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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.I. Obchodní firma
V - INŽENÝRING s.r.o.

A.II. IČO
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530 02
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Oznamovatel:
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adresa:
tel:
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Zbyněk Veselý
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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: Pardubice – garáže Štefánikova
Jedná se o záměr dle přílohy č.1, kategorie II: 10.6 Skladové nebo obchodní
komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné
plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu
pro celou stavbu, kde příslušným úřadem pro proces posuzování vlivů na životní
prostředí je Krajský úřad Pardubického kraje.
Posuzování podle výše uvedeného zákona jako podlimitní stavby je prováděno na
základě následujícího vyjádření odboru životního prostředí KÚ Pardubického kraje:
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B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr lze charakterizovat v cílovém stavu následující kapacitami:
Počet parkovacích stání:
1.PP .............................. 36 stání
1.NP ............................ 25 stání
2.NP ........................... 36 stání
Přístavba:
1.PP ........................... sklady
1.NP ........................... kavárenský provoz se zázemím
2.NP ........................... relaxační centrum
3.NP ........................... relaxační centrum
B.I.3. Umístění záměru
kraj:
Pardubický
obec:
Pardubice
katastrální území: Pardubice
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Patrové garáže budou postaveny na parcelách v obci Pardubice - Zelené předměstí,
katastr Pardubice. Pozemek se nachází v severní části Štefánikovy ulice. Ze severní
strany je uzavřen panelovým domem č.p. 1929-1932, ve kterém jsou v přízemí a v 1.
patře prodejní plochy. Zásobování je prováděno přes rampu v přízemí.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Stavba garáží o jednom podzemním a dvěma nadzemními podlažími, bude užívána
pro garážování osobních automobilů. Součástí objektu je i přístavba relaxačního
centra o 3 nadzemních a jednom podzemním podlaží, která bude mít charakter
komerčního provozu (kavárna-bar, fitness, sauna, solárium).
V současné době slouží stavební pozemek jako volná manipulační plocha, která slouží
k zajištění zásobování prodejen a na které jsou parkována auta. Ze severu je pozemek
ohraničen bytovým domem s manipulační rampou, sloužící zásobování prodejen v
1.NP. Pozemek navazuje na komunikaci ve Štefánikově ulici.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Garážový dům je o třech podlažích, z toho jsou dvě nadzemní. Objekt je podélnou
osou situován ve směru východ - západ. Prakticky středem garáží je veden průchod,
jež navazuje na průchod v panelovém domě a propojuje tuto část s Palackého ulicí. Ke
garážovému domu je přistaven objekt o 3 nadzemních a 1 podzemním podlaží, který
bude sloužit jako kavárna-bar v přízemí a v dalších patrech budou prostory pro
rehabilitaci a fitness centrum, včetně sauny. Obě části jsou hmotově provázané. V
suterénu budou umístěny sklady. Jednotlivá podlaží jsou propojeny vertikálně
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schodištěm. Celý objekt je typický horizontálním členěním s tím, že přístavba tvoří
určitý dominující prvek, zvýšený o jedno podlaží.
Příjezd do objektu garáží je řešen do přízemí z úrovně terénu, do podzemí a 2. NP
pomocí nájezdových ramp, umístěných při jižní fasádě. Zrušené zelené plochy budou
nahrazeny zatravněnou plochou na stropě garáží.
Objekt garáží je navržen z monolitického betonu v kombinaci nosných obvodových
stěn a kruhových sloupů. Jedná se o trojtrakt. Celková velikost objektu je 61,10 x
17,20m. Strop je tvořen monolitickou žb deskou. Objekt je 3 podlažní, se zapuštěným
suterénem. Přístavba relaxačního centra je rovněž navržena z monolitického
železobetonu. Střecha celého komplexu bude provedena s vegetačním povrchem
(zatravněna). Rampa sjezdu do 1.PP a výjezdu do 2.NP bude rovněž železobetonová
včetně zábradlí. Založení objektu bude provedeno na pilotách a základové desce.
Vertikální komunikace je zajištěna pomocí schodiště, umístěného v prostoru garáží a v
přístavbě. Z prostoru garáží jsou navrženy dveře na rampu vedlejšího domu v místech,
kde jsou dveře do tohoto vedlejšího domu.
V 1. a 2.NP garáží budou v jižní fasádě vynechány otvory, osazeny mřížemi. Východní
část 2.NP bude částečně zastřešena polykarbonátem. Okna v přístavku jsou navržena
jako pásová.
Hmota objektu garáží bude provedena z pohledového betonu a ponechána v přírodní
barvě. Sloupy skeletu promítající se do jižní, západní a východní fasády a stropní
konstrukce budou zvýrazněný bílím nátěrem. Přístavek relaxačního centra bude
proveden fasádním obkladem v barvě hnědočervené.
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby

2008

Dokončení stavby

2008

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

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 včetně:
§
§

Rozhodnutí o povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb.,
v platném znění
Souhlas s odnětím ze ZPF – byl již vydán (viz příslušná část předkládaného
oznámení)

Širší vztahy v zájmovém území jakož i situace stavby jsou uvedeny v následujících
podkladech:
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Situace záměru
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Fotodokumentace lokality:
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Dle projektových podkladů bude stavba realizována na následujících p.p.č. a st.p.č.:
4069
2085/17
4005
4004
4213
4003
2085/5

2

554
468
138
140
36
22
33
1391

m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m

Uvedené pozemky s výjimkou pozemku 2085/5 jsou vedeny mimo kategorie ZPF
respektive PUPFL. Ve vztahu k pozemku 2085/5 (v kategorii ZPF) byl vydán
následující souhlas k trvalému odnětí ze ZPF:
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Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných území přírody ve
smyslu ustanovení § 14 zákona 114/1992 Sb. Ochranná pásma lesních porostů (§ 14
odstavce 2 zákona 289/1995 Sb. nejsou polohou a vlivy posuzovaného záměru
dotčena.
Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odstavce 1 zákona
114/1992 Sb.) nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena. Záměr není situován
v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
Záměr není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a
– c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit
podle § 45a zákona ve smyslu NV č. 132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích oblastí
podle § 45e tohoto zákona.
Ochranná pásma

Do hodnoceného území zasahují ochranná pásma silnice a inženýrských sítí.
Podrobnější specifikace bude uvedena v dokumentaci pro územní řízení. V dalším
textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí:
ü ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení
35 kV až 110 kV
110 kV až 220 kV
220 kV až 400 kV
nad 400 kV
závěsné kabelové vedení 110 kV
zařízení vlastní telekom. sítě držitele licence

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

u podzemního vedení:
§
§

do 110 kV
nad 110 kV

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

u elektrických stanic
§
§
§

§
§

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.
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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

B.II.2. Voda
Pro provoz garážových stání není přívod pitné vody nutný. Do budovy přístavku garáží
se pitná voda přivede novou vodovodní přípojkou z Pe (PE 100, SDR 17) - DN40
(prům. 50 x 3,0 mm). Potrubí se napojí navrtávkou na stávající vod. řad PVC 160. Tlak
v řadu je 4,5 - 5 bar. Hlavní uzávěr s hlavním vodoměrem se osadí za obvodovou zdí v
1.PP přístavku garáží. Rozvod se rozdělí na dva okruhy; pitný rozvod vedený v
plastovém potrubí a požární rozvod vedený v ocelových pozink. trubkách. Z centrální
pitné stoupačky se v každém podlaží provede odbočka k danému uživateli, která se
vybaví podružným měřením.
Výstavba
Podle údajů od projektanta bude výstavba probíhat po dobu cca 12 měsíců s
průměrným počtem 100 pracovníků z různých dodavatelských firem.
Tab.:Předpokládaná maximální spotřeba vody pro sociální účely během výstavby:
Průměrný stav pracovníků výstavby
3
Denní spotřeba vody (m )
3
Měsíční spotřeba vody (m )
Doba výstavby (měsíce)
3
Celková spotřeba vody [m ]

50
6
125
12
1 500

Na staveništi používána pouze chemická WC a spotřeba vody pro sociální účely bude
prakticky nulová. Pitná voda bude na staveniště dovážena v PET lahvích.
Spotřeba vody pro vlastní proces výstavby bude stanovena v prováděcích projektech
na základě požadavků hlavního dodavatele stavby. Z hlediska množství se však bude
jednat o nevýznamný odběr a pro tyto účely by bylo vhodné využít stávající odběr
z řeky Labe na základě příslušného povolení, o které bude případně zažádáno v rámci
dalších stupňů projektové přípravy.
Provoz
Výpočet spotřeby vody pro sociální účely je odvozen z přílohy 12 vyhlášky číslo
428/2001 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a to ve výši:
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Počet personálu kavárny (předpoklad)
Počet návštěvníků kavárny (předpoklad)
Počet personálu fyzioterapie (předpoklad)
Počet návštěvníků fyzioterapie (předpoklad)
Počet personálu boulderingu (předpoklad)
Počet návštěvníků boulderingu (předpoklad)
Měrná spotřeba vody na personál kavárny
Měrná spotřeba vody na návštěvníka kavárny
Měrná spotřeba vody na personál fyzioterapie
Měrná spotřeba vody na návštěvníka fyzioterapie
Měrná spotřeba vody na personál - bouldering
Měrná spotřeba vody na návštěvníka - bouldering
Počet pracovních dní v roce kavárny -

N1
N2
N3
N4
N5
N6
q1
q2
q3
q4
q5
q6
τ1

τ2,3
p1

Počet prac. dní v roce (fyzioterapie, bouldering)
Počet směn (period)

2 os/směna
50 os/den
1 os/směna
50 os/den
1 os/směna
25 os/den
90 l/os, směna
5 l/os,
90 l/os, směna
45 l/os,
90 l/os, směna
81 l/os,
350 dní
260 dní
2 ks

Základní denní spotřeba vody na jednotlivá podlaží (QD1, QD2, QD3)
Kavárna (1.NP):
QD1 = p1 x N1 x q1 + N2 x q2
QD1 = 2x2os x 90l/os,den + 50os x 5l/os,den
QD1 = 360 + 250
QD1 = 610 l/d
Fyzioterapie (2.NP):
QD2 = p1 x N3 x q3 +N4 x q4
QD2 = 2x1os x 90l/os,den + 50os x 45l/os,den
QD2 = 180 + 2250
QD2 = 2.430 l/d
Bouldering (3.NP):
QD3 = p1 x N5 x q5 + N6 x q6
QD3 = 2x1os x 90l/os,den + 25os x 81l/os,den
QD3 = 180 + 2025
QD3 = 2.205 l/d
Denní spotřeba vody v celém objektu (QD):
QD = QD1 + QD2 + QD3
QD = 610 l/d + 2.430 l/d + 2.205 l/d
QD = 5.245 l/d
velikost obce
kd

do 1000 obyv
1,5

1000 - 5000 obyv
1,4

Maximální denní spotřeba
QDmax = QD x 1,25
QDmax = 5.245 l/den x 1,25
QDmax = 6.556,2 l/d
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B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Výstavba

Pro výstavbu hodnoceného záměru se předpokládá použití běžných stavebních
surovin, materiálů a výrobků, jako je písek, štěrk, cement, vápno, beton, malta, zdící
materiály, panely, ocelové profily a konstrukce, izolační materiály, elektroinstalační a
zdravotechnické materiály a výrobky, dveře, okna, dlažby apod. Upřesnění sortimentu
a množství jednotlivých druhů bude provedeno v prováděcích projektech stavby.
Provoz
Elektrická energie

Logistický areál bude napojen z vysazené přípojky NN ze stávající rozvodny, která je
napojena na sloupovém trafu na západě lokality.
Energetická bilance:
garáže
občerstvení
fitness
sauna
objekt celkem

Instalovaný příkon

Soudobý příkon

30 kW
20 kW
15 kW
19 kW
84 kW

18 kW
13 kW
11 kW
13 kW
55 kW

Zemní plyn:
Dle podkladů objednatele nejsou nároky na zemní plyn. Objekty přístavby budou
napojeny na CZT.
Denní množství tepla pro TUV
Roční množství tepla pro TUV

:
128,35 kWh/den
: 34 836,20 kWh/rok

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, odvozem stavební suti a výkopové zeminy a dovozem
stavebních materiálů. Přesun hmot se bude provádět po stávající komunikaci. Na
úrovni předkládaného oznámení bez znalosti zhotovitele stavby a jeho POV nelze
objektivně bilancovat nároky na dopravu, každopádně vzhledem ke skutečnosti, že
rozhodující bourací práce byly již v zájmové lokalitě provedeny, nelze předpokládat
výraznější nároky na dopravu v etapě výstavby.
Etapa provozu

V rámci předaných podkladů vyplývá, že v souvislosti s posuzovaným záměrem byly
řešeny následující úseky komunikací č.1 až 7:
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Stávající stav
Na uvedených úsecích je realizována v denní době následující intenzita dopravy:
Ø Úsek 1:

1168 OA

Ø Úsek 2, 3, 4:

584 OA

Ø Úsek 5:

560 OA

Ø Úsek 6:

584 OA

Ø Úsek 7:

400 OA

Celková doprava za 24 hodin na uvedeném komunikačním systému je dle vlastního
šetření následující:
Ø Úsek 1:

1218 OA

Ø Úsek 2, 3, 4:

600 OA

Ø Úsek 5:

594 OA

Ø Úsek 6:

584 OA

Ø Úsek 7:

400 OA

Výhledový stav
V rámci parkovacího domu je uvažován následující počet parkovacích míst:
1.PP .............................. 36 stání - 356 pohybů
1.NP ............................ 25 stání - 248 pohybů
2.NP ........................... 36 stání - 356 pohybů
Dle předaných projektových podkladů se nepředpokládá významnější změna
v četnosti pohybů na komunikačním systému s tím, že ve výsledném stavu zůstává
doprava na úsecích 1, 2+3+4 a 6. Na těchto úsecích je uvažována stejná doprava jako
ve variantě stávajícího stavu.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Výstavba
Bodové zdroje: Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby nevzniknou.
Liniové zdroje: Liniové zdroje znečištění mohou být představovány provozem nákladní
techniky při zemních pracích a při návozu stavebního materiálu v etapě výstavby. Dle
předpokladů a zkušeností s výstavbou rozsahem podobných objektů lze očekávat
maximální dopravní zatížení během terénních úprav a realizace hrubé stavby kolem
25 nákladních automobilů/den. Tato etapa bude trvat cca max. 5 měsíců. Areál
zařízení staveniště bude napojen na stávající komunikační síť. Přesnější odhad
pohybů nákladních automobilů v další etapě výstavby by byl spekulativní. Odhad emisí
z liniových zdrojů v celé etapě výstavby nelze spolehlivě predikovat. Upřesnění těchto
údajů a stanovení četnosti dopravy v průběhu celé etapy výstavby bude možno
provést až v rámci zpracování prováděcích projektů stavby, kdy bude určen dodavatel
stavby a dále budou určeny druhy a množství jednotlivých materiálů a dodávek
strojního zařízení.
Plošné zdroje: Za dočasný plošný zdroj znečištění je možné považovat vlastní prostor
staveniště, který může být zdrojem sekundární prašnosti. Při požadavku dodržování
technologické kázně v etapě výstavby je však nezbytné respektovat doporučení
uvedené v příslušné části předkládaného oznámení.
Provoz
Plošné a bodové zdroje znečištění

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

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

Ve výpočtu použité emisní faktory pro rok 2008 jsou sumarizovány v následující
tabulce:
ROK 2008
Typ vozidla
OA
LNA

Emisní
úroveň
EURO 4
EURO 4

Rychlost
(km/h):
50
50

NOx
0,1121
0,2354

Emisní faktor (g/km)
PM 10
0,0005
0,0287

Benzen
0,0019
0,0013

VARIANTA Stávající stav
Bodové zdroje znečištění

Bodové zdroje nejsou uvažovány
Plošné zdroje znečištění

Dle provedeného místního šetření se v současném stavu v zájmovém území realizuje
živelné parkování, a to i na nezpevněných plochách. V rámci stávajícího parkování
v této lokalitě je realizováno 480 příjezdů, tedy 960 pohybů osobních automobilů
v denní době, v době od 22,00 hod do 06.00 hod. se v lokalitě realizuje cca 50 pohybů
OA. Celkem je tedy uvažováno s 1 100 pohyby osobních automobilů.
Na základě uvedeného předpokladu při uvažované době volnoběhu 30 sekund lze
sumarizovat následující sumu emisí při použití uvedených emisních faktorů:
Tab.: Suma emisí z plošných zdrojů
-1

Plošný zdroj

g.s
0,0011719

Plošný zdroj

g.s
4,456E-05

-1

NOx
-1
kg.den
0,101255
benzen
-1
kg.den
0,00385

-1

t.rok
0,0369581

-1

g.s
4,456E-06

PM 10
-1
kg.den
0,000385

-1

t.rok
0,0001405

-1

t.rok
0,0014053

Liniové zdroje znečištění

Dle předaných podkladů jsou byly hodnoceny úseky komunikací č.1 až 7, které jsou
specifikovány v kapitole Nároky na dopravu.
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Na uvedených úsecích je realizována v denní době následující intenzita dopravy:
Ø Úsek 1:
1168 OA
Ø Úsek 2, 3, 4:
584 OA
Ø Úsek 5:
560 OA
Ø Úsek 6:
584 OA
Ø Úsek 7:
400 OA
Celková doprava za 24 hodin na uvedeném komunikačním systému je dle vlastního
šetření následující:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Úsek 1:
Úsek 2, 3, 4:
Úsek 5:
Úsek 6:
Úsek 7:

1218 OA
600 OA
594 OA
584 OA
400 OA

Tab.: Emise z liniových zdrojů
-1

Komunikace
1
2,3,4
5
6
7

g/m.s
3,793E-06
1,868E-06
1,85E-06
1,819E-06
1,246E-06

Komunikace
1
2,3,4
5
6
7

g/m.s
6,428E-08
3,167E-08
3,135E-08
3,082E-08
2,111E-08

-1

NOx
-1
kg/km.den
0,1365378
0,06726
0,0665874
0,0654664
0,04484
Benzen
-1
kg/km.den
0,0023142
0,00114
0,0011286
0,0011096
0,00076

-1

t/km.rok
0,0498363
0,0245499
0,0243044
0,0238952
0,0163666

-1

g/m.s
1,692E-08
8,333E-09
8,25E-09
8,111E-09
5,556E-09

PM 10
-1
kg/km.den
0,000609
0,0003
0,000297
0,000292
0,0002

-1

t/km.rok
0,0008447
0,0004161
0,0004119
0,000405
0,0002774

Varianta 2
Bodové zdroje znečištění

Záměr negeneruje žádné bodové zdroje znečišťování ovzduší.
Plošné zdroje znečištění

Větrání v objektu je navrženo přirozené. V rámci parkovacího domu je uvažován
následující počet parkovacích míst:
1.PP .............................. 36 stání - 356 pohybů
1.NP ............................ 25 stání - 248 pohybů
2.NP ........................... 36 stání - 356 pohybů
Průměrná ujetá vzdálenost na parkovací místo je v:
1.PP .............................. 90 m, za den: 16 020 m, za rok: 5 847 km
1.NP ............................ 160 m, za den: 19 840 m, za rok: 7 241 km
2.NP ........................... 220 m, za den: 39 160 m, za rok: 14 293 km
Celkem.................................................................................: 27 381 km
Dle podkladů předaných objednatelem záměr generuje v parkovacích prostorech za
24 hodin celkem 75,02 ujetých kilometrů, za rok potom 27 381 ujetých kilometrů.
Při použití emisní faktorů uvedených v předcházející části předkládané rozptylové
studie pro rok 2008 a rychlost 5 km/hod lze pro jednotlivé plochy bilancovat
následující sumu emisí:

21

-1

t/km.rok
0,0002223
0,0001095
0,0001084
0,0001066
0,000073

PARDUBICE – GARÁŽE ŠTEFÁNIKOVA
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění
2008/5
plocha
Parking 1.PP
Parking 1.NP
Parking 2.NP
2008/5
plocha
Parking 1.PP
Parking 1.NP
Parking 2.NP

-1

g.s
3,414E-05
4,227E-05
8,344E-05
-1

g.s
1,298E-06
1,607E-06
3,173E-06

NOx
-1
kg.den
0,0029493
0,0036525
0,0072094
Benzen
-1
kg.den
0,0001121
0,0001389
0,0002741

-1

t. rok
0,0010765
0,0013332
0,0026314

-1

g.s
1,298E-07
1,607E-07
3,173E-07

PM 10
-1
kg.den
1,121E-05
1,389E-05
2,741E-05

-1

t. rok
4,093E-06
5,069E-06
1,001E-05

-1

t. rok
4,093E-05
5,069E-05
0,0001001

Liniové zdroje
Dle předaných projektových podkladů se nepředpokládá významnější změna
v četnosti pohybů na komunikačním systému s tím, že ve výsledném stavu zůstává
doprava na úsecích 1, 2+3+4 a 6. Na těchto úsecích je uvažována stejná doprava jako
ve variantě 1.
Tab.: Emise z liniových zdrojů
-1

Komunikace
1
2,3,4
6

g/m.s
3,793E-06
1,868E-06
1,819E-06

Komunikace
1
2,3,4
6

g/m.s
6,428E-08
3,167E-08
3,082E-08

-1

NOx
-1
kg/km.den
0,1365378
0,06726
0,0654664
Benzen
-1
kg/km.den
0,0023142
0,00114
0,0011096

-1

t/km.rok
0,0498363
0,0245499
0,0238952

-1

g/m.s
1,692E-08
8,333E-09
8,111E-09

PM 10
-1
kg/km.den
0,000609
0,0003
0,000292

-1

t/km.rok
0,0002223
0,0001095
0,0001066

-1

t/km.rok
0,0008447
0,0004161
0,000405

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 1 500 m3 pro celou etapu
výstavby. V rámci stavby budou používána pouze chemická WC. Upřesnění bude
provedeno v prováděcích projektech stavby.
Etapa provozu
Kanalizace splašková

Ve městě Pardubice je jednotná kanalizační soustava. Odpadní vody se uvažuje
napojit do betonové vejčité stoky 600/900mm vedené ulicí Štefánikovou a kolmo
procházející pod zamýšlenými garážemi. Stoka se nalézá v hloubce cca 4,0 m pod
terénem. Konstrukce podlahové desky v 1.PP neohrozí statiku stoky.
Splaškové vody jsou produkovány ve 1.NP, 2.NP a 3.NP v přístavku, kde se plánuje
umístění malé kavárny s 20 místy, fitnes centra a sauna. Všem zařízením bude sloužit
samostatné sociální zařízení pro muže a ženy. V 1.PP přístavku budou umístěny
sklady kavárny. Nepředpokládá se produkce vod s obsahem tuků. Přístavek bude
napojen samostatnou kanalizační přípojkou DN150 pomocí navrtávky do horní části
stoky. Na přípojce se osadí revizní šachta. V prostoru vlastních garáží se žádné
splaškové vody produkovat nebudou.
S předkládaným záměrem jsou spojeny následující bilance vznikajících vod:
Ø Denní vypouštění splaškových vod : 5 245 l/den
Ø Roční vypouštění spl. vod
: 1 405,9 m3/rok
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Znečištění splaškových vod z objektu
Počet ekvivalentních osob personálu kavárny (předpoklad) = 4 ks x 1 =
Počet ekvivalentních osob návštěvníků kavárny (předpoklad) = 50 ks x 0,4 =
Počet ekvivalentních osob personálu fit centra (předpoklad) = 2 ks x 1 =
Počet ekvivalentních osob návštěvníků fit centra (předpoklad) = 50 ks x 0,3 =
Počet ekvivalentních osob personálu fit centra (předpoklad) = 2 ks x 1 =
Počet ekvivalentních osob návštěvníků fit centra (předpoklad) = 25 ks x 0,3 =
Celkem

4 os
20 os
2 os
15 os
2 os
7 os
50 os

Celkové produkované znečištění podle BSK5 :
50 x 0.06 = 3,00 kg O2 /den
Nerozpuštěné látky :
50 x 0.06 = 3,00 kgNL / den
Koncentrace znečištění v surové odpadní vodě :
BSK5 : 3 000 000 mg O2/den : 5245 l/den = 571 mg O2/l
NL : 3 000 000 mg N.L./den : 5245 l/den = 571 mg NL/l
Kanalizace dešťová

Střecha objektu hromadných garáží je navržena jako plochá s ozeleněním a
odvodněna bude vnitřními dešťovými odpady. Obdobně bude odvodněna i zvýšená
část střechy nad přístavkem. Část střechy v 1NP (pravá polovina) bude mírně šikmá
směrem do dvora a tato část bude podchycena okapem s dešťovými odpady
zaústěnými do kanalizace. Přípojka od nich se zapojí do revizní kan. šachty na
přípojce od přístavku.
Podchycení vnitřních dešťových odpadů z obou křídel budovy se uloží v 1.PP pod
podlahou a zaústí se do stávající lomové šachty na městské stoce. U této šachty se
osadí nový hermeticky i tlakově těsný poklop, neboť hrozí nebezpečí zaplavování
podlaží vzdutými vodami při přívalových deštích.
Odvodnění šikmé plochy sjezdu vozidel do 1.PP se provede do záchytného žlabu šířky
300mm. Voda ze žlabu bude odváděna do akumulační jímky umístěné pod rampou
pro nájezd do 1.NP. Z jímky se bude dešťová voda přečerpávat do výše položené
kanalizační přípojky od vnějších dešťových odpadů. Příkon čerpadla bude cca 2
kW/230V, H = 14m v.s. při Q = 5m3/hod. Akumulační jímka se navrhne na zachycení
15-ti minutového deště se spadem vody 15cm/m2, tj. 15 m3 užitného objemu.
Bilance dešťových vod z původních ploch (před výstavbou) = Qstáv
periodicita deště
doba trvání deště
spec. vydatnost deště (i1)
výměra travnaté plochy S1
výměra bet. zpevněné plochy S2
výměra asf. zpevněné plochy (chodník) S3
koeficient odtoku ze zatravněné plochy 1% > j
koeficient odtoku z bet. zpevněné plochy 1% > j
koeficient odtoku z asf. zpevněné plochy 1% > j
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Obecný vzorec:
Qn = Sn x i1 x knn
Odtok ze zatravněné plochy - Q1:
Q1 = 0,0857 ha x 143 l/s,ha x 0,2 = 2,45 l/s
Odtok z betonových ploch - Q2 :
Q2 = 0,0571 ha x 143 l/s,ha x 0,7 = 5,71 l/s
Odtok z asf. chodníčku - Q3:
Q3 = 0,009 ha x 143 l/s,ha x 0,7 = 0,9 l/s
Okamžitý odtok dešťové vody do kanalizace:
QStáv = 2,45 l/s + 5,71 l/s +0,9 l/s
Qstáv = 9,06 l/s
Bilance dešťových vod z nového objektu
periodicita deště
doba trvání deště
spec. vydatnost deště (i1)
výměra plochy travnaté střechy S1
výměra zpevněné plochy S2 (rampa do 1.PP)
výměra šikmých střech S3 (průsvitná část+mezera)
výměra asf. vozovky S4 (nájezd do 2.NP)
výměra zadlážděné vozovky S5 (nájezdy do 1.NP)
koeficient odtoku ze zatravněné střechy 1% > j
koeficient odtoku z rampy 5% < j
koeficient odtoku ze šikmé střechy 5% < j
koeficient odtoku z asf. vozovky 5% < j
koeficient odtoku ze zadlážděné vozovky 1-5 = j
Obecný vzorec:
Qn = Sn x i1 x knn
Odtok ze zelené střechy - Q1:
Q1 = 0,1051 ha x 143 l/s,ha x 0,2 = 3,00 l/s
Odtok (okamžitý) ze zpevněné rampy - Q2 :
Q2 = 0,00876 ha x 143 l/s,ha x 0,9 = 1,13 l/s
Odtok z šikmé plochy střechy - Q3:
Q3 = 0,02378 ha x 143 l/s,ha x 0,9 = 3,06 l/s
Odtok z nájezdu do 2.NP - Q4:
Q4 = 0,00802 ha x 143 l/s,ha x 0,9 = 1,03 l/s
Odtok z nájezdu do 1.NP - Q5:
Q5 = 0,01277 ha x 143 l/s,ha x 0,9 = 1,46 l/s
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Okamžitý odtok dešťové vody do kanalizace:
QC = 3,00 l/s + 3,06 l/s + 1,03 l/s + 1,46 l/s
QC = 8,55 l/s
Celkový špičkový odtok ze zpevněné rampy Vmax (objem jímky):
vmax = 87,6 m2 x 0,15 m srážek m2/čas
Vmax = 13,14 m3/čas
Hloubka akumulačního prostoru:
Vmax = s x h
h = 13,14 m3 : (17,31 m2)
h = 0,75 m
Roční množství vypouštěných dešťových vod do kanalizace z nové budovy:
Qrok = Q1/rok + Q2/rok + Q3/rok + Q4/rok + Q5/rok
Qrok = (1051 m2 x 0,55m srážek/ m2/rok x 0,2) + (87,6 m2 x 0,55m srážek/ m2/rok x
0,9) + (237,8 m2 x 0,55m srážek/ m2/rok x 0,9) + (80,2 m2 x 0,55m srážek/ m2/rok x
0,9) + (127,7 m2 x 0,55m srážek/ m2/rok x 0,8)
Qrok = 115,61 m3/rok + 43,36 m3/rok + 117,71 m3/rok + 39,69 m3/rok + 56,18 m3/rok
Qrok = 372,55 m3/rok
Nová bilance dešťových vod je menší oproti stávajícímu stavu, neboť se ve
výpočtu uvažuje ze zdržením vody v konstrukci zatravněné zelené střechy.
Navržené řešení jak z hlediska zásobování vodou, tak z hlediska koncepce
odkanalizování objektu byla předběžně odsouhlasena:
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B.III.3. Odpady
Výstavba

Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z
vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou
známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí
smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní
dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v
průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě),
včetně jejich následného využití nebo odstranění. Tato povinnost bude zapracována
do smlouvy o provedení prací. Investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro
třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Předpokládaná struktura
jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v následující tabulce:
pořadové číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

název odpadu
odpad rostlinných pletiv
odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky
absorbční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy
papírové a lepenkové obaly
plastové obaly
dřevěné obaly
kovové obaly
kompozitní obaly
směsné obaly
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné
beton
cihly
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod číslem 170106
dřevo
sklo
hliník
železo a ocel
kabely neuvedené pod č. 170410
zemina a kamení neuvedené pod č.170503
směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902,
170903
papír a lepenka
kovy
směsný komunál.odpad
odpad ze septiků a žump

kategorie
O
N

kód odpadu
020103
080111

N

150202

O
O
O
O
O
O
N

150101
150102
150103
150104
150105
150106
150110

O
O
O

170101
170102
170107

O
O
O
O
O
O
O

170201
170202
170402
170405
170411
170504
170904

O
O
O
O

200101
200140
200301
200304

Požadavky vyplývající pro etapu provozu z hlediska vznikajících odpadů jsou jasně
formulovány legislativou v odpadovém hospodářství a není tudíž nezbytné formulovat
doporučení, která z této legislativy vyplývají bez ohledu na uplatnění režimu o
posuzování vlivů na životní prostředí. Sortiment odpadů a smluvní vztahy budou
upřesněny v prováděcích projektech stavby.
Provoz

Vzhledem k charakteru hodnoceného záměru bude produkce odpadů minimální a
druhová skladba bude odpovídat předpokládanému využití objektů. V rámci provozu
lze očekávat přibližně následující přehled vznikajících odpadů:
Kód
130502
150101
150202
200101
200102
200121

Název odpadu a místo vzniku
kal z odlučovačů oleje
papírové a lepenkové obaly
absorbční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a
ochranné oděvy
papír a lepenka
sklo
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
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Kód
200139
200201
200301
200303

Název odpadu a místo vzniku
plasty
biologicky rozložitelný odpad
směsný komunální odpad
uliční smetky

Kategorie
O
O
O
O

Požadavky vyplývající pro etapu provozu z hlediska vznikajících odpadů jsou opět
jasně formulovány legislativou v odpadovém hospodářství a není tudíž nezbytné
formulovat doporučení, která z této legislativy vyplývají bez ohledu na uplatnění režimu
o posuzování vlivů na životní prostředí.
Sortiment odpadů a smluvní vztahy budou upřesněny v prováděcích projektech
stavby, množství jednotlivých druhů odpadů bude upřesněno v rámci zkušebního
provozu. Před zahájením provozu požádá provozovatel příslušný orgán o souhlas
k nakládání s odpady a předloží provozní řád pro nakládání s odpady.

B.III.4. Hluk, vibrace
(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich
omezení)

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

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

Akustický výkon
LW v dB(A)
-

Hladina akustického tlaku ve
vzdálenosti 1 [m]
LpA10 = 80 dB
LpA10 = 83 dB
LpA10 = 85 dB
LpA10 = 83 dB

Doba používání
stroje
Hod/den
4
6
6
3

Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod
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Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4
5
Doprava

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

Akustický
výkon
LW v dB(A)
-

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

92 dB(A)

-

4

-

LpA7 = 81 dB
LpA1 = 80 dB

4
6

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

Detailnější vyhodnocení akustické situace v etapě výstavby bude možné po výběru
zhotovitele stavby a aktualizaci POV stavby právě dle vybraného zhotovitele. V tomto
smyslu jsou také formulována doporučení pro další projektovou přípravu záměru.
Provoz
Bodové zdroje hluku
V rámci předkládaného záměru jsou uvažovány následující bodové zdroje hluku, které
byly převzaty z akustické studie, která je přílohou předkládaného oznámení:

29

PARDUBICE – GARÁŽE ŠTEFÁNIKOVA
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Liniové zdroje hluku
Dle předaných projektových podkladů se nepředpokládá významnější změna
v četnosti pohybů na komunikačním systému s tím, že ve výsledném stavu zůstává
doprava na úsecích 1, 2+3+4 a 6.
Celková doprava za 24 hodin na uvedeném komunikačním systému je dle vlastního
šetření následující:
Ø Úsek 1:
Ø Úsek 2, 3, 4:
Ø Úsek 6:

1218 OA
600 OA
584 OA

Plošné zdroje hluku
V rámci parkovacího domu je uvažován následující počet parkovacích míst:
1.PP .............................. 36 stání - 356 pohybů
1.NP ............................ 25 stání - 248 pohybů
2.NP ........................... 36 stání - 356 pohybů
Vibrace
Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací.
Záření
Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.
Při realizaci ani v provozu není předpokládáno provozování otevřených generátorů
vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory
obsahovala, tj. zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků
elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu Nařízení vlády 480/2001 Sb. o
ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Záměr se nenachází v oblasti působení
externích zdrojů vysokých a velmi vysokých frekvencí. Není nutné realizovat opatření,
jež by vyloučila indukovaná pole překračující hodnoty stanovené uvedeným
Nařízením vlády 480/2001 Sb.
Zápach
Realizace záměru ani provoz nejsou zdrojem zápachu.
Jiné výstupy
Jiné výstupy ovlivňující významně životní prostředí nejsou známy.
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B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
B.III.5.1. Možnosti vzniku havárií

Z hlediska charakteru předloženého záměru lze za případná rizika označit:
♦ požár objektu
♦ havarijní únik látek škodlivých vodám
B.III.5.2. Dopady na okolí
Požár

Komplexní protipožární zabezpečení objektu bude řešeno v samostatném projektu
v rámci dokumentace pro územní řízení. Kromě vlastní protipožární bezpečnosti
objektu bude kladen vysoký důraz i na bezpečnou evakuaci osob (únikové cesty).
Součástí návrhu bude zajištění požadované požární odolnosti konstrukcí a uzávěrů
otvorů včetně realizace všech dostupných technických systémů požární ochrany.
Řešení požární bezpečnosti bude provedeno na úrovni dokumentace k územnímu
řízení, na základě projektových podkladů (schematický půdorys garáží, řez, návrh
nadzemní části, informací projektanta, požárních předpisů a ČSN.
Požární posouzení provedeno dle ČSN 73 0802/2000, ČSN 73 0804/2002, ČSN 73
0810/2005, ČSN 73 0818/1997, ČSN 73 0873/2003 a norem souvisejících. Požárně
bezpečnostní řešení bude zpracováno v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. o
požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 18 vyhlášky
Ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb., v souladu s ustanovením § 17 vyhlášky
Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. a v rozsahu dle ustanovení § 41
vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu
státního požárního dozoru.
Rozdělení objektů do požárních úseků bude provedeno v dalším stupni PD.
Protipožární zařízení :
Příjezd k objektu je po stávajících komunikacích. Komunikace splňují podmínky ČSN
73 0802 čl. 12.2. a ČSN 73 0804 čl. 13.2. Nástupní plochy nejsou požadovány.
Telefonní spojení s HZS zajištěno z objektu a okolí, předpokládaný příjezd hasičů do 7
minut. Objekt bude vybaven EPS s napojením na operativní středisko HZS Pardubice.
Zásobování požární vodou : objekty budou napojeny na veřejný vodovod.
Elektrická požární signalizace (EPS) : při instalaci EPS lze dle ČSN 73 0804 - příloha
I, čl. 1.3.4b počet stání zvýšit o 100%, časové pásmo H1 (bez EPS je dle tab. 1.2 max.
počet stání 190). Dle čl. 1.4.3a,b - se počítá se snižujícím součinitelem c1 = 0,8 včasné zjištění požáru.
Samočinné stabilní hasicí zařízení (SHZ) - čl. 1.4.4 : s tímto zařízením není uvažováno
– garáže jsou samostatně stojící, nejsou vestavěné v jiném objektu.
Detailněji problematiku možných havárií nelze řešit v rámci procesu posuzování vlivů
na životní prostředí, protože tento proces probíhá v nejranější fázi přípravy záměru, to
je v etapě před územním řízením. V etapě zpracování dokumentace o hodnocení vlivů
na životní prostředí je k dispozici pouze omezený soubor údajů o záměru a řada údajů
není k dispozici vůbec – zejména sortiment skladovaného zboží, množství a objemy
skladovaného zboží nebo i charakteristika stavebních a konstrukčních materiálů, dále
údaje o nárocích na požární vodu apod. V doporučených opatřeních předkládané
dokumentace je k této problematice formulováno následující doporučení:
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•

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

Havarijní únik látek škodlivých vodám

Vzhledem ke skutečnosti, že parkovací plochy jsou navrhovaným záměrem řešeny
v rozhodujícím rozsahu v podzemním parkingu, lze uvedené riziko označit jako
minimální a bude souviset pouze s rizikem srážkových vod, které mohou vniknout do
podzemního parkoviště z nájezdové rampy. Srážkové vody budou svedeny na okraj
rampy a odtud do žlabu s mřížkou umístěnou před vjezdem do podzemního parkingu.
Dále budou tyto vody svedeny do záchytné jímky. Jímka bude vybavena odlučovačem
ropných látek a dále bude při jejím naplnění sepnuto čerpadlo a voda bude
přečerpávána do kanalizace při zajištění plnění limitu pro NEL stanovených
kanalizačním řadem městské kanalizace.
B.III.5.3. Preventivní opatření

Preventivní opatření, která zmírní riziko vzniku havarijních situací spočívají především
ve volbě bezpečné koncepce objektu a v konstrukčním a dispozičním řešením objektu
dle platných předpisů a eventuelních dalších požadavků, v realizaci odpovídajících
samočinných systémů kontroly a řízení a v dodržování ustanovení provozní
dokumentace. Nutnou podmínkou zajištění bezpečného provozu je zpracování a
dodržování provozních předpisů. Jiná preventivní opatření vzhledem k charakteru
objektu a předpokládaným aktivitám nejsou tímto oznámením požadována.
B.III.5.4. Následná opatření

Likvidace následků havárií souvisí zejména s odstraněním a zneškodněním zbytků
hořlavých látek, produktů hoření,
znečištění půdy, vody - t.j. odstraněním
jednorázových a mimořádných odpadů. Tento aspekt bude řešen v plánu opatření pro
havarijní únik látek škodlivých vodám resp. požárním řádu. Vzhledem k lokalizaci
objektu není nezbytné požadovat realizaci dalších následných opatření.
Na základě uvedených skutečností lze doporučit respektování následujících
doporučení:
•

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

•

před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vypracován a předložen ke schválení
Plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod

•

provozní řád bude zahrnovat požadavek na pravidelnou kontrolu odlučovače ropných látek
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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 Pardubice,
v intravilánu města.
Přírodní prostředí širšího zájmového území vykazuje známky výrazné urbanizace
z důvodu existence rušných komunikací, administrativních a kancelářských objektů,
činžovních domů a sídlištní zástavby.
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. bukovo-dubového a 3. dubovo-bukového stupně. Zastoupena jsou obdobná
společenstva jako v Polabském bioregionu, avšak bez účasti většiny teplomilných
druhů, ale se zastoupením druhů subatlantských.
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).
Území je z hlediska pozemků kategorizováno zcela jako zastavěná a ostatní plocha,
tedy mimo PUPFL., pouze nepatrnou výměrou na ZPF, avšak pouze dle výpisu
z katastru nemovitostí a pozemků, ve skutečnosti se jedná o zpevněnou plochu.
Ve vlastním zájmovém území nejsou žádné neobnovitelné přírodní zdroje zastoupeny.
Rovněž nejsou dokladovány přírodní zdroje nerostných surovin přímo v zájmovém
území záměru.
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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. Za rok zde
spadne v průměru 599 mm srážek. 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.
-

Z hlediska množství produkovaných základních škodlivin patří okres Pardubice mezi
nejvýznamnější okresy České republiky. Je to dáno především chemickým průmyslem,
který je situován na návětrné straně města a nedořešeným dopravním systémem. Na
území města Pardubice je imisní situace základních škodlivin trvale monitorována
stacionárními stanicemi. Výsledky těchto měření jsou dále doplňovány jednorázovým
měřením, zvláště pak v oblasti ostatních škodlivin.
Imisní pozadí je dokladováno v rozptylové studii, která je samostatnou přílohou
předkládaného oznámení.
C.2.2. Voda
Podzemní voda

Území má plochý reliéf s mírným sklonem k jihu. Hlavním tokem v území je řeka Labe,
která od Hradce Králové teče směrem jižním a v Pardubicích se obrací směrem
západním. K významné změně hydrografických a hydrologických poměrů došlo
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výstavbou jezu v Srnojedech. Původní koryto řeky Labe bylo převedeno do umělého
kanálu a původní řečiště se stalo ramenem, které s novým tokem hydrologicky
komunikuje.
Posuzované území se nachází z hydrologického hlediska v povodí Labe, číslo
hydrologického povodí 1-03-01-001. Labe pramení na Labské Louce v Krkonoších ve
výšce 1 384 m n.m. a státní hranice opouští u Hřenska ve výšce 115 m n.m. Celková
plocha povodí činí 144 055 km2, z toho v ČR 51 391,5 km2. Celková délka toku je 1
154 km, z toho v ČR 370,2 km. Průměrný průtok na státní hranici činí 308 m3.s-1. Řeka
již od Jaroměře nabývá rázu nížinného toku v kotlinách České tabule. Na Labi je 18
hydrologických stanic.
Pohyb podzemní vody je vázán na průlinový kolektor, vyvinutý ve štěrkopísčitých
sedimentech. Souvislá a převážně volná hladina podzemní vody kolísá v závislosti na
intenzitě atmosférických srážek a hladině vody v Labi. Naražená hladina podzemní
vody byla průzkumnými pracemi dokumentována v úrovních 214 – 216 m n.m.
Ustálená hladina v úrovních 214,3 – 216,3 m n.m., tj. přibližně 4,2 – 5,1 m pod
terénem s kótou okolo 220 m n.m.
Podle údajů ČHMÚ Hradec Králové z roku 1995 (Sedlmajer, Vrba 1997) dosahují kóty
hladiny povodňových průtoků na řece Labi následujících hodnot:
-

padesátileté průtoky Q50
stoleté průtoky Q100

…
…

hladina povodňové vody 217,13 m n.m.
hladina povodňové vody 217,60 m n.m.

Povodně v srpnu 2002 se neprojevily výrazně zvýšenými průtoky na řece Labi.
Nejvyšší vodní stav byl však zaznamenán při povodni v roce 1997. Hladina povodňové
vody v Labi dosahovala v létě roku 1997 úrovně max. 217 m n.m.
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. Podzemní voda se vytváří jako mělká kvarterní voda infiltračního
charakteru. Dotace mělké zvodně je částečně z atmosferických srážek, ale hlavně
břehovým prostupem z blízké řeky Labe. Koeficient filtrace kvartérního
(štěrkopísčitého) kolektoru dosahuje hodnot 1.10-3 m/s. Tato hodnota byla zjištěna
v rámci čerpací zkoušky na vrtu 4-HGV1 (Sedlmajer, Vrba 1997) a představuje dosti
silně propustné až silně propustné horninové prostředí dle klasifikace Jetela.
Vypočtená hodnota transmisivity dosahovala hodnoty 4,5.10-3 m2/s.
Hydrogeologická situace jakož i základní výřez vodohospodářské mapy je patrný
z následujících mapových podkladů:
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C.2.3. Půda
Záměr nevyžaduje zábor ZPF ani PUPFL, tudíž není nezbytné se této složce životního
prostředí podrobněji věnovat. Záměr vyžaduje zábor 33 m2 v kategorii ZPF, fyzicky se
však nejedná o ZPF, jak je patrné z vyjádření v kapitole B.II.1.
C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Území náleží orograficky k Pardubické kotlině. Z hlediska regionálně geologického se
území nachází v křídové synklinále severovýchodních Čech a je součástí jejího
jihozápadního křídla. Skalní podloží je budováno sedimentárními horninami svrchní
křídy, nad nimiž jsou uloženy sedimenty spodního až svrchního turonu a coniaku.
Litologicky se jedná o slínovce, písčité a spongilitické slínovce, vápnité jílovce a
prachovce. Horniny skalního podloží jsou překryty kvarterními zeminami, které tvoří
zahliněné terasové štěrkopísky a povodňové hlíny o celkové mocnosti nepřesahující
10 m.
Dalším důležitým faktorem jsou směry proudění podzemní vody. Generelní směr
proudění je k Labi, je ovšem místně ovlivňován malými vodními toky, odvodňovacími
soustavami a mrtvými rameny.
Zájmové území se nachází v plochém terénu mladopleistocenní terasové akumulace
Labe. V širším geomorfologickém pohledu se předmětné území nalézá v oblasti tzv.
Pardubické kotliny, rozlehlé terénní sníženiny rozprostírající se při dolním toku Labe
mezi Týncem nad Labem na západě a Jaroměří na východě. Z regionálně geologického hlediska leží zájmové území se svým širším okolím v labské oblasti
české křídové tabule s převládajícím slínovcovým vývojem svrchnokřídové
sedimentace. Předkvarterní podklad je zde budován svrchnoturonskými až coniackými
slínovci labské facie .
Geologicky náleží zájmové území k české křídové tabuli, k labské faciální oblasti
křídové pánve, budované v zájmovém území písčitými slínovci stáří svrchní turon
(coniac). Místy zachovalý zvětralinový plášť slínovců (eluvium) je jílovitého charakteru.
Zvětralé střípkovitě až deskovitě rozpadavé slínovce přechází do slínovců navětralých
s deskovitou odlučností. Zvětralé až rozložené slínovce byly v místě posuzované
lokality zastiženy v úrovních 209 – 212 m n.m.
Kvartérní pokryv tvoří fluviální sedimenty pleistocenního stáří a nadložní (recentní)
navážky převážně charakteru stavební suti. Pleistocenní terasové sedimenty jsou
budovány štěrky a písky, místy s vložkami jemnozrnných zemin. Mocnost kvartérního
pokryvu v zájmovém území dosahuje 6 – 10 m, z toho mocnost fluviálních sedimentů
dosahuje 3 – 9 m. Ve štěrkopísčitých terasových sedimentech lze vyčlenit svrchní
vrstvu písků, dosahující hloubky 5 - 7 m pod terén a podložní vrstvu štěrků.
Nelze vyloučit výskyt povodňových hlín, místy s organickou příměsí, případně na
polohy hnilokalů vyvinutých v nadloží fluviálních sedimentů v širším zájmovém území.
Terasové sedimenty byly dokumentovány jako písčité a štěrkovité sedimenty, často
vzájemně promísené s různým zastoupením jednotlivých složek a místy s příměsí
jemnozrnných zemin.
Situace zájmového území je patrná z následujícího mapového podkladu.
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Radonové riziko
Ovlivnění lidského organizmu radonem může pocházet ze 3 zdrojů:
v
v
v

z půdního vzduchu
z podzemní vody
ze stavebních materiálů

Jedná se o plyn, který je nepostižitelný smysly. Po přeměně na izotopy polonia,
vizmutu a olova (poločas rozpadu radonu je 3,8 dne), které mají schopnost vázat se
na prachové částice v ovzduší, mohou být vdechovány do plic, kde mohou iniciovat
karcinomy plic (téměř 30% všech onemocnění rakoviny je způsobeno radonem).
Kategorie
rizika

222

Objemová aktivita Rn

nízké
střední
vysoké

-3

(kBg.m ) v půdním vzduchu v základních půdách propustných pro plyny a vodu

nízká
méně než 30
30 - 100
více než 100

střední
méně než 20
20 – 70
více než 70

vysoká
méně než 10
10 – 30
více než 30

Radonový průzkum v době předložení předkládaného oznámení nebyl dosud
proveden, lze však předpokládat v analogii s jinými průzkumy provedenými v okolí, že
se bude jednat o plochu do kategorie se středním radonovým rizikem.

C.2.5. Fauna a flora
Biogeografické členění
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
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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
Lokalita se nachází v centru města Pardubic ve vnitrobloku za Domem služeb na konci
ulice Štefánikovy v blízkosti křižovatky ulic Palackého a 17. listopadu. Jde o travnatý
prostor a nezpevněné plochy, v současnosti jako parkoviště využívané. Vegetace na
lokalitě je pouze ruderální.
Geobotanická charakteristika lokality
Fytogeografické členění
Fytogeografická oblast: termofytikum
Fytogeografický obvod: České termofytikum
Fytogeografický okres: Východní Polabí
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998)
jilmová doubrava (Querco - Ulmetum)
Seznam nalezených druhů rostlin
Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující
(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek
Acer platanoides L. - javor mléč (+)
Aethusa cynapium L. - tetlucha kozí pysk
Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný
Amaranthus powellii S.Watson - laskavec zelenoklasý +
Amaranthus retroflexus L. - laskavec ohnutý +
Amaranthus x ozanonii Thell.(=A.powellii x retroflexus ) - laskavec zelenoklasý x ohnutý
Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. - kerblík lesní
Arctium lappa L. - lopuch větší
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl - ovsík vyvýšený
Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl
Brassica napus L. - brukev řepka ++
Calamagrostis epigeios (L.)Roth - třtina křovištní
Capsella bursa-pastoris (L.)Med. - kokoška pastuší tobolka
Carduus acanthoides L. - bodlák obecný
Carum carvi L. - kmín kořenný (+)
Centaurea jacea L. subsp.jacea - chrpa luční pravá
Cichorium intybus L. - čekanka obecná
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní
Convolvulus arvensis L. - svlačec rolní
Conyza canadensis (L.)Cronquist - turanka kanadská +
Dactylis glomerata L. - srha laločnatá (+)
Descurainia sophia (L.)Prantl - úhorník mnohodílný
Digitaria ischaemum (Schweier)Mühlenb. - rosička lysá +
Elytrigia repens (L.)Nevsky - pýr plazivý
Equisetum arvense L. - přeslička rolní
Eragrostis minor Host - milička menší
Erigeron annuus (L.)Pers.agg. - turan(hvězdník) roční
Fallopia convolvulus (L.)Á.Löve - opletka obecná
Galinsoga parviflora Cav. - pěťour maloúborný +
Galinsoga quadriradiata Ruyz et Pavón - pěťour srstnatý +
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Galium album Mill. - svízel bílý
Galium aparine L. - svízel přítula
Glechoma hederacea L. - popenec obecný
Hypericum perforatum L. - třezalka tečkovaná
Chenopodium album L. - merlík bílý +
Chenopodium polyspermum L. - merlík mnohosemenný +
Chenopodium strictum Roth - merlík tuhý +
Juncus bufonius L. agg. - sítina žabí
Kochia scoparia (L.)Schrader - bytel metlovitý +
Lamium purpureum L. - hluchavka nachová
Lapsana communis L. - kapustka obecná
Lolium perenne L. - jílek vytrvalý (+)
Malva neglecta Wallr. - sléz přehlížený
Matricaria discoidea DC. - heřmánek terčovitý
Medicago falcata L. - tolice srpovitá
Medicago sativa L. - tolice setá +
Medicago x varia Martyn (=M.falcata x sativa) - tolice měňavá +
Persicaria lapathifolia (L.)Delarbre s.l. - rdesno blešník
Plantago major L. - jitrocel větší
Poa annua L. - lipnice roční
Polygonum arenastrum Bor. - truskavec obecný
Portulaca oleracea L. subsp. oleracea - šrucha zelná pravá
Robinia pseudacacia L. cv.Bessoniana - trnovník akát kulovitý +
Rorippa sylvestris (L.)Besser - rukev lesní
Sagina procumbens L. - úrazník poléhavý
Sisymbrium loeselii L. - hulevník Loeselův +
Sisymbrium officinale (L.)Scop. - hulevník lékařský +
Solidago canadensis L. - celík kanadský +
Tanacetum vulgare L. - vratič obecný
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská
Trifolium pratense L. - jetel luční (+)
Trifolium repens L. - jetel plazivý (+)
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - heřmánek nevonný +
Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá

Závěr
Na lokalitě bylo nalezeno 64 druhů rostlin včetně dřevin. Nebyl zjištěn žádný druh
rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí České
republiky č.395/1992 Sb. a ani ochranářsky významné druhy obsažené v Červeném
seznamu květeny ČR.
Prvky dřevin rostoucích mimo les

Dle podkladů předaných projektantem záměru navrhované řešení vyžaduje kácení
prvků dřevin rostoucích mimo les.
Dendrologický průzkum

Nadmořská výška lokality do 350 m n.m.
Inflační koeficient pro rok 2007 = 2.25
1) Acer platanoides - javor mléč
polohový koeficient 1 - městská zeleň
třída dlouhověkosti
zdravotní stav: dobrý
obvod 75 cm
bodová hodnota 41597
společenská hodnota - 41597 x 2.25 = 93593 Kč
2) Acer platanoides - javor mléč
polohový koeficient 1 - městská zeleň
třída dlouhověkosti
zdravotní stav: dobrý
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obvod 60 cm
bodová hodnota 21492
společenská hodnota - 21492 x 2.25 = 48357 Kč
3) Robinia pseudacacia cv.Bessoniana - trnovník akát (kulovitý)
polohový koeficient 1 - městská zeleň
třída dlouhověkosti
zdravotní stav: netvárná troska s dutým kmenem
obvod 172 cm
bodová hodnota 146285
společenská hodnota - strom bez hodnoty určený ke smýcení
Celková společenská hodnota dotčených dřevin na lokalitě činí celkem 141 950 Kč.
Fauna

Kvalitativním průzkumem byly zjištěny většinově běžné druhy, vázané na
urbanizované prostředí města, ruderály, křoviny a na blízkost sídel, jde o stanoviště
s výrazně ochuzeným druhovým spektrem. S ohledem na dobu zadání nebylo možno
řešit jarní a časně letní aspekt, vzhledem k poloze a charakteru lokality by však dle
názoru zpracovatelů Oznámení nepřinesl průzkum ani v těchto obdobích výrazně
hodnotnější výsledky. Pokud byly zjištěny druhy zvláště chráněné, jsou zvýrazněny
podtržením a uvedením kategorie ochrany dle vyhl. č. 395/1992Sb.(§§§- kriticky
ohrožené druhy, §§ - silně ohrožené druhy, § - ohrožené druhy). Konkrétní výstupy
provedených terénních šetření lze shrnout následovně:
•
•

•
•
•

ze savců hraboš polní (Microtus arvalis), potkan (Rattus norvegicus), rejsek (Sorex sp.)
z ptáků: vrabec domácí (Passer domesticus), strnad obecný (Emberiza citrinella), rehek domácí
(Phoenicurus ochruros), stehlík obecný (Carduelis carduelis), kos černý (Turdus merula), hrdlička
zahradní (Streptopelia decaocto), holub domácí (C. livia f. domestica), pěnkava obecná (Fringilla
coelebs).
Obojživelníci, plazi: žádní zástupci nezjištěni
Hmyz (archívní materiály zpracovatele) :
brouci – běžné druhy – střevlík hladký (Carabus glabratus), chroustci – listokaz zahradní
(Phylloperta horticola)
motýli – babočka paví oko (Nymphalis io), bělásek zelný (Pieris brassicae),
blanokřídlí – včela medonosná (Apis melifera), pilatky rodu Tenthredo, z mravenců mravenci rodů
Lasius a Myrmica, dále lumci rodu Ophion.
dvoukřídlí – pestřenky rodů Eristalis, Vollucella, bzučivky rodů Calliphora a Lucillia, masařky rodu
Sarcophaga
ploštice – klopuška červená (Lygus pratensis), kněžice páskovaná (Graphosoma italica),
rovnokřídlí – kobylka zelená (Tettigonia viridissima), sarančata rodu Chortippus
škvoři – pod materiály zástupci rodu Forficula
Jiní bezobratlí - slíďáci rodu Pardosa, skákavky rodu Salticus, stínky rodu Oniscus, páskovky rodu
Cepaea. Zvláště chráněné druhy jiných bezobratlých vyžadují jiný typ prostředí.

Zájmové území není příhodné pro výskyt reprezentativních nebo unikátních populací
zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů živočichů.
Zvláště chráněná území

Záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií dle § 14
zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. Záměr se nenachází v žádném zvláště
chráněném území ve smyslu ochrany památek, případně chráněném území podle
horního zákona.
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Území přírodních parků

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
Významné krajinné prvky

Nejsou polohou oznamovaného záměru přímo dotčeny.
Evropsky významné lokality a ptačí oblasti

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

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.
Generel místního ÚSES města Pardubice byl zpracován v r. 1993 firmou LÖW
a spol. s r. o. - Studie, plány, projekty pro krajinu a vesnici, Brno. Nadregionální a
regionální ÚSES ČR (dále ÚTP NR – R ÚSES ČR) byl zpracován v r. 1996 firmou
Společnost pro životní prostředí, s. r. o., Brno; tento materiál se stal doporučeným
podkladem pro vymezování a hodnocení územního systému ekologické stability
nadregionální a regionální úrovně příslušnými orgány ochrany přírody, t.j.
Ministerstvem životního prostředí a krajskými úřady. V rámci aktualizace Územního
plánu města Pardubice v roce 2002 byl zpracovatelem územního plánu (Kučera a kol.,
2002) také aktualizován územní systém ekologické stability.
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Zájmové území není součástí prvků územního systému ekologické stability (SES)
místní, regionální
ani nadregionální úrovně, je v kontaktu s ochrannou zónou
nadregionálního biokoridoru řeky Labe (dle ÚTP NR – R ÚSES ČR
č. K72 – Polabský luh – Bohdaneč) s typem ekosystému – nivní a vodní. Řeka Labe
má na území města Pardubic charakter regulovaného vodního toku, jehož břehy byly v
minulosti stabilizovány kamenným záhozem, který je v současné době prorostlý
břehovou vegetací s částečným zastoupením geograficky původních druhů dřevin.
I přes tuto skutečnost je vodní tok a jeho bezprostřední okolí nutné chránit.
Podle generelu místního ÚSES z roku 1993 (Generel místního ÚSES města
Pardubice, ing. Eliška Zimová a kol., Löw & spol. Brno), který byl v zásadě promítnut
do aktuální verze ÚPD města Pardubic (Petrů a kol., AURUM spol. s.r.o, 8/ 2001) je
možno doložit:

• nadregionální biokoridor podél Labe, funkční až částečně funkční, č. 72. Místně fragmenty rákosin a
vysokostébelných porostů na břehové hraně (styk s hladinou), pravobřežně většinou bez porostů
dřevin (s výjimkou doprovodných a břehových porostů labských ramen), levobřežně souvislý
doprovodný porosit (topoly, lípy, javory, vrby aj.) Ve sledovaném úseku je NRBK rozdělen na úseky:
a)
b)
c)

č. 72/8 Labe u loděnice – úsek podél loděnice a kratší části Starého Labe u cihelny
č. 72/9 Labe na Horní Polabině - od východního oblouku ramene Staré Labe u cihelny po LBC Horní
Polabina (rameno U Haldy)
č. 72/10 Labe u Haldy – po soutok s Loučnou

• Regionální biokoridor podél Chrudimky č. 1340/1, funkční. Mimo dosah zájmového území.
• Regionální biocentrum č. 916 Polabiny - pravobřežně pod soutokem s Chrudimkou pod jezem,
zbytek labského ramene, nivní louky a fragmenty rákosin, mimolesní porosty
• Lokální biocentrum č. 8 Soutok-Čičák – zaujímající prostory vysokostébelných podmáčených lad,
rákosin, vodní plochu a mimolesní porosty levobřežně nad soutokem s Chrudimkou
• Lokální biocentrum č. 9 U loděnice – pravobřežně zaujímá východní část vnitřních ploch západního
oblouku ramene Staré Labe u loděnice včetně plochy ramene, mimolesní porosty, fragmenty rákosin,
původně jinak orná, dnes jetelotráva s plevely.
• Lokální biocentrum č. 10 Hůrka – pravobřežně zaujímá východní část vnitřního prostoru východního
(většího) oblouku ramene Staré Labe u loděnice, orná půda, částečně zatravněno, jinak kontaktní
plochy přechodových ekotonů s ramenem, porosty dřevin a fragmenty vysokostébelných lad a
rákosin u ramene. Plochy tůní a mokřadních enkláv.
• Lokální biocentrum č. 11/1 Horní Polabina – oboustranně na plochách nivních luk, mokřadů a
mimolesních porostů, včetně prostoru bývalého labského ramene U Haldy. Na části LBC chaty.
• jako součást kostry ekologické stability jsou vymapovány některé dílčí části porostů širší labské nivy i
podél místních vodotečí (náhon Halda aj.)

Krajinný ráz

Krajinný ráz je definován v ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny - jako zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či
oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy
do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny
pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných
území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy
v krajině. S
ochranou krajinného rázu úzce souvisí i ochrana významných krajinných prvků, které
jsou cit. zákonem definovány jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její
stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky,
jezera, údolní nivy. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a
ničením, využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k
ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce (ust. § 3 písm. b/ a
§4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.).
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Zájmové území již v současné době zhoršuje hodnocenou
přírodní hodnotu
krajinného rázu. Širší území má výrazně urbanizovaný charakter s potlačenou
přírodní hodnotou. Přírodní hodnotu místa krajinného rázu lze hodnotit jako průměrnou
až sníženou.
C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání
Charakter městské čtvrti

Posuzovaný záměr je situován uprostřed centrální městské zóny, čehož je využíváno
z hlediska funkční náplně objektů posuzovaného záměru. Záměr je ohraničen
stávajícími komunikacemi Palackého, Hradecká a nově prodlouženou Sukovou třídou
a dále pak obchodním střediskem TESCO, hotelem Labe a poliklinikou.
Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky
Zvláště chráněná území

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
Území přírodních parků

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
Významné krajinné prvky

Zájmové území je mimo kontakt s významnými krajinnými prvky jak ze zákona, tak
z hlediska registrovaných VKP.
Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

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

V posuzované lokalitě nejsou situována žádná PHO vodních zdrojů I. a II. stupně.
Ochranná pásma případných inženýrských sítí budou specifikována v dokumentaci pro
územní řízení.
Architektonické a jiné historické památky

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

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány.
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

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

znečištění ovzduší
hluk
znečištění vody a půdy
havarijní stavy
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Znečištění ovzduší

Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného oznámení, v rozptylové
studii jsou řešeny liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší související s provozem
parkovacího domu. Řešeny jsou samotné příspěvky záměru k imisní zátěži, a to
z hlediska vyhodnocení změn v imisní zátěži NO2, PM10 a benzenu. Výpočet
z hlediska plošného rozptylu škodlivin byl proveden s využitím programu SYMOS 97,
verze 2006. Z výsledků výpočtů je patrné, že se nejedná o příspěvky, které by
z hlediska navrhovaného záměru mohly významněji změnit imisní zátěž v zájmovém
území.
Hluk

Samostatnou přílohou předkládaného oznámení je Hluková studie, zpracovaná Ing. Z.
Husákem (archivní číslo SA 55a – 2007).
Z hlediska vyzařování hluku z navrhovaného objektu garáží v ulici Štefánikově do
blízkého okolí je možné charakterizovat tři základní zdroje hluku: hluk z provozu
stacionárních zdrojů hluku, hluk z provozu vozidel na parkovacích plochách a hluk
z provozu vozidel na příjezdových a odjezdových komunikacích.
Aproximativní metodou výpočtu byla ekvivalentní hladina akustického tlaku stanovena
zpracovatelem hlukové studie po konzultaci se stavebním úřadem ve 4 bodech
exteriéru:
Bod A – před jižní obvodovou stěnou stávajícího panelového objektu čp.1932
Bod B – před jižní obvodovou stěnou stávajícího panelového objektu čp. 1930
Bod C – před východní obvodovou stěnou stávajícího bytového domu čp. 903
Bod D – před západní obvodovou stěnou stávajícího bytového domu čp. 639
Posuzované body byly zvoleny vždy v nejbližším okolí budoucího objektu garáží,
v nejnepříznivější poloze vzhledem ke zdrojům hluku a před nejexponovanějším
nejnižším obytným podlažím (viz hluková studie).
Situace výpočtových bodů je patrná z následujícího obrázku:
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Zpracovatel hlukové studie konstatuje, že vzhledem k tomu, že pro dopravu na
veřejných komunikacích a pro provoz stacionárních zdrojů hluku platí dva rozdílné
hygienické limity hluku, je posouzení zpracováno samostatně pro hluk ze silničního
provozu na veřejných komunikacích a pro hluk ze stacionárních zdrojů hluku. Výsledky
výpočtu jsou sumarizovány v následujících tabulkách:

Z vypočtených hodnot vyplývá, že předpokládaná ekvivalentní hladina akustického
tlaku z provozu vozidel na příjezdových a odjezdových komunikacích nepřesahuje pro
současný ani pro navrhovaný stav v posuzovaných bodech exteriéru hygienický limit
hluku pro denní období. Vypočtené očekávané ekvivalentní hladiny hluku jsou
v posuzovaných bodech exteriéru „A“ až „D“ nižší, než hygienický limit hluku pro denní
období, a to i po přičtení nejistoty výpočtu ± 2 dB.
Podobně ani předpokládaná ekvivalentní hladina akustického tlaku z provozu
stacionárních zdrojů hluku nově navrhovaného objektu garáží nepřesahuje
v posuzovaných bodech exteriéru hygienický limit hluku pro denní dobu. Vypočtené
očekávané ekvivalentní hladiny hluku jsou v posuzovaných bodech „A“ až „D“ nižší,
než hygienický limit hluku pro denní období, a to i po přičtení nejistoty výpočtu ± 2 dB.
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U uvedených hodnot je zřejmé, že ani v chráněném venkovním prostoru ostatních
okolních obytných staveb v nejbližším okolí navrhovaného objektu garáží nebude
překročen hygienický limit hluku pro denní dobu.
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; o případném požadavku na zpracování hlukové studie
s ohledem na očekávané hlukové parametry stacionárních zdrojů hluku rozhodne orgán
ochrany veřejného zdraví
• v období vhodných klimatických podmínek realizovat po zahájení provozu měření hluku u
nejbližších objektů obytné zástavby, výběr měřicích míst konzultovat s orgánem ochrany
veřejného zdraví

Studie proslunění

Samostatnou přílohou předkládaného oznámení je studie proslunění, která se věnuje
problematice stanovení doby proslunění obytné místnosti
v nejnepříznivějším
nejnižším obytném podlaží stávajícího bytového domu čp. 1931 v ulici Palackého čp.
1931 a to v souvislosti s plánovanou novostavbou sousedního objektu garáží.
Stanovení je provedeno pro současný a pro navrhovaný stav, a to pro oba kritické dny
1. března a 21 června. Posouzení je provedeno podle „VSN 734301 „Obytné budovy“.
Ze studie vyplývá, že posuzovaná obytná místnost v nejnepříznivějším nejnižším
obytném podlaží bytového domu č.p. 1931 vykazuje v průběhu kritického 1. března i
21. června dostatečnou dobu proslunění, a to pro současný i navrhovaný stav. Doba
proslunění je v posuzovaném kritickém bodě vždy s velkou rezervou delší, než normou
ČSN 734301 „Obytné budovy“ požadovaných 90 minut.
Studie konstatuje, že vzhledem k tomu, že v obou kritických dnech byla posouzena
místnost s nejnepříznivějším stavem, lze konstatovat, že novostavba garáží nebude
mít v kritických dnech 1. března a 21. června negativní vliv na dobu proslunění
obytných místností s okny do jižní fasády bytového domu čp. 1929-1932 (převýšení
nejvyšší části střechy navrhovaného objektu garáží nad kritickým bodem je pouze 0,37
m a odstup nejvyšší části střechy objektu garáží od obvodové stěny s osvětlovacími
otvory je více než dostatečných 18,55 m.
Znečištění vody a půdy

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

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

V souvislosti s výstavbou a provozem uvažovaného záměru můžeme za potenciální
zdroj zdravotních rizik pro obyvatele v okolí považovat hluk a znečišťující látky
emitované do ovzduší. Vzhledem k vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru
na imisní a akustickou situaci a vzhledem k rozsahu oznámení dle přílohy č. 3 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění a s ohledem na skutečnost, že
porovnání stávajícího a výhledového stavu jak z hlediska hlukové, tak z hlediska
rozptylové studie je nevýznamné, není v rámci tohoto záměru nezbytné dle názoru
zpracovatelského týmu oznámení provádět vyhodnocení zdravotních rizik
souvisejících se záměrem, protože posuzovaný záměr nevnáší do území takové
impakty, které by z hlediska zdravotních rizik výrazněji měnily stávající situaci
v zájmovém území.
Sociální a ekonomické důsledky

Uvažovaný záměr nemá vliv na sociální a ekonomické aspekty.
Počet obyvatel ovlivněných záměrem

Vzhledem k situování areálu lze vyloučit negativní ovlivnění obyvatelstva u nejbližších
trvale obytných objektů z provozu stacionárních zdrojů hluku při respektování
akustických parametrů vzduchotechniky zadané projektantem záměru. Lze
konstatovat, že porovnáním stávajícího funkčního využívání území a výhledového
stavu se situace v zájmovém území nijak významněji nezmění.
Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby

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

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, PM10 a benzen jako
charakteristické látky související s dopravou a se spalováním zemního plynu.
Vyhodnocení imisní zátěže
Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program SYMOS 97, verze 2006 na základě registrační karty z měsíce února 2003.
Rozptylová studie je samostatnou přílohou předkládaného oznámení.
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Výpočet imisní zátěže byl řešen ve 2 variantách vyhodnocujících změny v příspěvcích
k imisní zátěži vybraných škodlivin.
Výpočet pro řešené varianty byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 10 m,
která představuje celkem 1681 výpočtových bodů a pro 5 bodů mimo výpočtovou síť
(2001 - 2005). Výpočtová síť a výpočtové body jsou zřejmé z tabulkového a mapového
podkladu, který je součástí zpracované rozptylové studie.
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 v 2006 je programový systém pro modelování
znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou
v oblasti ochrany ovzduší. V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky
výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace
sledovaných znečišťujících látek ve výpočtové síti ( v µg/m3):
Varianta

Výpočtová síť
minimum
maximum
0,006266
0,118777
0,213014
6,870158
0,000551
0,010452
0,018745
0,604574
0,001925
0,043970
0,006413
0,121562
0,218009
7,031264
0,000564
0,010697
0,019185
0,618751
0,001970
0,045001

Parametr

NO2 - aritmetický průměr 1 rok – µg/m
3
NO2 - aritmetický průměr 1 hod – µg/m
Varianta 1 PM10 - aritmetický průměr 1 rok – µg/m3
3
PM10 - aritmetický průměr 24 hod – µg/m
3
benzen - aritmetický průměr 1 rok – µg/m
3
NO2 - aritmetický průměr 1 rok – µg/m
3
NO2 - aritmetický průměr 1 hod – µg/m
Varianta 2 PM10 - aritmetický průměr 1 rok – µg/m3
3
PM10 - aritmetický průměr 24 hod – µg/m
3
benzen - aritmetický průměr 1 rok – µg/m
3

Bod mimo síť
minimum
maximum
0,080788
0,117368
4,672850
6,788658
0,007109
0,010328
0,411211
0,597402
0,029907
0,043448
0,082682
0,125859
4,782428
7,279784
0,007276
0,011076
0,420854
0,640621
0,030608
0,046591

Příspěvky k imisní zátěži NO2

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický
průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu
k hodinovému aritmetickému průměru.
Nejbližší monitorovací stanice AIM nesignalizují překračování imisních limitů pro tuto
škodlivinu.
Ve stávajícím stavu doprava na řešeném komunikačním systému a stávajících
parkovacích plochách přispívá k imisní zátěži z hlediska ročního aritmetického
průměru koncentracemi do 0,118 µg.m-3 ve výpočtové síti, u bodů mimo výpočtovou
síť potom do 0,117 µg.m-3. Uvedené příspěvky lze jak ve vztahu k měřenému pozadí,
tak i ve vztahu k imisnímu limitu ročního aritmetického průměru považovat za
minimální s tím, že jsou zahrnuty ve stávajícím pozadí.
Ve stávajícím stavu doprava na řešeném komunikačním systému a stávajících
parkovacích plochách přispívá k imisní zátěži z hlediska hodinového aritmetického
průměru koncentracemi do 6,87 µg.m-3 ve výpočtové síti, u bodů mimo výpočtovou síť
potom do 6,79 µg.m-3. Uvedené příspěvky lze jak ve vztahu k měřenému pozadí, tak i
ve vztahu k imisnímu limitu hodinového aritmetického průměru považovat také za
nevýznamné s tím, že jsou již zahrnuty ve stávajícím pozadí.
Příspěvek posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického průměru
pohybuje do 0,121 µg.m-3 ve výpočtové síti, u bodů mimo výpočtovou síť potom do
0,126 µg.m-3. Uvedené příspěvky jak ve vztahu k měřenému pozadí, tak i ve vztahu
k imisnímu limitu ročního aritmetického průměru považovat za akceptovatelné, určité
nepatrné navýšení je dáno navýšením ujeté vzdálenosti nutné pro zaparkování.
Změna v porovnání stávajícího a výhledového stavu je zanedbatelná.
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Příspěvek posuzovaného záměru se z hlediska hodinového aritmetického průměru
pohybuje do 7,03 µg.m-3 ve výpočtové síti, u bodů mimo výpočtovou síť potom do 7,28
µg.m-3. I když dochází k nepatrnému zvýšení příspěvků k hodinovému aritmetickému
průměru díky navýšení ujeté vzdálenosti na zaparkování, změnu v příspěvku k imisní
zátěži lze označit za nevýznamné.
Příspěvky k imisní zátěži PM10

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ročního
aritmetického průměru hodnota 40 µg.m-3, pro 24 hodinový aritmetický průměr potom
50µg.m-3 (s možností překročení této koncentrace 35 krát za rok).
Nejbližší stanice AIM nesignalizují překračování jak ročního imisního limitu, epizodně
dochází zejména v zimních měsících i k překračování 24 hodinového aritmetického
průměru.
Ve stávajícím stavu doprava na řešeném komunikačním systému a stávajících
parkovacích plochách přispívá k imisní zátěži z hlediska ročního aritmetického
průměru koncentracemi do 0,0105 µg.m-3 ve výpočtové síti, u bodů mimo výpočtovou
síť potom do 0,0103 µg.m-3. Uvedené příspěvky lze jak ve vztahu k měřenému pozadí,
tak i ve vztahu k imisnímu limitu ročního aritmetického průměru považovat za zcela
zanedbatelné s tím, že jsou zahrnuty ve stávajícím pozadí.
Ve stávajícím stavu doprava na řešeném komunikačním systému a stávajících
parkovacích plochách přispívá k imisní zátěži z hlediska 24 hodinového aritmetického
průměru koncentracemi do 0,6046 µg.m-3 ve výpočtové síti, u bodů mimo výpočtovou
síť potom do 0,5974 µg.m-3. Uvedené příspěvky lze jak ve vztahu k měřenému pozadí,
tak i ve vztahu k imisnímu limitu 24 hodinového aritmetického průměru považovat také
za nevýznamné s tím, že jsou již zahrnuty ve stávajícím pozadí.
Příspěvek posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického průměru
pohybuje do 0,0107 µg.m-3 ve výpočtové síti, u bodu mimo výpočtovou síť potom do
0,0111 µg.m-3. Uvedené příspěvky jak ve vztahu k měřenému pozadí, tak i ve vztahu
k imisnímu limitu ročního aritmetického průměru považovat za akceptovatelné.
Příspěvek posuzovaného záměru se z hlediska 24 hodinového aritmetického průměru
pohybuje do 0,6188 µg.m-3 ve výpočtové síti, u bodu mimo výpočtovou síť potom do
0,6406 µg.m-3. Uvedené příspěvky jak ve vztahu k měřenému pozadí, tak i ve vztahu
k imisnímu limitu 24 hodinového aritmetického průměru považovat za akceptovatelné.
Příspěvky k imisní zátěži benzenu

Stávající platnou legislativou je stanovena hodnota ročního aritmetického průměru 5
µg.m-3. Nejbližšími stanicemi AIM jsou udávány roční koncentrace hluboko pod
hodnotou imisního limitu.
Z hlediska příspěvků k aritmetickému průměru imisní zátěže benzenu je patrné, že ve
stávajícím stavu jsou dosahovány příspěvky pohybující se ve výpočtové síti do 0,0439
µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,0434 µg.m-3.
Příspěvek posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického průměru
pohybuje do 0,0450 µg.m-3 ve výpočtové síti, u bodů mimo výpočtovou síť potom do
0,0465 µg.m-3. Uvedené příspěvky jak ve vztahu k měřenému pozadí, tak i ve vztahu
k imisnímu limitu ročního aritmetického průměru považovat za akceptovatelné.
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Jak je patrné z uvedených příspěvků, lze je ve vztahu k imisní zátěži považovat za
zanedbatelné.
Pozornost u všech hodnocených škodlivin byla taktéž věnována vzhledem
k charakteru parkovacího domu výpočtovým bodům č.1 a č.2 a nejbližším obytným
patrům v těchto výpočtových bodech. Porovnání stávajícího a výhledového stavu je
patrné z příslušných tabulek výpočtů. Lze vyslovit závěr, že vypočtené navýšení ve
výhledovém stavu není v porovnání se stávajícím stavem u všech sledovaných
škodlivin významné.

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

Výpočet byl proveden pro srážkovou intenzitu s hodnotou 143 l.s-1.ha-1 ( směrnicový
údaj pro výpočet ).
Bilance dešťových vod z původních ploch (před výstavbou) = Qstáv

periodicita deště
doba trvání deště
spec. vydatnost deště (i1)
výměra travnaté plochy S1
výměra bet. zpevněné plochy S2
výměra asf. zpevněné plochy (chodník) S3
koeficient odtoku ze zatravněné plochy 1% > j
koeficient odtoku z bet. zpevněné plochy 1% > j
koeficient odtoku z asf. zpevněné plochy 1% > j

(kn1)
(kn2)
(kn3)

0,2
15 min
143 l/s,ha
0,0857 ha
0,0571 ha
0,0090 ha
0,2
0,7
0,7

Obecný vzorec:
Qn = Sn x i1 x knn
Odtok ze zatravněné plochy - Q1:
Q1 = 0,0857 ha x 143 l/s,ha x 0,2 = 2,45 l/s
Odtok z betonových ploch - Q2 :
Q2 = 0,0571 ha x 143 l/s,ha x 0,7 = 5,71 l/s
Odtok z asf. chodníčku - Q3:
Q3 = 0,009 ha x 143 l/s,ha x 0,7 = 0,9 l/s
Okamžitý odtok dešťové vody do kanalizace:
QStáv = 2,45 l/s + 5,71 l/s +0,9 l/s
Qstáv = 9,06 l/s
Bilance dešťových vod z nového objektu

periodicita deště
doba trvání deště
spec. vydatnost deště (i1)
výměra plochy travnaté střechy S1
výměra zpevněné plochy S2 (rampa do 1.PP)
výměra šikmých střech S3 (průsvitná část+mezera)
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výměra asf. vozovky S4 (nájezd do 2.NP)
výměra zadlážděné vozovky S5 (nájezdy do 1.NP)
koeficient odtoku ze zatravněné střechy 1% > j
koeficient odtoku z rampy 5% < j
koeficient odtoku ze šikmé střechy 5% < j
koeficient odtoku z asf. vozovky 5% < j
koeficient odtoku ze zadlážděné vozovky 1-5 = j

0,00802 ha
0,01277 ha
(kn1)
(kn2)
(kn3)
(kn4)
(kn5)

0,2
0,9
0,9
0,9
0,8

Obecný vzorec:
Qn = Sn x i1 x knn
Odtok ze zelené střechy - Q1:
Q1 = 0,1051 ha x 143 l/s,ha x 0,2 = 3,00 l/s
Odtok (okamžitý) ze zpevněné rampy - Q2 :
Q2 = 0,00876 ha x 143 l/s,ha x 0,9 = 1,13 l/s
Odtok z šikmé plochy střechy - Q3:
Q3 = 0,02378 ha x 143 l/s,ha x 0,9 = 3,06 l/s
Odtok z nájezdu do 2.NP - Q4:
Q4 = 0,00802 ha x 143 l/s,ha x 0,9 = 1,03 l/s
Odtok z nájezdu do 1.NP - Q5:
Q5 = 0,01277 ha x 143 l/s,ha x 0,9 = 1,46 l/s
Okamžitý odtok dešťové vody do kanalizace:
QC = 3,00 l/s + 3,06 l/s + 1,03 l/s + 1,46 l/s
QC = 8,55 l/s
Nová bilance dešťových vod je menší oproti stávajícímu stavu, neboť se ve
výpočtu uvažuje ze zdržením vody v konstrukci zatravněné zelené střechy. Lze tudíž
vyslovit závěr, že stavba neznamená negativní vliv na ovlivnění odtokových poměrů
v zájmovém území.
Vlivy na jakost povrchových vod

Etapa výstavby
Potenciální riziko kontaminace z hlediska vlastního hodnoceného záměru může nastat
v etapě výstavby. Pro eliminaci tohoto rizika jsou v doporučeních této dokumentace
v etapě výstavby navržena následující opatření:
•

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

•

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

•

v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty
vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště
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Etapa provozu
Splaškové vody
Splaškové vody budou napojeny na městskou kanalizaci. Vypouštěné odpadní
splaškové vody budou splňovat požadované limity dané kanalizačním řadem.
Množství odpadních vod z budoucího provozu lze označit za malé a nevýznamné.
Srážkové vody
Střecha objektu hromadných garáží je navržena jako plochá s ozeleněním a
odvodněna bude vnitřními dešťovými odpady. Obdobně bude odvodněna i zvýšená
část střechy nad přístavkem. Část střechy v 1NP (pravá polovina) bude mírně šikmá
směrem do dvora a tato část bude podchycena okapem s dešťovými odpady
zaústěnými do kanalizace. Přípojka od nich se zapojí do revizní kan. šachty na
přípojce od přístavku.
Podchycení vnitřních dešťových odpadů z obou křídel budovy se uloží v 1.PP pod
podlahou a zaústí se do stávající lomové šachty na městské stoce. U této šachty se
osadí nový hermeticky i tlakově těsný poklop, neboť hrozí nebezpečí zaplavování
podlaží vzdutými vodami při přívalových deštích.
Odvodnění šikmé plochy sjezdu vozidel do 1.PP se provede do záchytného žlabu šířky
300mm. Voda ze žlabu bude odváděna do akumulační jímky umístěné pod rampou
pro nájezd do 1.NP. Z jímky se bude dešťová voda přečerpávat do výše položené
kanalizační přípojky od vnějších dešťových odpadů. Příkon čerpadla bude cca 2
kW/230V, H = 14m v.s. při Q = 5m3/hod. Akumulační jímka se navrhne na zachycení
15-ti minutového deště se spadem vody 15cm/m2, tj. 15 m3 užitného objemu.
Z hlediska minimalizace rizika ovlivnění jakosti povrchových a podzemních vod v rámci
provozu lze formulovat předkládanou dokumentací následující doporučení:
•

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

•

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

•

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

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

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

V rámci předkládaného záměru bude dle předaných podkladů trvale odnímáno
zemědělské výrobě 33 m2 v kategorii ZPF. Jak již bylo uvedeno, jedná se o formální
záležitost z hlediska aktuálního stavu pozemku, jak vyplývá z předcházející části
předkládaného oznámení. Vliv lze označit malý a nevýznamný.
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Vlivy v důsledku ukládání odpadů

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Vzhledem k absenci informací o charakteru výkopové zeminy a stávajících
zpevněných ploch je k této problematice formulováno následující doporučení:
•

v rámci stavby bude veden o výkopové zemině a stavební suti deník jehož součástí budou
doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených vyhláškou
č. 294/2005; o způsobu využití výkopové zeminy a stavební suti bude rozhodnuto až na
základě provedených rozborů zemin v prostoru staveniště s odkazem na uvedenou vyhlášku

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Realizace záměru není spojena se změnou místní topografie a nemá vliv na stabilitu a
erozi půdy. Navrhovaný objekt se svými parametry významněji neodlišuje od
charakteru již existujících objektů v zájmovém území.
Vlivy na chráněné části přírody

V území ovlivněném posuzovanou stavbou se nenachází žádné zvláště chráněné
území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění.
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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 v souvislosti s předkládaným záměrem by mohlo
dojít pouze z hlediska vlastního budování podzemního parkoviště. V této souvislosti se
proto jeví jako nezbytné vypracování již požadovaného inženýrsko-geologického a
hydrogeologického průzkumu, jejichž závěry a doporučení budou respektovány v další
projektové přípravě záměru. V této souvislosti jsou formulována následující
doporučení:
•

nezbytnou podmínkou další projektové přípravy musí být ve vztahu k stavebnímu objektu
podzemního parkoviště zpracování inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu

•

v rámci hydrogeologického průzkumu provést dlouhodobé čerpací zkoušky, provést
chemické analýzy čerpaných vod a zpracovat model odvodnění staveniště včetně návrhu
odpovídajícího objemu usazovací nádrže a parametrů čerpadel odčerpávajících usazenou
vodu do kanalizace

D.I.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Vlastní stavba je situována do stávajícího téměř nezastavěného prostoru. Z této
obecné charakteristiky pak může vycházet hodnocení vlivů na biotu.
Vlivy na prvky dřevin rostoucích mimo les

Tento vliv dle projektových podkladů nastává pouze částečně vykácením již
specifikovaných dřevin v popisné části předkládaného oznámení. V zájmovém území
jsou kromě kácených dřevin ještě další prvky dřevin rostoucích mimo les. Z hlediska
konečného řešení je vhodné, aby byla respektována následující doporučení:
•

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

•

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

• v rámci další přípravy vypracovat komplexní projekt sadových úprav, vycházející zejména
z následujících zásad:
ü realizovat sadové úpravy podél okrajů parkovacího domu a nájezdových ramp, a to především
komplexní zahuštěnou výsadbu stromů a keřů; pro výsadbu použít zapěstované jedince stromů
keřů
ü zahrnovat plán údržby zeleně

Vlivy na floru

Realizací posuzovaného záměru dojde pouze k částečné změně habitatu prostředí
tím, že současný pouze z části bylinotravní pokryv bude skryt a bude realizována
výstavba parkovacího domu.
V kontextu dotčení druhové skladby rostlin v porovnání s okolními plochami lze
konstatovat, že nejsou dotčeny prostory známých výskytů zvláště chráněných druhů
rostlin. Záměr tak zasahuje pouze prostory výskytu populací stanoviště běžných druhů
rostlin, které jsou zcela hojné na řadě analogických ploch v okolí, lokalita sama
nepředstavuje prostor výskytu reprezentativních či unikátních fytocenóz, resp. lokalitu
přirozené původní vegetace.
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S výjimkou důsledné rekultivace pozemků, dotčených stavebními pracemi, ve vztahu
k prevenci další ruderalizaci území v rámci rekultivace, vlivy na floru nevyžadují žádná
další specifická opatření.
Vlivy na faunu

Na lokalitě nebyl zjištěn žádný z druhů chráněných zákonem 117/92 Sb., resp. žádný
druh uvedený ve vyhlášce 395/92 Sb.
Na základě provedeného orientačního průzkumu lze konstatovat, že zájmové území
nepředstavuje výrazně hodnotnou zoologickou lokalitu, s ohledem na antropogenní
ovlivnění stávajícím využitím okolí, zejména pak v kontextu stávajícího využití
vlastního zájmového území. Z hlediska vlivů na populace živočichů (včetně zvláště
chráněných druhů) lze konstatovat následující:
Ø Vlivy na populace epigeického hmyzu a drobných hlodavců v zájmovém území,
poněvadž dojde k mírné redukci jejich areálů výskytu, je možno odhadovat jako
vlivy mírně nepříznivé, s ohledem na rozsah areálu méně významné.
Ø Rovněž dojde ke zmenšení prostoru pro skupiny a populace fytofágního hmyzu,
vázaného na stanoviště s vyšší primární produkcí ruderálních lad - z hlediska
velikosti a významnosti vlivů analogie.
Vzhledem k charakteru lokality však lze vliv na faunu označit za malý a málo
významný.
Vlivy na ekosystémy
Významným biologickým vlivem však může být další ruderalizace území po výstavbě
z důvodu, že plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány.
Otevřené plochy jsou totiž vystavovány i s ohledem na charakter území nástupu
ruderálních rostlin a jednoletých plevelů, které mohou znamenat i ovlivnění druhové
skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí.
Na základě výše uvedeného rozboru je proto doporučeno uplatnit následující
podmínky:
•

důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních úprav všechny plochy zasažené
úpravami z důvodu prevence další ruderalizace území; narušené plochy je třeba rekultivovat
výsadbou autochtonních druhů dřevin a oset vhodnou travní směsí; zabránit uchycení a
šíření nepůvodních expanzivních druhů na těchto plochách

Vlivy na prvky ÚSES

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

Žádný z významných krajinných prvků "ze zákona" (§ 3 písm, b/ zák. č. 114/1992 Sb.)
není přímo v prostoru stavby dotčen.
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D.I.7. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Investorem navrhovaná aktivní varianta záměru neznamená výraznou změnu
stávajících estetických parametrů vlastního zájmového území.
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:
V místě výstavby dojde ke vzniku nové charakteristiky území, poněvadž se jedná o
realizaci stavby v doposud nezastavěném území. V daném kontextu je možno vliv
pokládat za středně významný.
2.Narušení stávajícího poměru krajinných složek:
V daném kontextu změny krajinných složek nejde o posílení nepříznivých složek
krajiny. Lze konstatovat, že již dnes převládají významné negativní charakteristiky.
Záměr lze označit málo významný.
3. Narušení vizuálních vjemů:
Realizace neznamená s ohledem na místo výstavby výraznější narušení vizuálních
vjemů. Lze proto tento vliv označit za malý a nevýznamný.
4. Dálkové pohledy
S ohledem na charakter stavby a její umístění je možno konstatovat, že v dálkových
pohledech se vliv záměru významněji neprojeví. V kontextu měřítka ve vazbě na
okolní objekty lze navrhované řešení pokládat za úměrné, poněvadž není v rozporu
s okolními objekty.

D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad
na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty
nemateriální povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické osídlení území
vyloučit ojedinělé archeologické nálezy.
Určitým nebezpečím však je ruderalizace území po výstavbě v důsledku nedostatečné
rekultivace, tato otázka je řešena v kapitole vlivů na ekosystémy.
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D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Posuzovaný záměr je v daném území předkládaným oznámením posouzen ze všech
podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se
jedná o aktivitu navrhovanou v zóně určené pro obdobné záměry. Z této skutečnosti
se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru na životní
prostředí. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly D.I. předloženého
oznámení je patrné, že nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a významnosti lze
očekávat zejména v oblasti vlivů na obyvatelstvo. Uvedené vlivy jsou zejména
z hlediska imisní a akustické situace vyhodnoceny rozptylovou a hlukovou studií.
Z hlediska akustické situace v území je patrné, že navržené řešení nepředstavuje
vzhledem k navrženému stavebnímu řešení a založení stavby výraznější změnu
akustické situace u objektů nejbližší obytné zástavby.
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou podrobněji
komentované v příslušných pasážích oznámení, lze záměr označit z hlediska velikosti
vlivů za malý až nulový, z hlediska významnosti vlivů za málo významný až
nevýznamný.

D.III. Údaje o možných
přesahujících státní hranice

významných

nepříznivých

Přeshraniční vlivy ve spojitosti s předkládaným záměrem nenastávají.
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D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Pro minimalizaci vlivů posuzovaného záměru na jednotlivé složky životního prostředí
jsou předkládaným oznámením navržena následující doporučení:
•

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

•

v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků,
které mohou být zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované
parametry stacionárních zdrojů hluku; o případném požadavku na zpracování hlukové studie
s ohledem na očekávané hlukové parametry stacionárních zdrojů hluku rozhodne orgán
ochrany veřejného zdraví

•

nezbytnou podmínkou další projektové přípravy musí být ve vztahu k stavebnímu objektu
podzemního parkoviště zpracování inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu

•

v rámci hydrogeologického průzkumu provést dlouhodobé čerpací zkoušky, provést
chemické analýzy čerpaných vod a zpracovat model odvodnění staveniště včetně návrhu
odpovídajícího objemu usazovací nádrže a parametrů čerpadel odčerpávajících usazenou
vodu do kanalizace

•

v rámci další přípravy vypracovat komplexní projekt sadových úprav, vycházející zejména
z následujících zásad:
ü realizovat sadové úpravy podél okrajů parkovacího domu a nájezdových ramp, a to především
komplexní zahuštěnou výsadbu stromů a keřů; pro výsadbu použít zapěstované jedince stromů
keřů
ü zahrnovat plán údržby zeleně

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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

•

v rámci stavby bude veden o výkopové zemině a stavební suti deník jehož součástí budou
doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených vyhláškou
č. 294/2005; o způsobu využití výkopové zeminy a stavební suti bude rozhodnuto až na
základě provedených rozborů zemin v prostoru staveniště s odkazem na uvedenou vyhlášku

•

důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních úprav všechny plochy zasažené
úpravami z důvodu prevence další ruderalizace území; narušené plochy je třeba rekultivovat
výsadbou autochtonních druhů dřevin a oset vhodnou travní směsí; zabránit uchycení a
šíření nepůvodních expanzivních druhů na těchto plochách

•

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

•

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

•

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

•

v období vhodných klimatických podmínek realizovat po zahájení provozu měření hluku u
nejbližších objektů obytné zástavby, výběr měřicích míst konzultovat s orgánem ochrany
veřejného zdraví
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady:
§
§
§

literární údaje (viz seznam literatury)
terénní průzkumy
osobní jednání

Problematika hluku ze stacionárních zdrojů byla zpracována dle Podkladů pro
navrhování a posuzování průmyslových výrob - stavební akustika, problematika hluku
z mobilních zdrojů byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku
z dopravy - VÚVA Praha s pomocí programu HLUK+, verze 7.68. Hodnocení vlivu
imisí z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění bylo provedeno podle
metodiky SYMOS 97, verze 2006.
Seznam použité literatury a podkladů
1) Pardubice, Garáže Štefánikova, CODE, spol. s r.o., dokumentace pro územní řízení, 2007
2) Procházka F. (2001, edit.): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce
2000). - Příroda, Praha, 18:1-166.
3) Neuhäuslová Z. a kol.. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - Academia,
Praha.
4) Bukáček R., Matějka J. (1999): Hodnocení krajinného rázu. – In: Vorel I. & Sklenička P. [eds.],
Sborník přednášek a diskusních příspěvků z kolokvia konaného dne 17. a 18. února 1999 na fakultě
architektury v Praze, Vydavatelství ČVUT, Praha: 159-187.
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D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování oznámení (dokumentace)
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě
současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou
prognózou, ale pouze maximální možnou syntézou na základě stávajících znalostí.
Podle toho je k nim třeba také přistupovat.
Za nezbytné je však požadovat realizování doporučení, která vzešla ze zpracování
oznámení, zejména pro etapu přípravy, jejichž respektováním lze negativní vlivy na
životní prostředí minimalizovat.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předložený záměr 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. Z hlediska imisní a akustické situace je porovnán stávající a
výhledový stav.

F. ZÁVĚR
V rámci předkládaného oznámení byl záměr výstavby a provozu posuzovaného
záměru posouzen ze všech podstatných hledisek. Vypracované oznámení tak
předkládá základní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky
životního prostředí pro další proces posuzování vlivů na životní prostředí.
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G. VŠEOBECNĚ
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Předmětem předkládaného oznámení je záměr „Pardubice – Garáže Štefánikova“.
Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry vyžadující
zjišťovací řízení), bod 10.6 - Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o
celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. Záměr je posuzován jako podlimitní stavba na
základě vyjádření příslušného úřadu, které je dokladováno v úvodní části předkládaného
oznámení. Státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonává orgán kraje,
v tomto případě Krajský úřad Pardubického kraje.
Situace záměru je patrná z následujícího obrázku:

Situace záměru

Záměr lze charakterizovat v cílovém stavu následující kapacitami:
Počet parkovacích stání:
1.PP .............................. 36 stání
1.NP ............................ 25 stání
2.NP ........................... 36 stání
Přístavba:
1.PP ........................... sklady
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1.NP ........................... kavárenský provoz se zázemím
2.NP ........................... relaxační centrum
3.NP ........................... relaxační centrum
Garážový dům je o třech podlažích, z toho jsou dvě nadzemní. Objekt je podélnou osou
situován ve směru východ - západ. Prakticky středem garáží je veden průchod, jež navazuje
na průchod v panelovém domě a propojuje tuto část s Palackého ulicí. Ke garážovému domu
je přistaven objekt o 3 nadzemních a 1 podzemním podlaží, který bude sloužit jako kavárnabar v přízemí a v dalších patrech budou prostory pro rehabilitaci a fitness centrum, včetně
sauny. Obě části jsou hmotově provázané. V suterénu budou umístěny sklady. Jednotlivá
podlaží jsou propojeny vertikálně schodištěm. Celý objekt je typický horizontálním členěním s
tím, že přístavba tvoří určitý dominující prvek, zvýšený o jedno podlaží.
Příjezd do objektu garáží je řešen do přízemí z úrovně terénu, do podzemí a 2. NP pomocí
nájezdových ramp, umístěných při jižní fasádě. Zrušené zelené plochy budou nahrazeny
zatravněnou plochou na stropě garáží.
Objekt garáží je navržen z monolitického betonu v kombinaci nosných obvodových stěn a
kruhových sloupů. Jedná se o trojtrakt. Celková velikost objektu je 61,10 x 17,20m. Strop je
tvořen monolitickou žb deskou. Objekt je 3 podlažní, se zapuštěným suterénem. Přístavba
relaxačního centra je rovněž navržena z monolitického železobetonu. Střecha celého
komplexu bude provedena s vegetačním povrchem (zatravněna). Rampa sjezdu do 1.PP a
výjezdu do 2.NP bude rovněž železobetonová včetně zábradlí. Založení objektu bude
provedeno na pilotách a základové desce. Vertikální komunikace je zajištěna pomocí
schodiště, umístěného v prostoru garáží a v přístavbě. Z prostoru garáží jsou navrženy dveře
na rampu vedlejšího domu v místech, kde jsou dveře do tohoto vedlejšího domu.
V 1. a 2.NP garáží budou v jižní fasádě vynechány otvory, osazeny mřížemi. Východní část
2.NP bude částečně zastřešena polykarbonátem. Okna v přístavku jsou navržena jako
pásová.
Hmota objektu garáží bude provedena z pohledového betonu a ponechána v přírodní barvě.
Sloupy skeletu promítající se do jižní, západní a východní fasády a stropní konstrukce budou
zvýrazněný bílím nátěrem. Přístavek relaxačního centra bude proveden fasádním obkladem v
barvě hnědočervené.
Lze očekávat, že etapa výstavby může představovat částečné narušení faktorů pohody.
Případnou sekundární prašnost lze technicky eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivů
jsou v předkládaném oznámení formulována odpovídající doporučení.
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu hluku v etapě výstavby bude součástí další
projektové přípravy. V době vypracování překládaného oznámení nebylo k dispozici POV
stavby, tudíž nejsou informace o předpokládaném průběhu výstavby a nasazení stavební
techniky. Je proto nezbytné se touto problematikou zabývat až po vypracování POV stavby
v rámci další projektové přípravy.
Z hlediska vlivů na ovzduší je porovnán jak stav stávající, tak i stav očekávaný po realizaci
posuzovaného záměru. Výsledné příspěvky k imisní zátěži lze u nejbližších objektů obytné
zástavby označit za malé a málo významné.
Posuzovaný záměr bude představovat provoz nových stacionárních, liniových a plošných
zdrojů hluku. Pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na akustickou situaci v území byla
vypracována akustická studie, porovnávající akustickou situaci bez a s realizací záměru.
Výsledky výpočtů jsou uvedeny v příslušné pasáži předkládaného oznámení a z výsledků
výpočtů vyplývá, že realizace záměru nebude znamenat prokazatelné změny v akustické
situaci v zájmovém území.
Vznik havarijních situací nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální možnost vzniku
havárií výrazně eliminovat. Tato problematika je komentována v příslušné části předkládaného
oznámení.
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Ve vztahu k vlivům na odtokové poměry v zájmovém území byl výpočet proveden pro
srážkovou intenzitu s hodnotou 143 l.s-1.ha-1 ( směrnicový údaj pro výpočet ). Z výpočtů je
patrné, že dojde je snížení odtoku vody z území po realizaci předkládaného záměru. Vliv lze
označit za malý a málo významný.
Záměr fyzicky neznamená zábor půd v kategorii ZPF.
Realizace záměru není spojena se změnou místní topografie a nemá vliv na stabilitu a erozi
půdy. Navrhovaný objekt se svými parametry významněji neodlišuje od charakteru již
existujících objektů v zájmovém území.
Vliv na kácení prvků dřevin rostoucích mimo les dle projektových podkladů nastává pouze
částečně . Tento vliv lze označit za malý a málo významný.
V kontextu dotčení druhové skladby rostlin v porovnání s okolními plochami lze konstatovat, že
nejsou dotčeny prostory známých výskytů zvláště chráněných druhů rostlin. Záměr tak
zasahuje pouze prostory výskytu populací stanoviště běžných druhů rostlin, které jsou zcela
hojné na řadě analogických ploch v okolí, lokalita sama nepředstavuje prostor výskytu
reprezentativních či unikátních fytocenóz, resp. lokalitu přirozené původní vegetace.
Případné dotčení populací uvedených druhů rostlin je nevýznamné s ohledem a zastoupení
těchto druhů na analogických biotopech v okolí, takže popsané vlivy je možno v daném
kontextu pokládat za mírně nepříznivé, trvalé, z hlediska významnosti za nevýznamné.
S výjimkou důsledné rekultivace pozemků, dotčených stavebními pracemi, ve vztahu
k prevenci další ruderalizaci území v rámci rekultivace, vlivy na floru nevyžadují žádná další
specifická opatření.
Na základě provedeného biologického průzkumu lze konstatovat, že zájmové území
nepředstavuje výrazně hodnotnou zoologickou lokalitu, s ohledem na antropogenní ovlivnění
stávajícím i bývalým využitím okolí, zejména pak v kontextu stávajícího využití vlastního
zájmového území.
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.
Určitým nebezpečím však je ruderalizace území po výstavbě v důsledku nedostatečné
rekultivace, tato otázka je řešena v kapitole vlivů na ekosystémy.
Vlivy na ostatní složky životního prostředí lze označit za malé a málo významné.
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