
V objektu bude umístěna plynová kotelna, ve které budou osazeny 2 stacionární
plynové kotle o výkonu 48kW. Plyn bude využitý pro vytápění objektu a ohřev teplé
užitkové vody.
SO – 11 Nové kabelové rozvody NN

Z rozvaděče stávající trafostanice č. 1050 bude proveden vývod do nové pojistkové
rozpojovací skříně SR402. Odtud bude vedeno kabelové vedení 1-AYKY
3x240+120mm2 do pojistkové skříně SS200 na hranici pozemku 541/5, ve které
bude provedeno zasmyčkování přívodního kabelu, tento bude zapojen dále do
pojistkové skříně SS100 na hranici pozemkové parcely č. 541. Ze skříně SS200
bude z jedné sady pojistek napojený areál firmy VESLA s.r.o. na parcele č. 541/5 a
odběr přečerpávací stanice na parcele č. 635 ukončený pojistkovou skříní SS100
bude napájený kabelem AYKY 4Bx16mm2.
Uložení kabelů musí odpovídat ČSN 43 6005. Areál firmy VESLA a výhledový areál
na parcele č. 541/1 budou mít samostatná nepřímá měření osazená v pilířích vedle
pojistkových skříní. Měřící transformátory proudu budou s převodem P100/5 A, třída
přesnosti 0,5, výkon 10VA. MTP musí být úředně cejchované.
SO – 12 Areálové kabelové rozvody

Měření spotřeby elektrické energie bude nepřímé v elektroměrovém rozvaděči v
samostatné skříni na severovýchodní hranici pozemku investora. Skříň
elektroměrového rozvaděče bude osazená v samostatném pilířku.
Intenzita osvětlení bude odpovídat dle ČSN EN 12464-1 – Osvětlení pracovních
prostorů – vnitřní pracovní prostory, nouzové osvětlení prostoru bude vyhovovat
ČSN EN 50172. Ve výrobních místnostech budou některá svítidla doplněna
inventory umožňující nouzový chod jedné trubice svítidla při výpadku elektrické
energie. Toto opatření je doplněno samostatnými nouzovými svítidly ve směru úniku.
Pro uzemnění elektrických zařízení bude využita ocelová armovací síť v betonových
základech. Odtud jsou vyvedeny praporce pro připojení jednotlivých potřebných
uzemnění. Drátem FeZn ∅ 10mm nebo páskem FeZn 30x4mm bude propojena
hlavní potenciálová rozvodnice HOP se základovým zemničem. Obvodový zemnič
se ukládá pod izolační vrstvy cca 5 cm nad dnem výkopu, aby byl vodič obklopen
betonovou směsí. K zemniči budou připojeny praporce pro připojení svodů
hromosvodu a uzemnění elektrických zařízení. Tyto praporce budou opatřeny
pasivní ochranou proti korozi, tj. asfaltovou zálivkou, licí pryskyřicí, antikorozní
páskou, apod., od základových zemničů na přechodu z betonu do země nejméně
30cm v betonu a 100cm v zemi a na přechodu z betonu na povrch nejméně 10cm v
betonu a 20cm nad povrchem. Při stavebních pracích bude zajištěna jejich ochrana
proti poškození. Provedení uzemnění musí odpovídat ČSN 33 2000-5–54
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Technologie
Předmětem činnosti firmy je výzkum, vývojová činnost a výroba příslušenství pro
rozvody televizních signálů ze satelitů a z pozemních vysílačů. Jedná se zejména o
následující výrobky:
ü programovatelné zesilovače signálů terestrického vysílání typů 6502, 6503, 6504,
6505, 6600, 6601, 6602, 6603
ü přepínače signálu ze satelitů typů 9940, 9941, 9942, 9943, 9944, 9945, 9946,
9947, 9948, 9949, 9950, 9951, 9952, 9953, 9954, 9955, 9956, 9957, 9958, 9959,
9970, 9971, 9972, 9973, 9974, 9975, 9976, 9977, 9978, 9979, 9980, 9981, 9982,
9983, 9984, 9985, 9986, 9987, 9988, 9989.
Technologická část výroby představuje zejména strojní pájení desek s plošnými spoji
a dále ruční pájení různých elektrosoučástek dle požadavků odběratelů.
V rámci předkládaného záměru se uvažuje s třísměnným provozem s tím, že v první
směně (7,00 – 15,30) bude přítomno maximálně 100 zaměstnanců využívajících
všech strojních a technologických zařízení, ve druhé směně (14,00 – 22,00) budou
využívány pouze ruční pájecí stanice, počítače a měřící přístroje (maximálně 30
zaměstnanců) , ve třetí směně (23,00 – 07,00) budou 2 zaměstnanci využívány
pouze počítače a měřící přístroje.
Technologické schéma výroby je uvedeno na následující stránce:
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby:
Dokončení stavby:

2007
2008

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Pardubický kraj, město Pardubice, Pardubice -Nemošice
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Nejbližším navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování vlivů na
životní prostředí bude v případě realizace stavby vydání územního rozhodnutí na
uvedený záměr. Dále se jedná o rozhodnutí o kácení dřevin podle § 8 odst. 1 a 2
zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, jakož i o souhlas
se záborem ZPF (souhlas dle doložených podkladů již vydán)
Širší vztahy v zájmovém území jakož i situace stavby jsou uvedeny v následujících
podkladech:
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Situace záměru

16

Výrobní areál firmy VESLA s.r.o.
Pardubice - Nemošice
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

Fotodokumentace zájmového území:
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Situace záměru:
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Na základě výpisu z katastru nemovitostí bylo zjištěno, že pozemková parcela
investora je vedená v druhu orná půda s využitím jako zemědělský půdní fond.
Výpis dotčených pozemků a bilance ploch zemědělského a půdního fondu:
číslo pozemku
(m2)
541/5

celková výměra (m2)
4500,0

druh pozemku
orná půda

Celková plocha orné půdy dotčená stavbou:

dotčená plocha stavbou
2096 m2
2096 m2

Vynětí pozemkové parcely ze zemědělského půdního fondu a výše náhrady za
odejmutí je řešeno samostatným řízením na odboru životního prostředí Magistrátu
města Pardubic. Jde o trvalé vynětí této parcely ze zemědělského půdního fondu.
Část ornice bude použitá na vrchní vrstvu konečných terénních úprav kolem
navržené budovy.
Souhlas k trvalému odnětí ze ZPF je patrný z následujícího podkladu.
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Přímo v zájmovém území záměru se nenacházejí žádná zvláště chráněná území
přírody ve smyslu dikce § 14 zákona 114/1992 Sb. Záměr je navržen do
urbanizovaného prostoru. V okolí se nenachází žádné zvláště chráněné území
přírody ve smyslu národního parku či CHKO, není vyhlášen žádný přírodní park.
Stavba bude prováděna v ochranném pásmu lesa. Stanovisko Lesní správy Choceň
je doloženo v následujícím materiálu:

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.
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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:
§
§
§
§
§

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

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

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

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

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

•

•

100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní
komunikace anebo od osy větvě jejich křižovatek
50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních
místních komunikací I. třídy
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní
komunikace II. třídy
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B.II.2. Voda
Výstavba

Voda bude odebírána z vodovodní přípojky a odebírané množství bude záviset na
počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací. Předpokládaná spotřeba vody na
jednoho pracovníka:
pití
5 l/osoba/směna
mytí
120 l/osoba/směna (prašný a špinavý provoz)
Podle údajů od projektanta bude vlastní výstavba probíhat po dobu cca 4 měsíců s
průměrným počtem cca 20 pracovníků z různých dodavatelských firem.
Tab.: Předpokládaná spotřeba vody během výstavby:
Průměrný stav pracovníků výstavby
3
Denní spotřeba vody (m )
3
Měsíční spotřeba vody (m )
Doba výstavby (měsíce)
3
Celková spotřeba vody [m ]

20
0,25
5
4
20

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

Pro zajištění zásobování vodou bude proveden odbočný vodovodní řad DN150, který
bude napojen na stávající vodovodní řad PVC DN225, který je vedený souběžně
s ul. Vodárenskou. Z nově navrženého řadu bude provedena vodovodní přípojka pro
areál firmy Vesla s.r.o., která bude zakončena ve vodoměrné šachtě na pozemku
investora 541/5.
Nároky na vodu pro sociální účely

Výpočet potřeby vody je proveden dle vyhlášky MZe č.428/2001 Sb., kterou se
provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Z uvedených
předpokladů vychází předpokládaná bilance pitné a užitkové vody pro hygienické
účely zhruba následovně:
Specifická potřeba vody
Maximální denní potřeba vody
Maximální hodinová potřeba vody
Roční potřeba vody

Qp = 9,9 m3/den
Qm = Qp x Kd = 9,9x1,5 = 14,8 m3/den
Qh = Qm x Kh = 14,8/24 x 2,1 = 1,3 m3/hod = 0,36 l/s
Qroční = cca 2570 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 v budoucím stavu se bude jednat o 96 m3 vody za rok.
Spotřeba vody na údržbu komunikací

Na údržbu komunikací je možno počítat s roční spotřebou cca 100 m3 vody.
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B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Výstavba
Pro vlastní výstavbu objektů a zpevněných ploch se předpokládá použití
následujících surovinových zdrojů:
- kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukce ploch a vozovky :
Zdrojem těchto materiálu, hojně se vyskytujícím v regionu stavbu bude standardní těžebna
dodavatelské organizace. Zdroj do 25 km.
- živičné směsi pro kryt zpevněných ploch a vozovky
Zdrojem bude obalovna živičných směsí dodavatelské organizace.Obalovna do 15 km.
- betony do základových konstrukcí a na vodorovné konstrukce
Betonárka do 5 km.
- betonové dlažby, keramické výrobky, armovací železo, krytina, plastové a kovové výrobky,
výrobky ze skla
Zdrojem bude dodavatelský systém vybraného dodavatele a toto je mimo území města.
- betonové prefabrikáty
Zdrojem bude autorizovaná výrobna prefabrikátů – 15 km.
- ocelové nosné konstrukce
Zdroj bude dle možností hlavního dodavatele.

Veškeré hlavní objemové suroviny jsou v blízkosti stavby a jsou dobře přístupné po
stávajících komunikacích. Množství materiálu bude upřesněno v prováděcích
projektech stavby.
Provoz
Energie:
Zemní plyn
Maximální potřeba plynu
Minimální potřeba plynu
Roční potřeba zemního plynu

Qmax = 9,6 m3/hod
Qmin = 0,1 m3/hod
Qroční = cca 24 tis. m3/rok

Elektrická energie
Projektová dokumentace je vypracovaná pro provozní napětí
3+PEN, 50 Hz, 230/400V, TN-C – přívodní vedení
3+PE+N, 50 Hz, 230/400 V, TN-C-S – vnitřní instalace
položka

instalovaný příkon
Pi [kW]
9,0
120,0
129,0 kW

osvětlení
ostatní elektroinstalace + technologie
celkový instalovaný příkon
celkové výpočtové zatížení
odpovídající výpočtový proud

soudobost
β
0,8
0,7

soudobý příkon
Pp [kW]
7,2
84,0
91,2 kW
135,0 A
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Suroviny:
Pro vlastní technologii výroby je potřeba cínová slitina SACX 0300 (v množství 730
kg/rok) a tavidlo EF-6000 ( v množství 240 kg/rok). Bezpečnostní listy cínové slitiny
a tavidla jsou doloženy v příloze předkládaného oznámení).
Celkové objemy ostatních surovin pro výrobu příslušenství pro rozvody televizních
signálů ze satelitů a z pozemních vysílačů budou upřesněny v projektové
dokumentaci.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Etapa výstavby
Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které
bude způsobeno zemními pracemi a dovozem stavebních materiálů na výstavbu.
Vzhledem k charakteru záměru, rozsahu stavby a délce stavby je nezbytné, aby
POV stavby zohlednilo blízké sousední objekty obytné zástavby.
Etapa provozu
Navržený nájezd do areálu je napojený na stávající silnici III. třídy v ulici Vodárenská,
s šířkou 6m. Tímto způsobem bude nový objekt dopravně napojený na veřejnou
komunikační síť v území. Nájezdová plocha je navržená obousměrná a na stávající
silnici bude napojená přechodovými oblouky s poloměrem 6m. Povrch této plochy
bude ze živice, upnutý do betonové obruby a vodícího proužku. Tento nájezd křižuje
stávající odvodňovací příkop a proto bude pod nájezdem vybudovaný propustek
s betonovými čelními stěnami.
Hromadná parkoviště pro zákazníky a zaměstnance jsou navržena na
severovýchodní a jihovýchodní straně budovy. Celkem je navrženo 25 parkovacích
stání z toho jedno stání je vyhrazené pro osobní automobily přepravující osoby se
sníženou schopností pohybu a orientace. Všechna parkovací stání mají zpevněný
povrch s krytem z betonové tvarované (zámkové) dlažby plynulým napojením na
vnitřní komunikaci. Na severovýchodní straně budovy je umístěno 21 kolmých
parkovacích míst, na jihovýchodní straně pak 4 šikmá odstavná stání.
Z celkového počtu parkovacích míst a zaměstnanců v jednotlivých směnách lze
vyvodit následující údaje o vyvolané dopravě osobních automobilů souvisejících
s uvažovaným záměrem:
Ø zaměstnanci+zákazníci: 94 pohybů OA/24 hodin ( z toho 17 pohybů OA/ 22,0006,00 hod./
Ø zásobování + MHD: 8 pohybů TNA/24 hodin (z toho žádný pohyb v době 22,0006,00 hod)
přičemž je uvažováno s 50% rozdělením příjezdů v obou směrech.
Navržené dopravní napojení areálu bylo odsouhlaseno odborem dopravy Magistrátu
města Pardubic:
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Výstavba

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

Bodové zdroje
Energetické zdroje
V objektu bude umístěna plynová kotelna, ve které budou osazeny 2 stacionární
plynové kotle o výkonu 48kW. Plyn bude využitý pro vytápění objektu a ohřev teplé
užitkové vody.
Potřeba zemního plynu:
Maximální potřeba plynu

Qmax = 9,6 m3/hod

Minimální potřeba plynu

Qmin

Roční potřeba zemního plynu

Qroční = cca 24 tis. m3/rok

= 0,1 m3/hod

Specifikace zdroje:
Jmenovitý výkon
ø komína
Výška komína
Průměr zdroje
FPD zdroje (hod/rok)

2 x 48 kW
100 mm
9,3 m
0,1 m
4320

Tab.: Emise z energetického zdroje
6

3

kg/10 m
tuhé znečišťující látky
20
SO2
9,6
NOx
1600
CO
320
org. látky*
64
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C

emise (kg/rok)
0,48
0,23
38,4
7,68
1,54
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Technologické zdroje
Technologické zdroje emisí jsou spojeny s používáním tavidla a cínu v rámci
technologie výroby:
Tavidlo:

Bilance emisí dle emisního limitu:
Celková spotřeba tavidla je 240 kg/rok. Jak je patrné z doložených podkladů, tavidlo
je používáno v operaci pájení. Jedná se o propan-2-ol (izopropylalkohol).
Jedná se o nezařazený zdroj.
Emisní limit této látky je 150 mg/m3 ; FPD je uvažován: 8 hod x 5 dní x 52 týdnů, tj.
2080 hod/rok . Pro určení kategorie zdroje budou emise vypočteny z údaje o průtoku
vzdušiny na výduchu a koncentraci odpovídající emisnímu limitu. Vzdušina je
odsávána dvěma ventilátory.
Průtok vzdušiny z obou ventilátorů 1200 + 2000 = 3 200 m3/hod
Emise dle EL : 3 200 x 150 mg/m3 = 480 g/hod = 998,4 kg/rok VOC
Dle platné legislativy se jedná o malý zdroj znečišťování ovzduší.
Protože však dle předaných podkladů je celková spotřeba tavidla 240 kg/rok, je
patrné, že celkové bilance emisí vypočtené dle emisního limitu nelze v rámci
předkládaného záměru dosáhnout.
Ve výpočtu rozptylové studie je tedy na straně bezpečnosti výpočtu uvažováno, že
veškerá spotřeba tavidla bude emitována do ovzduší. Potom při zachování ostatních
oznamovatelem dodaných parametrů je uvažováno z hlediska vstupů do rozptylové
studie s následujícím vstupem:
3200 m3/hod x 36,06 mg/m3 = 115,4 g/hod = 240 kg/rok
Specifikace zdroje:
ø komína
Výška komína
Průměr zdroje
FPD zdroje (hod/rok)

100 mm
6,2 m
0,1 m
2080

Cín:

Při výpočtu dle emisního limitu se vychází ze stejných podkladů a podmínek jako
v předchozím případě u tavidla.
Průtok vzdušiny 3 200 m3/hod, emisní limit ( zde pro TZL, samotný cín nemá emisní
limit stanoven) je 200 mg/m3, FPD = 2080 hod/rok. Potom by byly takto vypočtené
celkové emise 1331,2 kg/rok. Dle platné legislativy se jedná o malý zdroj
znečišťování ovzduší.
Protože však dle předaných podkladů je celková spotřeba cínu odhadnuta na 730
kg/rok, je patrné, že celkové bilance emisí dle emisního limitu reálně nelze
dosáhnout. Ve výpočtu je zaveden předpoklad na straně bezpečnosti výpočtu, a to
že z celkové uvažované roční spotřeby cínu bude emitováno do ovzduší 10%, to je
tedy 76 kg/rok. Potom je ve výpočtu rozptylové studie uvažováno s následujícím
vstupem:
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3200 m3/hod x 11,42 mg/m3 = 36,54 g/hod = 76 kg/rok
Specifikace zdroje:
ø komína
Výška komína
Průměr zdroje
FPD zdroje (hod/rok)

100 mm
6,2 m
0,1 m
2080

Liniové a plošné zdroje:
Použité emisní faktory

Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži související s dopravou bylo pracováno s
emisními faktory pro rok 2008 (etapa uvedení do provozu). V souladu s novými
legislativními opatřeními MŽP ČR vydalo jednotné emisní faktory pro motorová
vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět vzájemně porovnatelné bilanční
výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší.
Emisní faktory byly určeny pomocí programu MEFA v.02. Pro výpočet emisních
faktorů pro motorová vozidla je určen PC program MEFA v.02 (Mobilní Emisní
FAktory, verze 2002). Tento uživatelsky jednoduchý program umožňuje výpočet
univerzálních emisních faktorů (µg/km – g/km) pro všechny základní kategorie
vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i alternativními
plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na
hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí
motorových vozidel. Program MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních faktorů pro
široké spektrum znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak
i látky rizikové pro lidské zdraví (aromatické a polyaromatické uhlovodíky, aldehydy).
Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které představují hlavní prekurzory
tvorby přízemního ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny). Jedná se o následující
sloučeniny:
Anorganické sloučeniny
oxidy dusíku (NOx)
oxid dusičitý (NO2)
oxid siřičitý (SO2)
oxid uhelnatý (CO)
tuhé znečišťující látky (PM, PM10)

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

Program MEFA v. 02 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00
autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité
výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí
o této problematice. Při konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a
ověřených emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla
využita databáze HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“, která
představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové
republice Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím
dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků emisních
testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže
postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná se zejména o
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nákladní vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou
hmotností vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému
parku v České republice a středoevropském regionu. Rovněž v případě organických
látek, které nejsou v emisích standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat
potřebné podklady pro vypracování matematických závislostí modelujících výsledné
hodnoty emisních faktorů v závislosti na jízdním režimu, kategorii motorového
vozidla a druhu použitého paliva. Na některé z prezentovaných emisních faktorů pro
organické sloučeniny (např. benzo(a)pyren, styren, 1,3-butadien) je proto nutné
nahlížet jako na kvalifikované odhady. Matematické vztahy pro výpočet emisních
faktorů pro motorová vozidla budou průběžně zpřesňovány v návaznosti na vývoj
stavu poznání v této problematice a následně bude upravován i program pro jejich
výpočet.
ROK 2008
Typ vozidla
OA
TNA

Emisní
úroveň
EURO 4
EURO 4

Rychlost
(km/h):
50
50

Emisní faktor (g/km)
NOx
0,1157
1,4191

Benzen
0,0019
0,0075

b) hlavní plošné zdroje znečištění

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště byl pro volnoběh použit
předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu
při uvažovaném pohybu automobilů:
Ø zaměstnanci+zákazníci: 94 pohybů OA/24 hodin ( z toho 17 pohybů OA/ 22,0006,00 hod./
Ø zásobování a MHD : 8 pohybů TNA/den
Za 24 hodin při 260 pracovních dnech a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat
následující sumu emisí při použití emisních faktorů roku 2008:
Tab.: Suma emisí z plošných zdrojů – příspěvek záměru – rok 2008
-1

Plošný zdroj

g.s
0,00012898

NOx
-1
-1
-1
kg.den
t. rok
g.s
0,0111436 0,00289734 1,4028E-06

benzen
-1
-1
kg.den
t. rok
0,0001212 3,1512E-05

c) hlavní liniové zdroje znečištění

Pro výpočet emisí bylo použito podkladů uvedených v kapitole B.II.4. Uvedeným
podkladům o dopravní zátěži na komunikačním systému odpovídají následující
bilance emisí:
Pro posouzení stávajícího stavu z hlediska intenzity dopravy na řešeném
komunikačním systému byly oznamovatelem předány následující údaje zohledňující
50% rozdělení dopravy v obou směrech k výrobnímu závodu:
Komunikace
Vodárenská

OA
48

NA
4

Σ
52

Pro výpočet emisí bylo použito již dříve uvedeného modelu. Pro rok 2008 jsou pak
emise z liniových zdrojů souvisejících s provozem posuzovaného záměru odhadnuty
následujícím způsobem dle tohoto modelu dopravy:
Tab.: Emise z liniových zdrojů (příspěvky záměru) – rok 2008
Úseky
Vodárenská

NOx
benzen
-1
-1
-1
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den t/km. rok
g/m.s
kg/km.den t/km. rok
3,0954E-07 0,0111436 0,00289734 3,3667E-09 0,0001212 3,1512E-05
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B.III.2. Odpadní vody
Etapa výstavby
Splaškové odpadní vody v etapě výstavby odpovídají nárokům na vodu pro sociální
účely v této etapě a lze je vybilancovat objemem cca 20 m3 pro celou etapu výstavby.
V rámci stavby budou používána pouze chemická WC, a produkce odpadních
splaškových vod bude prakticky nulová. Upřesnění bude provedeno v prováděcích
projektech stavby.
Etapa provozu
Splaškové vody

Splaškové vody z navrženého objektu budou potrubím DN200 gravitačně vedeny do
stávající jímky na pozemku č. kat. 635. Odtud budou vzhledem k nepříznivým
výškovým poměrům, čerpány potrubím D75 do veřejné kanalizace. Jímka je
v současné době využita jako septik pro likvidaci odpadních vod ze tří rodinných
domů na parcelách č.9/1, č.391 a č.5.
Čerpací stanice bude, dle předběžné dohody, po kolaudaci převedena do
majetku VaK Pardubice a.s., která ji bude provozovat.
Výpočet množství splaškových odpadních vod:
Průměrný denní průtok splaškových vod
Q24 = 9,9 m3/den = 0,11 l/s
Maximální hodinový průtok splaškových vod Qmax = 9,9/24x5,4= 2,4 m3/hod = 0,67 l/s
Technologické vody

Záměr v etapě provozu negeneruje vznik technologických vod.
Srážkové vody

Dešťové vody ze zpevněných ploch a parkovišť v areálu Vesla s.r.o. budou svedeny
do odlučovače ropných látek (10l/s). Z odlučovače budou tyto vody, společně
s dešťovými vodami ze střech budovy, vypouštěny potrubím DN250 do vodoteče
(644/8). Střechy objektu budou odvodněny pomocí střešních žlabů a svislých svodů
přímo napojených na samostatnou větev venkovní dešťové kanalizace v areálu.
Výpočet množství odváděných dešťových vod:
- součinitel hodinové nerovnoměrnosti:
- intenzita 15-ti minutového deště:
- průměrné roční srážky:
- zastavěné plochy a těžce propustné plochy:

5,9
142 l/sec/ha.
700 mm/m2
2060 m2

Průtok dešťových vod:
Qmax = 2060 x 0,9 x 0,0142 = 26,5 l/s
Roční množství dešťových vod: Qroční = 2060 x 0,9 x 0,7 = cca 1300 m3/rok
B.III.3. Odpady
V rámci uvažovaného záměru lze očekávat vznik odpadů jak v etapě vlastní
výstavby, tak i v rámci vlastního provozu.
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Výstavba
Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z
vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou
známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí
smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní
dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v
průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě),
včetně jejich následného využití nebo odstranění a investor vytvoří na staveništi
potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Při
nakládání s odpady bude upřednostňováno jejich materiálové nebo jiné využití.
Předpokládaná produkce druhů odpadů v období výstavby je uvedena v tabulce:
Kód
150101
150102
150104
150105
150202
170101
170102
170103
170106
170201
170203
170302
170402
170405
170411
170503
170504
170903
170904
200301
200304

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

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

Množství všech výše uvedených odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze ve fázi
zpracování tohoto oznámení objektivně určit. Oznamovatel doloží ke kolaudaci
stavby přehled o druzích a množstvích jednotlivých odpadů vzniklých v etapě
výstavby, včetně způsobu jejich využití či odstranění.
Provoz
Vzhledem k charakteru hodnoceného záměru bude produkce odpadů minimální a
druhová skladba bude odpovídat předpokládanému využití objektu. V rámci provozu
lze očekávat přibližně následující přehled vznikajících odpadů:
Kód
110504
130501
130502
150101
150102
150103
150105
150106
200108
200121
200301
200303

Název odpadu a místo vzniku
Upotřebené tavidlo
Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
Kaly z odlučovačů oleje
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kompozitní obaly
Směsné obaly
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Směsný komunální odpad
Uliční smetky

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

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

Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu
používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu
prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto
parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v
závislosti na okamžitém stadiu výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou jako
stavební stroje používány běžně používané stavební stroje - jedná se o běžnou
stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které významně neovlivní
životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících
zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici.
Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění
zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude
pouze dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která
je časově omezena. Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z
budoucího staveniště do okolí nemůže být příliš vysoká. Základem výpočtu může
tedy z uvedených důvodů být určitý odhad nasazení stavebních mechanismů
vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty dopravní obsluhy vycházející
z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v tomto případě blíží
maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha
dnech či částech dne bude nepochybně nižší. V tabulce jsou uvedeny i hladiny
akustických výkonů stavebních mechanismů, které vycházejí z archivních údajů.
Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4

Typ stroje, název

Akustický výkon
LW v dB(A)

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

-

Hladina akustického tlaku ve Doba používání
vzdálenosti 1 [m]
stroje
LpAr v dB(A)
hod/den
LpA10 = 80 dB(A)
4
LpA10 = 83 dB(A)
6
LpA10 = 85 dB(A)
6
LpA10 = 83 dB(A)
3

Dle předaných podkladů bude etapa zemních prací trvat cca 4 měsíce, což
představuje cca 80 pracovních dní. Průměrně bude denně realizováno 16 pohybů
TNA, což při 14 hodinové pracovní době v etapě výstavby představuje 1 pohyb
TNA/hod.
Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4
5

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

Akustický
výkon
LW v dB(A)
-

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

92 dB(A)

-

4

-

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

4
6

35

Výrobní areál firmy VESLA s.r.o.
Pardubice - Nemošice
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

Provoz

S předkládaným záměrem souvisí provoz bodových, plošných a liniových zdrojů
hluku.
Stacionární zdroje hluku
Dle projektových podkladů s uvedeným záměrem nejsou spojeny žádné klimatizační
jednotky.
Zdrojem hluku bude tedy soubor stacionárních zdrojů umístěných na střešní
konstrukci stavebních objektů, který je představován komínem kotelny, 2 odtahovými
ventilátory z výrobní části objektu a jednou vzduchotechnickou jednotkou. Ve
výpočtu jsou tak zohledněny následující stacionární zdroje hluku:
ü zdroj č.1 ve výpisu programu HLUK+: komín kotelny – 50 dB ve 2 m od zdroje, provoz
v noci: ano, výška zdroje 9,3 m
ü zdroj č.2 ve výpisu programu HLUK+: VZT jednotka – 66 dB - 2 m od zdroje, provoz
v noci: ne, výška zdroje 6,2 m
ü odtahový ventilátor z technologie 1200 m3/hod – 54 dB – 1 m od zdroje, provoz v noci:
ne, výška zdroje 6,2 m
ü odtahový ventilátor z technologie 2000 m3/hod – 56 dB – 1 m od zdroje, provoz v noci:
ne, výška zdroje 6,2 m
ü zásobování objektu, 70 dB – 2 m od zdroje, provoz v noci: ne , výška zdroje 1,5 m

Liniové zdroje hluku
Pro posouzení stávajícího stavu z hlediska intenzity dopravy na řešeném
komunikačním systému byly oznamovatelem předány následující údaje zohledňující
50% rozdělení dopravy v obou směrech k výrobnímu závodu:
Komunikace
Vodárenská

OA
48

NA
4

Σ
52

Plošné zdroje hluku
Ve výpočtu jsou zohledňovány následující pohyby v uvažovaném areálu závodu
VESLA s.r.o.:
Ø zaměstnanci+zákazníci: 94 pohybů OA/24 hodin ( z toho 17 pohybů OA/ 22,0006,00 hod./
Ø zásobování a MHD : 8 pohybů TNA/den
Vibrace
Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací.
Záření
Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.
Při realizaci ani v provozu není předpokládáno provozování otevřených generátorů
vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory
obsahovala, tj. zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků
elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu Nařízení vlády 480/2001 Sb. o
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ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Záměr se nenachází v oblasti působení
externích zdrojů vysokých a velmi vysokých frekvencí. Není nutné realizovat
opatření, jež by vyloučila indukovaná pole překračující hodnoty stanovené uvedeným
Nařízením vlády 480/2001 Sb.
Zápach
Realizace záměru ani provoz nejsou zdrojem zápachu.
Jiné výstupy
Jiné výstupy ovlivňující významně životní prostředí nejsou známy.

B.III.5. 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

Zájmové území určené pro umístění stavby leží v katastrálním území Nemošice.
Přírodní prostředí širšího zájmového území vykazuje známky výrazné urbanizace
z důvodu existence rušných komunikací a intenzivní zemědělské výroby:

Biogeograficky patří zájmové území do Pardubického bioregionu č.1.8 (Culek, 1996),
fytogeograficky náleží do fytogeografické oblasti termofytika (Thermophyticum), do
fytogeografického obvodu českého termofytika (Thermophyticum Massivi Bohemici),
fytogeografického okresu č. 15 Východní Polabí, podokresu 15c Pardubické Polabí.
Situování záměru není umístěno v prostoru, které nelze předpokládat jako území
historického nebo kulturního významu, nelze však vyloučit archeologické nálezy.
Z hlediska starých ekologických zátěží nejsou známy žádné informace vedoucí
k předpokladu jejich existence.
Stavba je dále situována v ochranném pásmu II. stupně vodních zdrojů pardubického
vodovodu. Nejbližší exploatovaný zdroj - širokoprofilová studna S-VI se nachází
přibližně 200 m západně od projektované stavby.
Předmětná lokalita je v kontaktu s regionálním biokoridorem 1340 Chrudimka, kde
hranicí je komunikace oddělující biokoridor od plochy určené územním plánem
k předkládané aktivitě.
Z hlediska stávající únosnosti prostředí se nejedná o
ovlivněnou lokalitu.
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C.2. Charakteristika
v dotčeném území

současného

stavu

životního

prostředí

C.2.1. Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Z hlediska klimatického je území zařazeno do teplé klimatické oblasti T2 s dlouhým,
teplým a sušším létem. Přechodné období je zde krátké, s teplým až mírně teplým
jarem a podzimem. Zima je krátká, mírně teplá, suchá s velmi krátkým trváním
sněhové pokrývky. Mezoklimatické
poměry nejsou rovinným reliéfem terénu
prakticky vůbec ovlivněny. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem
8,4oC. V lednu klesá teplotní průměr až na -1,8 o C. Nejteplejším měsícem roku je
červenec s průměrnou teplotou 18,4oC. V Pardubicích je v průměru za rok kolem 28
ledových dnů s teplotou pod 0 oC po celý den. Letních dnů s teplotou nad 25 oC je v
Pardubicích 47. Průměrné roční množství srážek se pohybuje kolem 600mm, z
nichž 62% je v teplé části roku. Z hlediska převažujících směrů větru mají největší
četnost větry z jihovýchodu (19,5%).
V následující tabulce jsou uvedeny průměrné teploty vzduchu ve 0C, které byly
získány zpracováním údajů z klimatických pozorovacích stanic sítě Českého
hydrometeorologického ústavu reprezentujících poměry v oblasti Pardubice.
I.
-1,8

II.
-0,6

III.
3,6

IV.
8,2

V.
13,6

VI.
16,5

VII.
18,4

VIII.
17,4

IX.
13,7

X.
8,5

XI.
3,7

XII.
-0,1

Oblast Pardubic patří mezi normálně zavlažovaná místa naší republiky. Roční chod
srážek je velmi proměnlivý a maximum se může vyskytnout prakticky od června po
srpen, v ojedinělých případech dokonce v květnu. Nejnižší srážky připadají v
dlouholetém průměru na únor. Měsíční úhrny srážek v mm jsou uvedeny
v následující tabulce:
I.
36

II.
32

III.
35

IV.
45

V.
60

VI.
64

VII.
81

VIII.
73

IX.
49

X.
46

XI.
40

XII.
38

IX.
-

X.
0,4

XI.
2

XII.
5,5

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

II.
6

III.
4,2

IV.
1,3

V.
0,2

VI.
-

VII.
-

VIII.
-

Znečištění ovzduší
Z hlediska množství produkovaných základních škodlivin patří okres Pardubice mezi
nejvýznamnější okresy České republiky. Je to dáno především chemickým
průmyslem, který je situován na návětrné straně města a nedořešeným dopravním
systémem. Na území města Pardubice je imisní situace základních škodlivin trvale
monitorována stacionárními stanicemi. Výsledky těchto měření jsou dále doplňovány
jednorázovým měřením, zvláště pak v oblasti ostatních škodlivin.
ČHMÚ Praha, úsek ochrany ovzduší, stanovil z hlediska pozadí imisní situace
města Pardubice ve svém vyjádření hodnoty uvedené v následující tabulce:
SO2
X (2000)
10
Poznámky:
-3
1) údaje jsou uvedeny v µg.m
2) x = roční aritmetický průměr
3) SPM = prašný aerosol bez rozlišení velikostí částic
4) * = stanoveno na základě menšího počtu dat

SPM
27*

39

NOx
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Výrobní areál firmy VESLA s.r.o.
Pardubice - Nemošice
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

Hodnocené území je významně ovlivňováno i celou řadou specifických
anorganických a organických škodlivin, které jsou produkovány z nízkých zdrojů
místních průmyslových zdrojů. Vzhledem k tomu, že v rámci hodnoceného záměru
nedochází k emisím těchto specifických škodlivin, nejsou ani dále blíže
specifikovány.
Charakter znečištění ovzduší dle stanic AIM je následující:
Imisní pozadí NO2
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Hodinové LV :
Hodinové MT :
Hodinové TE :
Roční LV :
Roční MT :
Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita
ESEZM
38970

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

Čtvrtletní hodnoty

Denní hodnoty

Roční
hodnoty

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

EPAOA

MÚPa
1418
Pardubice41010
Rosice
EPAUA
ČHMÚ
1465
Pardubice
41092
Dukla

Max. 19 MV VoL

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

0 16,3

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

0 15,5

84,5

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

0 73,3 11.01.

64,1

69,8

35,8 17,2

0 56,6 11.01.

51,6

75

21

87

12

91

92 18,2 1,67

4

23,0

10,75 158

65

1,70 130

60

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

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

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

50%
Max.
Kv
98%
Datum
Kv
1,9 16,3

6,5

4,9 29.01.

40

Roční hodnoty

95%
Kv

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

10,4 31.07.
0,9

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

9,1
3,3

55

54

89

87

38

35

dv
285

87 1,7 3,25

23

1,04

208

2,92

102

1,0 1,9
4,8

N

48
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C.2.2. Voda
Podzemní voda

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

Posuzované území se nachází z hydrologického hlediska v povodí Labe, číslo
hydrologického povodí 1-03-01-001.
Nejbližší vodotečí z hlediska geografického je řeka Chrudimka. Č.h.p. 1 - 03 - 03 001, která pramení 1 km severozápadně od Svratouchu ve výšce 700 m n.m. a ústí
zleva do Labe v Pardubicích ve výšce 217 m n.m. Plocha povodí je 872,6 km2, délka
toku je 104,4 km, průměrný průtok u ústí je 7,68 m3.s-1.

Labe pramení na Labské Louce v Krkonoších ve výšce 1 384 m n.m. a státní
hranice opouští u Hřenska ve výšce 115 m n.m. Celková plocha povodí činí 144 055
km2, z toho v ČR 51 391,5 km2. Celková délka toku je 1 154 km, z toho v ČR 370,2
km. Průměrný průtok na státní hranici činí 308 m3.s-1.
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Stavba je dále situována v ochranném pásmu II. stupně vodních zdrojů pardubického
vodovodu. Nejbližší exploatovaný zdroj - širokoprofilová studna S-VI se nachází
přibližně 200 m západně od projektované stavby.

Pozn.k obrázku: obrázek použit z oficiálních veřejných mapových podkladů Pardubického
kraje a dokladuje hranice ochranného pásma II. stupně; rozdělení na 2a a 2b již neodpovídá
platné legislativě
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Výřez vodohospodářské mapy zájmového území je uveden na následující stránce:

C.2.3. Půda
Záměr vyžaduje trvalý zábor ZPF. Se záměrem není spojen dočasný zábor ZPF.
Stavba zároveň nevyžaduje žádný dočasný ani trvalý zábor PUPFL. Stavba je
situována v ochranném pásmu lesních pozemků, které jsou specifikovány v úvodní
části předkládaného oznámení.
Zábor ZPF
V rámci předkládaného záměru bude dle předaných podkladů trvale odnímáno
zemědělské výrobě 4 500 m2, z toho v BPEJ 35 600 – 4043 m2, v BPEJ 31100 –
457 m2.
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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.

Vysvětlivky k BPEJ:
1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu
3 – Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem 8,4oC. V lednu klesá teplotní průměr
až na -1,8 o C. Nejteplejším měsícem roku je červenec s průměrnou teplotou 18,4oC.
2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce
11 – hnědozemě na sprašových hlínách, středně těžké s těžší spodinou, vodní režim
příznivý až vlhčí
56 – nivní půdy na nivních uloženinách, středně těžké, s příznivými vodními poměry
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
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

*)

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

hloubka
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

C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Území náleží orograficky k Pardubické kotlině. Z hlediska regionálně geologického
se území nachází v křídové synklinále severovýchodních Čech a je součástí jejího
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jihozápadního křídla. Skalní podloží je budováno sedimentárními horninami svrchní
křídy, nad nimiž jsou uloženy sedimenty spodního až svrchního turonu a coniaku.
Litologicky se jedná o slínovce, písčité a spongilitické slínovce, vápnité jílovce a
prachovce. Horniny skalního podloží jsou překryty kvarterními zeminami, které tvoří
zahliněné terasové štěrkopísky a povodňové hlíny o celkové mocnosti nepřesahující
10 m. Povrch terénu je v zájmové lokalitě rovinný, pohybující se okolo 230 m n.m.
V zájmovém území je kvarterní pokryv zastoupen převážně fluviálními sedimenty jílovitými písky, jílovitými písky se štěrkem a písčitými hlínami se štěrkem. V jejich
nadloží jsou místy uloženy eluviální jemné až středně slabě hlinité písky, středně
ulehlé. Vrstevní sled je místy ukončen i vrstvami navážky. Výřez geologické a
hydrogeologické mapy zájmového území je doložen na následujících stránkách:
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C.2.5. Fauna a flora
Území leží v Pardubickém bioregionu ve středu východních Čech v tzv. Pardubické
kotlině. Bioregion je protažen podél řek Labe a Loučné a má celkovou plochu 594
km², nachází se v mírně chladnějších a vlhčích východních Čechách. Typickou
charakteristikou bioregionu jsou nivy s luhy a slatinnými olšinami a na ně navazující
nízké a střední terasy s borovými doubravami a slatinami. Biota náleží do 2. bukovodubového a 3. dubovo-bukového stupně. Zastoupena jsou obdobná společenstva
jako v Polabském bioregionu, avšak bez účasti většiny teplomilných druhů, ale se
zastoupením druhů subatlantských. V současné krajině kolem Pardubic jsou
charakteristické kulturní bory na terasách a olšiny v podmáčených sníženinách,
typické je zastoupení slatin a rybníků s odpovídající flórou a faunou. Převažuje orná
půda, značnou plochu zabírají větší sídla, v daném případě aglomerace –
město Pardubice. Vlastní staveniště je tvořeno kosenými, místy ruderalizovanými
trávníky s porosty dřevin, zpevněnými a zastavěnými plochami (parkoviště aj.). Podle
fytogeografického členění leží území v Českém termofytiku ve fytogeografickém
okrese Východní Polabí, podokrese Pardubické Polabí. Potenciálně přirozenou
vegetací jsou podle Neuhäuslové (Neuhäuslová et al. 1998) jilmové doubravy (UlmoFraxinetum). České republiky - Academia, Praha.
Flora

Botanický průzkum byl proveden ve dnech 21.4. a 4.6.2007 a byly využity záznamy z
průzkumu v roce 2006. Na lokalitě bylo zjištěno celkem 182 druhů cévnatých rostlin
včetně dřevin.
Popis lokality

Lokalita se nachází na severovýchodním okraji obce Nemošice u Pardubic. Jde o
druhově chudou louku, obklopenou z jihu polními kulturami, od západu lesem, od
severu silnicí do Pardubic - Jesničánek a od východu horkovodem. Na okrajích se
nachází agrární a ruderální vegetace.
Geobotanická charakteristika lokality

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Fytogeografické členění
Fytogeografická oblast: termofytikum
Fytogeografický obvod: České termofytikum
Fytogeografický okres: Východní Polabí
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998):
lipová doubrava (Tilio - Betuletum)

Seznam lokalizací
1 - Nemošice, plocha navržené stavby při silnici k Jesničánkám, louka, Faltys 21.4.2007 (od J
řepk.pole, od V les, od Z horkovod, od S silnice
2 - Nemošice, plocha navržené stavby při silnici k Jesničánkám, okraj pole, Faltys 21.4.2007
3 - Nemošice, plocha navržené stavby při silnici k Jesničánkám, u horkovodu, Faltys 21.4.2007
4 - Nemošice, plocha navržené stavby při silnici k Jesničánkám, příkop silnice, Faltys 21.4.2007
5 - Nemošice, při silnici do Jesničánek od obce k lesu, Faltys 1.7.2006
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
[C4a] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh vyžadující pozornost" - méně
ohrožený
Acer negundo L. - javor jasanolistý + : 4, 5
Aegopodium podagraria L. - bršlice kozí noha : 1
Aethusa cynapium L. - tetlucha kozí pysk : 3

47

Výrobní areál firmy VESLA s.r.o.
Pardubice - Nemošice
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění
Agrostis stolonifera L. - psineček výběžkatý : 5
Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný : 1, 3, 4, 5
Alliaria petiolata (M.Bieb)Cavara et Grande - česnáček lékařský : 3
Alopecurus pratensis L. - psárka luční (+) : 1
Amaranthus powellii S.Watson - laskavec zelenoklasý + : 5
Amaranthus retroflexus L. - laskavec ohnutý + : 5
Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. - kerblík lesní : 4, 5
Arabidopsis thaliana (L.)Heynh. - huseníček rolní : 2, 3
Arctium lappa L. - lopuch větší : 5
Arctium tomentosum Mill. - lopuch plstnatý : 3, 5
Arctium x ambiguum (Čelak.)G.Beck (=A.lappa x tomentosum) - lopuch větší x plstnatý : 5
Arenaria serpyllifolia L. agg. - písečnice douškolistá : 5
Armoracia rusticana G.,M.et Sch. - křen selský + : 5
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl - ovsík vyvýšený : 1, 3, 4, 5
Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl : 2, 3, 4, 5
Atriplex patula L. - lebeda rozkladitá : 5
Atriplex sagitata Borkh. - lebeda lesklá + : 5
Ballota nigra L. - měrnice černá : 3, 5
Bellis perennis L. - sedmikrása chudobka : 5
Bidens frondosa L. - dvouzubec listenatý + : 5
Bromus hordaceus L. subsp.hordaceus - sveřep měkký : 5
Bromus inermis Leysser - sveřep bezbranný : 5
Bromus sterilis L. - sveřep jalový : 3
Bryonia alba L. - posed bílý : 5
Calamagrostis epigeios (L.)Roth - třtina křovištní : 4, 5
Calendula officinalis L. - měsíček lékařský + : 5
Calystegia sepium (L.)R.Br. - opletník plotní : 5
Campanula rapunculoides L. - zvonek řepkovitý : 5
Campanula rotundifolia L. agg. - zvonek okrouhlolistý : 5
Capsella bursa-pastoris (L.)Med. - kokoška pastuší tobolka : 2, 4, 5
Carduus crispus L. - bodlák kadeřavý : 5
Carum carvi L. - kmín kořenný (+) : 5
Centaurea jacea L. subsp.jacea - chrpa luční pravá : 5
Centaurea scabiosa L. - chrpa čekánek : 5
Cerastium arvense L. - rožec rolní : 4
Cerastium holosteoides Fries.em.Hyl. subsp.triviale (Spenner)Möschl - rožec obecný luční : 3, 5
Cichorium intybus L. - čekanka obecná : 5
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní : 2, 3, 5
Cirsium vulgare (Savi)Ten. - pcháč obecný : 5
Convolvulus arvensis L. - svlačec rolní : 5
Conyza canadensis (L.)Cronquist - turanka kanadská + : 5
Crepis biennis L. - škarda dvouletá : 5
Cuscuta europaea L. - kokotice evropská : 5
Dactylis glomerata L. - srha laločnatá (+) : 1, 5
Daucus carota L. - mrkev obecná : 5
Descurainia sophia (L.)Prantl - úhorník mnohodílný : 5
Deschampsia cespitosa (L.)P.B. - metlice trsnatá : 5
Digitaria ischaemum (Schweier)Mühlenb. - rosička lysá + : 5
Dipsacus fullonum L. - štětka planá (+) : 5
Echinochloa crus-galli (L.)P.B. - ježatka kuří noha + : 5
Echium vulgare L. - hadinec obecný : 5
Elymus caninus (L.)L. - pýrovník psí : 5
Elytrigia repens (L.)Nevsky - pýr plazivý : 1, 2, 3, 4, 5
Epilobium ciliatum Rafin. - vrbovka žláznatá + : 5
Equisetum arvense L. - přeslička rolní : 4, 5
Eragrostis minor Host - milička menší : 5
Erigeron annuus (L.)Pers.agg. - turan(hvězdník) roční : 3, 5
Euonymus europaea L. - brslen evropský : 5
Euphorbia cyparissias L. - pryšec chvojka : 5
Euphorbia helioscopia L. - pryšec kolovratec : 2, 5
Euphorbia peplus L. - pryšec okrouhlý : 5
Falcaria vulgaris Bernh. - srpek obecný : 5
Fallopia convolvulus (L.)Á.Löve - opletka obecná : 5
Fallopia dumetorum (L.)Holub - opletka křovištní : 5
Festuca pratensis Huds. - kostřava luční : 5
Festuca rubra L. agg. - kostřava červená : 5
Ficaria verna Huds. subsp.bulbifera Á.Löve et D.Löve - orsej jarní hlíznatý : 4
Fragaria viridis (Duchesne)Veston - jahodník trávnice : 5
Fraxinus excelsior L. - jasan ztepilý : 4, 5
Fumaria officinalis L. s.l. - zemědým lékařský : 2
Galeopsis pubescens Besser - konopice pýřitá : 5
Galinsoga parviflora Cav. - pěťour maloúborný + : 5
Galinsoga quadriradiata Ruyz et Pavón - pěťour srstnatý + : 5
Galium album Mill. - svízel bílý : 1, 5
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Galium aparine L. - svízel přítula : 2, 5
Geranium pratense L. - kakost luční : 4, 5
Geranium pusillum Burm.fil. - kakost maličký : 2
Geum urbanum L. - kuklík městský : 3
Glechoma hederacea L. - popenec obecný : 3, 5
Glyceria fluitans (L.)R.Br. - zblochan vzplývavý : 5
Heracleum sphondylium L. - bolševník obecný : 3, 5
Hordeum murinum L. - ječmen myší : 5
Chaerophyllum aromaticum L. - krabilice zápašná : 5
Chelidonium majus L. - vlaštovičník větší : 5
Chenopodium album L. - merlík bílý + : 5
Chenopodium opulifolium Koch et Ziz - merlík kalinolistý + : 5
Chenopodium pedunculare Bertol. - merlík stopečkatý + : 5
Chenopodium strictum Roth - merlík tuhý + : 5
Chenopodium sueccicum J.Murr - merlík zelený + : 5
Impatiens parviflora DC. - netýkavka malokvětá + : 5
Lactuca serriola L. - locika kompasová : 5
Lamium album L. - hluchavka bílá : 3, 5
Lamium purpureum L. - hluchavka nachová : 1, 2, 3, 5
Lapsana communis L. - kapustka obecná : 5
Lathyrus pratensis L. - hrachor luční : 5
Leontodon autumnalis L. - máchelka podzimní : 1, 5
Leontodon hispidus L. subsp.glabratus (Koch)Holub - máchelka srstnatá olysalá : 5
Leontodon hispidus L. subsp.hispidus - máchelka srstnatá pravá : 5
Lepidium ruderale L. - řeřicha rumní + : 5
Linaria vulgaris Mill. - lnice květel : 5
Lolium multiflorum Lamk. - jílek mnohokvětý + : 5
Lolium perenne L. - jílek vytrvalý (+) : 1, 5
Lotus corniculatus L. - štírovník růžkatý (+) : 5
Lycium barbarum L. - kustovnice cizí + : 5
Lycopsis arvensis L. - prlina rolní [C4a] : 2
Malva neglecta Wallr. - sléz přehlížený : 5
Malva sylvestris L. - sléz lesní (+) : 5
Matricaria discoidea DC. - heřmánek terčovitý : 5
Matricaria recutita L. - heřmánek pravý : 5
Medicago falcata L. - tolice srpovitá : 5
Medicago lupulina L. - tolice dětelová : 5
Medicago sativa L. - tolice setá + : 5
Medicago x varia Martyn (=M.falcata x sativa) - tolice měňavá + : 5
Melilotus albus Med. - komonice bílá : 5
Papaver rhoeas L. - mák vlčí : 2, 5
Pastinaca sativa L. - pastinák setý : 5
Persicaria amphibia (L.)Delarbre - rdesno obojživelné : 5
Persicaria hydropiper (L.)Delarbre - rdesno peprník : 5
Persicaria lapathifolia (L.)Delarbre s.l. - rdesno blešník : 5
Persicaria maculosa S.F.Gray - rdesno červivec : 5
Persicaria mitis (Schrank)Asenov - rdesno řídkokvěté : 5
Phleum bertolonii DC. - bojínek hlíznatý (+) : 5
Pimpinella major (L.)Huds. - bedrník větší : 5
Pimpinella saxifraga L. - bedrník obecný : 5
Plantago major L. - jitrocel větší : 1, 5
Poa angustifolia L. - lipnice úzkolistá (+) : 5
Poa annua L. - lipnice roční : 1, 5
Poa compressa L. - lipnice smáčknutá : 5
Poa pratensis L. - lipnice luční (+) : 1
Polygonum aviculare L. agg. - truskavec ptačí : 5
Potentilla anserina L. - mochna husí : 5
Potentilla argentea L. - mochna stříbrná : 5
Potentilla inclinata Vill. - mochna šedavá : 3, 5
Potentilla reptans L. - mochna plazivá : 5
Prunella vulgaris L. - černohlávek obecný : 5
Pyrethrum parthenium (L.)Sm. - řimbaba obecná + : 5
Ranunculus acris L. - pryskyřník prudký : 3, 4, 5
Ranunculus repens L. - pryskyřník plazivý : 5
Raphanus raphanistrum L. - ředkev ohnice + : 5
Reynoutria japonica Houtt. - křídlatka japonská + : 5
Rosa canina L. - růže šípková : 5
Rubus caesius L. agg. - ostružiník ježiník : 5
Rumex acetosa L. - šťovík kyselý : 1, 2, 3, 4
Rumex crispus L. - šťovík kadeřavý : 5
Rumex obtusifolius L. - šťovík tupolistý : 5
Rumex thyrsiflorus Fingerh. - šťovík kytkokvětý : 5
Rumex x pratensis Mert.et Koch (=R.crispus x obtusifolius) - šťovík kadeřavý x tupolistý : 5
Sambucus nigra L. - bez černý : 5
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Sanguisorba officinalis L. - krvavec toten : 5
Securigera varia (L.)Lassen - čičorka pestrá : 5
Senecio viscosus L. - starček lepkavý : 5
Senecio vulgaris L. - starček obecný : 5
Setaria pumila (Poiret)R.et Sch. - bér sivý + : 5
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.)Greuter et Burdet - knotovka širolistá bílá : 3, 5
Silene vulgaris (Moench)Garcke - silenka obecná : 5
Sisymbrium officinale (L.)Scop. - hulevník lékařský + : 5
Solidago canadensis L. - celík kanadský + : 5
Sonchus oleraceus L. - mléč zelinný : 5
Stellaria media (L.)Vill. agg. - ptačinec žabinec : 3, 4, 5
Symphytum officinale L. - kostival lékařský : 5
Tanacetum vulgare L. - vratič obecný : 5
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská : 1, 4, 5
Thlaspi arvense L. - penízek rolní : 2
Torilis japonica (Houtt.)DC. - tořice japonská : 5
Tragopogon orientalis L. - kozí brada východní : 5
Trifolium hybridum L. - jetel zvrhlý + : 5
Trifolium pratense L. - jetel luční (+) : 5
Trifolium repens L. - jetel plazivý (+) : 5
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - heřmánek nevonný + : 5
Trisetum flavescens (L.)P.B. - trojštět žlutavý : 5
Tussilago farfara L. - podběl léčivý : 5
Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá : 3, 4, 5
Urtica urens L. - kopřiva žahavka : 5
Veronica arvensis L. - rozrazil rolní : 2, 3
Veronica chamaedrys L. - rozrazil rezekvítek : 5
Veronica persica Poiret - rozrazil perský + : 2, 4, 5
Vicia cracca L. - vikev ptačí : 4, 5
Viola arvensis Murray - violka rolní : 3, 5
Viola odorata L. - violka vonná + : 5

Ochranářsky významný druh
Lycopsis arvensis L. - prlina rolní [C4a] : 2
Polní plevel, který je v Pardubicích a okolí poměrně častý.

Prvky dřevin rostoucí mimo les

V krajnici silnice rostou dva stromy:
ü Acer negundo - javor jasanolistý, o průměru kmene 28 cm, společenská hodnota činí
1691 Kč
ü Fraxinus excelsior - jasan ztepilý, o průměru kmene 35 cm, společenská hodnota činí
17907 Kč

Fauna

Biogeograficky vymezené území spadá do Pardubického Polabí. Geologický podklad
tvoří sedimentární horniny svrchní křídy tvořené fluviálními sedimenty (písčitými
štěrky a štěrky říčních teras). Mocnost těchto štěrků nepřesahuje obvykle 10m. Půdy
území tvoří kambizemě modální případně kambizemě stenické z písků a štěrkopísků.
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Území leží v teplé oblasti T2. Podle potenciální přirozené vegetace České republiky
spadá lokalita do vegetační jednotky podmáčené lužní lesy s přechodem k acidofilní
bikové, jedlové, březové a borové doubravě.
Plocha území se nachází na okraji zastavěného území obce Nemošice. Území
částečně přiléhá ke komunikaci Pardubice – Nemošice. Většina plochy zájmové
lokality je tvořena travním porostem, část je kryta povrchem živic (komunikace).
Celkově se jedná o lokalitu ze zoologického hlediska výrazně ovlivněnou lidskou
činností (zpevněný povrch cest, trasa horkovodu). Na lokalitě není souvislý les ani
trvalá vodní plocha. Lokalita záměru je poměrně malá a proto z trofického hlediska
nevhodná k udržení stálé populace obratlovců. K popisu území je třeba doplnit
přítomnost zvláště chráněného území (ZCHÚ) přírodní památka Nemošická stráň
v dosahu cca 500m. Jako hlavní předmět ochrany v uvedeném ZCHÚ jsou uváděny
rostlinné druhy (viz botanická část).
Časové určení pozorování.

Lokalita byla navštívena pouze dvakrát a to v dubnu a květnu roku 2007. Cílem
návštěv bylo pořídit základní zoologický průzkum. Lokalita je zpracovateli tohoto
posouzení dobře známa. Průzkumem byly upřesněn rozsah záměru a současné
podmínky na lokalitě. Na lokalitě byla pořízena fotodokumentace. Byla provedena
prohlídka stromů a keřů. Na vzrostlých stromech byla hledána hnízda. Vzhledem ke
stavu vegetace by bylo možné najít hnízda od velikosti kosa. Žádná hnízda (ani
zbytky hnízd hrdličky zahradní) na lokalitě nebyla nalezena. Jejich přítomnost
v pozdějším období však zcela vyloučit nelze. Lze předpokládat, že k hnízdění
dochází více mimo posuzovanou lokalitu. Hlavním důvodem hnízdění mimo lokalitu
dalších druhů je přítomnost dostatečného množství keřů a náletových stromů a také
větší klid.
Seznam zoologických druhů
Plži (Gastropoda)

- vlahovka narudlá – Monachoides incarnata
- páskovka žíhaná – Cepea vindobonensis
- hlemýžď zahradní – Helix pomatia
Třída – Stonožky (Chilopoda)

-

stonožka škvorová (Lithobius forficatus)

Třída - Hmyz (Insecta)

- brouci – běžné druhy –střevlík hladký (Carabus glabratus), chroustci –
listokaz zahradní (Phylloperta horticola)
- blanokřídlí – běžné druhy – včela medonosná (Apis melifera), vosy
(Vespidae), mravenec obecný (Lasius niger), moucha domácí (Musca
domestica), bzikavka dešťová (Haematopota pluvialis).
- motýli – okáč bojínkový (Melanargia galathea), soumračník metlicový
(Thymelicus sylvestris)
- síťokřídlí – zlatoočka skvrnitá (Chrysopa perla)
- ploštice – ruměnice pospolná (Pyrrhocorisaperus)
Obojživelníci

Ropucha obecná – Bufo bufo (395/92 Sb. Ohrožený druh)
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Plazi

Nebyli prokázáni. V těsné blízkosti lokality (podél zítky) však přítomnost plazů nelze
vyloučit. Zásahem podle uvažovaného záměru však nedojde ke změnám které by
mohly přítomnost plazů v okolí lokality ohrozit.
Ptáci
Ptáci
Bažant obecný (Phasianus colchicus)
Budníček menší (Phylloscopus collybita)
Budníček větší (Phylloscopus trochilus
Červenka obecná (Erithacus rubecula)
Drozd zpěvný (Turdus philomelos)
Holub hřivnáč (Columba palumbus)
Konipas bílý (Motacilla alba)
Kos černý (Turdus merula)
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
Straka obecná (Pica pica)
Strnad obecný (Emberiza citrinella)
Sýkora koňadra (Parus major)
Sýkora modřinka (Parus coeruleus)
Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Vrabec polní (Passer montanus)
Zvonek zelený (Carduelis chloris)
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)

Hnízdí
?

Potravní vazba
-

Vyhláška 395

Poznámka
-

Náhodný zálet – od Chrudimky
+
?
?
?
?
?
?
?
?

?
?

?
-

§

Náhodný přelet nad lokalitou.

Savci
Savci
Hraboš polní (Microtus agrestis)
Ježek západní (Erinaceus europeus)
Krtek obecný (Talpa europea)
Kuna skalní (Martes foinea)
Myšice druhy (Apodemus sp.)
Potkan (Ratus norvegicus)
Rejsek obecný (Sorex araneus)

Rozmnožuje se na lokalitě
?
?
?
+
?
?

Potravní vazba
?
?
?
+
?
?
?

Vyhláška 395

Poznámka

Poznámky k některým druhům:
Nalezený druh ropucha obecná se na sledované lokalitě nerozmnožuje. Jedná se o
jedince(nalezen jediný exemplář), který zřejmě využívá přilehlé plochy k nočnímu
lovu. Druh jištěn na západní části lokality. Pro realizaci záměru není nutné stanovit
žádné podmínky. Nejde o přežívání či rozmnožování populace na lokalitě. Exemplář
je do jisté míry vázán přítomností antropogenních jevů (živičné povrchy, noční
osvětlení).
Výskyt plazů nebyl prokázán přesto, že při průzkumu bylo počasí příhodné pro jejich
zjištění. Důvod pro jejich nepřítomnost nelze nijak ovlivnit ani spolehlivě vysvětlit.
Největší zastoupení bylo prokázáno u třídy ptáků. Důvodem je jejich vysoká mobilita
a rychlé vyhledávání zdrojů potravy. Savci byli prokázáni buď zvukovými projevy
nebo pobytovými značkami. Nebyl prováděn jejich odchyt, nebo lov.
Ze seznamu druhů vyplývá zjištění dvou druhů chráněných zákonem (ropucha
obecná, vlaštovka obecná). Žádný z uvedených druhů není na lokalitu vázán
rozmnožováním. Vlaštovka obecná není na lokalitu vázána ani sběrem potravy.
Ropucha obecná je pravděpodobně vázána sběrem potravy na antropogenní prvky
v území. Takovými prvky jsou zpevněné plochy s živičným povrchem a přítomnost
nočního osvětlení. Z uvedených důvodů není třeba stanovit podmínky pro výstavbu
a provoz nově vybudovaného záměru.
52

Výrobní areál firmy VESLA s.r.o.
Pardubice - Nemošice
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

Významná stanoviště a biotopy

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

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

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
Významné krajinné prvky

Jsou polohou oznamovaného záměru dotčena realizací výústních objektů dešťové
kanalizace do vodoteče (Chrudimky).
Evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Zájmové území záměru není ani v kontaktu s některou z evropsky významných
lokalit ve smyslu § 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do
národního seznamu těchto lokalit ve smyslu příloh NV č. 132/2005 Sb. Zájmové
území záměru není v kontaktu ani v kolizi s žádnou z ptačích oblastí na území ČR
podle § 45e tohoto zákona ve smyslu některého z vydaných Nařízení vlády ČR
k vymezení konkrétních ptačích oblastí na území České republiky. Tato skutečnost
vyplývá ze stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství, které je doloženo v příloze předkládaného oznámení.
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.
Předmětná lokalita je v kontaktu s regionálním biokoridorem 1340 Chrudimka, kde
hranicí je komunikace oddělující biokoridor od plochy určené územním plánem
k předkládané aktivitě.
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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. Širší území má
výrazně urbanizovaný charakter s potlačenou přírodní hodnotou (zemědělská
výroba, osídlení). Přírodní hodnotu místa krajinného rázu lze hodnotit jako
průměrnou.
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C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání
Charakter městské čtvrti

Zájmové území je situováno do prostoru určeného jako funkční plocha – výroba
lehká. Nejbližší objekty trvalé obytné zástavby Nemošic jsou však v kontaktu
s uvažovaným záměrem.
Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky
Zvláště chráněná území

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
Území přírodních parků

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
Významné krajinné prvky

Zájmové území je mimo kontakt s významnými krajinnými prvky z hlediska
registrovaných VKP. Záměr ovlivňuje VKP ze zákona realizací výústního objektu
dešťové kanalizace.
Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

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

Stavba bude prováděna v ochranném pásmu lesa. Stavba je dále situována
v ochranném pásmu II. Stupně vodních zdrojů pardubického vodovodu. Nejbližší
exploatovaný zdroj - širokoprofilová studna S-VI se nachází přibližně 200 m
západně od projektované stavby.
Ochranná pásma případných inženýrských sítí budou specifikována v dokumentaci
pro územní řízení.
Architektonické a jiné historické památky

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

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

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

Výstavba – znečištění ovzduší
Rozsah zemních a stavebních prací lze označit za poměrně velký a proto nelze
vyloučit, že etapa výstavby může představovat částečné narušení faktorů pohody.
Případnou sekundární prašnost lze technicky eliminovat. Pro minimalizaci
negativních vlivů jsou formulována následující doporučení:
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především
v průběhu zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních
zdrojů prašnosti budou minimalizovány; v případě nepříznivých klimatických podmínek
v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch
• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu
• zemní práce provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě
nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště,
deponií zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních
materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti

Z hlediska etapy výstavby ve vztahu k nejbližším trvale obydleným objektům a při
respektování výše uvedených doporučení lze záměr považovat za realizovatelný.
Výstavba – hluk
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu v etapě výstavby bude součástí další
projektové přípravy. V době vypracování překládaného oznámení nebylo k dispozici
POV stavby, tudíž nejsou informace o předpokládaném průběhu výstavby a
nasazení stavební techniky. Je proto nezbytné se touto problematikou zabývat až po
vypracování POV stavby v rámci další projektové přípravy.
V této souvislosti je formulováno pro další projektovou přípravu následující
doporučení:
• součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby bude akustická studie pro etapu
výstavby, která bude organizačními opatřeními (vyloučením souběhu nejhlučnějších
stavebních mechanismů) a technickými opatřeními (použitím méně hlučné stavební techniky)
dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby ve vztahu k nejbližším objektům
obytné zástavby

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

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

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

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

Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen
v následujících variantách:
Varianta 1 – stav bez realizace záměru
Tato varianta vyhodnocuje akustickou situaci v zájmovém území v řešeném roce bez
realizace výrobního areálu.
Varianta 2 – stav s realizací záměru
Tato varianta vyhodnocuje akustickou situaci v zájmovém území v řešeném roce již s
z realizací výrobního areálu.
Výpočtové oblasti a výpočtové body akustické studie
Vyhodnocení akustické situace bylo řešeno v jedné výpočtové oblasti pro celkem 4
výpočtové body dle následující situace:
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VB 1

VB 2

VB 3

VB 4
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Fotodokumentace výpočtových bodů:

Výpočtový bod č.1 Nemošice č.p.30

Výpočtový bod č.2 Nemošice č.p.30

Výpočtový bod č.3 Nemošice č.p.14

Výpočtový bod č.4 Nemošice č.p.298

Vstupní podklady pro výpočet
Varianta 1 – stav bez realizace záměru
Bodové zdroje
V rámci této varianty nejsou uvažovány.
Plošné zdroje
V rámci této varianty nejsou uvažovány.
Liniové zdroje
Pro dopravu na tomto úseku se vychází ze sčítacího profilu ŘSD 5-2790 z roku
2005:
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USEK
5-2790

N1
239

N2
21

PN2
1

N3
11

PN3
3

NS
4

A
37

PA
0

TR
2

PTR
1

T
319

O
5218

M
63

S
5600

5-2790:

OA = O + M = 5 281
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 114
Pro uvažovaný časový horizont
byla doprava navýšena se zohledněním
následujících růstových koeficientů ŘSD:
rok
2000 - 2005
2000 - 2005
2000 - 2005
2005 - 2010
2005 - 2010
2005 - 2010

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

osobní
1,16
1,14
1,12
1,14
1,11
1,09

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

OA = O + M = 5567
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 527
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Varianta 2 – stav s realizací záměru
Bodové zdroje
V rámci výrobního areálu je uvažováno s následujícími bodovými zdroji hluku:
ü zdroj č.1 ve výpisu programu HLUK+: komín kotelny – 50 dB ve 2 m od zdroje, provoz
v noci: ano, výška zdroje 9,3 m
ü zdroj č.2 ve výpisu programu HLUK+: VZT jednotka – 66 dB - 2 m od zdroje, provoz
v noci: ne, výška zdroje 6,2 m
ü odtahový ventilátor z technologie 1200 m3/hod – 54 dB – 1 m od zdroje, provoz v noci:
ne, výška zdroje 6,2 m
ü odtahový ventilátor z technologie 2000 m3/hod – 56 dB – 1 m od zdroje, provoz v noci:
ne, výška zdroje 6,2 m
ü zásobování objektu, 70 dB – 2 m od zdroje, provoz v noci: ne , výška zdroje 1,5 m (dle
projektových podkladů by samotná vykládka a nakládka měla probíhat uvnitř skladové
haly
Zdroj 1

Zdroj2

Zdroj 3

Zdroj 4

Zdroj 5
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Situace zdroje č.5:
Zdroj 5

Plošné zdroje
Plošným zdrojem v rámci předkládaného záměru jsou pohyby nákladních a osobních
automobilů v prostoru výrobního areálu. Dle modelu dopravy lze v prostoru zóny
očekávat následující pohyby:
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Ø zaměstnanci+zákazníci: 94 pohybů OA/24 hodin ( z toho 17 pohybů OA/ 22,0006,00 hod./
Ø zásobování + MHD: 8 pohybů TNA/24 hodin (z toho žádný pohyb v době 22,0006,00 hod)
Liniové zdroje
Z hlediska liniového zdroje při 50% rozdělení dopravy v obou směrech bylo
uvažováno s následující intenzitou dopravy:
OA = O + M = 5614
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 531
Použitá metoda výpočtu
Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit programový produkt
HLUK+, verze 7.68 profi, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí
generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území.
Použití uvedeného výpočtového programu pro posuzování hluku ve venkovním
prostředí je akceptováno dopisem Hlavního hygienika České republiky č.j. HEM / 510
- 3272 - 13.2.9695 ze dne 21. února 1996.Předpokládaná nejistota vlastního
predikčního modelu podle autora metodiky RNDr. Liberka je Um = 1,4 až 1,6 dB.
Hygienické limity
Zjištěný stav akustické situace ve vnějším prostoru (ať už na základě měření,
výpočtů, či na základě obojího) se posuzuje podle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Výtah z Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
§ 11
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních
prostorech staveb

(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve
venkovním prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad
25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou
akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících
nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na
pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách, a pro hluk z leteckého
provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou
noční dobu (LAeq,8h).
(2) Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími při střelbě z lehkých
zbraní, explozí výbušnin s hmotností pod 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při vzájemném
nárazu tuhých těles, se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T podle odstavce 1.
(3) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku C LCeq,T a
současně i průměrnou hladinou expozice zvuku C LCE jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví
pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější
hodinu (LCeq,1h).
(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.
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(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.

Důsledky pro řešení studie - etapa provozu
Z dikce Nařízení vlády vyplývají následující limity nejvýše přípustných hodnot hladiny
akustického tlaku A ve venkovním prostoru ve vzdálenosti 2 m před fasádou obytných a
ostatních chráněných objektů a v prostoru, který je využíván k rekreaci, sportu, léčení,
zájmové a jiné činnosti. K výpočtovým bodům tak lze uplatnit korekci pod bodem 2) Přílohy
č.6. (tedy 55 dB pro denní dobu, 45 dB pro noční dobu) pro výpočtové body č.2,3,4, pro
výpočtový bod č.1 nelze uplatnit žádnou korekci (50 dB pro denní dobu, 40 dB pro noční
dobu), přičemž pro všechny zdroje hluku ze samotné zóny musí být plněn základní
hygienický limit
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Výsledky výpočtů
Varianta 1 – den

HLUK+ verze 7.68 profiX
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2007\NEMOSICE\HLUK+\V0D.ZAD Vytištěno: 5.9.2007 20:24
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 | 453.3; 270.4 | 45.3 |
| 45.3 |
|
|
| 2 |
3.0 | 474.2; 269.4 | 57.7 |
| 57.7 |
|
|
| 2 |
6.0 | 474.2; 269.4 | 57.7 |
| 57.7 |
|
|
| 3 |
3.0 | 492.5; 317.0 | 53.8 |
| 53.8 |
|
|
| 3 |
6.0 | 492.5; 317.0 | 53.8 |
| 53.8 |
|
|
| 4 |
3.0 | 496.7; 291.6 | 55.1 |
| 55.1 |
|
|
| 4 |
6.0 | 496.7; 291.6 | 55.1 |
| 55.1 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta 1 – noc

HLUK+ verze 7.68 profiX
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2007\NEMOSICE\HLUK+\V0N.ZAD Vytištěno: 5.9.2007 20:37
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 | 453.3; 270.4 | 37.1 |
| 37.1 |
|
|
| 2 |
3.0 | 474.2; 269.4 | 49.5 |
| 49.5 |
|
|
| 2 |
6.0 | 474.2; 269.4 | 49.5 |
| 49.5 |
|
|
| 3 |
3.0 | 492.5; 317.0 | 45.6 |
| 45.6 |
|
|
| 3 |
6.0 | 492.5; 317.0 | 45.6 |
| 45.6 |
|
|
| 4 |
3.0 | 496.7; 291.6 | 46.9 |
| 46.9 |
|
|
| 4 |
6.0 | 496.7; 291.6 | 46.9 |
| 46.9 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta 2 – den

HLUK+ verze 7.68 profiX
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2007\NEMOSICE\HLUK+\V1D.ZAD Vytištěno: 5.9.2007 20:39
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 | 453.3; 270.4 | 43.0 | 35.2 | 43.7 |
|
|
| 2 |
3.0 | 474.2; 269.4 | 57.8 | 18.3 | 57.8 |
|
|
| 2 |
6.0 | 474.2; 269.4 | 57.8 | 23.2 | 57.8 |
|
|
| 3 |
3.0 | 492.5; 317.0 | 54.0 | 31.2 | 54.0 |
|
|
| 3 |
6.0 | 492.5; 317.0 | 54.0 | 37.7 | 54.1 |
|
|
| 4 |
3.0 | 496.7; 291.6 | 55.2 | 31.3 | 55.2 |
|
|
| 4 |
6.0 | 496.7; 291.6 | 55.2 | 37.5 | 55.3 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta 2 – noc

HLUK+ verze 7.68 profiX
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2007\NEMOSICE\HLUK+\V1N.ZAD Vytištěno: 5.9.2007 20:42
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 | 453.3; 270.4 | 34.8 | 29.0 | 35.8 |
|
|
| 2 |
3.0 | 474.2; 269.4 | 49.6 |
4.1 | 49.6 |
|
|
| 2 |
6.0 | 474.2; 269.4 | 49.6 |
9.4 | 49.6 |
|
|
| 3 |
3.0 | 492.5; 317.0 | 45.8 | 25.1 | 45.8 |
|
|
| 3 |
6.0 | 492.5; 317.0 | 45.8 | 25.1 | 45.8 |
|
|
| 4 |
3.0 | 496.7; 291.6 | 47.0 | 25.6 | 47.0 |
|
|
| 4 |
6.0 | 496.7; 291.6 | 47.0 | 25.6 | 47.0 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Zhodnocení výsledků a závěr

Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen v již
uvedených variantách a vycházel ze vstupních podkladů, které byly upraveny pro
využití výpočtovým programem HLUK+, verze 7.68. Řešeny byly následující varianty:
Ø VARIANTA 1 –stav bez realizace záměru
Ø VARIANTA 2 – stav s realizací záměru
Vyhodnocení akustické situace bylo řešeno v jedné výpočtové oblasti pro celkem 4
výpočtové body.
V následujícím přehledu jsou uvedeny výsledky výpočtů pro jednotlivé řešené
varianty:
Tab.: Porovnání variant – den
v.b.

1
2
2
3
3
4
4

v.
m
3
3
6
3
6
3
6

D

V1
P

C

D

V2
P

C

45,3
57,7
57,7
53,8
53,8
55,1
55,1

0
0
0
0
0
0
0

45,3
57,7
57,7
53,8
53,8
55,1
55,1

43,0
57,8
57,8
54,0
54,0
55,2
55,2

35,2
18,3
23,2
31,2
37,7
31,3
37,5

43,7
57,8
57,8
54,0
54,1
55,2
55,3

Rozdíl
V1 – V2
-1,6
+0,1
+0,1
+0,2
+0,1
+0,1
+0,2

limit

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

limit

55
55
55
55
55
55
55

Tab.: Porovnání variant - noc
v.b.

1
2
2
3
3
4
4

v.
m
3
3
6
3
6
3
6

D

V1
P

C

D

V2
P

C

37,1
49,5
49,5
45,6
45,6
46,9
46,9

0
0
0
0
0
0
0

37,1
49,5
49,5
45,6
45,6
46,9
46,9

34,8
49,6
49,6
45,8
45,8
47,0
47,0

29,0
4,1
9,4
25,1
25,1
25,6
25,6

35,8
49,6
49,6
45,8
45,8
47,0
47,0

45
45
45
45
45
45
45

Závěr:
Na základě provedených výpočtů v řešených variantách lze předpokládat následující
závěry:
Ø u většiny výpočtových bodů podél stávajícího komunikačního systému jsou
překročeny hygienické limity pro denní a noční dobu; tato skutečnost je dána
intenzitou dopravy na komunikačním systému
Ø navrhovaný záměr nepředstavuje výraznější vyvolanou dopravu v zájmovém
území; tato skutečnost se projevuje v porovnání variant V1 a V2 tím, že prakticky
nedochází ke změnám ve výsledné akustické situaci v zájmovém území
Ø z hlediska hluku z dopravy realizace záměru znamená svým stavebním objektem
odstínění komunikace ve směru k výpočtovému bodu č.1; výsledná akustická
situace u tohoto výpočtového bodu by měla být lepší stávajícího stavu
Ø výpočtem je prokázáno, že u žádného z modelově zvolených výpočtových bodů
nedojde k překročení základního hygienického limitu z provozu stacionárních
zdrojů hluku a pohybů v areálu; vypočtené příspěvky jsou pod 50 dB v denní
době a pod 40 dB v noční s výraznou rezervou
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V doporučeních předkládaného oznámení
opatření:

jsou

proto formulována následující

• v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků,
které mohou být zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované
parametry stacionárních zdrojů hluku
• před zahájením výstavby provést u nejbližších objektů obytné zástavby kontrolní měření
počáteční akustické situace; výběr měřících míst konzultovat s příslušným orgánem
ochrany veřejného zdraví; lze doporučit ověřit akustickou situaci u nejbližší obytné
zástavby reprezentované výpočtovým bodem č.1 (Nemošice č.p.30) a č.3 (Nemošice č.p.14)
zpracované hlukové studie
• po zahájení zkušebního provozu provést kontrolní měření hlukové zátěže u nejbližších
objektů obytné zástavby včetně dopravně inženýrského průzkumu, lze doporučit výpočtové
body shodné s měřením počáteční akustické situace; vydání kolaudačního rozhodnutí
podmínit výsledky kontrolního měření u těchto výpočtových bodů

V případě respektování doložených podkladů o stacionárních zdrojích hluku a
vyvolané dopravě související s posuzovaným záměrem lze vliv ve vztahu na
akustickou situaci zájmového území označit za malý a málo významný.
Dostupnost území a další ovlivnění obytných objektů

Situování záměru nijak neovlivní stávající řešení z hlediska dostupnosti území.
Znečištění vody a půdy

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

Vznik havarijních situací nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální možnost
vzniku havárií výrazně eliminovat. Tato problematika je komentována v příslušné
části předkládaného oznámení.
Hodnocení vlivů na obyvatelstvo –zdravotní rizika

V souvislosti s výstavbou a provozem uvažovaného záměru můžeme za potenciální
zdroj zdravotních rizik pro obyvatele v okolí považovat hluk a znečišťující látky
emitované do ovzduší.
Mezi faktory s potenciálními vlivy na veřejné zdraví, souvisejícími s posuzovaným
záměrem, je teoreticky možné zařadit hluk a imise škodlivých látek do ovzduší.
Z výstupů hlukové a rozptylové studie však vyplývá zanedbatelný vliv provozu
výrobního areálu na stávající akustickou a imisní situaci zájmového území v jeho
okolí.
Vypočtené zvýšení hlukové expozice o 0,1-0,2 dB ekvivalentní hladiny akustického
tlaku není postřehnutelné. Imisní příspěvek oxidu dusičitého v setinách µg/m3
maximální krátkodobé koncentrace, respektive v tisícinách µg/m3 průměrné roční
koncentrace, je zanedbatelný a z hlediska zdravotního rizika nehodnotitelný bez
ohledu na imisní pozadí.
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Nejvyšší imisní příspěvek benzenu u obytné zástavby 0,004 µg/m3 představuje při
aplikaci jednotky karcinogenního rizika WHO (6x10-6) při celoživotní expozici míru
karcinogenního rizika ILCR (Individual Lifetime Cancer Risk - individuální celoživotní
pravděpodobnost zvýšení výskytu nádorového onemocnění nad běžný výskyt
v populaci) 2,4x10-8. Je tedy o 2 řády pod všeobecně uznávanou akceptovatelnou
mírou rizika 10-6.
Podrobnější hodnocení zdravotních rizik je dále provedeno pro imisní příspěvek
zbývajících dvou látek, zařazených do výpočtů rozptylové studie a sice pro imise
izopropylalkoholu a cínu, neboť pro tyto látky nejsou stanoveny imisní limity.
Použitá metoda hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment), využívá
postupy zpracované Americkou agenturou pro ochranu životního prostředí (US
EPA) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Z těchto postupů vycházejí i
metodické podklady pro hodnocení zdravotních rizik v České republice, konkrétně
Manuál prevence v lékařské praxi díl VIII. Základy hodnocení zdravotních rizik,
vydaný v roce 2000 Státním zdravotním ústavem Praha, Metodický pokyn MŽP pro
analýzu rizik kontaminovaného území - Příloha č.4 Principy hodnocení zdravotních
rizik (Věstník MŽP září 2005) a metodické materiály hygienické služby k hodnocení
zdravotních rizik.
Metoda hodnocení zdravotních rizik je využívána především při přípravě podkladů ke
stanovení přípustných limitů škodlivých látek v prostředí. Je také jediným způsobem,
jak z hlediska ochrany zdraví hodnotit expozici lidí látkám, pro které nejsou
stanoveny závazné limity jejich výskytu v prostředí.
Standardní postup hodnocení zdravotního rizika zahrnuje čtyři základní etapy :
1. Identifikace nebezpečnosti - výběr látek k hodnocení a zpracování souhrnu
informací o jejich nebezpečných vlastnostech pro lidské zdraví a podmínkách, za
kterých se mohou uplatnit.
2. Charakterizace nebezpečnosti - stanovení referenčních hodnot, vycházejících ze
známého vztahu dávky a účinku, které dále umožní provést kvantitativní odhad
míry rizika.
3. Hodnocení expozice - zjištění konkrétní míry expozice hodnoceným látkám u
dané populace včetně identifikace zvláště citlivých a ohrožených skupin
populace.
4. Charakterizace rizika – kvalitativní nebo kvantitativní vyjádření podstaty a míry
zdravotního rizika v konkrétním případě exponované populace jako
pravděpodobnosti možného zdravotního poškození.
I. Identifikace nebezpečnosti
Isopropanol (isopropyl alkohol, propan-2-ol), C3H8O, CAS No: 67-63-0

Isopropanol je bezbarvá, těkavá a hořlavá kapalina čichově připomínající směs
ethanolu a acetonu. Čichový práh je udáván při koncentraci kolem 50 mg/m3.
Používá se jako jako rozpouštědlo, antiseptikum, v chemickém průmyslu, do
nemrznoucích směsí, je obsažen v mnoha přípravcích pro domácnost a v kosmetice.
Jako aromatická látka se používá i v potravinářství.
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Z ovzduší je isopropanol rychle odstraňován reakcí s hydroxylovými radilály a
mokrou depozicí. Poločas setrvání v ovzduší má v rozmezí 1,9 – 2,7 dne. V půdě a
vodě podléhá rychlé biodegradaci za aerobních i anaerobních podmínek.
Ve venkovním městském ovzduší byly zjištěny koncentrace isopropanolu až 35
mg/m3, v pracovním prostředí jako směnový časově vážený průměr až 500
mg/m3[1].
Do organismu může isopropanol vstupovat cestou inhalační, zažívacím traktem a
kůží. Při inhalační nebo perorální expozici je rychle vstřebáván a distribuován v těle.
Dermální absorpce je méně významná, ale nelze ji zcela podceňovat, neboť jsou
známé případy těžkých otrav dětí, které byly omývány isopropanolem ke snížení
horečky a kde se kromě inhalace významně podílela i kožní absorpce.
Z těla je isopropanol vylučován zčásti v nezměněné formě a zčásti jako aceton
vydechovaným vzduchem, v malé míře i močí.
Expozice isopropanolu připadá do úvahy dietární cestou v potravě nebo inhalační
cestou při jeho užívání k různým účelům.
Isopropanol vykazuje nízkou akutní toxicitu. Dráždí sliznice a ve vysoké koncentraci
působí útlum centrálního nervového systému (CNS). Tento účinek na CNS je
podobný jako u ethanolu, ale ve srovnání s ním je asi 2x silnější zřejmě v důsledku
pomalejšího metabolismu a vlivu vznikajícího acetonu.
Dráždivý účinek isopropanolu na oči a sliznice byl testován u dobrovolníků.
Koncentrace 400 ppm (980 mg/m3) vyvolala po 3-5 minutách expozice mírné
dráždění očí, nosu a krku, při koncentraci 800 ppm byl účinek výraznější.
Koncentrace 490 mg/m3 byla označena za přijatelnou pro 8hodinovou profesionální
expozici [1].
Při dlouhodobém působení isopropanolu na kůži může dojít ke vzniku ekzémů a
alergizaci [2].
U pokusných zvířat byla při perorální i inhalační expozici vysokým dávkám zjištěna
vývojová toxicita. Nejnižší ještě účinná úroveň expozice (LOAEL) při inhalační
expozici potkanů během období gestace činila 9001 mg/m3 [1]. Hodnota NOAEL pro
tento účinek zjištěna nebyla.
U pokusných zvířat i u profesionálně exponovaných pracovníků bylo zjištěno, že
isopropanol zřejmě potencuje hepatotoxicitu tetrachlormetanu. Lze též předpokládat
aditivní efekt při tlumivém účinku na CNS s ethanolem.
Z nepříznivých zdravotních účinků isopropanolu u člověka je známý pouze akutní
dráždivý účinek na sliznice a útlum CNS při vysoké akutní expozici a vzácné případy
vzniku kožního ekzému a alergizace při chronické expozici [2].
Výsledky testů in vitro nesvědčí pro genotoxickou aktivitu isopropanolu. Bylo však
zjištěno, že indukuje mitotické aberace v kostní dřeni krys.
Mezinárodní agentura WHO pro výzkum rakoviny (IARC) zařadila isopropanol v roce
1999 na základě nedostatečných důkazů u zvířat i lidí do kategorie 3 mezi látky
neklasifikovatelné z hlediska karcinogenity u člověka [3]. US EPA karcinogenitu
isopropanolu nehodnotila.
U profesionálně exponovaných pracovníků při dříve používaném způsobu výroby
isopropanolu byla v kohortových epidemiologických studiích zjištěna vyšší incidence
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WHO ve směrnici pro kvalitu ovzduší doporučenou směrnicovou koncentraci
nestanoví, pouze uvádí hodnotu LOAEL 9001 mg/m3 pro vývojovou toxicitu.
Pro vnější ovzduší byla v minulosti referenční laboratoří č.17 Institutu hygieny a
epidemiologie (dnešní Státní zdravotní ústav) v Praze pro isopropanol stanovena
nejvyšší přípustná koncentrace 600 µg/m3 jako krátkodobá třicetiminutová i
průměrná denní 24 hodinová koncentrace.
V současné době není pro isopropanol ve vnějším ovzduší v ČR imisní limitní
koncentrace stanovena a nebyla ani nalezena v údajích z jiných států.
Národní ústav pro bezpečnost a zdraví při práci v USA (NIOSH) navrhl pro
isopropanol v pracovním ovzduší z hlediska ochrany před dráždivým účinkem
isopropanolu na sliznice doporučený expoziční limit (REL) v hodnotě 400 ppm (980
mg/m3) a krátkodobý 15minutový expoziční limit (STEL) 500 ppm.
Úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Ministerstva práce USA (OSHA)
stanovil na základě těchto návrhů úřední přípustný expoziční limit (PEL) pro
isopropanol v pracovním prostředí pro 8-hodinovou pracovní dobu (časově vážený
průměr) ve výši 400 ppm (980 mg/m3).
Přípustný expoziční limit v pracovním prostředí (PEL) pro osmihodinovou pracovní
dobu je v ČR je stanoven pro isopropanol ve výši 500 mg/m3, nejvyšší přípustná
koncentrace v pracovním prostředí NPK-P je pak 1000 mg/m3.
Z hlediska mimořádné havarijní expozice stanoví NIOSH pro řadu toxických látek,
které mohou být vdechovány v pracovním ovzduší, pro účely posouzení nezbytné
ochrany a vybavení pracovníků hodnotu IDLH (Immediately Dangerous to Life or
Health Concentration).
Jedná se o koncentraci ze které může být pracovník vystaven během 30 minut
v případě selhání ochranných pomůcek, aniž by mu hrozilo vážné nebo nevratné
zdravotní
poškození
nebo
byla
ovlivněna
jeho
schopnost
uniknout
z kontaminovaného prostředí. Revidovaná hodnota IDLH pro isopropanol 2000 ppm
(4900 mg/m3) byla stanovena s ohledem na riziko vzniku výbušné směsi par
isopropanolu se vzduchem a je nižší, než kdyby byla odvozena na základě akutních
zdravotních účinků (7).
Cín, Sn, CAS No: 7440-31-5

Cín je kov, jehož výhodné vlastnosti v anorganické nebo organické formě jsou
využívány v řadě oborů. Kovový cín je odolný vůči kyselinám, čehož se využívá při
ochraně železa proti korozi, např. při výrobě plechových konzerv. Používá se dále
ve sklářství, při výrobě pájecích kovů a je součástí speciálních slitin. Organické
sloučeniny se používají jako katalyzátory v chemickém průmyslu, jako stabilizátory
při výrobě plastů a jako pesticidy.
V ovzduší se cín nachází v nízkých koncentracích, v průměru kolem 0,01 µg/m3 [9].
V okolí průmyslových zdrojů emisí se však mohou vyskytovat koncentrace až 5
µg/m3 [11]. Expozice člověka cínu a jeho sloučeninám může být perorální, inhalační
a v pracovním prostředí u některých organických sloučenin cínu i dermální přes kůži.
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Hlavním zdrojem expozice cínu u člověka je však potrava. Publikované odhady
denního příjmu cínu potravou se pohybují v rozmezí cca 1,5 – 8,8 mg, významně
vyšší mohou být při větším konzumu poživatin z konzerv. V USA je odhadován
průměrný denní příjem cínu u dospělého člověka 4 mg potravou a 0,003 mg
z ovzduší [10].
O příjmu organických sloučenin existuje podstatně méně údajů, odhady pro
tributylcín a trifenylcín se pohybují v řádu jednotek µg za den.
Anorganický cín se po požití vstřebává jen z méně než 5 % podané dávky. Stupeň
vstřebání v respiračním traktu není známý. Vylučován je především močí, z malé
části i žlučí. Stupeň vstřebání organických sloučenin cínu je obecně vyšší, ale závisí
na dálce alkylového řetězce. Sloučeniny s delším řetězcem jsou v játrech
metabolizovány na sloučeniny jednodušší. Trialkylcín se dobře vstřebává i přes kůži.
Cín se nachází ve většině lidských a živočišných tkání, není ale dosud jasné, zda je
pro savce esenciálním, tedy nezbytným prvkem [9].
Většina informací o zdravotních účincích cínu a jeho sloučenin u člověka pochází ze
studií z pracovního prostředí, pokusů u dobrovolníků a náhodných nebo úmyslných
otrav. Studie u pokusných zvířat jsou většinou založené na perorální expozici.
Anorganický cín a jeho soli nejsou příliš toxické, zřejmě v důsledku nízké absorpce a
rychlého vylučování. Rozpustné soli dráždí po požití trávicí ústrojí. Známé jsou
případy postižení zažívacího systému u lidí po požití ovocných šťáv s vysokým
obsahem cínu nad 1000 mg/kg.
Chronická profesionální inhalační expozice vysoké koncentraci prachu nebo dýmů
oxidu cínatého vyvolává benigní pneumokoniózu (zaprášení plic) nazývanou
stanóza. Jejím příznakem je zastínění na plicích na rtg snímcích, avšak bez známek
poruchy nebo funkčních změn plic. Jiné systémové účinky jsou známé pouze
z experimentů u zvířat po podání vysokých dávek. Jedním z pozorovaných účinků je
anémie, ke které zřejmě dochází v důsledku snížení absorpce železa a mědi
v trávicím traktu vlivem cínu. Mutagenní ani karcinogenní účinky anorganického cínu
nejsou známé.
Organické sloučeniny cínu jsou z hlediska toxicity mnohem nebezpečnější, nežli
anorganický cín. Zjištěné účinky u pokusných zvířat při subchronických inhalačních
experimentech zahrnují příznaky postižení dýchacích cest a plic, kůže, očí, jater a
ledvin. Při perorální expozici je podle typu sloučeniny kritickým cílovým orgánem
CNS nebo imunitní systém. Příznaky vývojové a reprodukční toxicity se vyskytují
vesměs až při vysokých dávkách toxických i pro mateřská zvířata. Výsledky testů
genotoxicity dávají různé výsledky podle typu sloučeniny a použitého testu,
karcinogenita organických sloučenin cínu prokázaná nebyla.
U člověka jsou známé profesionální intoxikace s postižením pokožky a sliznice očí a
nosu u dibutyl a tributylcínu a postižení jater u otravy trifenylcínem z pesticidů při
postřicích. K nejzávažnější otravě v historii došlo v roce 1954 ve Francii po distribuci
léku obsahujícího 15 mg dietyl cín dijodidu v jedné kapsli. Onemocnělo přes 200 lidí
a více než 100 lidí po požití léku zemřelo, postižen byl hlavně CNS. Tributylcín je
velmi toxický pro vodní organismy.
Doporučený expoziční limit (REL) Národního ústavu pro bezpečnost a zdraví při
práci v USA (NIOSH) je 2 mg/m3 pro anorganický cín a 0,1 mg/m3 pro organické
sloučeniny cínu v pracovním ovzduší. Stejné jsou přípustné expoziční limity (PEL) v
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pracovním prostředí pro 8-hodinovou pracovní dobu stanovené Úřadem pro
bezpečnost a ochranu zdraví při práci Ministerstva práce USA (OSHA) a přípustné
expoziční limity v pracovním prostředí v ČR.
Hodnota IDLH stanovená NIOSH je 100 mg/m3 pro anorganický cín a 25 mg/m3 pro
organické sloučeniny cínu (7).
II. Charakterizace nebezpečnosti – vztah dávky a účinku
U isopropanolu se nepředpokládá vzhledem ke jeho relativně nízké toxicitě a
rychlému rozkladu v prostředí, že by mohl představoval reálné riziko pro běžnou
populaci. Z tohoto důvodu a též s ohledem na absenci podkladů z hlediska
chronických účinků na člověka nestanovila WHO ani US EPA referenční hodnoty pro
tuto látku.
Pro chronickou expozici isopropanolu z ovzduší tak existuje pouze inhalační
referenční úroveň expozice (REL) 7 mg/m3 stanovená v roce 2000 Úřadem pro
hodnocení zdravotních rizik z prostředí (Office of Enviromental Health Hazard
Assessment - OEHHA) Kalifornské EPA.
Tato referenční úroveň expozice obecně představuje koncentraci v ovzduší, při které
by ani citlivé osoby neměly být na základě současných poznatků vystaveny riziku
vzniku nepříznivých zdravotních účinků.
OEHHA vycházel při odvození chronické REL isopropanolu z chronické inhalační
studie u myší a krys, kde kritickým účinkem bylo poškození ledvin. Pro další možný
kritický účinek a sice vývojovou toxicitu zjištěnou v inhalační studii u krys odvodil
OEHHA hodnotu chronické REL ve výši 25 mg/m3 [4].
Pro akutní 1hodinovou expozici odvodil OEHHA v roce 1999 akutní REL v hodnotě
3,2 mg/m3, která vychází z experimentu u dobrovolníků. Koncentrace isopropanolu
400 ppm vyvolala po 3-5 minutách expozice mírné dráždění sliznic očí, nosu a krku.
Poloviční koncentrace 200 ppm byla přepočtena na 1hodinovou koncentraci 13 ppm
a vydělena faktorem nejistoty 10 pro individuální rozdíly v citlivosti.
Jako akutní REL pro ochranu před závažnějšími zdravotními účinky isopropanolu je
uvedena 1hodinová koncentrace 29 mg/m3, která vychází z účinků na CNS
zjištěných při krátkodobé expozici v experimentu u potkanů s použitím faktoru
nejistoty 100 [5].
WHO ve směrnici pro kvalitu ovzduší doporučenou směrnicovou koncentraci
isopropanolu nestanoví, pouze uvádí hodnotu LOAEL (Lowest Observed Averse
Effect Level - nejnižší dávka, při které je již pozorován nepříznivý zdravotní
účinek) 9001 mg/m3 pro vývojovou toxicitu. Podkladem k tomuto údaji je studie
vývojové toxicity provedená u potkanů.
Při klasickém postupu odvození referenční koncentrace z uvedené hodnoty LOAEL
při použití obvyklých faktorů nejistoty 10 pro extrapolaci mezi druhy, 10 pro
individuální rozdíly citlivosti a 10 pro použití hodnoty LOAEL místo NOAEL by
výsledná referenční koncentrace byla 9 mg/m3 a příliš se neliší od chronické REL
Kalifornské EPA.
U cínu se v případě anorganických sloučenin s ohledem na nízký stupeň vstřebávání
a rychlému vyloučení z organismu nepředpokládá možnost reálného rizika
z prostředí. Stanovením imisního limitu nebo referenční koncentrace pro venkovní
ovzduší se proto žádná vědecká instituce nezabývala. Jediné známé riziko při
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inhalační expozici je benigní pneumokonióza stanóza po mnohaleté vysoké expozici
v pracovním prostředí. Ochranou před tímto rizikem je dodržování platného
přípustného expozičního limitu (PEL) 2 mg/m3 pro osmihodinovou pracovní dobu.
Přepočtem PEL na celoživotní expozici a citlivou část populace by vyšla referenční
koncentrace pro venkovní ovzduší cca 20 µg/m3.
Americká ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry - Společnost
pro toxické látky a registr nemocí USA) se hodnocením rizika cínu v životním
prostředí obsáhle zabývala v publikaci ze série Toxikological Profiles vydané v roce
2005 [10]. Na základě vyhodnocení existujících poznatků z experimentů na zvířatech
stanovila pro anorganický cín pouze subchronickou perorální MRL 0,3 mg/kg/den
(Minimal risk Level - úroveň denní expozice po dobu 15 – 364 dní, která je
pravděpodobně bez rizika nepříznivých zdravotních účinků pro člověka), vycházejí
ze 13 týdenního pokusu u potkanů, kdy kritickým účinkem byla anémie. Další
podstatně nižší perorální MRL byly odvozeny pro některé organické sloučeniny cínu.
US EPA Region III uvádí pro obecně pro cín v databázi RBC (Risk Based
Concentrations) Table referenční orální dávku RfDo = 0,6 mg/kg/den z databáze
HEAST a 2200 µg/m3 jako koncentraci v ovzduší odpovídající nekarcinogennímu
toxickému riziku úrovně kvocientu rizika HQ = 1, získanou přepočtem z uvedené
RfDo [12].
III. Hodnocení expozice
Údaji o expozici jsou v daném případě výsledky rozptylové studie, které udává u
nejbližší obytné zástavby v okolí výrobního areálu pro isopropanol maximální
1hodinovou koncentraci 8,5 µg/m3 a průměrnou roční koncentraci 0,11 µg/m3.
Pro cín je vypočtena maximální 1hodinová koncentrace 2,8 µg/m3 a průměrná roční
koncentrace 0,04 µg/m3.
IV. Charakterizace rizika
K hodnocení rizika nekarcinogenních dráždivých a toxických účinků se v metodologii
hodnocení zdravotních rizik obecně používá kvocient nebezpečnosti HQ (Hazard
Quotient), získaný vydělením zjištěné denní průměrné inhalační dávky ADDi
referenční dávkou RfDi, popř. při použitelnosti standardního expozičního scénáře
vydělením koncentrace v ovzduší referenční koncentrací.
V daném případě je na základě rozptylové studie možné hodnotit riziko akutních
dráždivých i chronických toxických účinků isopropanolu a to na základě REL
Kalifornské EPA. K výpočtu je použita nižší hodnota akutní REL 3,2 mg/m3,
představující ochranu i před přechodnými dráždivými účinky isopropanolu. Hodnota
HQ v řádu 10-3 spolehlivě potvrzuje, že možnost existence rizika těchto účinků je
možné v daném případě vyloučit.
K hodnocení rizika chronických účinků výparů cínu v ovzduší je možné jako
orientační referenční koncentraci použít imisní koncentraci 2200 µg/m3 pro venkovní
ovzduší, kterou uvádí EPA v databázi RBC. Hodnota HQ v řádu 10-5 spolehlivě
potvrzuje, že možnost existence rizika jakýchkoliv nepříznivých účinků cínu v ovzduší
je vyloučené.
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V. Analýza nejistot
Každé hodnocení zdravotních rizik je nevyhnutelně zatíženo určitými nejistotami.
V tomto případě jde zejména o následující nejistoty :
1. Spolehlivost vstupních dat a vlastního modelového výpočtu rozptylové studie.
Vyšší nejistotu je obecně zatíženo modelování maximálních krátkodobých
koncentrací. Hodnocen je stav za předpokládaného běžného provozního stavu,
takže se netýká eventuelních situací mimořádných a havarijních.
2. Neznalost imisního pozadí isopropanolu a cínu v zájmovém území. Předpokládá
se, že další významný zdroj těchto látek se zde nenachází.
3. Ve vztahu k exponované populaci byl použit konzervativní expoziční scénář
předpokládající trvalou expozici nejvyšším imisním hodnotám v nejbližší
zástavbě.
4. Nejistoty spojené s odvozením použitých referenčních hodnot. Nicméně
isopropanol a anorganický cín jsou z toxikologického hlediska dostatečně
prozkoumané látky a absence většího počtu referenčních hodnot či limitů pro
vnější ovzduší je spíše projevem jejich nízké toxicity, nežli nedostatku údajů.
VII. Použitá a citovaná literatura k ohodnocení zdravotních rizik
1. IPCS: Enviromental Health Criteria No.103, 2-Propanol, International Programme of Chemical
Safety, WHO, Ženeva, 1990
2. OSHA: Occupational Safety and Health Guideline for Isopropyl Alcohol, Occupational Safety and
Health Administration, US Department of Labor, 1996
3. IARC Monographs : Summary of Data Reported and Evaluation, Isopropanol,1999
4. California EPA, Office of Enviromental Health Hazard Assessment: Chronic Toxicity Summary,
Isopropanol,1999
5. California EPA, Office of Enviromental Health Hazard Assessment : Determination of Acute
Reference Exposure Levels for Airborne Toxicants, Acute Toxicity Summary – Isopropyl alcohol,
March 1999
6. WHO : Guidelines for Air Quality, Geneva 1999
7. National Institute for Occupational Safety and Health : NIOSH Dokumentation for Immediately
Dangerous to Life or Health Concentrations (IDLHs)
8. Příloha č. 6/1986 k Acta hygienica, epidemiologica et mikrobiologica, IHE Praha 1985
9. Bencko V.,Cikrt M.,Lener J.: Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka, Grada 1995
10. ATSDR: Toxicological Profile for Tin, U.S. Department of Health and Human Services, Public
Health Service, ATSDR, 2005
11. IPCS: Enviromental Health Criteria No.15, Tin and Organotin Compounds, International
Programme of Chemical Safety, WHO, Ženeva, 1980
12. U.S.EPA : Risk – Based Concentration Table, U.S.EPA – Region III Superfund Technical Section,
2007 (internetový zdroj)
13. U.S.EPA : Risk Assessment Guidance for Superfund, Volume I, Human Health Evaluation Manual
( Part A ), Interim Final, Office of Emergency and Remedial Response U.S.EPA, Washington,
D.C., 1989.
14. Nařízení vlády č.178/01 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci,
ve znění pozdějších předpisů.
15. SZÚ Praha : Manuál prevence v lékařské praxi, díl VIII. Základy hodnocení zdravotních rizik,
Praha, 2000.
16. IPCS: Enviromental Health Criteria No.210, Priniples for the Assessment of Risks to Human
Health from exposure to Chemicals, International Programme of Chemical Safety, WHO, Geneva,
1999
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Sociální a ekonomické důsledky

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

Nepředpokládá se vzhledem k téměř nerušící výrobě významné negativní ovlivnění
obyvatelstva u nejbližších trvale obytných objektů.
Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby

Případné jiné negativní účinky uvažovaného záměru z hlediska hodnocení vlivů na
životní prostředí kromě oznámením hodnocených vlivů nejsou očekávány.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší
Výstavba

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

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

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

VB 2002

VB 2003

VB 2001
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Vstupní podklady pro výpočet
Použité emisní faktory
Výpočet pro řešenou variantu byl proveden s využitím emisních faktorů pro rok
2008, které byly prezentovány v předcházejících částech předkládaného oznámení.
Bodové zdroje znečištění

Energetické zdroje
V objektu bude umístěna plynová kotelna, ve které budou osazeny 2 stacionární
plynové kotle o výkonu 48kW. Plyn bude využitý pro vytápění objektu a ohřev teplé
užitkové vody.
Potřeba zemního plynu:
Maximální potřeba plynu

Qmax = 9,6 m3/hod

Minimální potřeba plynu

Qmin

Roční potřeba zemního plynu

Qroční = cca 24 tis. m3/rok

= 0,1 m3/hod

Specifikace zdroje:
Jmenovitý výkon
ø komína
Výška komína
Průměr zdroje
FPD zdroje (hod/rok)

2 x 48 kW
100 mm
9,3 m
0,1 m
4320

Tab.: Emise z energetického zdroje
6

NOx

3

kg/10 m
1600

emise (kg/rok)
38,4

Technologické zdroje
Technologické zdroje emisí jsou spojeny s používáním tavidla a cínu v rámci
technologie výroby:
Tavidlo:

Bilance emisí dle emisního limitu:
Celková spotřeba tavidla je 240 kg/rok. Jak je patrné z doložených podkladů, tavidlo
je používáno v operaci pájení. Jedná se o propan-2-ol (izopropylalkohol).
Jedná se o nezařazený zdroj.
Emisní limit této látky je 150 mg/m3 ; FPD je uvažován: 8 hod x 5 dní x 52 týdnů, tj.
2080 hod/rok . Pro určení kategorie zdroje budou emise vypočteny z údaje o průtoku
vzdušiny na výduchu a koncentraci odpovídající emisnímu limitu. Vzdušina je
odsávána dvěma ventilátory.
Průtok vzdušiny z obou ventilátorů 1200 + 2000 = 3 200 m3/hod
Emise dle EL : 3 200 x 150 mg/m3 = 480 g/hod = 998,4 kg/rok VOC
Dle platné legislativy se jedná o malý zdroj znečišťování ovzduší.
Protože však dle předaných podkladů je celková spotřeba tavidla 240 kg/rok, je
patrné, že celkové bilance emisí vypočtené dle emisního limitu nelze v rámci
předkládaného záměru dosáhnout.
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Ve výpočtu rozptylové studie je tedy na straně bezpečnosti výpočtu uvažováno, že
veškerá spotřeba tavidla bude emitována do ovzduší. Potom při zachování ostatních
oznamovatelem dodaných parametrů je uvažováno z hlediska vstupů do rozptylové
studie s následujícím vstupem:
3200 m3/hod x 36,06 mg/m3 = 115,4 g/hod = 240 kg/rok
Specifikace zdroje:
ø komína
Výška komína
Průměr zdroje
FPD zdroje (hod/rok)

100 mm
6,2 m
0,1 m
2080

Cín:

Při výpočtu dle emisního limitu se vychází ze stejných podkladů a podmínek jako
v předchozím případě u tavidla.
Průtok vzdušiny 3 200 m3/hod, emisní limit ( zde pro TZL, samotný cín nemá emisní
limit stanoven) je 200 mg/m3, FPD = 2080 hod/rok. Potom by byly takto vypočtené
celkové emise 1331,2 kg/rok. Dle platné legislativy se jedná o malý zdroj
znečišťování ovzduší.
Protože však dle předaných podkladů je celková spotřeba cínu odhadnuta na 730
kg/rok, je patrné, že celkové bilance emisí dle emisního limitu reálně nelze
dosáhnout. Ve výpočtu je zaveden předpoklad na straně bezpečnosti výpočtu, a to
že z celkové uvažované roční spotřeby cínu bude emitováno do ovzduší 10%, to je
tedy 76 kg/rok. Potom je ve výpočtu rozptylové studie uvažováno s následujícím
vstupem:
3200 m3/hod x 11,42 mg/m3 = 36,54 g/hod = 76 kg/rok
Specifikace zdroje:
ø komína
Výška komína
Průměr zdroje
FPD zdroje (hod/rok)

100 mm
6,2 m
0,1 m
2080

Plošné zdroje znečištění

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště byl pro volnoběh použit
předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu
při uvažovaném pohybu automobilů:
Ø zaměstnanci+zákazníci: 94 pohybů OA/24 hodin ( z toho 17 pohybů OA/ 22,0006,00 hod./
Ø zásobování a MHD : 8 pohybů TNA/den
za 24 hodin při 260 pracovních dnech a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat
následující sumu emisí při použití emisních faktorů roku 2008:
Tab.: Suma emisí z plošných zdrojů – příspěvek záměru – rok 2008
-1

Plošný zdroj

g.s
0,00012898

NOx
-1
-1
-1
kg.den
t. rok
g.s
0,0111436 0,00289734 1,4028E-06
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benzen
-1
-1
kg.den
t. rok
0,0001212 3,1512E-05
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Liniové zdroje znečištění

Pro výpočet emisí bylo použito podkladů uvedených v kapitole B.II.4. Uvedeným
podkladům o dopravní zátěži na komunikačním systému odpovídají následující
bilance emisí:
Pro posouzení stávajícího stavu z hlediska intenzity dopravy na řešeném
komunikačním systému byly oznamovatelem předány následující údaje zohledňující
50% rozdělení dopravy v obou směrech k výrobnímu závodu:
Komunikace
Vodárenská

OA
48

NA
4

Σ
52

Pro výpočet emisí bylo použito již dříve uvedeného modelu. Pro rok 2008 jsou pak
emise z liniových zdrojů souvisejících s provozem posuzovaného záměru odhadnuty
následujícím způsobem dle tohoto modelu dopravy:
Tab.: Emise z liniových zdrojů (příspěvky záměru) – rok 2008
Úseky
Vodárenská

NOx
benzen
-1
-1
-1
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den t/km. rok
g/m.s
kg/km.den t/km. rok
3,0954E-07 0,0111436 0,00289734 3,3667E-09 0,0001212 3,1512E-05
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Imisní limity
Všechny uvedené přípustné úrovně znečištění ovzduší pro plynné znečišťující látky
se vztahují na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a
normální tlak 101,325 kPa. U všech přípustných úrovní znečištění ovzduší se jedná o
aritmetické průměry. Imisní limity vycházejí z Přílohy č.1 k NV č. 597/2006 Sb.
Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí, přípustné četnosti jejich překročení a
meze tolerance
1. Imisní limity vybraných znečišťujících látek a přípustné četnosti jejich překročení
Znečišťující látka
Oxid siřičitý
Oxid siřičitý
Oxid uhelnatý
PM10
PM10

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

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

Přípustná četnost překročení za kalendářní rok
24
3
-

-3

50 µg.m
-3
40 µg.m

35
-

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

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

Doba průměrování

Imisní limit

Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Benzen

1 hodina
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

200µg.m
-3
40µg.m
-3
5 µg.m

-3

Přípustná četnost překročení za kalendářní
rok
18
-

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

Doba průměrování
1 hodina
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

2006
-3
40 µg.m
-3
8 µg.m
-3
4 µg.m

Imisní limit pro cín není stanoven.
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2007
-3
30 µg.m
-3
6 µg.m
-3
3 µg.m

2008
-3
20 µg.m
-3
4 µg.m
-3
2 µg.m

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

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

Pardubice
STABILITNÍ RŮŽICE

RYCHLOSTNÍ RŮŽICE
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Metodika výpočtu

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

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

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

Průměrná doba setrvání v atmosféře
20 h
6 dní
2 roky

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

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

V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na
horách – v atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých
zdrojů nemůže dostat. Model obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu
horní hranice inverze, které jsou odvozeny z aerologických měření teplotního
zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici Praha-Libuš.
Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití
maximálního výkonu.
Výpočet koncentrací z plošných zdrojů – postupuje se tak, že plošný zdroj se rozdělí
na dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se volí
v závislosti na vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu. Pokud plošný zdroj nebo
jeho element tvoří část obce se zástavbou a lokálními topeništi tak se za efektivní
výšku dosazuje střední výška budov v daném elementu zvýšená o 10 m.
Výpočet koncentrací z liniových zdrojů – liniovými zdroji se rozumí zejména silnice
s automobilovým provozem. Stejně jako u plošných zdrojů koncentraci od liniového
zdroje vypočítáme tak, že liniový zdroj rozdělíme na dostatečný počet délkových
elementů.
K výpočtu průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou
růžici, tj. stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při
všech třídách stability a třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje
relativní četnosti v procentech pro 8 základních směrů větru a četnosti bezvětří ve
všech třídách stability. Při vytváření podrobné větrné růžice se lineárně interpoluje
mezi těmito hodnotami. Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená

97

Výrobní areál firmy VESLA s.r.o.
Pardubice - Nemošice
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

hodnota), ale i po 0.5°, 3°, 5° a nebo je možné zvolit krok výpočtu vlastní, přičemž
jeho hodnota musí být v rozsahu 0,5° – 45° a musí dělit číslo 45 beze zbytku.
Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku . Pozornost je třeba
věnovat tomu, zda jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice
reprezentativní pro dané místo výpočtu. Posouzení této reprezentativnosti je však
záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii terénu a vzdálenosti
stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických oblastí a je zcela v kompetenci
ČHMÚ.
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle
rychlosti větru a teplotní stability atmosféry. Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti:
Třída větru
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
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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 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.

99

Výrobní areál firmy VESLA s.r.o.
Pardubice - Nemošice
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

Údaje pro výpočet znečištění v zástavbě
Při výpočtu znečištění ovzduší v terénu zastavěném budovami se referenční body
umísťují na budovách, tj. na horních hranách jejich fasád. Je vhodné umístit některé
referenční body na nejvyšší budovy v okolí zdroje (zdrojů). U podrobných výpočtů v
malých vzdálenostech a při stanovování potřebných výšek komínů (výduchů) je
nutné kromě výšek budov ležících v okolí zdroje znát rovněž jejich rozmístění a
půdorysné rozměry. Tyto údaje lze odečíst z podrobných map.
Nařízením vlády byly stanovené imisní limity pro SO2 a jemnou frakci prachu PM10
jako průměrné denní hodnoty. Pro výpočet denních průměrů koncentrací však již
nelze využít postupy z výpočtů krátkodobých koncentrací, protože během 24 hodin
se obvykle výrazně změní rozptylové podmínky v atmosféře. Průměrné denní
koncentrace je ale možné určit na základě vypočtených maximálních hodinových
koncentrací, známe-li souvislost mezi nimi.
Vztah mezi průměrnými denními koncentracemi a maximálními hodinovými
hodnotami koncentrací lze odvodit z výsledků měření koncentrací SO2 a PM10 na
měřicích stanicích v ČR za období let 1999 - 2001. Následující obrázky ukazují
souvislost mezi naměřenými hodinovými maximy a denními průměry (hodnoty jsou
uvedené v µg/m3 ):
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Protože výpočtem je potřeba stanovit maximální hodnoty průměrných denních
koncentrací na základě nejvyšších hodinových hodnot, byly k uvedeným souborům
dat zkonstruované obalové křivky, na obrázcích jsou uvedené červenou čarou.
Označíme-li Ch maximální hodinovou koncentraci a Cd nejvyšší průměrnou denní
koncentraci, pak tyto křivky mají následující matematické vyjádření:
Pro SO2:
Cd = 0,867 . Ch
Cd = 78,129 . ln Ch - 257,8

pro Ch ≤ 160 µg/m3
pro Ch > 160 µg/m3

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

pro Ch ≤ 350 µg/m3
pro Ch > 350 µg/m3

Pro PM10:

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

Hodnocená charakteristika

NO2

Aritmetický průměr /1 rok
Aritmetický průměr / 1 h
Aritmetický průměr /1 rok

µg.m

Aritmetický průměr / 1 h
Aritmetický průměr /1 rok
Aritmetický průměr / 1 h
Aritmetický průměr /1 rok

µg.m

benzen
Izopropylalkohol
cín
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jednotky
-3

µg.m

-3
-3

µg.m

-3
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Příspěvky k imisní zátěži NO2 - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
Body výpočtové sítě 1 - 1681 (krok 10 metrů)
minimum
0,000000

maximum
0,001187

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2003
minimum
0,000505

maximum
0,000959

bod
2001
2002
2003

hodnota
0,000724
0,000505
0,000959
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Příspěvky k imisní zátěži NO2 - Aritmetický průměr 1 hod [µg.m-3]
Body výpočtové sítě 1 - 1681 (krok 10 metrů)
minimum
0,000000

maximum
0,054610

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2003
minimum
0,033631

maximum
0,041465

bod
2001
2002
2003

hodnota
0,041465
0,033631
0,041142

105

Výrobní areál firmy VESLA s.r.o.
Pardubice - Nemošice
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

106

Výrobní areál firmy VESLA s.r.o.
Pardubice - Nemošice
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

Příspěvky k imisní zátěži benzenu - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
Body výpočtové sítě 1 - 1681 (krok 10 metrů)
minimum
0,000000

maximum
0,006032

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2003
minimum
0,002543

maximum
0,004249

bod
2001
2002
2003

hodnota
0,002543
0,003423
0,004249
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Příspěvky k imisní zátěži izopropylalkoholu - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
Body výpočtové sítě 1 - 1681 (krok 10 metrů)
minimum
0,000001

maximum
0,159471

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2003
minimum
0,067226

maximum
0,112322

bod
2001
2002
2003

hodnota
0,067226
0,090506
0,112322
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Příspěvky k imisní zátěži izopropylalkoholu - Aritmetický průměr 1 hod [µg.m-3]
Body výpočtové sítě 1 - 1681 (krok 10 metrů)
minimum
0,001355

maximum
9,672317

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2003
minimum
7,603314

maximum
8,505179

bod
2001
2002
2003

hodnota
7,603314
7,801758
8,505179

111

Výrobní areál firmy VESLA s.r.o.
Pardubice - Nemošice
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

112

Výrobní areál firmy VESLA s.r.o.
Pardubice - Nemošice
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

Příspěvky k imisní zátěži cínu - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
Body výpočtové sítě 1 - 1681 (krok 10 metrů)
minimum
0,000000

maximum
0,052277

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2003
minimum
0,022038

maximum
0,036821

bod
2001
2002
2003

hodnota
0,022038
0,029669
0,036821
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Příspěvky k imisní zátěži cínu - Aritmetický průměr 1 hod [µg.m-3]
Body výpočtové sítě 1 - 1681 (krok 10 metrů)
minimum
0,000444

maximum
3,170704

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2003
minimum
2,492460

maximum
2,788102

bod
2001
2002
2003

hodnota
2,492460
2,557512
2,788102
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Závěr:
V rámci vypracované rozptylové studie jsou řešeny příspěvky k imisní zátěži
související s realizací předkládaného záměru.
Výpočet byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 25 m, která představuje
celkem 1681 výpočtových bodů v síti (číslo 1 – 1681). Výpočtová síť a výpočtové
body jsou zřejmé z tabulkového a mapového podkladu, který je součástí předložené
rozptylové studie. Kromě výpočtové sítě je vyhodnocení provedeno i pro body mimo
výpočtovou síť, které jsou představovány objekty nejbližší obytné zástavby. Tyto
body mimo výpočtovou síť jsou označeny jako 2001 a 2003.
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro modelování
znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou
v oblasti ochrany ovzduší. V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky
výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a
nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek v jednotlivých
řešených variantách (µg.m-3 ):
Varianta

Příspěvky
záměru

škodlivina
NO2
NO2
Benzen

Charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 rok
izopropylalkohol Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 1 rok
cín
Aritmetický průměr 1 hod

Výpočtová síť
min
max
0,00000000 0,00118737
0,00000000 0,05460966
0,00000005 0,00603217
0,00000125 0,15947117
0,00135511 9,67231669
0,00000041 0,05227661
0,00044422 3,17070423

Body mimo síť
min
max
0,00050452 0,00095884
0,03363071 0,04146458
0,00254291 0,00424871
0,06722633 0,11232210
7,60331367 8,50517851
0,02203762 0,03682056
2,49245962 2,78810200

Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický
průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu
k hodinovému aritmetickému průměru.
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM
nesignalizuje překračování ročního imisního limitu v zájmovém území.
Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti jsou
dosahovány příspěvky k imisní zátěži maximálně do 0,002 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť maximálně do 0,0001 µg.m-3.
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti jsou
dosahovány příspěvky k imisní zátěži maximálně do 0,055 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť maximálně do 0,42 µg.m-3.
Uvedené příspěvky lze označit za malé a nevýznamné
Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěži zájmového území

Stávající platnou legislativou je stanovena hodnota ročního aritmetického průměru 5
µg.m-3. Z hlediska pozadí v zájmovém území nelze předpokládat překračování
imisního limitu pro tuto škodlivinu.
Příspěvek řešených zdrojů vnáší do území roční koncentraci 0,006 µg.m-3 ve
výpočtové síti, respektive do 0,004 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Z hlediska změn v imisní zátěži lze uvedené příspěvky označit za zcela nevýznamné.

117

Výrobní areál firmy VESLA s.r.o.
Pardubice - Nemošice
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

Vyhodnocení příspěvků izopropylalkoholu a cínu k imisní zátěži zájmového území

Podle stávajícího zákona na ochranu ovzduší a s ním souvisejících prováděcích
předpisů není pro uvedené škodliviny stanoven imisní limit. Není ani známo imisní
pozadí v zájmovém území, protože tyto škodliviny nejsou monitorovány. Odborným
odhadem lze předpokládat, že stávající imisní pozadí by v zásadě uvedené
škodliviny nemuselo obsahovat.
Vypočtené příspěvky k ročnímu aritmetickému průměru izpropylalkoholu se pohybují
ve výpočtové síti do 0,16 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 0,012
µg.m-3. Příspěvky k hodinovému aritmetickému průměru se pohybují ve výpočtové
síti do 9,68 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 8,51 µg.m-3.
Vypočtené příspěvky k ročnímu aritmetickému průměru cínu se pohybují ve
výpočtové síti do 0,06 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 0,04
µg.m-3. Příspěvky k hodinovému aritmetickému průměru se pohybují ve výpočtové
síti do 3,18 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 2,79 µg.m-3.
Uvedené příspěvky specifických škodlivin lze označit za malé a málo významné, ve
vztahu k vlivům na veřejné zdraví za nevýznamné.

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

V hodnocené lokalitě dojde k částečné změně odvodnění povrchu.
Dešťové vody ze zpevněných ploch a parkovišť v areálu společně s dešťovými
vodami ze střech budovy budou vypouštěny potrubím DN250 do vodoteče (644/8)
Chrudimka. Střechy objektu budou odvodněny pomocí střešních žlabů a svislých
svodů přímo napojených na samostatnou větev venkovní dešťové kanalizace
v areálu.
Výpočet množství odváděných dešťových vod:
- součinitel hodinové nerovnoměrnosti:
- intenzita 15-ti minutového deště:
- průměrné roční srážky:
- zastavěné plochy a těžce propustné plochy:

5,9
142 l/sec/ha.
700 mm/m2
2060 m2

Průtok dešťových vod:
Qmax = 2060 x 0,9 x 0,0142 = 26,5 l/s
Roční množství dešťových vod: Qroční = 2060 x 0,9 x 0,7 = cca 1300 m3/rok
Uváděný objem vznikajících srážkových vod může být do vodního toku vypouštěn
přímo bez retence, jak je patné z následujícího vyjádření:
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Vlivy na jakost vod

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

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

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

•

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

zařízení staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC

•

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

způsob čištění

vozidel

Provoz

Místo stavby se dle Studie odtokových poměrů, Chrudimka, ústí – VD Křižanovice,
Povodí Labe s.p., 2006) nachází v záplavovém území Chrudimky, mimo aktivní
zónu. Hladina stoleté vody je v tomto místě na kótě 222,16 m n.m., podlahy objektu
jsou dle projektové dokumentace navrženy na kótu 223,03 m n.m. Vzhledem
k charakteru záměru lze za vhodné požadovat respektování následujícího
doporučení:
• provozovatel předloží ke kolaudaci stavby atesty nepropustnosti všech vybudovaných
záchytných a havarijních jímek
• součástí žádosti o vydání stavebního povolení bude předložení povodňového plánu
odsouhlaseného Povodím Labe, s.p. a schváleného příslušným vodoprávním úřadem

Splaškové vody

Splaškové vody z navrženého objektu budou potrubím DN200 gravitačně vedeny do
stávající jímky na pozemku č. kat. 635. Odtud budou vzhledem k nepříznivým
výškovým poměrům, čerpány potrubím D75 do veřejné kanalizace. Jímka je
v současné době využita jako septik pro likvidaci odpadních vod ze tří rodinných
domů na parcelách č.9/1, č.391 a č.5.
Čerpací stanice bude, dle předběžné dohody, po kolaudaci převedena do
majetku VaK Pardubice a.s., která ji bude provozovat.
Výpočet množství splaškových odpadních vod:
Průměrný denní průtok splaškových vod
Q24 = 9,9 m3/den = 0,11 l/s
Maximální hodinový průtok splaškových vod Qmax = 9,9/24x5,4= 2,4 m3/hod = 0,67 l/s
Množství splaškových vod z budoucího provozu lze označit za neproblematické. Pro
realizaci záměru je nezbytné respektování následující podmínky:
•

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

Souhlas vlastníka pozemku k přečerpávací stanici splaškové vody je doložen:
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Technologické vody

Záměr v etapě provozu negeneruje vznik technologických vod.
Srážkové vody

Dešťové vody ze zpevněných ploch a parkovišť v areálu Vesla s.r.o. budou svedeny
do odlučovače ropných látek (10l/s). Z odlučovače budou tyto vody, společně
s dešťovými vodami ze střech budovy, vypouštěny potrubím DN250 do vodoteče
(644/8). Střechy objektu budou odvodněny pomocí střešních žlabů a svislých svodů
přímo napojených na samostatnou větev venkovní dešťové kanalizace v areálu.
Výpočet množství odváděných dešťových vod:
- součinitel hodinové nerovnoměrnosti:
- intenzita 15-ti minutového deště:
- průměrné roční srážky:
- zastavěné plochy a těžce propustné plochy:

5,9
142 l/sec/ha.
700 mm/m2
2060 m2

Průtok dešťových vod:
Qmax = 2060 x 0,9 x 0,0142 = 26,5 l/s
Roční množství dešťových vod: Qroční = 2060 x 0,9 x 0,7 = cca 1300 m3/rok
Jak již bylo uvedeno v předcházející části oznámení, s navrhovanou koncepcí
odvádění srážkových vod do Chrudimky byl vysloven souhlas.
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 (do 0,2 mg/l NEL na výstupu); odlučovač ropných
látek bude vybaven obtokem pro případ přívalových vod

•

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

•

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

Vzhledem k situování navrhovaného záměru v blízkosti významného vodního zdroje
byly respektovány požadavky vodoprávního úřadu, který pro vydání závazného
vodoprávního úřadu kromě jiného požaduje doložit vyjádření VaK Pardubice a.s.,
Povodí Labe s.p., vyjádření firmy MVE Nemo s.r.o. Nemošice a Stanovisko
hydrogeologa z Vodních zdrojů Chrudim ve vztahu k ochrannému pásmu jímacího
území pro skupinový vodovod Pardubice.
V následujícím přehledu jsou výše požadovaná vyjádření doložena:
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Na základě uvedených skutečností lze považovat za nezbytné respektování
následujícího doporučení:
•

v rámci další projektové přípravy bude zpracována samostatná prováděcí dokumentace na
monitorovací vrt cca 10 m hluboký mezi projektovanou stavbou a vodárenským objektem

•

další stupně projektové dokumentace budou v rámci svého schvalování předloženy
odbornému hydrogeologickému pracovišti k posouzení; stavba bude prováděna za
dozorování hydrogeologa pro případné operativní návrhy
směřující k minimalizaci
negativních vlivů na režim , chemismus a jakost podzemních vod

Dle podkladů projektové dokumentace je před zahájením humusování třeba zbavit
veškeré plochy dotčené stavbou určené k ozelenění postavebních zbytků a zhutněné
podloží rozrušit nakypřením z důvodu navázání půdní kapilarity. Všechny
upravované plochy budou důkladně obdělány a vyrovnány. Před založením trávníku
budou dle DÚR plochy odpleveleny herbicidním postřikem. Dle názoru
zpracovatelského týmu lze vzhledem k situování stavby v ochranném pásmu
vodního zdroje jednoznačně požadovat, aby pro odplevelení byl použit herbicidní
postřik. Pro další projektovou přípravu je formulováno následující doporučení:
•

v rámci přípravy pozemku pro sadové úpravy a ozelenění bude vyloučeno použití
herbicidních postřiků
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D.I.4. Vlivy na půdu
Trvalý zábor ZPF

Záměr vyžaduje zábor ZPF v kategorii orná půda. Realizace záměru nepředstavuje
nároky na PUPFL. Stavba je realizována v ochranném pásu lesa, jak je patrné
z předcházející části předkládaného oznámení.
Celkové nároky na plochy v kategorii ZPF činí 4 500 m2 na pozemku p.č. 541/5. Dle
BPEJ lze tuto ploch rozdělit následovně:
ü BPEJ 35 600 – 4 043 m2: třída ochrany - I
ü BPEJ 31 100 –

457 m2: třída ochrany – II

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.
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Z uvedených podkladů je patrné, že plochy ZPF jsou na půdách, představující
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 (4043
m2), respektive 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.
Dle názoru zpracovatele oznámení musela být tato skutečnost zřejmá již v době
zpracování územního plánu, kdy tato plocha se nachází ve funkční ploše výroba
lehká – kód VL. Tato skutečnost je podpořena i faktem, že již byl vydán souhlas
s odnětím ze ZPF.
Přesto z hlediska velikosti vlivu lze vliv označit co do rozsahu ploch za středně velký,
z hlediska významnosti vlivu za významný. Pro další projektovou přípravu je
formulováno následující doporučení:
•

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

Situace odnímaného pozemku je patrná z následujícího obrázku:
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Znečištění půdy

Stávající situace a výstavba
Etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality půd. Přesto pro
další minimalizaci tohoto rizika jsou navržena následující opatření:
• na zařízení staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro
stavební mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím
sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniku ropných látek

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

• na staveništi bude dostatek sanačních prostředků pro likvidaci případných havárií
Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

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

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

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

•

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

•

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

•

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

Provoz
Z hlediska vlastního provozu nelze objektivně předpokládat významnou
pravděpodobnost kontaminace půd . Vliv lze označit jako nevýznamný a nulový.
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D.I.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací
prostor. K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.

D.I.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Lokalita se nachází na severovýchodním okraji obce Nemošice u Pardubic. Jde o
druhově chudou louku, obklopenou z jihu polními kulturami, od západu lesem, od
severu silnicí do Pardubic - Jesničánek a od východu horkovodem. Na okrajích se
nachází agrární a ruderální vegetace.
Vlivy na floru

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

Realizací záměru dojde ke kácení prvků dřevin rostoucích mimo les. V krajnici silnice
rostou dva stromy:
Ø Acer negundo - javor jasanolistý, o průměru kmene 28 cm, společenská hodnota
činí 1691 Kč
Ø Fraxinus excelsior - jasan ztepilý, o průměru kmene 35 cm, společenská hodnota
činí 17907 Kč

Na základě všech uvedených skutečností jsou pro další projektovou přípravu
formulována následující doporučení:
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•

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

•

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

Vlivy na faunu

Druhové spektrum fauny je v zájmové lokalitě velice ochuzené. Lze tedy celkem
spolehlivě i v tomto případě vyvodit závěr, že vlastní lokalita není místem trvalého
výskytu organismů vyžadujících zvláštní ochranu podle přílohy III vyhlášky MŽP ČR
395/21992 Sb. Na lokalitě nebyl zjištěn žádný druh chráněného živočicha. Lokalita je
využívána většinou zjištěných druhů převážně příležitostně z potravních důvodů.
Posuzovaný záměr na lokalitě neohrozí funkčnost územního systému ekologické
stability, nebude mít negativní vliv na populace živočichů a rostlin nejbližších zvláště
chráněných území a lokalit soustavy Natura 2000. Drobnými zemními pracemi
budou likvidovány některé populace epigeického hmyzu a drobných hlodavců,
vázaných na dané území, tyto druhy jsou však zastoupeny na analogických
lokalitách v okolí v hojném počtu. Pro další projektovou přípravu je uvedeno
následující doporučení:
•

rozhodující zemní práce řešit zásadně v období vegetačního klidu

Vlivy na lesní porosty

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

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

Vlivy na ÚSES

Zájmové území výrobního areálu je mimo regionální biokoridor 1340 situovaný podél
Chrudimky. Z hlediska charakteru záměru lze vyvodit, že vlivy na prvky ÚSES
nenastávají.
Vlivy na další ekosystémy

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

důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů
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Vlivy na lokality evropského významu

Zájmové území záměru není v kontaktu s žádnou zařazenou (evidovanou) evropsky
významnou lokalitou národního seznamu soustavy NATURA 2000, ve smyslu
vymezení dle §§ 45a až 45d zák. č. 218/2004 Sb., proto tento vliv nenastává.
D.I.7. Vlivy na krajinu
Širší zájmové území má urbanizovaný a zemědělský charakter s potlačenou přírodní
hodnotou. Přírodní hodnotu místa krajinného rázu lze hodnotit jako průměrnou.

V zájmovém území se nenachází žádné hodnotné kulturní a historické dominanty
krajiny - stávající podnikatelské objekty předurčují stávající charakter zájmového
území z hlediska jeho urbanizovaného charakteru.
Pro posouzení vlivu stavby navrhovaného záměru na krajinný ráz a estetické
parametry území je podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících
faktorů krajinného rázu území. Hodnocení je možno provést v syntéze několika
pohledů:
1. Vznik nové charakteristiky území: - realizací záměru dojde k vytvoření nové
charakteristiky území, poněvadž jde o novostavbu na nezpevněných plochách.
Vliv je možno pokládat za středně velký a středně významný.
2. Narušení stávajícího poměru krajinných složek: - z hlediska charakteristiky
jednotlivých objektů ve vztahu k výšce lze připustit částečné narušení stávajícího
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poměru krajinných složek, který by však při respektování projektu ozelenění mohl
tento vliv z podstatné části eliminovat díky navrhované stavební výšce objektů
3. Narušení vizuálních vjemů: - Záměr bude vytvářet novou pohledovou dominantu;
vzhledem ke stávajícímu charakteru území však tento vliv nelze označit za velký
a významný.
4. Dálkové pohledy - V kontextu polohy se tyto vlivy projeví pouze částečně, protože
záměr neznamená realizaci výškové bodové dominanty.
Na základě provedeného rozboru pokládají zpracovatelé Oznámení za potřebné
doporučit:
•

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

•

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

•

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

•

skupinová výsadba stromů a keřů s patrným podílem stromových dřevin, včetně solitér vyššího
vzrůstu (potlačení nápadných a kontrastních ploch navrhovaného stavebního objektu)
podél komunikací uplatnit komplexní pásovou výsadbu stromů a keřů
skupinová výsadba do volných prostorů uvnitř areálu a začlenění všech parkoviště formou
soliterní výsadby menších kultivarů do ploch parkovišť a uplatnění prvků mobilních sadových
úprav

upřesněné prostorové výrobního areálu firmy VESLA ve fázi územního řízení projednat
v předběžné otázce podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny na úrovni orgánu
ochrany přírody

D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.
Z hlediska provádění zemních prací bude postupováno ve smyslu zákona č.20/87
Sb. o státní památkové péči a zákona č 242/92 Sb.
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný
dopad na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní
hodnoty nemateriální povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické
osídlení území vyloučit ojedinělé archeologické nálezy.
Otázky prevence ruderalizace území jsou řešeny v rámci vlivů na ekosystémy s tím,
že důraz je nutno položit na rekultivaci všech prostorů, postižených stavebními
pracemi.
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D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Předkládaný záměr je v daném území předkládaným oznámením posouzen ze všech
podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se
jedná o aktivitu navrhovanou v zóně určené územním plánem pro obdobné záměry.
Z této skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů
záměru na životní prostředí. Na základě provedeného vyhodnocení lze vyslovit
závěr, že předložený záměr nepředstavuje významné vlivy na jednotlivé řešené
složky životního prostředí.

D.3. Údaje o možných
přesahujících státní hranice

významných

nepříznivých

Při realizaci záměru nelze předpokládat vlivy přesahující státní hranice.
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D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
V dalším textu je uveden návrh opatření dle zpracovatele oznámení, které je účelné
zohlednit v další fázi přípravných prací záměru, případně při realizaci stavby:
•

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

•

před zahájením výstavby provést u nejbližších objektů obytné zástavby kontrolní měření
počáteční akustické situace; výběr měřících míst konzultovat s příslušným orgánem
ochrany veřejného zdraví; lze doporučit ověřit akustickou situaci u nejbližší obytné
zástavby reprezentované výpočtovým bodem č.1 (Nemošice č.p.30) a č.3 (Nemošice č.p.14)
zpracované hlukové studie

•

součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby bude akustická studie pro
etapu výstavby, která bude organizačními opatřeními (vyloučením souběhu nejhlučnějších
stavebních mechanismů) a technickými opatřeními (použitím méně hlučné stavební
techniky) dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby ve vztahu k nejbližším
objektům obytné zástavby

•

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

•

vody ze zpevněných ploch potenciálně kontaminovaných ropnými produkty budou
opatřeny odlučovačem ropných látek (do 0,2 mg/l NEL na výstupu); odlučovač ropných
látek bude vybaven obtokem pro případ přívalových vod

•

v rámci další projektové přípravy bude zpracována samostatná prováděcí dokumentace na
monitorovací vrt cca 10 m hluboký mezi projektovanou stavbou a vodárenským objektem

•

další stupně projektové dokumentace budou v rámci svého schvalování předloženy
odbornému hydrogeologickému pracovišti k posouzení; stavba bude prováděna za
dozorování hydrogeologa pro případné operativní návrhy
směřující k minimalizaci
negativních vlivů na režim , chemismus a jakost podzemních vod

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

skupinová výsadba stromů a keřů s patrným podílem stromových dřevin, včetně solitér vyššího
vzrůstu (potlačení nápadných a kontrastních ploch navrhovaného stavebního objektu)
podél komunikací uplatnit komplexní pásovou výsadbu stromů a keřů
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§

skupinová výsadba do volných prostorů uvnitř areálu a začlenění všech parkoviště formou
soliterní výsadby menších kultivarů do ploch parkovišť a uplatnění prvků mobilních sadových
úprav

•

upřesněné prostorové výrobního areálu firmy VESLA ve fázi územního řízení projednat
v předběžné otázce podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny na úrovni orgánu
ochrany přírody

•

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

•

součástí žádosti o vydání stavebního povolení bude předložení povodňového plánu
odsouhlaseného Povodím Labe, s.p. a schváleného příslušným vodoprávním úřadem

•

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

•

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

•

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

•

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

•

rozhodující zemní práce řešit zásadně v období vegetačního klidu

•

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

•

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

•

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

•

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

•

zařízení staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC

•

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

•

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

•

na staveništi bude dostatek sanačních prostředků pro likvidaci případných havárií

•

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

•

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

v rámci přípravy pozemku pro sadové úpravy a ozelenění bude vyloučeno použití
herbicidních postřiků

•

provozovatel předloží ke kolaudaci stavby atesty nepropustnosti všech vybudovaných
záchytných a havarijních jímek

•

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

•

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

•

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

•

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

•

po zahájení zkušebního provozu provést kontrolní měření hlukové zátěže u nejbližších
objektů obytné zástavby včetně dopravně inženýrského průzkumu, lze doporučit
výpočtové body shodné s měřením počáteční akustické situace; vydání kolaudačního
rozhodnutí podmínit výsledky kontrolního měření u těchto výpočtových bodů
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D.5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady:
n literární údaje (viz seznam literatury)
n terénní průzkumy
n osobní jednání
Problematika hluku ze stacionárních zdrojů byla zpracována dle Podkladů pro
navrhování a posuzování průmyslových výrob - stavební akustika, problematika
hluku z mobilních zdrojů byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet
hladin hluku z dopravy - VÚVA Praha s pomocí programu HLUK+, verze 7.11.
Hodnocení vlivu imisí z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění bylo
provedeno podle metodiky SYMOS 97, verze 2003.
Seznam použité literatury a podkladů
1) PK – Projekt, spol. s r.o.: Výrobní areál firmy VESLA s.r.o., dokumentace pro územní
řízení, 2007
2) Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha
3) Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, Praha
4) Příloha č.II Vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb.
[seznam zvláště chráněných druhů rostlin]
5) Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der
Tschechoslowakei. - Studia
Geographica,Brno,16:1-74
6) Kolektiv: Hygiena, díl 1., faktory životního prostředí ovlivňující zdraví, Univerzita Karlova,
Praha, 1996
7) Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991
8) Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území České republiky včetně
doprovodných meteorologických dat, ČHMÚ, 1997
9) Hejný S.et Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. - Academia,
Praha.
10) Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.] (2002):
Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha.
11) Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky
(stav v roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166.
12) Neuhäuslová Z. et al. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Academia, Praha.

D.6. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které
se vyskytly při zpracování oznámení
Oznámení bylo připravováno na základě dokumentace pro územní rozhodnutí.
V rámci předkládaného oznámení nebyly zaznamenány žádné významnější
nedostatky a neurčitosti, které by mohly ovlivnit závěry procesu posuzování vlivů na
životní prostředí.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předložený záměr je navržen jednovariantně. To znamená, že je posouzena velikost
a významnost vlivů té aktivity, která je oznamovatelem uvažována a jíž je
podřizováno projektové řešení záměru.

F. ZÁVĚR
V rámci předkládaného oznámení byl záměr posouzen ze všech podstatných
hledisek. Velikost a významnost vlivů na jednotlivé složky životního prostředí je
vyhodnocena v jednotlivých kapitolách předkládaného oznámení. Pro případ
realizace navrhovaného záměru jsou v příslušné kapitole formulována odpovídající
doporučení pro eliminaci respektive snížení negativních vlivů na jednotlivé složky
životního prostředí.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Předmětem předkládaného oznámení je záměr „Výrobní areál firmy VESLA s.r.o.“.
Zařazení záměru: dle zpracovatele oznámení se jedná o bod 4.3. Strojírenská nebo
elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad 10 000 m2 – výroba a opravy motorových
vozidel, drážních vozidel, cisteren, lodí, letadel; testovací lavice motorů, turbín nebo
reaktorů; stálé tratě pro závodění a testování motorových vozidel; výroba železničních
zařízení; tváření výbuchem, kde státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí
vykonává orgán kraje, v tomto případě Krajský úřad Pardubického kraje, a to na základě
vyjádření Krajského úřadu k podlimitní stavbě dle platného zákona č. 216/2007 Sb.
Situace záměru je patrná z následujícího obrázku:
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Rozsah zemních a stavebních prací lze označit za poměrně velký a proto nelze vyloučit, že
etapa výstavby může představovat částečné narušení faktorů pohody. Případnou
sekundární prašnost lze technicky eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou
formulována v oznámení odpovídající doporučení.
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu v etapě výstavby bude součástí další projektové
přípravy. V době vypracování překládaného oznámení nebylo k dispozici POV stavby, tudíž
nejsou informace o předpokládaném průběhu výstavby a nasazení stavební techniky. Je
proto nezbytné se touto problematikou zabývat až po vypracování POV stavby v rámci další
projektové přípravy.
Posuzovaný záměr bude představovat provoz bodových, plošných a liniových zdrojů hluku.
Pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na akustickou situaci v území byla vypracována
akustická studie, vyhodnocující provoz posuzovaného záměru.
Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen v následujících
variantách:
Varianta 1 – stav bez realizace záměru: Tato varianta vyhodnocuje akustickou situaci
v zájmovém území v řešeném roce bez realizace výrobního areálu.
Varianta 2 – stav s realizací záměru: Tato varianta vyhodnocuje akustickou situaci
v zájmovém území v řešeném roce již s z realizací výrobního areálu.
Vyhodnocení akustické situace bylo řešeno v jedné výpočtové oblasti pro celkem 4
výpočtové body. Vstupní podklady pro výpočet jsou patrné z příslušné části předkládaného
oznámení.
Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit programový produkt HLUK+,
verze 7.68 profi, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného
dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území.
V následujícím přehledu jsou uvedeny výsledky výpočtů pro jednotlivé řešené varianty:
Tab.: Porovnání variant – den
v.b.

1
2
2
3
3
4
4

v.
m
3
3
6
3
6
3
6

D

V1
P

C

D

V2
P

C

45,3
57,7
57,7
53,8
53,8
55,1
55,1

0
0
0
0
0
0
0

45,3
57,7
57,7
53,8
53,8
55,1
55,1

43,0
57,8
57,8
54,0
54,0
55,2
55,2

35,2
18,3
23,2
31,2
37,7
31,3
37,5

43,7
57,8
57,8
54,0
54,1
55,2
55,3

Rozdíl
V1 – V2
-1,6
+0,1
+0,1
+0,2
+0,1
+0,1
+0,2

limit

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

limit

55
55
55
55
55
55
55

Tab.: Porovnání variant - noc
v.b.

1
2
2
3
3
4
4

v.
m
3
3
6
3
6
3
6

D

V1
P

C

D

V2
P

C

37,1
49,5
49,5
45,6
45,6
46,9
46,9

0
0
0
0
0
0
0

37,1
49,5
49,5
45,6
45,6
46,9
46,9

34,8
49,6
49,6
45,8
45,8
47,0
47,0

29,0
4,1
9,4
25,1
25,1
25,6
25,6

35,8
49,6
49,6
45,8
45,8
47,0
47,0

45
45
45
45
45
45
45

Na základě provedených výpočtů v řešených variantách lze předpokládat následující závěry:
Ø u většiny výpočtových bodů podél stávajícího komunikačního systému jsou překročeny
hygienické limity pro denní a noční dobu; tato skutečnost je dána intenzitou dopravy na
komunikačním systému
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Ø navrhovaný záměr nepředstavuje výraznější vyvolanou dopravu v zájmovém území; tato
skutečnost se projevuje v porovnání variant V1 a V2 tím, že prakticky nedochází ke
změnám ve výsledné akustické situaci v zájmovém území
Ø z hlediska hluku z dopravy realizace záměru znamená svým stavebním objektem
odstínění komunikace ve směru k výpočtovému bodu č.1; výsledná akustická situace u
tohoto výpočtového bodu by měla být lepší stávajícího stavu
Ø výpočtem je prokázáno, že u žádného z modelově zvolených výpočtových bodů nedojde
k překročení základního hygienického limitu z provozu stacionárních zdrojů hluku a
pohybů v areálu; vypočtené příspěvky jsou pod 50 dB v denní době a pod 40 dB v noční
s výraznou rezervou
Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půd lze záměr označit
za nulový, protože vlastní provoz nepředstavuje riziko kontaminace půd. Kontaminace půd v
etapě výstavby je ošetřena doporučeními prezentovanými v příslušných kapitolách
předkládaného oznámení. Ovlivnění zdravotního stavu prostřednictvím znečištění vod není
ve vztahu k hodnocenému záměru aktuální a tento vliv lze označit za nulový. Zkrácené
hodnocení zdravotních rizik v rozsahu přílohy č.3 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí je uvedeno v příslušné pasáži předkládaného oznámení.
V rámci vypracované rozptylové studie jsou řešeny příspěvky k imisní zátěži související
s realizací předkládaného záměru.
Výpočet byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 25 m, která představuje celkem
1681 výpočtových bodů v síti (číslo 1 – 1681). Výpočtová síť a výpočtové body jsou zřejmé
z tabulkového a mapového podkladu, který je součástí předložené rozptylové studie. Kromě
výpočtové sítě je vyhodnocení provedeno i pro body mimo výpočtovou síť, které jsou
představovány objekty nejbližší obytné zástavby. Tyto body mimo výpočtovou síť jsou
označeny jako 2001 a 2003.
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro modelování
znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou
v oblasti ochrany ovzduší. V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů,
zohledňující ve výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené
koncentrace sledovaných znečišťujících látek v jednotlivých řešených variantách (µg.m-3 ):
Varianta

Příspěvky
záměru

škodlivina
NO2
NO2
Benzen

Charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 rok
izopropylalkohol Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 1 rok
cín
Aritmetický průměr 1 hod

Výpočtová síť
min
max
0,00000000 0,00118737
0,00000000 0,05460966
0,00000005 0,00603217
0,00000125 0,15947117
0,00135511 9,67231669
0,00000041 0,05227661
0,00044422 3,17070423

Body mimo síť
min
max
0,00050452 0,00095884
0,03363071 0,04146458
0,00254291 0,00424871
0,06722633 0,11232210
7,60331367 8,50517851
0,02203762 0,03682056
2,49245962 2,78810200

Uvedené příspěvky lze označit za malé a málo významné.
V hodnocené lokalitě dojde k částečné změně odvodnění povrchu. Dešťové vody ze
zpevněných ploch a parkovišť v areálu společně s dešťovými vodami ze střech budovy
budou vypouštěny potrubím DN250 do vodoteče (644/8) Chrudimka. Střechy objektu budou
odvodněny pomocí střešních žlabů a svislých svodů přímo napojených na samostatnou
větev venkovní dešťové kanalizace v areálu. Uváděný objem vznikajících srážkových vod
může být do vodního toku vypouštěn přímo bez retence, jak je patné z odpovídajícího
vyjádření v příslušné části oznámení.
Splaškové vody z navrženého objektu budou potrubím DN200 gravitačně vedeny do
stávající jímky na pozemku č. kat. 635. Odtud budou vzhledem k nepříznivým výškovým
poměrům, čerpány potrubím D75 do veřejné kanalizace. Jímka je v současné době využita
jako septik pro likvidaci odpadních vod ze tří rodinných domů na parcelách č.9/1, č.391 a
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č.5. Čerpací stanice bude, dle předběžné dohody, po kolaudaci převedena do majetku VaK
Pardubice a.s., která ji bude provozovat.
Výpočet množství splaškových odpadních vod:
Průměrný denní průtok splaškových vod
Q24 = 9,9 m3/den = 0,11 l/s
Maximální hodinový průtok splaškových vod Qmax = 9,9/24x5,4= 2,4 m3/hod = 0,67 l/s
Množství splaškových vod z budoucího provozu lze označit za neproblematické.
Záměr v etapě provozu negeneruje vznik technologických vod.
Dešťové vody ze zpevněných ploch a parkovišť v areálu Vesla s.r.o. budou svedeny do
odlučovače ropných látek (10l/s). Z odlučovače budou tyto vody, společně s dešťovými
vodami ze střech budovy, vypouštěny potrubím DN250 do vodoteče (644/8). Střechy objektu
budou odvodněny pomocí střešních žlabů a svislých svodů přímo napojených na
samostatnou větev venkovní dešťové kanalizace v areálu.
Záměr vyžaduje zábor ZPF v kategorii orná půda. Realizace záměru nepředstavuje nároky
na PUPFL. Stavba je realizována v ochranném pásu lesa, jak je patrné z předcházející části
předkládaného oznámení. Celkové nároky na plochy v kategorii ZPF činí 4 500 m2 na
pozemku p.č. 541/5. Dle BPEJ lze tuto ploch rozdělit následovně:
ü BPEJ 35 600 – 4 043 m2: třída ochrany - I
ü BPEJ 31 100 – 457 m2: třída ochrany – II
Z uvedených podkladů je patrné, že plochy ZPF jsou na půdách, představující 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 (4043 m2), respektive 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.
Dle názoru zpracovatele oznámení musela být tato skutečnost zřejmá již v době zpracování
územního plánu, kdy tato plocha se nachází ve funkční ploše výroba lehká – kód VL. Tato
skutečnost je podpořena i faktem, že již byl vydán souhlas s odnětím ze ZPF.
Přesto z hlediska velikosti vlivu lze vliv označit co do rozsahu ploch za středně velký,
z hlediska významnosti vlivu za významný.
Záměr s ohledem na svůj charakter nebude znamenat patrnou změnu místní topografie.
Vlivy na stabilitu a erozi půdy je možno pokládat za nevýznamné, poněvadž nebudou
vytvářeny žádné příkré svahy. Vliv lze označit za malý a nevýznamný.
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.
Realizací posuzovaného záměru dojde k trvalé změně habitatu prostředí tím, že současný
částečný bylinotravní pokryv bude nahrazen zpevněnými plochami.
V kontextu dotčení druhové skladby rostlin lze konstatovat, že nebudou dotčeny prostory
známých výskytů zvláště chráněných druhů rostlin. Ve vztahu k dotčení druhové rozmanitosti
je možno konstatovat, že se záměr dotkne stanoviště běžných druhů rostlin, které jsou zcela
hojné na řadě analogických ploch v okolí, lokalita sama nepředstavuje prostor výskytu
reprezentativních či unikátních fytocenóz. Uvedené vlivy je možno v daném kontextu
pokládat za mírně nepříznivé, trvalé, ale málo významné.
S výjimkou důsledné rekultivace pozemků, dotčených stavebními pracemi, vlivy na floru
nevyžadují žádná další specifická opatření. Vliv lze označit za malý a málo významný,
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Realizací záměru dojde ke kácení prvků dřevin rostoucích mimo les. Inventarizace kácených
dřevin je patrná z předkládaného oznámení .
Druhové spektrum fauny je v zájmové lokalitě velice ochuzené. Lze tedy celkem spolehlivě i
v tomto případě vyvodit závěr, že vlastní lokalita není místem trvalého výskytu organismů
vyžadujících zvláštní ochranu podle přílohy III vyhlášky MŽP ČR 395/1992 Sb. Drobnými
zemními pracemi budou likvidovány některé populace epigeického hmyzu a drobných
hlodavců, vázaných na dané území, tyto druhy jsou však zastoupeny na analogických
lokalitách v okolí v hojném počtu. Záměr v navrhované podobě nepředpokládá žádný zásah
do lesních porostů. Vliv nenastává.
Zájmové území záměru není v kontaktu s žádnou zařazenou (evidovanou) evropsky
významnou lokalitou národního seznamu soustavy NATURA 2000, ve smyslu vymezení dle
§§ 45a až 45d zák. č. 218/2004 Sb., proto tento vliv nenastává.
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky. Záměr
neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad na kulturní
tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy,
nelze však s ohledem na dlouhodobé historické osídlení území vyloučit ojedinělé
archeologické nálezy.
Vlivy na ostatní složky životního prostředí v rámci posuzovaného záměru lze označit za malé
a málo významné.
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