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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

1. Obchodní firma 
Autosalon Louda, spol. s r.o. 

2. Identifikační údaje 
Identifikační číslo:  463 587 14  

DIČ:   CZ 463 587 14  

3. Sídlo (bydliště)  
Sídlo provozovatele:    Choťánky 166, Poděbrady 290 01  

Posuzované centrum:   Hradecká 555, Pardubice 530 09 

4. Oprávněný zástupce oznamovatele 
Jméno, Příjmení, titul a funkce:  

Pavel Louda, jednatel  

  Tel:  + 420 325 600 705 

  Fax:  + 420 325 600 707  

 Ing. Jan Knobloch, regionální ředitel  

   Tel:  + 420 466 797 831  

  Fax:  + 420 466 531 329  
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

I. Základní údaje  

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1  
Název: Prodejna automobilů Škoda a servis Audi  
Dle přílohy č. l k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů jde o záměr kategorie II, záměry vyžadující zjišťovací řízení, 
bod 10.6. Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové 
výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.   

Záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle zákona, příslušným úřadem je Krajský úřad 
Pardubického kraje. 

2. Kapacita (rozsah) záměru  
Rozsah zamýšlené investice tvoří stavební objekty prodejny Škoda a servisu Audi. 
K prodejně Škoda je přiřazen bazar s prodejní buňkou, dále příjezdová komunikace, 
zpevněné plochy, odvod dešťových vod, přípojky inženýrských sítí, venkovní osvětlení a 
oplocení. K servisu Audi patří přístřešek pro auta, zpevněné plochy, odvod dešťových 
vod, venkovní osvětlení a oplocení. 

Zamýšlená výstavba – zastavěné plochy  

• Zastavěná plocha prodejny Škoda celkem .................... 790 m2 
• Servis Audi - zastavěná plocha celkem...................... 1 350 m2 
• Venkovní přístřešek k Audi ......................................... 105 m2 
• Prodejní buňka autobazaru ............................................  36 m2 

Celkem ....................................................................... 2 281 m2 
 

Stávající výstavba – zastavěné plochy  

• Autosalon, autoservis a lakovna Volkswagen: .......... 2 732 m2 
• Autosalon Audi ............................................................. 407 m2 

Celkem ........................................................................ 3 139m2 

 
Celkem zastavěná plocha areál ....................................... 5 420 m2 

 
Parkovací místa 
Počet parkovacích míst výhled ..........................................95 míst  
Počet míst autobazar .........................................................93 míst  
Počet parkovacích míst stávající stav ................................92 míst  
Celkem ............................................................................280 míst 

 

Související investice s novostavbou objektů je vybudování nové páteřní komunikace 
města Pardubic v obchodní zóně a při jejím napojení na Hradeckou ulici nutnost 
přemístění stožáru veřejného osvětlení cca o 10 m směrem na Hradec Králové. 
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3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)  
Kraj:   Pardubický  

Okres:    Pardubice 

Obec:   Pardubice  

Katastrální území: 717 657 Pardubice  

Dotčené pozemky:         p.č. 4279/1, 4250/1, 4250/2, 4251/1, 3648/7   

Z hlediska širšího umístění se posuzovaný záměr nachází v severní části Pardubic 
západně od silnice druhé třídy číslo 324.  

Nejbližší chráněné objekty, chráněné venkovní prostory se od záměru nachází (měřeno 
vždy od nejbližší hranice areálu k chráněnému objektu): 

• 65 m východním směrem za silnicí druhé třídy č. 324, jedná se z hlediska územního 
plánu o BP – bydlení nízkopodlažní předměstské. Dále se východním a jihovýchodním 
směrem nachází další objekty, jedná se z hlediska územního plánu o BP – bydlení 
nízkopodlažní předměstské, BS – bydlení vícepodlažní sídlištní, BM Bydlení 
vícepodlažní městské.  

• Nejbližší chráněné objekty se jihozápadním směrem nachází v nejbližší vzdálenosti 
cca 100 m, z hlediska územního plánu se jedná o BS – Bydlení vícepodlažní sídlištní a 
BP – bydlení nízkopodlažní předměstské.  

Umístění je dále patrné z mapových příloh tohoto dokumentu.  

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry  
Společnost Autosalon Louda je autorizovaným prodejcem vozů ŠKODA, 
VOLKSWAGEN a AUDI. Zároveň zajišťuje autorizovaný servis značek ŠKODA, 
VOLKSWAGEN, AUDI.  

V současné době společnost působí již ve 3 městech, v šesti provozovnách, tři z nich jsou 
v Poděbradech, jedna v Kolíně a dvě v Pardubicích.  

V současnosti je v provozovně v Pardubicích realizován prodej automobilů Volkswagen a 
Audi. K autosalonu Volkswagen je dále přiřazen servis a lakovna. Předpokládaná 
výstavba má za úkol rozšířit stávající provozovnu v Pardubicích o Prodejnu automobilů 
značky Škoda, servis automobilů značky Audi a o prodejní buňku určenou pro provoz 
autobazaru se zpevněnými plochami.  

V rámci hodnocení jednotlivých aspektů vlivů na životní prostředí jsou jednotlivé 
provozy, tam kde je to vhodné, zahrnuty a areál je posuzován jako celek.  

 

Možné kumulace s jinými záměry 

Areál leží při silnici druhé třídy číslo 324, jenž je komunikací využívanou pro dopravu 
směr Pardubice – Hradec Králové v případě, že nebylo využito tranzitního obchvatu 
kolem města. Četnost dopravy na této silnici je relativně vysoká a doprava spjatá s touto 
komunikací tak tvoří významný zdroj emisí hluku i škodlivin do ovzduší 
v bezprostředním okolí záměru. Další doprava je pak spjatá s automobilovým provozem 
směr Semtín severozápadně od záměru.  

Blízké okolí záměru je tvořeno obchodními objekty se specializovaným prodejem. Jedná 
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se mimo jiné o prodeje automobilových součástek, příslušenství pro lodě, řešení interiérů 
obchodů, prodej barviv, autoservis, autoprodej automobilů jiných značek, 
vzduchotechniky a dalších. Záměr z tohoto hlediska zapadá do koncepce poskytovaných 
služeb v oblasti.  

Ze širšího pohledu pak severně od záměru navazuje průmyslové centrum „Fáblovka.“ 
Západně navazují obchodní komplexy hypermarketů. Jižně a jihovýchodně je situována 
obytná zástavba.  

Oznamovatel v rámci výstavby plánuje také asfaltovou komunikaci o šíři 7 m,  jež bude 
procházet  areálem směrem do nezastavěného území, tato komunikace by v budoucnu 
měla sloužit dalším subjektům k realizaci záměru v souladu s územním plánem města 
Pardubice, jedná se zejména o Oakp – Občanská vybavenost vyšší – administrativa, 
kultura, obchod. Severně od záměru pak VS – výrobní služby.  

 

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu 
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního 
prostředí) pro jejich výběr, respektive odmítnutí  
Autosalon Louda, spol. s r.o. je společnost se zaměřením zejména na prodej automobilů a 
jejich servis. Investice zamýšlená v Pardubicích má za úkol rozšířit nabízené portfolio 
služeb a vytvořit tak přiměřený zisk.  

Umístění záměru ve stávajících prostorách v Pardubicích vyplývá také z investorova 
zájmu minimalizovat investiční i provozní náklady. Z hlediska životního prostředí se jeví 
varianta využití synergií vyplývající ze současného provozu také jako nejméně 
nepříznivá.  

Umístění jednotlivých objektů v rámci areálu vyplývá z dispozičního řešení stávajících 
provozních souborů.   

Územní plán vymezuje území areálu jako „OVp a OVakp“, dle územního plánu se jedná 
o:  „Občanskou vybavenost vyšší  – plochy občanské vybavenosti  vyšší jsou územím 
využitým pro občanskou vybavenost městského, regionálního, příp. nadregionálního 
významu.  

Zástavba sloužící vyšší občanské vybavenosti je tvořena buď monofunkčními objekty či  
areály, nebo objekty či areály víceúčelovými. 

 Přípustné využití hlavní: 

• stavby a zařízení pro obchod do 4000 m2 prodejní plochy, služby, veřejné stravování, 
ubytování - kód OVp 

• stavby a zařízení pro veřejnou správu, administrativu, peněžnictví - kód OVa 

• stavby a zařízení pro kulturu, výstavnictví, společenské aktivity - kód OVk“ 

V příloze je uvedené vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně 
plánovací dokumentace.  

Z hlediska zvažovaných variant je vhodné porovnávat stav s variantou „nulovou“, tedy 
bez realizace záměru.  Tato varianta však neznamená vyřešení zadání investora. Je však 
významnou pro hodnocení vlivu záměru na životní prostředí.  
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6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
Objekt prodejny Škoda 
• zastavěná plocha prodejny Škoda celkem   790 m2 

Navrhovaná stavba zahrnuje prodejnu automobilů Škoda navrženou podle jednotného 
konceptu (ŠkodaAuto Corporate design, ing. arch. Loucká) s prodejní plochou 377 m2 a 
navazujícími částmi s dalším kancelářským prostorem a místnostmi hygienického a 
technického vybavení. 

Autosalon Škoda s typickou obloukovou střechou, hřebenovým světlíkem a s postranními 
„křídly“ je situován kolmo na ulici s hlavním vstupem v ose objektu. Technicistní výraz 
odpovídá účelu stavby. Objekt má ocelovou nosnou konstrukci, která je díky prosklení 
obvodového pláště jasně patrná, stavba tím působí vzdušně a dynamicky. Ocelová 
konstrukce bude opatřena nátěrem ve stříbrném odstínu RAL 9006. Obvodový prosklený 
plášť bude z fasádního systému Schüco v přírodním stříbrném eloxu. Na čelní fasádě je 
umístěn vertikální slunolam, obě boční křídla jsou doplněny horizontálními slunolamy. 
Oblouková střecha bude z ocelových pozinkovaných lamel s PDF povrchovou úpravou, 
ev. z hliníkového profilovaného plechu, centrální obloukový světlík vystupuje nad vstup 
a vstupní portál. Boční prosklená stěna bude zešikmena podle nosné ocelové konstrukce 
bočních křídel. Zadní fasáda bude obložena přírodně eloxovaným profilovaným 
hliníkovým obkladem s horizontálně orientovanou vlnou. 

Jednopodlažní část s kancelářemi navazuje na showroom na zadní straně stavby. Tato 
část je jednoduchý hranol, který doplňuje dynamickou hlavní hmotu prodejny. Boční část 
navazující na křídlo prodejny bude zešikmena podle obvodového pláště prodejny. Fasáda 
této části bude rovněž obložena hliníkovým plechem avšak v drobnějším členění než u 
stěny prodejny. 

Pod postranními střešními křídly budou na každé straně 4 stání pro automobily, tyto stání 
budou navazovat na příjezdové komunikace k parkovištím a k venkovní ploše určené pro 
nová auta.  

 
Prodejní buňka bazaru (zastavěná plocha 36 m2) 

Podél nově navrhované páteřní komunikace bude zpevněná plocha pro autobazar. Plocha 
bude členěna v pravidelném rastru 6,0 x 6,0 m s vjezdy z nové komunikace. 
V pravidelném rastru bude rovněž uspořádáno venkovní stožárové osvětlení plochy 
autobazaru. 

V jednom z modulů venkovní plochy bude umístěn objekt sloužící pro dozor nad 
autobazarem a zároveň jako poutač (reklamní plocha). Objekt bude dvoupodlažní 
s celoproskleným patrem a částečně proskleným přízemím. 

 

Objekt servisu Audi včetně stávajícího zázemí  

• Prodejna Audi – stávající prostory:     407 m2 

• Nově zastavěná plocha servisu Audi celkem:  1350 m2 

• Venkovní přístřešek k autoservisu audi    105 m2 

• Celkem plocha Autoservis Audi a prodejna Audi   1862 m2 

Servis aut Audi přímo navazuje na prodejnu aut Audi, která byla realizována v r. 2005. 
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Umístění prodejny respektuje požadavek Magistrátu města Pardubic, odboru rozvoje a 
strategie, aby stavba byla rovnoběžná se severozápadní stranou prodejny VW. Hlavní 
průčelí navrhované prodejny Audi je v úrovni hlavního průčelí prodejny VW. 

Vnější výraz jednotlivých částí objektu odpovídá vnitřnímu členění. Výstava aut je 
umístěna v prostoru navrženém podle vzorového podkladu firmy Audi. Tento prostor je 
prosklený ze všech stran s doplňkovým prosvětlením střešním světlíkem v obloukové 
střeše. Výrazným prvkem je vstupní portál hlavního vstupu do prodejny na boční straně 
objektu navržený ze skla a oceli. Na bočních stranách doplňují prosklení plné plochy 
obložené přírodně eloxovaným hliníkem s horizontálním členěním. Konstrukce prostoru 
s výstavou aut je ocelová s prostorovou příhradovou konstrukcí střechy. Prosklené 
hliníkové fasády mají kovovou nosnou konstrukci s doplňky z eloxovaného hliníku na 
slunečních clonách a s prvky z nerezové oceli (úchyty, táhla). Navazující část, ve které 
jsou umístěny prodejní místa a kanceláře, sociální vybavení pro zaměstnance i 
návštěvníky a prostor výdeje aut, je jednopodlažní, nižší a půdorysně uskočená vzhledem 
k autosalonu. Vstupy do jednotlivých místností jsou z prodejního a výstavního prostoru, 
místnosti hygienického zázemí jsou přístupné z chodby, která bude zajišťovat propojení 
prodejny se  servisní částí. Povrchy stěn zděných částí prodejny jsou obloženy 
eloxovaným hliníkem s horizontálně orientovanou vlnou. 

Vstup do prodejního prostoru je situován proti příjezdové komunikaci. U hlavního vstupu 
jsou podél vnitřní komunikace stání pro výstavu vozidel a parkovací stání pro 
návštěvníky. Prodejní prostory prodejny jsou uspořádány v návaznosti na centrální 
prostor výstavy aut. Od vstupu je zákazník směřován k informačnímu místu, za kterým 
jsou místa prodejní a doplňková.  

Servisní hala navazuje na stávající objekt na jeho jihozápadní části. Propojení 
s prodejním prostorem automobilů bude zajištěno stávající chodbou do prostoru výdeje 
náhradních dílů a také přes kancelář mistra. Příjem aut do servisu je situován v severním 
rohu objektu v návaznosti na pracoviště servisních techniků umístěné v prostoru prodejny 
a na vjezd do areálu servisu a parkoviště. Pracoviště servisních techniků má samostatný 
vstup se zádveřím s přístupem od parkoviště pro zákazníky. Vjezd do mechanické dílny 
servisu bude umožněn vraty v ose severozápadní štítové stěny haly a další vrata 
v podélné obvodové stěně haly (jihozápadní) umožní snadný přístup ke klempírně a 
lakovně v prostorech servisu VW. Z komunikace na straně hlavního vstupu do prodejny 
je přes místnost nočního zásobování přístup do skladu. 

Servisní hala je v části dvoupodlažní, v patře vestavku je umístěn sklad sezónních 
pneumatik, místnosti sociálního vybavení pro pracovníky servisu (šatna, umývárna, WC) 
a příruční sklad. V přízemí haly jsou kromě mechanické dílny s navazujícími prostory pro 
výdej náhradních dílů a pneuservis místnosti elektrodílny a reklamačního skladu, kde 
bude umístěn kompresor. 

Servisní hala s prostorem příjmu a s rozšířenou částí zázemí prodeje tvoří pohledově 
jednolitý hranol v kontrastu s prosklenou prodejnou. Stěny servisního bloku budou 
obloženy přírodně eloxovaným hliníkem s horizontálním členěním s drobnějším členěním 
než u stěny prodejny. Tvar oken odpovídá horizontálnímu řešení objektu. 

Ve stávající části prodejny dojde k úpravě vstupu zákazníků do servisní části. Vstupní 
zádveří bude ze tří stran prosklené, stropní konzolová deska bude obložená dekami typu 
Trespa v barvě šedostříbrné. 

Venkovní přístřešek k servisu Audi  
Venkovní přístřešek je umístěn na zpevněné ploše a navazuje na budovu servisu. 
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Přístřešek je určen pro zakrytí 8-10 nových aut. 

Přístřešek bude mít ocelovou nosnou konstrukci se stejnou povrchovou úpravou jako je 
nosná konstrukce prodejny Audi, t.zn. nátěrový systém odolný venkovnímu prostředí ve 
stříbrošedé barvě RAL 9006. Hlavními nosnými prvky budou 2 sloupy vetknuté do 
základových patek s oboustranně vyloženými rameny na šířku 5,0 m. Ramena budou 
šikmá, ke sloupům uchycená ve 2/3 výšky a podporovaná táhly z vrcholu sloupů. Střešní 
krytina bude průsvitná na ocelových vaznicích. 

 

Komunikační napojení areálu  
Nová páteřní komunikace obchodní zóny - související investice s novostavbou objektů je 
vybudování nové páteřní komunikace města Pardubic v obchodní zóně. Pro její napojení 
na Hradeckou ulici je nutné přemístit stožár veřejného osvětlení cca o 10 m směrem na 
Hradec Králové. Šířka je navržena vzhledem k předpokládanému většímu využití na 7m. 
Navržena je pro stupeň dopravního zatížení IV (100-500 nákl. vozidel/24h). 

Komunikační napojení prodejny Škoda i Audi je navrženo z nové komunikace 
vybudované jako součást nové páteřní komunikace. Příjezd na staveniště bude ze 
stávající komunikace k prodejnám VW a AUDI. Napojení inženýrských sítí bude rovněž 
z připravených vedení vybudovaných pro prodejnu a servis VW (kanalizace, vodovod, 
horkovod, elektropřípojka, telefon). 

Pracovníci v areálu 

• Počet pracovníků stávající stav:  33 celkem, z toho 10 servisních techniků a 23 THP 

• Nárůst zaměstnanců spojených s provozem nových zařízení:  

o + 4 servisní technici pro servis Audi  

o + 5 THP pro prodejnu Škoda  

• Celkem zaměstnanců po realizaci záměru: 42 z toho 14 servisních techniků a 28 THP 

 

Otevírací doba 
• Servisní pracoviště:  6:00 – 19:00 hodin (Po – Pá)  

8:00 – 13:00 hodin (So)   

• Prodejny:  8:00 – 18:00 hodin   

8:00 – 13:00 hodin (So)   

 

Běžné servisní operace 
- V prostoru příjmu je vozidlo převzato od zákazníka, je provedena prohlídka vozu a 

vozidlo přijato k opravě nebo servisním úkonům. 

- Z hlediska servisu se provádí práce mechanické: výměny dílů, diagnostika, opravy 
elektrovýbavy, výměny provozních kapalin a filtrů, servis pneumatik.  

- Profese autoklempířů a autolakýrníků jsou provozovány jen ve stávajícím servisu a 
lakovně Volkswagen.   
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
Zahájení stavby:  06/2009 

Dokončení stavby: 12/2009 

8. Výčet dotčených územně samosprávných celku 
Kraj:   Pardubický  

Okres:    Pardubice 

Obec:   Pardubice 

Katastrální území: 717 657 Pardubice  

 

9. Výčet navazujících rozhodnutí dle § 10 odst. 4 a správních úřadů, 
které budou tato rozhodnutí vydávat.  
Územní souhlas  – Stavební úřad Pardubice  

Stavební povolení          – Stavební úřad Pardubice  

Kolaudační rozhodnutí  – Stavební úřad Pardubice  
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II. Údaje o vstupech 

1. Půda  
Veškeré pozemky dotčené výstavbou jsou v katastrálním území Pardubice 717 657. 

Pozemky dotčené realizací záměru:  

 

Všechny pozemky vyjma 3648/7, který je majetkem Pardubického kraje a jedná se o 
komunikaci II. třídy 324 (napojení nové páteřní komunikace na tuto silnici), jsou 
v majetku investora.   

V místě jsou podle hydrogeologického průzkumu jíly a jílovité hlíny do úrovně cca 1,2 m 
pod terénem a pod nimi je vrstva jílů vysoce plastických. Únosná vrstva vhodná pro 
zakládání, kterou tvoří štěrkovité písky, je v hloubce cca 2,0 m pod terénem, t.j. na úrovni 
-3,0. Spodní voda byla naražena v hloubce 2,6 m pod terénem. 

 

Plochy pro vynětí ze zemědělského půdního fondu:  

Parcela číslo  Plochy pro vynětí ze ZPF  [ha] BPEJ  

4279/1 3842 35 600 

4250/1 4542 35 600  

4251/1 6932 35 600  
 

Celková výměra k vyjmutí ze Zemědělského Půdního Fondu je cca 1,5316 ha.  

Tato plocha bude předmětem vyjmutí ze ZPF dle Z 231/1999 Sb., kterým se vyhlašuje 
úplné znění zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, jak vyplývá 

Katastrální číslo 
pozemku 

Celková výměra 
(m2) 

Druh pozemku/Ochrana  BPEJ (m2) 

Pozemky dotčené realizací záměru  

4279/1 3842 Orná půda/ZPF 35600  

4250/1 4542 Orná půda/ZPF 35600 

4250/2 5093  Ostatní plocha/není  -  

4251/1 6932 Orná půda/ZPF 35600 

3648/7 1596 Ostatní plocha/není - 

Další pozemky v současnosti využívané investorem  

St.p. 10324 2732 zastavěná plocha a nádvoří 
/ není  - 

St.p. 10426 693 zastavěná plocha a nádvoří 
/ není - 
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ze změn provedených zákonem č. 10/1993 Sb. a zákonem č. 98/1999 Sb. 

Dotčené pozemky výstavbou jsou dle BPEJ zařazeny: 

(Dle vyhlášky 546 ze dne 12. prosince 2002, kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., 
kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro 
jejich vedení a aktualizaci.)  

Dle BPEJ se jedná o region MT3  – teplý, mírně vlhký; suma teplot nad 10°C 2500 -2800; 
průměrná roční teplota (7) 8-9 °C; Průměrný roční úhrn srážek 550 – 650 (700) mm; 
pravděpodobností suchých vegetačních období 10-20 a vláhovou jistotou 4-7 

 

BPEJ Charakteristika 

35600 Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě 
kambické, koluvizemě  modální na  nivních uloženinách,  
často s podložím teras,  středně těžké  lehčí  až  středně 
těžké,  zpravidla bez skeletu, vláhově příznivé. 

 

Dle metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí 
České republiky ze dne 1.10.1996, OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského 
půdního fondu, přílohy metodického pokynu ze dne 12.6.1996 Čj. OOLP/1067/96 Třídy 
ochrany zemědělské půdy jsou pozemky zařazeny: 

 

V rámci vyjmutí ze ZPF je nutno provést oddělenou skrývku ornice a podorničí z ploch, 
které budou trvale zastavěny a využít kulturní vrstvu ke zlepšení půdních vlastností na 
jiných zemědělských pozemcích horší kvality, kde dojde k navýšení mocnosti orniční 
vrstvy. Malá část podorničí bude zpětně využita k sadovým úpravám v rámci areálu, 
zbytek bude použit k navýšení kulturní vrstvy na pozemcích společnosti ZEAS a.s. Staré 
Hradiště. 

Předběžná skrývka se předpokládá v mocnosti ornice cca 30 cm v celkovém objemu cca 
4595 m3 a podorničí cca 15 cm v celkovém objemu cca 2298 m3. Skrytá ornice a 
podorničí bude odvezena na pozemky k přímému využití, případně bude dočasně uložena 
na deponii a využita mimo vegetační dobu. V dalším stupni projektové dokumentace 
bude řešeno konkrétní využití kulturní vrstvy se specifikací vhodných pozemků. O 
prováděné skrývce, jejím přemístění a zpětném využití   bude veden protokol (pracovní 
deník) dle § 10 odst.2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 
podrobnosti ochrany ZPF, který bude předložen orgánům ochrany ZPF při případné 

BPEJ Třída Charakteristika 

35600 I. Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější 
půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v 
plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno 
odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a 
to převážně na záměry související s obnovou ekologické 
stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního 
významu.  
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kontrole dodržování podmínek souhlasu.  Investor zajistí ochranu ornice na deponii před 
znehodnocením a ztrátami a její řádné ošetřování až do doby jejího využití.  

Vzhledem k rozsahu odnění ze ZPF bude třeba souhlasu příslušného úřadu Pardubického 
kraje.  

2. Voda 
Dodavatelem pitné/užitkové vody jsou Vodovody a Kanalizace Pardubice, a.s., stejná 
firma je i správcem kanalizace. Vnitřní vodovod pro nové objekty bude zajištěn 
napojením na vodovodní přípojku v rámci areálu.  

Fáze výstavby  
Pitná voda ve fázi stavebních úprav a instalace bude pro potřeby zaměstnanců. Bude 
zajišťována obvyklým způsobem ze současných vodovodních rozvodů v rámci areálu.  

Maximální doba předpokládané realizace je cca 6 měsíců. Vzhledem k povaze provozu 
lze po celou dobu výstavby počítat se spotřebou 125 l/osoba/den. Počet pracovníků bude 
během výstavby proměnný v závislosti na aktuálních činnostech. Výše spotřeby bude 
dosahovat v průměru cca 2 m3/za den a nebude mít vliv na zásobení areálu pitnou vodou.  

Pracovníci výstavby budou moci používat stávající sociální zázemí v areálu.  

Technologické vody pro přípravu stavebních směsí budou spotřebovány přímo v místech 
výroby. Případná spotřeba vody připadá během výstavby na kropení stavbou dotčených 
ploch pro omezení prašnosti, stanovení celkového respektive denního objemu je závislé 
na mnoha faktorech. Vzhledem k tomu, že se jedná o dočasné zvýšení spotřeby, které 
svojí výší neovlivní stávající vodní zdroje, nebyla tato vyčíslena. 

 

Fáze provozu  

Voda pro zaměstnance  
Vody pro sociální zařízení  (WC a umývárny, pitná voda). Pro autoservis Audi i prodejnu 
Škoda bude vybudováno sociální zázemí dle platných předpisů. Odvod odpadních vod je 
řešen přes vnitropodnikovou kanalizaci do kanalizace veřejné.  

V současnosti pracuje v areálu 33 zaměstnanců, z toho je 23 zaměstnanců THP a 10 
servisních techniků.   

Po realizaci záměru předpokládá investor nárůst pracovníků na 42 z toho 28 THP a 14 
techniků.  

Potřeba pitné vody je závislá na počtu zaměstnanců a lze ji bilancovat s použitím 
směrných čísel roční spotřeby dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001, kterou se provádí 
zákon o vodovodech a kanalizacích. 

 Směrná čísla roční potřeby vody: 
o provozovny místního významu, kde se vody neužívá k výrobě, na jednoho 

zaměstnance v jedné směně s výtoky, WC a přípravou teplé vody v průtokovém 
ohřívači (bojleru) a možností sprchování teplou vodou - 30 m3 

30 m3 na osobu odpovídá cca 120 l/osoba/den  

o kancelářské prostory v budově s umyvadly, WC a centrální přípravou teplé 
vody nebo průtokovými ohřívači, popř. bojlery - 16 m3 
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16 m3 na osobu odpovídá cca 65 l/osoba/den  

o Spotřeba vody na jednoho zákazníka, využití sociálního zařízení, občerstvení 2 
m3 

2 m3 na osobu odpovídá cca 8 l/osoba/den  

Odhad současné spotřeby pitné vody  
o 120 l/osoba/den * 10 osob + 65 l/osoba/den * 23 osob + 8 l/osoba/den * 50 osob 

= 3,095 m3/den/areál    

o Voda na úklid 0,5 m3/den/areál    

o Celkem spotřeba vody: 3,595 m3/den/areál    

Odhad spotřeby pitné vody – odhad na maximální budoucí využití  
o 120 l/osoba/den * 14 osob + 65 l/osoba/den * 28 osob + 8 l/osoba/den * 100 

osob = 4,300 m3/den/areál    

o Voda na úklid 1,0 m3/den/areál    

o Celkem spotřeba vody: 5,300 m3/den/areál    

 Výpočet navýšení spotřeby pitné vody  

o Navýšení spotřeby vody        1,705 m3/den/areál 

Roční bilance:  
Celkem spotřeba vody za rok vlivem provozu areálu - stávající:  863 m3/rok  

Celkem spotřeba vody za rok vlivem provozu areálu - výhled:  1272 m3/rok  

Navýšení spotřeby vody:        409 m3/rok 

Požární připojeni  
Vnitřní požární bezpečnost objektů z hlediska požárního vodovodu bude zajištěna dle 
požadavku požárního specialisty osazením požárního hydrantu s tvarově stálou hadicí 
D25. Rozvod požární vody se provede z ocelových trubek závitových pozinkovaných. 
Hydrant bude s tvarově stálou hadicí, trvale zavodněnou a požadovaným tlakem 0,2 MPa.  

 

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
Elektrická energie  

Fáze výstavby  

Při stavebních pracích bude potřebná elektrická energie (osvětlení, provoz mechanismů, 
sváření…), bude využito stávajícího napojení areálu. Odběr není vyčíslen, není 
předpokládán ve významném množství.  

 

Fáze provozu  

Elektrická energie je v rámci provozu využívána pro osvětlení vnitřních i venkovních 
provozů, při ohřevu mycí vody, pro elektronické vybavení v kancelářích a dílnách, pro 
provoz vzduchotechniky.   
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• Celkový instalovaný výkon autosalónu Škoda (včetně prodejní buňky) : cca   59 kW 

• Celkem instalovaný výkon Autoservisu a Autosalónu Audi:   cca 142 kW 

• Celkem instalovaný výkon Autoservisu a Autosalónu Volkswagen:  cca 195 kW 

• Celkem instalovaný výkon areál:      cca 396 kW 

Celková spotřeba elektrické energie cca 340 MWh/rok.  

 

Horkovod – tepelná energie  
Z dalších energií je areál napojen na horkovod z elektrárny Opatovice. Nová přípojka 
horkovodu bude napojena na stávající horkovod DN 125, ze kterého je již provedeno 
napojení stávající autosalonu VW.  

Zdrojem tepla pro autosalón Škoda bude předávací stanice umístěná v samostatné 
místnosti. Zdrojem tepla pro Autoservis Audi bude stávající předávací stanice umístěná v 
sousedním objektu prodejny VW. Výstroj předávací stanice bude nutno upravit dle 
nových potřeb tepla. Provedení dle standardu: "Technické připojovací podmínky EOP, 
a.s. MPŘV č.1/01". 

Parametry: 

Předávací stanice: Topná voda 

[°C] 

Vratná voda 

[°C] 

Jmenovitý tlak 

[MPa] 

Primární: 180 80 2,5 

Sekundární ÚT: 75 60 0,6 

Sek. podlahové: 35 30 0,6 

 

Roční spotřeby jsou uvažovány dle ČSN 38 3350 při uvažování plného vytápění 12 hodin 
denně (včetně sobot a nedělí) a s útlumem v ostatním čase.  

Objekt: Roční spotřeba tepla

[GJ] 

ŠKODA (včetně prodejní buňky)  495 

AUDI - STÁVAJÍCÍ 365 

AUDI – SERVIS 440 

PRODEJNA A SERVIS  VW (včetně lakovny) 1 400 

CELEKM  2 700 

 

Pro Autosalon Škoda bude použit systém podlahového vytápění v kombinaci 
s teplovzdušným větracím zařízením. Systém vytápění ostatních místností uvažujeme 
teplovodní, s páteřním rozvodem. Hlavní potrubní trasy budou vedeny v podlahách podél 
obvodových zdí. Otopná plocha bude tvořena vhodným typem otopných těles. 

V prostoru skladu servisu Audi bude použit systém teplovzdušného vytápění pomocí 
stropních jednotek Nivolair (měděných výměníků doplněných ventilátorem). Systém 
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vytápění ostatních místností uvažujeme teplovodní, s páteřním rozvodem. Hlavní 
potrubní trasy budou vedeny pod stropem haly a v podlahách podél obvodových zdí. 
Otopná plocha bude tvořena vhodným typem otopných těles, obdobná jako ve stávajících 
kancelářích prodejny Audi. 

 
Stlačený vzduch – technologický – je využíván ve stávajícím objektu servisu pro provoz 
Lakovny a některých zařízení. Bude využíván také v autoservisu Audi. Za tímto účelem 
bude instalovaný kompresor v objektu servisu Audi. Celkové množství není z hlediska 
energií, či objemu významné.  

 

Surovinové zdroje  

Fáze Výstavby  
Mezi vstupy ze stavební činnosti je především třeba zahrnout dovoz stavebních materiálů 
a technologií potřebných pro provedení záměru. Přesné stanovení bude provedeno v 
dalších stupních projektové přípravy. Vzhledem k rozsahu prováděné stavby se nejedná o 
množství významné.  

 
Materiálové nároky během provozu  
Z hlediska objemu produkce je výroba závislá na mnoha faktorech, které výrazně 
ovlivňují kapacitu zařízení. Jedná se zejména o:  

Běžně používané materiály 

• Mechanická dílna: kovové díly vč. spojovacího materiálu, plasty a lepidla, bowdeny, 
technická pryž, autoskla, spojková obložení, brzdové destičky a obložení, textilie, 
kůže, papír a vzduchové filtry, benzin, mazací tuky, oleje motorové a převodové, 
brzdové kapaliny, kapaliny chladicí a náplně klimatizačních systémů, olejové filtry, 
prostředky k čištění motorů a podvozkových částí,  

• Lakovna: Akrylátové a vodou ředitelné barvy, ředidla dle povahy barev, čistící a 
brusné prostředky, filtry.  

• Pneuservis: pneumatiky, ostatní díly kol, vyvažovala, lepidla, čistící prostředky,  

• Elektrodílna: kabely, el. přístroje a součásti, startery a alternátory, akumulátory 

Dále lze předpokládat spotřebu ochranných pomůcek pracovníků, běžných nástrojů pro 
servis a dalších prostředků spojených s běžným provozem. Tyto spotřeby nebudou 
významné z hlediska spotřeby.   
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4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Areál je napojen na silnici druhé třídy číslo 324.   

Intenzity dopravy byly získány ze sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2005. 
(www.rsd.cz)  

Č. silnice Sčítací úsek T O M S 

324 5-2049 947 6302 39 7288 

 

Doprava ve výstavbě a ostatní  
Příjezd na staveniště bude ze stávající komunikace k prodejnám VW a AUDI. Napojení 
inženýrských sítí bude rovněž z připravených vedení vybudovaných pro prodejnu a servis 
VW (kanalizace, vodovod, horkovod, elektropřípojka, telefon). 

 

Nová komunikace vedoucí skrz areál 
Tato komunikace bude provedena napojením na silnici II. třídy 324 a vedena skrze areál 
až ke konci pozemku za budovou Audi. Její šířka je navržena vzhledem 
k předpokládanému většímu využití na 7m. Navržena je pro stupeň dopravního zatížení 
IV (100-500 nákl. vozidel/24h). Povrch je z asfaltobetonu, příčný sklon střechový 2,5% . 
Podélný sklon je do 0,5%.  

Stávající příjezdová komunikace do VW a Audi bude zrušena. 

 

Autosalón Škoda  
Nově navrhovaná prodejna vozů Škoda a přilehlý autobazar budou přístupné 
z realizované části komunikace, napojené na Hradeckou ulici. Až k prodejně Škoda bude 
po pravé straně chodník šířky 2m (před vstupem rozšířený). Provedení bude s povrchem 
ze zámkové dlažby. 

Za budovou je vjezd na parkoviště pro 10 vozidel, z toho 4 je pod střechou prodejny. 
Tato plocha bude mít skladbu jako autobazar, s povrchem ze zámkové dlažby. 

V zadní části pozemku prodejny je odstavná plocha pro nové automobily a vozy 
zaměstnanců. Je zde 28 míst kolmého stání. Oplocení této části je vysoké 1,8 m. Povrch 
je ze zámkové dlažby. 

Na straně prodejny blíže k Hradecké bude vjezd do areálu prodejny a do bazaru. V přední 
části je 14 parkovacích míst pro návštěvníky. Tato část je oddělena od výstavní plochy 
nízkým zábradlím, které zabezpečuje výstavní plochu po celém obvodu. Na ploše na 
straně prodejny je k dispozici cca 32 stání pro nabízená vozidla, na druhé straně 
komunikace 61 stání. Vjezd na výstavní plochu je přes sklopné, zamykatelné sloupky 
z průjezdní komunikace. Celá plocha (včetně plochy s parkovišti) bude provedena 
s povrchem ze zámkové dlažby. 

Autoservis AUDI 
Příjezd bude po nové páteřní komunikaci z Hradecké ulice. Jeden vjezd je stávající, mezi 
VW a Audi, druhý bude nově do zadní části areálu. Z něj bude přístup do nové servisní 
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části. Průjezdná plocha kolem budovy má na severu šířku 10 m, na západě 7 m. Kolem 
celé této plochy jsou kolmá stání, celkem 43. Na severní straně je plocha předělena 
oplocením, které ji dělí na vnitřní a veřejnou. Celá vnitřní část bude s asfaltovým 
povrchem, včetně propojení na jižní části se stávající vozovkou, vnější bude mít asfaltový 
příjezd, parkovací stání budou ze zámkové dlažby.  

 

Doprava v rámci areálu  
Doprava je v rámci posuzovaného areálu tvořená:  

• Zaměstnanci – doprava z a do zaměstnání, služební cesty, případné testy vozidel    

o Denní četnost dopravy před realizací záměru: 35 jízd/den – osobní   

o Denní četnost dopravy po realizací záměru: 58 jízd/den – osobní  

• Zásobením – doprava nových automobilů, náhradních dílů, pneumatik, doplňků 

o Denní četnost dopravy před realizací záměru  

- Pickupy, osobní automobily -  5 jízd za den  

- Nákladní automobily do 7,5 tuny – 1 jízda za den  

- Nákladní automobily nad 7,5 tuny – 1 jízda za týden  

o Denní četnost dopravy po realizací záměru  

- Pickupy, osobní automobily -  8 jízd za den  

- Nákladní automobily do 7,5 tuny – 1-2 jízdy za den  

- Nákladní automobily nad 7,5 tuny – 2 jízdy za týden  

• Zákazníky – nákup nových automobilů, servis automobilů, testovací jízdy a ostatní   

o Denní četnost dopravy před realizací záměru – 45 osobních aut/den  

o Denní četnost dopravy po realizací záměru – 95 osobních aut/den  

 

Doprava celkem  Před realizací aut/den Po realizaci aut/den 

Osobní automobily  85 161 

Nákladní automobily do 7,5 tuny 1 2 

Nákladní automobily nad 7,5 tuny  0,3 0,5 
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III. Údaje o výstupech 

1. Ovzduší 
Emise v etapě stavebních prací 
Při realizaci stavby bude docházet k přesunu zeminy, stavebních hmot a stavebních 
mechanismů kde se nedá vyloučit prašnost při zemních pracích, především pokud bude 
převládat suché počasí a vyšší teploty.  Tato prašnost bude pouze po omezenou dobu a je 
možno ji eliminovat/významně snížit zkrápěním materiálů, se kterými bude 
manipulováno.  

Prašnost vzniklou při výstavbě lze s ohledem na možnost eliminace, rozsah stavby 
v rámci jednotlivých fází a vzdálenost od obydlí považovat za méně významnou. 
(Nezbytnou součástí programu organizace výstavby budou opatření ke snížení prašnosti.)  

 

Emise z provozu – stávající stav  
V následujícím textu jsou hodnoceny jednotlivé zdroje emisí vyprodukované v rámci 
areálu.  

Z hlediska původu je možné rozdělit na emise: 

• z technologie – lakovna, oprava aut   

• z dopravy – doprava v rámci areálu  

Z hlediska zařazení do jednotlivých typů zdrojů emisí:  

• Plošné – parkoviště v rámci areálu  

• Liniové – areálové komunikace  

• Bodové – výduchy – ze vzduchotechniky stříkací a sušící kabiny a servisů  

 

Bodové zdroje  
Areál je svojí povahou určen k prodeji automobilů a jejich následnému servisu. Emise 
spojené s technologickými operacemi jsou pak spojené s provozem lakovny ve stávajícím 
objektu servisu Volkswagen a dále pak s emisemi spojenými ze servisní činnosti. 
Z hlediska umístění připadá v úvahu opěr stávající objekt prodejny Volkswagen a nového 
servisu Audi.  

Emise z provozu servisu - jedná se zejména o manipulace s ropnými látkami - v rámci 
vypouštění a odsávání provozních kapalin z vozidel bude manipulováno s látkami  typu - 
benzín, nafta, oleje, brzdové kapaliny, kapaliny do ostřikovačů. Doba odčerpání a 
vypuštění se předpokládá na 1 vozidlo je řádově v minutách. Převážný podíl těchto 
kapalin budou tvořit především oleje motorové a převodové, jejichž těkavost je 
minimální.  

V případě testování automobilů jsou výfukové zplodiny odváděny odsávacími hadicemi 
mimo objekt. 

Výpary z mycího prostředku na díly motorů (PURGASOL) event. z lepidel jsou 
odstraněny rovněž odvětráním haly. 
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Odmašťovací procesy lze dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí 355/2002, kterou 
se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů 
znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická 
rozpouštědla a ze skladování benzínu, v aktuálním znění, označit za malý zdroj 
znečištění. (Příloha číslo 2, bod 2.2 – Odmašťování a čištění povrchu kovů, 
elektrosoučástek a jiných materiálů a výrobků ostatními rozpouštědly podle paragrafu 3 
písmena c, - bod 2.2.1 Odmašťovna s celkovou projektovanou roční spotřebou 
organických rozpouštědle menší než 0,6 tuny.)  

Emisní limit není touto vyhláškou stanoven, orgán obce však může v odůvodněných 
případech limit stanovit.   

Vzhledem k rozsahu záměru, lze považovat celkovou produkci emisí z těchto zdrojů za 
zanedbatelnou. K velmi nízkým koncentracím kromě malých množství používaných 
rozpouštědel, také přispívá i účinná výměna vzduchu v halách servisu VW a Audi.  

 
Emise spojené s provozem stříkací a sušící kabiny USI ITALIA typ MASTER 2, 
CHRONOTECH a jejich odvozené varianty. (stávající provoz)  

Stříkací a sušící kabina je samostatnou jednotkou uzavřenou vůči okolí stěnami 
sendvičové konstrukce, ve kterých jsou umístěna vrata pro zavážení stříkaných výrobků 
(karoserií a dílů automobilů). Vrata jsou po celou dobu provozu uzavřeny. Kabina 
pracuje ve dvou fázích, první je vlastní režim stříkání a druhá slouží k sušení 
nastříkaných výrobků. 

Vstup vzduchu do kabiny je přes ohřívací a ventilační jednotku a přes stropní filtr, 
odsávání je přes podlahový filtr, odsávací ventilátor a výstupní filtr(y).  

Obestavěný prostor stříkací a sušící kabiny má rozměr 7 x 4 x 2,8 m a při výkonu 
odsávacího zařízení 34.560 m3 / hod. dochází k 440 násobné výměně vzduchu. Při 
stříkání je v činnosti plný výkon odsávání, při sušení se část odsávaného vzduchu vrací 
zpět do kabiny pres stropní filtrační panel (dochází k cirkulaci). V tomto případě je 
obnova čerstvého vzduchu asi 10 % plného výkonu. 

Stříkání je prováděno jednou ruční stříkací pistolí s provozním výkonem asi 3,0 kg / hod, 
a to akrylátovými nátěrovými hmotami, které jsou hořlavou kapalinou II. tř. 
nebezpečnosti. Pro výpočty byly vzaty nátěrové hmoty firmy SPIES HECKER, které lze 
považovat za reprezentativní i pro jiné akrylátové a vodou ředitelné barvy.  

V tabulce jsou uvedeny nátěrové hmoty firmy SPIES HECKER, typ HS akrylátová barva 
série 275, vodou ředitelná série 280, 285 s ředidlem (H2O 6000), jako reprezentanti s 
největším obsahem těkavých organických látek. 

Hořlavá látka Veličina 
charakteristiky 1. NH 275,280,285 + 6000 2. NH 8600 + 3230 

Bod vzplanutí > 34°C > 24°C 

Obsah těk. látek 83 % 29% 

Teplota vznícení > 238 °C 325 °C 

 

Obsah organických těkavých látek nátěrových hmot včetně ředidla se pro další úvahy 
berou podle nátěrové hmoty s jejich největším obsahem, tj. asi 83 %. Proto lze při stříkání 
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počítat s tím, že se pracuje maximálně s cca 2,5 Kg těkavých látek za hodinu. Dodavatel 
uvádí, že se v kabině odpaří 64% rozpouštědla, to znamená, že za hodinu se v kabině 
uvolní cca 1,6 Kg těkavých látek při maximálním výkonu za hodinu.  

Hmotnostní tok těkavých organických látek = 1,6 Kg/hod = 0,44 g/s  

Výměna vzduchu v době stříkání = 34560 m3 / hod 

Výměna vzduchu v době sušení = 3456 m3 / hod 

Koncentrace těkavých látek v době stříkání ve vzdušině = 1,6 Kg/hod / 34560 m3/hod = 
0,0463 g/ m3  

Roční spotřeba barev max. 150 Kg (dle údajů investora) znamená uvolnění max. cca 80 
Kg těkavých organických látek. Vzhledem k povaze stříkaných ploch – škrábance, 
drobné části karoserie, korekce, lze předpokládat, že emise VOC budou rozděleny 
rovnoměrně do období celého roku. Dále lze předpokládat, že i emise z provozu budou 
výrazně nižší, neboť nelze předpokládat jen používání barev s nejvyšším obsahem VOC. 

 

Emise spojené s Přípravným pracovištěm USI ITALIA typ FASTECH, SYNCHRO 
(stávající provoz) 

Obestavěný prostor přípravného pracoviště má rozměr 7 x 4 x 2,8 m a výkon odsávacího 
zařízení je 20.500 m3 / hod. Při stříkání plniče vždy musí být v provozu plný výkon 
odsávání. Při ostatních činnostech je možno část odsávaného vzduchu vracet zpět na 
pracoviště přes stropní filtrační panel. 

Při plném provozu odsávání se jedná cca o 261 násobnou výměnu vzduchu za hodinu 
vdaném prostoru. 

Při tomto způsobu odsávání se vždy jedná o podtlakový systém výměny vzduchu v 
prostoru přípravného pracoviště. 

Pro stříkání plniče je používána 1 ruční pistole s provozním výkonem asi 2,3 kg / hod. 
plniče. Pro výpočty byly vzaty nátěrové hmoty firmy SPIES HECKER, které lze 
považovat za reprezentativní i pro jiné druhy akrylátových a vodou ředitelných barev. Pro 
zjednodušení jsou z celé škály nabízených akrylátových a vodou ředitelných barev 
použity pro výpočet větrání lak s největším obsahem těkavých organických látek. 
Obsah organických těkavých látek nátěrových hmot včetně ředidla i tužidla je asi 40 % (dle 
informací dodavatele).  

Tabulka výbuchových parametrů k tekutým nátěrovým hmotám s ohledem na výše uvedené údaje 
jsou v následující tabulce: 

Hořlavá látka Veličina charakteristiky 

1. Permatron HS Fueller 5110 2. Spectroflex 5400 

Obsah těk. látek 40 % včetně ředidla 40 % včetně ředidla 

Teplota vznícení 325 °C 370 °C 

 

Obsah organických těkavých látek nátěrových hmot včetně ředidla se pro další úvahy 
berou podle nátěrové hmoty s jejich největším obsahem, tj. asi 40 %. Proto lze při stříkání 
počítat s tím, že se pracuje maximálně s cca 0,92 Kg těkavých látek za hodinu. Dodavatel 
uvádí, že se v kabině odpaří 64% rozpouštědla, to znamená, že za hodinu se uvolní cca 
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0,59 Kg těkavých látek při maximálním výkonu za hodinu.  

Hmotnostní tok těkavých organických látek = 0,59 Kg/hod = 0,164 g/s  

Výměna vzduchu v době stříkání = 20500 m3 / hod 

Koncentrace těkavých látek v době stříkání ve vzdušině = 0,59 Kg/hod / 20500 m3/hod = 
0,0288 g/ m3. 

Roční spotřeba hmot je investorem odhadována na cca 120 kg, v takovém případě by se 
ročně uvolnilo do ovzduší cca 31 kg VOC. Vzhledem k povaze stříkaných ploch – 
škrábance, drobné části karoserie, korekce, lze předpokládat, že emise VOC budou 
rozděleny rovnoměrně do období celého roku. 

 
Poznámka: lakovna v budově servisu Volkswagen nebyla v době sběru dat v provozu, 
byla těsně po kolaudaci a bylo tedy nutné pracovat s předpoklady celkových objemů, 
které vstupovaly do projektu. V případě, že by došlo ke změně ve spotřebách nad limity 
uvedené níže, je třeba postupovat dle platných zákonných předpisů.  

 

Nanášení práškových nátěrových hmot řeší vyhláška č. 355/2002 Sb., ve znění 
vyhlášky č. 509/2005 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky 
provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé 
organické látky. Tato legislativa byla vytvořena v souladu s právem Evropského 
společenství (Směrnicí 1999/13/ES, Směrnicí 1994/63/ES a Směrnicí 1996/61/ES).  

Příloha II. - práškové lakovny patří pod položku 5 Průmyslová aplikace nátěrových  hmot  
-  opravy  automobilů a přestříkávání vozidel  

Zahrnuje činnosti a operace uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce. Zařízení s 
projektovanou spotřebou rozpouštědla větší než 0,5 tuny a menší než 2 tuny  jsou  střední  
zdroje  znečišťování,  zařízení  s projektovanou spotřebou od 2 tun včetně jsou velké 
zdroje znečišťování ovzduší. Emisní limity těchto činností jsou uvedeny v následující 
tabulce. Ostatní zařízení jsou malými zdroji. 

Posuzované zařízení je vzhledem ke spotřebě barviv a v nich obsažených rozpouštědel 
malý zdroj znečišťování ovzduší.  Emisní limit není stanoven pro takovýto zdroj.  

 

Liniové a plošné zdroje znečištění - Emise z dopravy  
V případě posuzovaného záměru je vhodné posuzovat plošné a liniové zdroje dohromady, 
neboť se v obou případech jedná o dopravu spojenou se záměrem.  

Četnost dopravy spojená s provozem záměru je uvedena v kapitole: „Nároky na dopravní 
a jinou infrastrukturu.“ Z těchto četností je vycházeno dále v této části.  

Pro stanovení emisních faktorů pro jednotlivé skupiny dopravních prostředků byla 
použita demoverze programu pro výpočet emisních faktorů MEFA 06. Pro 
charakteristiku emisí byly hodnoceny Tuhé znečišťující látky jako PM10, SO2, NOx, CO, 
uhlovodíky jako celkový organický uhlík a benzen.   



    

EEIIAA  ––  Prodejna automobilů Škoda a servis Audi   Strana 24/81  

 

Emisní faktory pro výpočet:        
Druh emise PM10 SO2 NOx CO CxHy Benzen 
  g/km g/km g/km g/km g/km g/km 
Osobní automobil 30/70 - nafta/benzín 

Areál rychlost 30 km/hod, plynulost provozu 3 0,0110 0,0059 0,2886 0,7295 0,0801 0,0025 

Silnice rychlost 50 km/hod, plynulost provozu 2 0,0135 0,0042 0,2282 0,4485 0,0547 0,0022 

Silnice rychlost 90 km/hod, plynulost provozu 2 0,0116 0,0037 0,2644 0,2891 0,0381 0,0029 
Lehká užitková vozidla 
Areál rychlost 30 km/hod, plynulost provozu 3 0,0852 0,0070 0,6010 0,4948 0,1398 0,0019 

Silnice rychlost 50 km/hod, plynulost provozu 2 0,0610 0,0053 0,4511 0,2865 0,0992 0,0014 
Silnice rychlost 90 km/hod, plynulost provozu 2 0,0807 0,0058 0,4941 0,2563 0,0659 0,0010 
Nákladní vůz 
Areál rychlost 30 km/hod, plynulost provozu 3 0,4110 0,0178 3,3387 5,8609 2,0192 0,0279 

Silnice rychlost 50 km/hod, plynulost provozu 2 0,2501 0,0122 2,0374 3,7717 1,1858 0,0183 

Silnice rychlost 90 km/hod, plynulost provozu 2 0,2157 0,0158 2,4651 3,3493 0,6675 0,0117 

*  Výpočtový rok: 2009 (doba realizace záměru)  

Emisní úroveň: EURO 3   

Pro osobní automobily je počítáno s 30% vznětových motorů a 70% zážehových.  

Emisní faktory pro výpočet:        
Druh emise PM10 SO2 NOx CO CxHy Benzen 
  g/km g/km g/km g/km g/km g/km 
Osobní automobil 30/70 - nafta/benzín 

Areál rychlost 30 km/hod, plynulost provozu 3 0,0110 0,0059 0,2886 0,7295 0,0801 0,0025 

Silnice rychlost 50 km/hod, plynulost provozu 2 0,0135 0,0042 0,2282 0,4485 0,0547 0,0022 

Silnice rychlost 90 km/hod, plynulost provozu 2 0,0116 0,0037 0,2644 0,2891 0,0381 0,0029 
Lehká užitková vozidla 
Areál rychlost 30 km/hod, plynulost provozu 3 0,0852 0,0070 0,6010 0,4948 0,1398 0,0019 

Silnice rychlost 50 km/hod, plynulost provozu 2 0,0610 0,0053 0,4511 0,2865 0,0992 0,0014 
Silnice rychlost 90 km/hod, plynulost provozu 2 0,0807 0,0058 0,4941 0,2563 0,0659 0,0010 
Nákladní vůz 
Areál rychlost 30 km/hod, plynulost provozu 3 0,4110 0,0178 3,3387 5,8609 2,0192 0,0279 

Silnice rychlost 50 km/hod, plynulost provozu 2 0,2501 0,0122 2,0374 3,7717 1,1858 0,0183 

Silnice rychlost 90 km/hod, plynulost provozu 2 0,2157 0,0158 2,4651 3,3493 0,6675 0,0117 
 
       
Areál společnosti Autosalón Louda, spol. s r.o. Pohyby Čas P x T    
  den min. poh./den    
Nákladní vůz 1,3 3 3,9    
Lehká užitková vozidla 10 2 20    
Osobní automobil  200 1,5 300    
* čas vyjadřuje dobu po kterou probíhá daná operace je ekvivalentem ujetí 1 km 
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Druh emise PM10 SO2 NOx CO TOC Benzen
  g g g g g g 
Nákladní vůz  [g/den] 1,6029 0,0694 13,0209 22,8575 7,8749 0,1088
Lehká užitková vozidla  [g/den] 1,7040 0,1400 12,0200 9,8960 2,7960 0,0380
Osobní automobil [g/den] 3,2850 1,7700 86,5920 218,8410 24,0300 0,7530
Emise celkem - den  [g/den] 6,5919 1,9794 111,6329 251,5945 34,7009 0,8998

Přepočet na roční využití alfa 0,85 

Roční emise celkem kg/rok 2,0451 0,6141 34,6341 78,0572 10,7659 0,2792
Emise g/s  - během nejrušnějšího provozu  3,38E-04 1,02E-04 5,72E-03 1,29E-02 1,78E-03 4,61E-05

       
Areál společnosti Autosalón Louda, spol. s r.o. Pohyby Čas P x T    
  den min. poh./den    
Nákladní vůz 2,5 3 7,5    
Lehká užitková vozidla 16 2 32    
Osobní automobil  366 1,5 549    
* čas vyjadřuje dobu po kterou probíhá daná operace je ekvivalentem ujetí 1 km 
       
Druh emise PM10 SO2 NOx CO TOC Benzen
  g g g g g g 
Nákladní vůz  [g/den] 3,0825 0,1335 25,0403 43,9568 15,1440 0,2093
Lehká užitková vozidla [g/den] 2,7264 0,2240 19,2320 15,8336 4,4736 0,0608
Osobní automobil  [g/den] 6,0116 3,2391 158,4634 400,4790 43,9749 1,3780
Emise celkem - den  [g/den] 11,8205 3,5966 202,7356 460,2694 63,5925 1,6480

Přepočet na roční využití alfa 0,85 

Roční emise celkem kg/rok 3,6673 1,1158 62,8987 142,7986 19,7296 0,5113
Emise g/s  - během nejrušnějšího provozu  6,06E-04 1,84E-04 1,04E-02 2,36E-02 3,26E-03 8,45E-05

 
Legenda:  

- Do emisí byla zahrnuta doprava probíhající mezi areálem a okolím i intrastředisková 
doprava.  

- Alfa – počet dní, kdy je záměr v provozu během roku ku počtu dní, kdy záměr není 
provozován.  

- V areálu je předpokládána rychlost 30 km/hod 
 

2. Odpadní vody 
Dešťové vody 

Dešťové vody ze střech budov a dešťových výpustí přilehlých parkovišť budou odváděny 
samostatnou dešťovou kanalizací do vsakovacích objektů na pozemku investora. Dešťové 
vody ze střech – čisté – a dešťové vody z komunikací – potencionálně kontaminované - 
jsou odváděny odděleně.  

Čisté vody ze střech jsou zaústěny přímo do vsakovacích objektů. 
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Dešťové vody z parkovacích stání a plochy autobazaru budou čištěny v koalescenčním 
odlučovači, kde budou v usazovacím prostoru odděleny nečistoty a na koalescenčním 
filtru bude zachyceno případné znečištění ropnými látkami. Odtok vyčištěných vod bude 
veden do vsakovacích objektů. 

Vsakovací objekty budou tvořeny plastovými retenčními bloky, obalenými geotextilií. 
Přístup pro čištění bude zajištěn revizními šachtami. Jednotlivé objekty jsou rozmístěny 
na vhodných místech pod parkovacími plochami.  

Z hlediska odvodu dešťových vod z oblasti nedojde ke zvýšení nároků na kanalizaci, 
neboť dešťové vody budou odvedeny venkovní dešťovou kanalizací do vsakovacích jam 
na pozemku stavebníka.  

 

Splaškové vody 
Jedná se o vody ze sociálního zařízení  (WC a umývárny), je využíváno stávající zařízení. 
Odvod odpadních vod je řešen přes vnitropodnikovou kanalizaci do kanalizace veřejné. 
(VaK Pardubice)  

Za účelem napojení nových objektů na městský kanalizační systém je navrženo 
prodloužení stávající betonové stoky DN 800, která se nachází pod budoucí komunikací 
poblíž místa stavby.  

Odhad současné produkce odpadních vod  
o 120 l/osoba/den * 10 osob + 65 l/osoba/den * 23 osob + 8 l/osoba/den * 50 osob 

= 3,095 m3/den/areál    

o Voda na úklid 0,5 m3/den/areál    

o Celkem produkce odpadní vody: 3,595 m3/den/areál    

Odhad produkce odpadních vod – odhad na maximální budoucí využití  
o 120 l/osoba/den * 14 osob + 65 l/osoba/den * 28 osob + 8 l/osoba/den * 100 

osob = 4,300 m3/den/areál    

o Voda na úklid 1,0 m3/den/areál    

o Celkem produkce odpadní vody: 5,300 m3/den/areál    

 Výpočet navýšení produkce odpadních vod   

o Navýšení produkce odpadní vody:      1,705 m3/den/areál 

Roční bilance:  
Celkem produkce odpadních vod - stávající:     863 m3/rok  

Celkem produkce odpadních vod vlivem provozu areálu - výhled:  1272 m3/rok  

Navýšení produkce odpadních vod:      409 m3/rok 
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3. Odpady  
Odpady vznikající při realizaci záměru 
Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sbírky, o odpadech a o změně některých 
dalších předpisů v platném znění a vyhláškou číslo 383/2001 Sbírky, o podrobnostech 
nakládaní s odpady v platném znění.  

Kategorizace odpadů v následujícím textu je provedena podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. 
ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů v aktualizovaném znění.   

Kvalifikace a případná kvantifikace odpadů provedená v tomto dokumentu vychází z 
rámcových úvah a míře podrobností daných aktuální znalostí jednotlivých kroků 
spojených s realizací. Detailní upřesnění bude k dispozici v rámci projektové 
dokumentace.  

Odpady z fáze výstavby 
Odpady, vznikající při realizaci lze v současné době stanovit pouze technickým odhadem 
na základě zastavovacího plánu a předpokládaného způsobu zakládání hlavního objektu.  

Při přípravě záměru se předpokládá vznik stavebních odpadů uvedených v následující 
tabulce.  

Číslo 
odpadu 

Název odpadu        Kat.  

08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky 

N 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03  Dřevěné obaly  O  
15 01 04 Kovové obaly  O  
15 01 06 Směsné obaly  O 
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 

látkami znečištěné 
N 

15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neurčených). Čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami  

 N 

15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné 
oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 

O 

17 01 01 Beton O 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
O 

17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty  O 
17 04 01  Měď, bronz, mosaz  O 
17 04 04  Zinek  O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 04   Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03  O 
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17 09 03*  Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních 
a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

N 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 
01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 

20 02 01  Biologicky rozložitelný odpad O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 
Při nakládání s odpady s nimi bude dále zacházeno podle jejich skutečných fyzikálně 
chemických vlastností a budou tříděny dle druhů a v zájmu jejich co nejvyššího využití 
pro recyklaci.  

V případě vzniku nebezpečných odpadů, budou tyto umístěny do zabezpečených nádob, 
či obalů odpovídajících povaze nebezpečné látky, tak aby bylo zamezeno úniku látek do 
okolního prostředí.  

Ostatní odpady budou vytříděné skladovány dle své povahy na místech jim určených 
zajištěných tak, aby byly chráněny před povětrnostními a jinými vlivy.  

Odpady po dobu výstavby zabezpečí na staveništi firma provádějící realizaci, tyto odpady 
budou následně předány oprávněné osobě k jejich využití nebo odstranění dle Zákona 
185/2001.    

Se zeminou vzniklou při terénních úpravách bude zacházeno v souladu se zákonem číslo 
185/201 Sb., o odpadech a v souladu s vyhláškou 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání 
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 
Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.  

 

Odpady z provozu  
V závodě nebudou produkovány žádné nestandardní odpady, které by si vyžadovaly 
zvýšenou pozornost. V rámci provozu lze očekávat produkci následujících odpadů:  

Číslo 
odpadu 

Název odpadu        Kat.  

07 02 13 Plastový odpad O 
08 01 11  Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo 

jiné nebezpečné látky 
N 

12 01 13 Odpady ze svařování O 
12 01 18* Kovový kal obsahující olej N 
12 01 20* Upotřebené brusné nástroje a materiály obsahující nebezpečné 

látky 
N 

13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje N 
13 01 11* Syntetické hydraulické oleje N 
13 01 13* Jiné hydraulické oleje N 
13 02 05* Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje N 
13 02 06* Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N 
13 02 07* Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací 

oleje 
N 

13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 
13 05 07* Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje N 
13 08 02* Jiné emulze N 
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14 06 03* Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 
14 06 05*  Kaly nebo jiné odpady obsahující ostatní rozpouštědla   N 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly  O 
15 01 06  Směsné obaly  O 
15 01 10*  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 

látkami znečištěné 
N 

 
15 01 11* 

Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu 
včetně prázdných tlakových nádob 

 
N 

15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neurčených). Čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami  

N 

15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a 
ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 

O 

16 01 03 Pneumatiky O 
16 01 07* Olejové filtry N 
16 01 10* Výbušné součásti (např. airbagy) N 
16 01 12 Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11 O 
16 01 13*  Brzdové kapaliny N 
16 01 14* Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky N 
16 01 15 Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14 O 
16 01 17 Železné kovy O 
16 01 18 Neželezné kovy O 
16 01 19 Plasty O 
16 01 20 Sklo O 
 
16 01 21* 

Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 
11, 16 01 13 a 16 01 14 

 
N 

16 02 14 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 O 
16 06 01*   Olověné akumulátory N 
16 06 02* Nikl-kadmiové baterie a akumulátory N 
16 06 03* Baterie obsahující rtuť N 
16 07 08* Odpady obsahující ropné látky N 
16 08 07* Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami N 
19 09 06 Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů O 
20 01 01 Papír a lepenka  O 
20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 
16 01 22 Součástky jinak blíže neurčené O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 03 Uliční smetky O/N 
20 03 07  Objemný odpad O 

 
Množství výše uvedených odpadů závisí na mnoha faktorech, celková množství 
odpovídají povaze servisovaných závad a v případě většiny odpadů bude maximálně ve 
stovkách kilogramů.  

Výčet opadů nemusí být úplný, mohou vznikat i další odpady spojené se servisem 
automobilů. Celková množství těchto odpadů však nebudou významná.  

Při nakládání s odpady v obou fázích s nimi bude dále zacházeno podle jejich skutečných 
fyzikálně chemických vlastností a budou tříděny dle druhů a v zájmu jejich co nejvyššího 
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využití pro recyklaci.  

V případě vzniku nebezpečných odpadů, budou tyto umístěny do zabezpečených nádob, 
či obalů odpovídajících povaze nebezpečné látky, tak aby bylo zamezeno úniku látek do 
okolního prostředí.  

Ostatní odpady budou vytříděné skladovány dle své povahy na místech jim určených 
zajištěných tak, aby byly chráněny před povětrnostními a jinými vlivy.  

Veškeré odpady budou předávány oprávněným osobám k využití nebo odstranění a 
doklady o oprávněnosti těchto osob budou archivovány po dobu danou předpisy.  

Komplexní přehled povinností původce odpadů jsou součástí zákona 185/2001 o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů v aktuálním znění.  

Odvoz a zneškodnění odpadu v době provozu je smluvně zajištěno odbornou firmou. 

 

Odpady po ukončení provozu 
Po ukončení provozu záměru v případě celkové sanace by se jednalo o obdobný odpad 
jako je uvedena při stavebních úpravách.  

O množstvích a druzích odpadů, které by v takovém případě vznikly, lze pouze 
spekulovat, proto nejsou dále specifikovány. Charakter stavby i provozu však 
nepředpokládá vznik nebezpečných odpadů či odpadů, jejichž odstranění by bylo 
problematické. 
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4. Hluk, vibrace, záření 
Zjištěný stav akustické situace ve vnějším prostoru (ať už na základě měření, výpočtů, či 
na základě obojího) se od 1. června 2006 posuzuje podle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., 
kterým se mění původní dotčené předpisy o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných 
venkovních prostorech staveb  
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku 
z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem 
základní hladiny akustického tlaku A a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného 
prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.  

a. Základní hladina hluku LAeq,T pro stanovení nejvyšší přípustné hladiny hluku ve 
venkovním prostoru je 50 dB.  

b. Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru 
staveb a v chráněném venkovním prostoru: 

Druh chráněného prostoru Korekce [dB] 

 1) 2) 3) 4) 

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových 
zdravotnických zařízení včetně lázní -5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových 
zdravotnických zařízení včetně lázní  0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a 
chráněný ostatní venkovní prostor  0 +5 +10 +20 

 

1. použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a 
dalších zdrojů hluku, s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o 
účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o žel. stanice zajišťující 
vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákl. vlaků, prohlídku vlaků a 
opravy vozů,  

2. použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou 
účelových komunikací, a drahách 

3. použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací v území, kde hluk z 
dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na 
ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách v 
ochranném pásmu dráhy. 

4. použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích 
a drahách, kde starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený 
dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných 
venkovních prostorech staveb (ChVPS) a v chráněném venkovním prostoru 
(ChVP) vznikl do 31.12.2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení 
nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření 
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vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace 
nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v ChVPS a v 
ChVP a pro krátkodobé objízdné trasy 

  korekce na denní dobu 
- denní období od 06.00 do 22.00 hod..................................................................0 dB 

- noční období od 22.00 do 06.00 hod. (kromě hluku ze železnice)................. -10 dB 

- noční období od 22.00 do 06.00 hod. (pro hluk ze železnice)......................... - 5 dB 

  korekce na povahu hluku 
- hluk vysoce impulsní.......................................................................................- 12 dB 

- hluk s tónovými složkami nebo informačním charakterem............................. - 5 dB 

 

Způsob výpočtu hygienického limitu LAeq,s pro hluk ze stavební činnosti pro dobu 
kratší než 14 hodin 
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti 

L Aeq,s  se stanoví ze vztahu: 

L Aeq,s = L Aeq,T  + 10 . lg [ (429+t1) / t1 ] , kde 

t1  je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v období 7.00 – 21.00 hod 

L Aeq,T  je hygienický limit akustického tlaku A 

 

Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb 
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A se stanoví pro hluk pronikající 
vzduchem zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu součtem základní hladiny 
akustického tlaku A LAeq,T jenž je 40 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného 
prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. Jde-li o hluk 
s tónovými složkami nebo má-li výrazně informační charakter, přičte se další korekce -5 
dB. Za hluk s tónovými složkami se považuje hudba nebo zpěv; za hluk s výrazně 
informačním charakterem se považuje řeč. Hlukem s tónovými složkami se rozumí hluk, 
v jehož kmitočtovém spektru je hladina akustického tlaku v třetinooktávovém pásmu, 
případně i ve dvou bezprostředně sousedících třetinooktávových pásmech, o více než 5 dB 
vyšší než hladiny akustického tlaku v obou sousedních třetinooktávových pásmech a 
v pásmu kmitočtu 10 Hz až 160 Hz je ekvivalentní hladina akustického tlaku v tomto 
třetinooktávovém pásmu Lteq/T vyšší  než hladina prahu slyšení stanovená pro toto 
kmitočtové pásmo podle tabulky v příloze č. 1 k tomuto nařízení.  

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku  
v chráněném vnitřním prostoru staveb 

Druh chráněného vnitřního prostoru  Doba pobytu Korekce v dB 

Nemocniční pokoje 
doba mezi 6.00 a 
22.00 hodinou  
22.00 a 6.00 hodinou 

0 
 
-15 

Operační sály po dobu používání 0 
Lékařské vyšetřovny, ordinace po dobu používání -5 
Obytné místnosti doba mezi 6.00 a 0+) 
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22.00 hodinou 
22.00 a 6.00 hodinou 

 
-10+) 

Hotelové pokoje 
doba mezi 6.00 a 
22.00 hodinou 
22.00 a 6.00 hodinou 

+10 
 
0 

Přednáškové síně, učebny a pobytové 
místnosti škol, jeslí, mateřských škol a 
školských zařízení 

 +5 

Koncertní síně, kulturní střediska  +10 
Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a
kulturních zařízení, kavárny, restaurace  

 +15 

Prodejny, sportovní haly  + 20 
 

Hluk v rámci realizace projektu  
Po dobu výstavby lze předpokládat v území zvýšenou hladinu akustického výkonu 
v souvislosti s provozem stavebních strojů při zemních a stavebních pracích a z dopravy, 
která bude zabezpečovat dovoz stavebních materiálů.  

Hladina hluku u stavebních strojů a zařízení se pohybuje v rozmezí 75 - 95 dB (A) ve 
vzdálenosti 1 m. Hluk nákladních vozidel je 70 – 85 dB ve vzdálenosti 1m. Hladina hluku 
se bude měnit v závislosti s nasazením stavebních mechanismů, jejich interakci, době a 
místě jejich působení.  

Veškeré stavební činnosti se předpokládají v denní době v rozsahu od 7 do max. 21 hodin. 
Rozsah stavby a navržený konstrukční systém objektů bude zajišťovat rychlou výstavbu 
s potřebou těžkých stavebních mechanismů zejména v době terenních úprav.  

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti. 
(pro chráněný venkovní prostor…) je:  

a. Pro dobu 14 hodin  

L Aeq,s = 50 dB  + 10 . lg [ (429+14) / 14 ]  = 65,0 dB  

b. Pro dobu osmi hodin (7:00 až 15:00)  

L Aeq,s = 50 dB  + 10 . lg [ (429+8) / 8 ]  = 67,4 dB  

c. Pro dobu čtyř hodin  

L Aeq,s = 50 dB  + 10 . lg [ (429+4) /4 ]  = 70,3 dB  

 

Míru hluku ze stavební činnosti na nejkratší vzdálenost - 65 m k nejbližším využívaným 
chráněným prostorám (viz. chráněný venkovní prostor a objekty dále v textu) je možné 
dle obecných postupů vypočíst z:  

L2 = L1 – 20 log (r2/r1) kde,  

L2 je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pásmu) ve vzdálenosti r2 (m) od 
zdroje,  

L1 je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pásmu) ve vzdálenosti r1 (m) od 
zdroje,  

Hladina hluku při použití jednoho stroje na staveništi ve vzdálenosti 65 m: 
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L(u objektů 59, 62, 54 z výstavby) = 95 dB(max. hlučnost strojů na staveništi) – 20 log (65/1) dB = 59 dB [A]  

Hladina hluku při souběhu dvou strojů na staveništi ve vzdálenosti 65m: 

L(z výstavby, dva stroje) = 10 log (105,9+105,9) = 62 dB (pro dva stavební stroje v souběhu, 
hladina akustického tlaku 1 m od zdroje 95 dB) 

Celková hladina hluku v denní době v průběhu výstavby bude dosahovat 59 dB v případě 
použití jednoho stavebního stroje. (Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického 
tlaku A pro hluk ze stavební činnosti po dobu trvání 14 hodin je 65 dB)  

Při souběhu dvou strojů, lze předpokládat nárůst hladiny akustického tlaku na 62 dB. 
Výpočet byl proveden za předpokladu, že by se oba stroje pohybovaly zároveň na okraji 
staveniště nejblíže k posuzovanému chráněnému prostoru ve stejný čas, tedy za nejméně 
příznivé situace.  

Za problematičtější lze z hlediska hlukové zátěže označit objekty určené pro obchod a 
služby na č.p. 557, 538 a 537, kdy zejména objekt 538 těsně souvisí s plochami 
dotčenými stavebními pracemi. I zde by však měly být limity dodrženy, případně 
překračovány jen po velmi krátkou dobu při pracích v těsném sousedství.  

Z hlediska rozsahu výstavby lze předpokládat pohyb jednoho těžkého stroje po omezenou 
dobu nepřesahující 8 hodin/den. Souběh je možný pouze za výjimečných situací 
spojených s dovozem materiálů pro výstavbu, či provozem rypadla a buldozeru během 
zemních prací, zde však lze předpokládat maximálně 4 hodinový souběh během dne. 
Celkově bude tato četnost vzhledem k rozsahu omezena jen na několik dní.   

Oblast je významně ovlivňována hlukem z dopravy, která je nejvýznamnějším 
přispěvatelem k hlukové zátěži. V dalším textu je četnost dopravy zejména na 
komunikaci II. třídy číslo 324 diskutována. Již v tomto bodě však lze konstatovat, že se 
jedná o nejvýznamnější zdroj emisí hluku v oblasti a případné stavební práce budou tvořit 
po většinu času jen pozaďový příspěvek k celkové zátěži.  

S ohledem na charakter stavby a její rozsah, lze předpokládat, že nebudou překračovány 
hygienické limity hluku z výstavby pro venkovní chráněný prostor, chráněné objekty 
vlivem výstavby záměru. V rámci výstavby je však nezbytné, aby v rámci povolení 
stavby byl vypracován časový harmonogram výstavby tak, aby zejména nákladní doprava 
spojená s výstavbou, výkopové a stavební práce za pomoci těžké techniky byly 
vyloučeny ve večerních hodinách a dnech klidu, či po dobu delší než určují hygienické 
limity.  

 

Hluk z provozu  

Použitá metoda výpočtu 

Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit program HLUK+, verze 
7.16, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i 
průmyslovými zdroji hluku v území. Tato verze má v sobě zabudovanou „Novelu 
metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy 2004 (Kozák J., Liberko M., Šulc - 
Zpravodaj MŽP ČR č.2/2005). Tato novela umožňuje výpočet hluku ze silniční dopravy s 
uvažováním výhledových emisních hlučností vozidlového parku a jeho obměny. 
Použitím novelizovaného postupu je možné získávat přesnější údaje o hodnotách LAeq 
silniční dopravy. Při výpočtech LAeq generované ve venkovním prostředí průmyslovými 
zdroji hluku se nejvíce používá postup uvedený v materiálu „Podklady pro navrhování a 
posuzování průmyslových staveb, díl 3 - stavební akustika (Meller M., Stěnička J., VÚPS 
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Praha, 1985). Z těchto principů vychází i postup výpočtu hluku průmyslových zdrojů 
použitý v programu HLUK+. Ten lze ve stručnosti popsat takto: 
1)  V programu se uvažuje jenom se složkou hluku šířeného vzduchem 

2)  Počítají se hodnoty akustického tlaku A 
3)  Deskriptorem pro vyjádření úrovní akustického tlaku A ve venkovním prostředí je 

ekvivalentní hladina akustického tlaku A. Tím je zabezpečena možnost souhrnného 
posuzování hluků dopravních a průmyslových zdrojů. 

4)  Řeší se úloha vyzařování průmyslového zdroje do venkovního prostředí 
5)  Všechny zdroje hluku nebo jejich části se nahrazují fiktivními nekoherentními zdroji hluku. 

Výpočet hluku těchto fiktivních zdrojů je založen na Beránkově vztahu, udávajícím pokles 
akustického tlaku se čtvercem vzdálenosti 

 

Nejbližší chráněné venkovní prostory, chráněné venkovní prostory staveb  
Dle Zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, v platném znění:  

„Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k 
rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních 
pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo 
bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní  a  
sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Chráněným vnitřním prostorem staveb se 
rozumí obytné a pobytové místnosti, s výjimkou místností ve stavbách pro individuální 
rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování.  Rekreace pro účely podle věty první 
zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva 
souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu 
v nich.“ 

Nejbližší chráněné objekty, chráněné venkovní prostory se od záměru nachází (měřeno 
vždy od nejbližší hranice areálu k chráněnému objektu): 

• 65 m východním směrem za silnicí druhé třídy č. 324, jedná se z hlediska územního 
plánu o BP – bydlení nízkopodlažní předměstské. Dále se východním a jihovýchodním 
směrem nachází další objekty, jedná se z hlediska územního plánu o BP – bydlení 
nízkopodlažní předměstské, BS – bydlení vícepodlažní sídlištní, BM Bydlení 
vícepodlažní městské.  

• Nejbližší chráněné objekty se jihozápadním směrem nachází v nejbližší vzdálenosti 
cca 100 m, z hlediska územního plánu se jedná o BS – Bydlení vícepodlažní sídlištní a 
BP – bydlení nízkopodlažní předměstské.  

 

Pro posouzení byly zvoleny následující body:  

Číslo Souřadnice 
na mapě  

Komentář 

1 504; 184 2 m od obytného objektu č.p. 25 
2 284; 144 Západní hranice  
3 224; 295 Severní hranice 
4 358; 258 Východní hranice 
5 356; 149 Jižní hranice 
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Hranice areálu, umístění jednotlivých sledovaných bodů je patrné z obrazových příloh dále 
v této kapitole.  
 

Stávající stav  

Stacionární zdroje v areálu  
Akustický výkon byl vypočten na základě níže uvedených podkladů ze vztahu:  

Lw = Lr - 10*lg(Q/4π) + 20*lg(r), kde Q je směrový činitel, a r je vzdálenost od zdroje 
v metrech  

Objekt servisu a prodejny Volkswagen je rozdělen do několika částí, dělení poskytl 
investor (viz. příloha):  

- Salón VW – prodej a výstava automobilů, úřední operace, bez významných zdrojů 
hluku, pro posouzení lze tuto část zanedbat.  

- Dílna VW – prováděny opravárenské práce 

V rámci provozu dílny mohou být využívána různá zařízení na elektrický pohon, 
stlačený vzduch, v dalším textu uvádím několik příkladů využívaných zařízení:  

• Zouvačky (pohon vzduchem) hladina akustického tlaku je uváděna do 75 dB (A) ve 
vzdálenosti 1m, akustický výkon Lw = 86 dB   

• Vyvažovačky kol – hladina akustického tlaku je 70 dB ve vzdálenosti 1m, 
akustický výkon Lw = 81 dB    

• Rázové utahováky – hladina akustického tlaku je 72 dB ve vzdálenosti 1m, 
akustický výkon Lw = 83 dB   

• Nůžkové zvedáky (elektricko-hydraulický pohon) – hladina Akustického tlaku je 
70 dB ve vzdálenosti 1m od zdroje, akustický výkon Lw = 81 dB  

• Ruční nářadí, závěsné elektrické kočky (pohon elektrický, případně vzduchem). 
Hladina hluku u takovýchto typů zařízení dosahuje 80 dB ve vzdálenosti 1m, 
akustický výkon pak je Lw = 91 dB.  

- Karosárna – prováděny opravárenské práce, akustický výkon vybavení karosárny 
dosahuje srovnatelných hodnot jako vybavení v dílně.  

- Lakovna – lakování a příprava k lakování, hladina akustického výkonu používaných 
zařízení dosahuje dle dodavatele technologie cca 81 dB, významná část prací probíhá 
v kabině, která vykazuje významný útlum hluku do okolí.  

- Sklad – manipulace s materiály, bez významnějšího zdroje hluku.  

- Mytí – čištění automobilů, hladina hluku je diskutována dále, hladina akustického 
výkonu zařízení je cca do 81 dB.  

- Kompresorová místnost - Kompresor Am 11 AIR – Master, šroubový kompresor 
(elektrický pohon) – hladina hluku 83 dB (A) ve vzdálenosti 1m od zdroje, akustický 
výkon Lw = 94 dB 

 

Stavební neprůzvučnost jednotlivých objektů  
Z hlediska neprůzvučnosti je třeba hodnotit stropy, stěny, dveře, případně další prvky.  
Jednotlivé hodnoty byly stanoveny na základě diskuze s projektantem stavby dle 
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specifikací výrobců stavebních materiálů. Stavební konstrukce stávajícího servisu 
Volkswagen i budoucího servisu Audi je velmi podobná.   

Svislé nosné konstrukce - nosná konstrukce halové servisní části je stěnová, vyzděná 
z cihel systému Porotherm. 

Obvodový stěnový plášť - obvodové cihelné zdivo Porotherm tl.300 mm je zatepleno 
izolací tl. 100 mm a je obloženo hliníkovým vlnitým plechem s horizontálním členěním. 

Vodorovné nosné konstrukce - stropní konstrukce servisní haly je ocelová 
s železobetonovou deskou na trapézovém plechu. 

Zastřešení - střešní plášť halové servisní části tvoří systém střešních panelů Kingspan. 
Střešní panely jsou podporovány ocelovými vaznicemi. Prosvětlení montážních pracovišť 
v hale je umožněno střešními prosvětlovacími panely ze sklolaminátu jako součástí 
střešního systému. 

Okna v servisní části jsou plastová s izolačním dvojsklem. Okna jsou zčásti pevná a zčásti 
sklápěcí. 

Dveře  - vstupní dveře vstupního zádveří do příjmu servisu jsou prosklené bezpečnostním 
sklem, kovové, automaticky posuvné.  

Vrata - vrata jsou sekční, prosklená v celé ploše.  

 

Celková stavební vzduchová neprůzvučnost stěn a stropní konstrukce  R´w = 41 dB. 

 

Hladina hluku ve vnitřním prostoru  
Ekvivalentní hladina akustického tlaku ve vnitřním prostoru servisu je závislá na 
používaném vybavení i pracovních operacích. Na základě provedeného orientačního 
měření a srovnání s obdobnými provozy lze předpokládat, že ekvivalentní hladina 
akustického tlaku po dobu 8 hodin - L1,8h bude v prostorách dílny a karosárny 75,0 dB, 
v prostorách lakovny 70 dB.  L1,8 v kompresorové místnosti byla vypočtena na úrovni 86 
dB.  

 

Hladina hluku těsně za vyzařujícími plochami – hluk šířený do venkovního prostoru  
L2 = L1 – R´s – 6 dB  

Hluk vyzařovaný konstrukcí z dílny a karosárny  
L2 = L1 – R´s – 6 dB = 75 – 41 – 6 = 28 dB (Plošný P5, P6, P15, P16)  

Hluk vyzařovaný konstrukcí z lakovny a mytí   
L2 = L1 – R´s – 6 dB = 70 – 41 – 6 = 23 dB (Plošný P7, P8, P9, P10, P11, P12) 

Hluk vyzařovaný konstrukcí z kompresorové místnosti  
L2 = L1 – R´s – 6 dB = 86 – 41 – 6 = 39 dB (Plošný P13, P14) 

 

Bodové zdroje hluku v rámci provozu areálu – stávající stav 

Objekt servisu a autosalónu Volkswagen  
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Ventilace autosalónu – jedná se o ventilační jednotky umístěné na střešní konstrukci.    

Lw,ventilace = 64 dB (Zdroj P1, P2, P3, P4) 

Vyústění ventilace kompresorové místnosti s ventilátorem – jedná se o ventilátor 
umístěný ve střešní konstrukci.    

Lw,ventilace = L1 – R - 6 = 86 – 5 - 6 = 75 dB (Zdroj P17) 

Vyústění ventilace přípravného pracoviště lakovny – jedná se o ventilaci vyústěnou ve 
střešní konstrukci.    

Lw,ventilace = 81 dB (Zdroj P19) 

Vyústění ventilace pracoviště lakovny – jedná se o ventilaci vyústěnou ve střešní 
konstrukci.    

Lw,ventilace = 85 dB (Zdroj P18) 

 

Objekt prodeje Audi  
Salón Audi – prodej a výstava automobilů, úřední operace, bez významných zdrojů hluku, 
pro posouzení lze tuto část zanedbat.  

Ventilace autosalónu audi – jedná se o ventilační jednotky umístěné na střešní 
konstrukci.    

Lw,ventilace = 64 dB (Zdroj P20, P21) 

 

Hluk z dopravy – stávající stav  

Intenzita dopravy na přilehlých komunikacích  

Komunikace Jízdní pruhy Povrch vozovky 

II/324 (západně od servisu) 2 Živičná těžká 

* rychlost jízdy v obci je omezena na 50 km/hod, sklon nepřesahuje 1%.  

Intenzity dopravy byly získány ze sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2005. 
(www.rsd.cz)  

Č. silnice Sčítací úsek T O M S 

324 5-2049 947 6302 39 7288 

Legenda 

T - celoroční průměrná intenzita těžkých vozidel [počet vozidel / 24 hod] 

O - celoroční průměrná intenzita osobních vozidel [počet vozidel / 24 hod] 

M - celoroční průměrná intenzita motocyklů [počet vozidel / 24 hod] 

S celoroční průměrná intenzita všech vozidel [počet vozidel / 24 hod] 

 

Předpokládaný nárůst dopravního výkonu mezi roky 2008 a 2005 (různé zdroje 
z internetu)  
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Nákladní vozidla  1,05 

Osobní vozidla  1,06 

Motocykly  0,97 

 

Vypočtené intenzity dopravy 2008 

Č. silnice Sčítací úsek T O M S 

324 5-2049 995 6680 38 7713 

 Vstupní data pro četnost dopravy: 

K3 - II/324 Pohyby/den Kryt vozovky 
Těžká vozidla 995 Af 
Osobní vozidla 6718 Sklon ° 
Celkem 7713 < 1 

 

Doprava v areálu – před realizací 
Hluk z dopravy je spojený s pohybem mimo areál - příjezdem a odjezdem zaměstnanců, 
zákazníků, zásobování, případnými testovacími jízdami. Pohyby v rámci areálu jsou 
spojené zejména s odbavením servisovaných aut – předání do opravy, nájezd do servisu, 
odjezd ze servisu, předání klientovi.  

V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny četnosti dopravy spojené s provozem záměru.  
Umístění komunikací je patrné z přílohové části. Celkové četnosti dopravy jsou uváděny 
na horních mezích, které nebývají dosahovány, jsou však z hlediska investora 
předpokládány jako maximální možný stav při stávajících kapacitách.  

K1 - Parkoviště  Pohyby/den Kryt vozovky 
Těžká vozidla 0 Af 
Osobní vozidla 84 Sklon ° 
Celkem 84 < 1 
   
K2 - Parkoviště  Pohyby/den Kryt vozovky 
Těžká vozidla 0 Af 
Osobní vozidla 20 Sklon ° 
Celkem 20 <1 
   
K4 -  Parkoviště Pohyby/den Kryt vozovky 
Těžká vozidla 0 Af 
Osobní vozidla 26 Sklon ° 
Celkem 26 < 1 
   
K5 - Příjezdová komunikace Pohyby/den Kryt vozovky 
Těžká vozidla 2,6 Af 
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Osobní vozidla 170 Sklon ° 
Celkem 172,6 < 1 
   
K6 - Parkoviště  Pohyby/den Kryt vozovky 
Těžká vozidla 0 Af 
Osobní vozidla 130 Sklon ° 
Celkem 130 < 1 
   
K7 - Komunikace před VW Pohyby/den Kryt vozovky 
Těžká vozidla 2,6 Af 
Osobní vozidla 60 Sklon ° 
Celkem 62,6 < 1 
   
K8 - Komunikace za VW Pohyby/den Kryt vozovky 
Těžká vozidla 0 Af 
Osobní vozidla 110 Sklon ° 
Celkem 110 1 

Legenda k tabulkám: 
Pohyby /den – počet pohybů je vyjádřen za provozní dobu  

Kryt vozovky Af – Litý hrubozrnný asfalt frakcí 1-4, 4-8 

Sklon % - vyjadřuje sklon vozovky, či parkoviště v °  

 

Stav po realizaci  

Stacionární zdroje v areálu - výhled 

Autoservis Audi  

Mechanická dílna Audi, elektrodílna, pneuservis – V rámci provozu dílny mohou 
být využívána různá zařízení na elektrický pohon, stlačený vzduch, z hlediska zdrojů 
hluku se bude jednat o podobná zařízení jako u Autoservisu Volkswagen uvedených 
v předchozím textu.  

- Sklad – manipulace s materiály, bez významnějšího zdroje hluku.  

- Kompresorová místnost – Kompresor dle projektanta lze předpokládat kompresor 
(elektrický pohon) – hladina hluku 83 dB (A) ve vzdálenosti 1m od zdroje, akustický 
výkon Lw = 94 dB, zařízení je umístěno uprostřed servisu.  

 

Stavební neprůzvučnost autoservisu  
Z hlediska neprůzvučnosti je třeba hodnotit stropy, stěny, dveře, případně další prvky.  
Jednotlivé hodnoty byly stanoveny na základě diskuze s projektantem stavby dle 
specifikací výrobců stavebních materiálů. Stavební konstrukce stávajícího servisu 
Volkswagen i budoucího servisu Audi je velmi podobná.   

Celková stavební vzduchová neprůzvučnost stěn a stropní konstrukce  R´w = 41 dB. 
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Hladina hluku ve vnitřním prostoru  
Ekvivalentní hladina akustického tlaku ve vnitřním prostoru servisu je závislá na 
používaném vybavení i pracovních operacích. Na základě provedeného orientačního 
měření a srovnání s obdobnými provozy lze předpokládat, že ekvivalentní hladina 
akustického tlaku po dobu 8 hodin - L1,8h bude v prostorách dílny 75,0 dB, L1,8 
v kompresorové místnosti bude srovnatelná opět s kompresorem ve stávajícím servisu VW, 
tedy cca 86 dB.  

 

Hladina hluku těsně za vyzařujícími plochami – hluk šířený do venkovního prostoru  
L2 = L1 – R´s – 6 dB  

Hluk vyzařovaný konstrukcí z dílny pneuservisu a elektrodílny 
L2 = L1 – R´s – 6 dB = 75 – 41 – 6 = 28 dB (Plošný P22, P23, P24)  

Hluk vyzařovaný konstrukcí z kompresorové místnosti  
L2 = L1 – R´s – 6 dB = 86 – 41 – 6 = 39 dB (Plošný P25) 

 

Bodové zdroje hluku v rámci provozu areálu – stávající stav 

Objekt servisu Audi  
Vyústění ventilace kompresorové místnosti se střešním ventilátorem – jedná se o 
ventilátor umístěný ve střešní konstrukci.    

Lw,ventilace = L1 – R - 6 = 86 – 5 - 6 = 75 dB (Zdroj P26) 

Vyústění ventilace pneuservisu místnosti se střešním ventilátorem – jedná se o 
ventilátor umístěný ve střešní konstrukci.    

Lw,ventilace = 64 dB (Zdroj P27) 

 

Objekt prodeje Škoda 
Salón Škoda – prodej a výstava automobilů, úřední operace, bez významných zdrojů 
hluku, pro posouzení lze tuto část zanedbat.  

Ventilace autosalónu Škoda – jedná se o ventilační jednotky umístěné na střešní 
konstrukci.    

Lw,ventilace = 64 dB (Zdroj P28, P29) 
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Hluk z dopravy – výhled  

Intenzita dopravy na přilehlých komunikacích  

Vypočtené intenzity dopravy 2009 se započtením nárůstu dopravy vlivem provozu 
záměru  

 K3 - II/324 Pohyby/den Kryt vozovky 
Těžká vozidla 6860 Af 
Osobní vozidla 998 Sklon ° 
Celkem 7858 < 1 

Hluk z dopravy v areálu – po realizaci záměru s maximální využitou kapacitou  
Hluk z dopravy je spojený s pohybem mimo areál - příjezdem a odjezdem zaměstnanců, 
zákazníků, zásobování, případnými testovacími jízdami. Pohyby v rámci areálu jsou 
spojené zejména s odbavením servisovaných aut – předání do opravy, nájezd do servisu, 
odjezd ze servisu, předání klientovi.  

V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny četnosti dopravy spojené s provozem záměru.  
Umístění komunikací je patrné z přílohové části. Celkové četnosti dopravy jsou uváděny 
na horních mezích, které nebývají dosahovány, jsou však z hlediska investora 
předpokládány jako maximální možný výhledový stav.  

K1 - Nová páteřní komunikace I Pohyby/den Kryt vozovky 
Těžká vozidla 6 Af 
Osobní vozidla 322 Sklon ° 
Celkem 328 < 1 
   
K2 - Nová páteřní komunikace II Pohyby/den Kryt vozovky 
Těžká vozidla 2,4 Af 
Osobní vozidla 60 Sklon ° 
Celkem 62,4 <1 
   
K3 - Parkoviště u Audi I  Pohyby/den Kryt vozovky 
Těžká vozidla 0 Af 
Osobní vozidla 30 Sklon ° 
Celkem 30 < 1 
   
K4 -  Parkoviště u Audi II  Pohyby/den Kryt vozovky 
Těžká vozidla 0 Af 
Osobní vozidla 30 Sklon ° 
Celkem 30 < 1 
   
K5 - Parkoviště u Škody Pohyby/den Kryt vozovky 
Těžká vozidla 0 Af 
Osobní vozidla 16 Sklon ° 
Celkem 16 < 1 
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K6 - Parkoviště u Škody II Pohyby/den Kryt vozovky 
Těžká vozidla 0 Af 
Osobní vozidla 4 Sklon ° 
Celkem 4 < 1 
   
K7 - Parkoviště u Škody III Pohyby/den Kryt vozovky 
Těžká vozidla 0 Af 
Osobní vozidla 10 Sklon ° 
Celkem 10 < 1 
   
K8 - Parkoviště za Škodou  Pohyby/den Kryt vozovky 
Těžká vozidla 0 Af 
Osobní vozidla 30 Sklon ° 
Celkem 30 < 1 
   
K9 - Parkoviště mezi bazarem a Škodou  Pohyby/den Kryt vozovky 
Těžká vozidla 0 Af 
Osobní vozidla 26 Sklon ° 
Celkem 26 < 1 
   
K10 - Parkoviště mezi bazarem a Škodou  II Pohyby/den Kryt vozovky 
Těžká vozidla 0 Af 
Osobní vozidla 20 Sklon ° 
Celkem 20 < 1 
   
K11 -Parkovište před VW Pohyby/den Kryt vozovky 
Těžká vozidla 0 Af 
Osobní vozidla 26 Sklon ° 
Celkem 26 < 1 
   
K12 - Parkovište západně od VW Pohyby/den Kryt vozovky 
Těžká vozidla 0 Af 
Osobní vozidla 20 Sklon ° 
Celkem 20 < 1 
   
K13 - Parkoviště za VW Pohyby/den Kryt vozovky 
Těžká vozidla 0 Af 
Osobní vozidla 130 Sklon ° 
Celkem 130 < 1 
   
K16 - Autobazar západní část Pohyby/den Kryt vozovky 
Těžká vozidla 0 Af 
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Osobní vozidla 10 Sklon ° 
Celkem 10 < 1 
   
K17 - Autobazar Východní část  Pohyby/den Kryt vozovky 
Těžká vozidla 0 Af 
Osobní vozidla 10 Sklon ° 
Celkem 10 < 1 
   
K18 - Komunikace před VW Pohyby/den Kryt vozovky 
Těžká vozidla 2,6 Af 
Osobní vozidla 60 Sklon ° 
Celkem 62,6 < 1 
   
K19 - Komunikace za VW Pohyby/den Kryt vozovky 
Těžká vozidla 0 Af 
Osobní vozidla 110 Sklon ° 
Celkem 110 < 1 
   
K20 - Komunikace západně od VW  Pohyby/den Kryt vozovky 
Těžká vozidla 0 Af 
Osobní vozidla 20 Sklon ° 
Celkem 20 < 1 
   
K21 - Komunikace ke Škodě Pohyby/den Kryt vozovky 
Těžká vozidla 1 Af 
Osobní vozidla 106 Sklon ° 
Celkem 107 < 1 
   
K22 - Komunikace za Audi  Pohyby/den Kryt vozovky 
Těžká vozidla 0 Af 
Osobní vozidla 60 Sklon ° 
Celkem 60 < 1 
   
K23 - Komunikace před Audi  Pohyby/den Kryt vozovky 
Těžká vozidla 0 Af 
Osobní vozidla 4 Sklon ° 
Celkem 4 < 1 

Legenda k tabulkám: 
Pohyby /den – počet pohybů je vyjádřen za provozní dobu  

Kryt vozovky Af – Litý hrubozrnný asfalt frakcí 1-4, 4-8 

Sklon ° - vyjadřuje sklon vozovky, či parkoviště v °  
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Průmyslové zdroje v rámci areálu – přehled 

P R Ù M Y S L O V É         Z D R O J E 
 Zdroj   Obj       [x ; y]       vý�ka   Q    L2    Plocha   Lw    RMin  
                                  [m]        [dB]    [m2]   [dB]    [m]  
  P  1  1    347.1;  194.7     5.0  1.0   64.0   1.000   64.0  0.28  
  P  2  1    348.5;  192.9     5.0  1.0   64.0   1.000   64.0  0.28  
  P  3  1    328.6;  218.3     5.0  1.0   64.0   1.000   64.0  0.28  
  P  4  1    327.5;  219.8     5.0  1.0   64.0   1.000   64.0  0.28  
  P  5  3    332.3;  167.8     3.0  1.0   28.0 150.000   49.8  0.28  
  P  6  1    320.1;  182.5     7.5  2.0   28.0 150.000   49.8  0.40  
  P  7  1    280.3;  177.3     3.0  1.0   23.0  85.000   42.3  0.28  
  P  8  1    285.6;  189.1     3.0  1.0   23.0 150.000   44.8  0.28  
  P  9  1    288.9;  184.6     7.5  2.0   23.0 150.000   44.8  0.40  
  P 10  1    304.7;  153.5     3.0  1.0   23.0  85.000   42.3  0.28  
  P 11  1    298.3;  154.3     3.0  1.0   23.0  85.000   42.3  0.28  
  P 12  1    301.7;  158.3     7.5  2.0   23.0 100.000   43.0  0.40  
  P 13  1    310.9;  158.4     3.0  1.0   39.0  20.000   52.0  0.28  
  P 14  1    306.9;  163.2     7.5  2.0   39.0  20.000   52.0  0.40  
  P 15  1    288.2;  167.1     3.0  1.0   28.0 100.000   48.0  0.28  
  P 16  1    296.5;  174.2     7.5  2.0   28.0 150.000   49.8  0.40  
  P 17  1    306.5;  164.6     7.5  2.0   75.0   1.000   75.0  0.40  
  P 18  1    293.4;  188.6     7.5  2.0   85.0   1.000   85.0  0.40  
  P 19  1    284.8;  182.7     7.5  2.0   81.0   1.000   81.0  0.40  
  P 20  4    296.1;  254.7     7.5  2.0   64.0   1.000   64.0  0.40  
  P 21  4    289.6;  265.1     7.5  2.0   64.0   1.000   64.0  0.40  
  P 22  5    253.9;  267.4     3.0  1.0   28.0 150.000   49.8  0.28  
  P 23  5    255.4;  245.9     3.0  1.0   28.0 150.000   49.8  0.28  
  P 24  5    263.7;  253.8     7.5  2.0   28.0 150.000   49.8  0.40  
  P 25  5    269.1;  246.4     7.5  2.0   39.0  16.000   51.0  0.40  
  P 26  5    269.1;  245.9     7.5  2.0   75.0   1.000   75.0  0.40  
  P 27  5    262.2;  241.9     7.5  2.0   64.0   1.000   64.0  0.40  
  P 28  6    374.8;  232.0     7.5  2.0   64.0   1.000   64.0  0.40  
  P 29  6    383.2;  220.2     7.5  2.0   64.0   1.000   64.0  0.40  
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Limity hluku vztažené na posuzovaný areál  

Referenční bod 1. – obytný objekt  
Z dikce Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. vyplývají následující limity nejvýše přípustných 
hodnot hladiny hluku u chráněných objektů, prostorů způsobených provozem zdrojů 
hluku uvnitř areálu: 

06.00 – 22.00 hod.:  50 dB  - areál je v provozu jen během dne  

Referenční body 2, 3, 4, 5 
Jedná se o body na hranicích areálu, které slouží pro srovnání s územním plánem:  

„Územní plán vymezuje území areálu jako „OVp a OVakp“, dle územního plánu se jedná 
o:  „Občanskou vybavenost vyšší  – plochy občanské vybavenosti  vyšší, jsou územím 
využitým pro občanskou vybavenost městského, regionálního, příp. nadregionálního 
významu.  

Zástavba sloužící vyšší občanské vybavenosti je tvořena buď monofunkčními objekty či  
areály, nebo objekty či areály víceúčelovými. 

 Přípustné využití hlavní: 

stavby a zařízení pro obchod do 4000 m2 prodejní plochy, služby, veřejné stravování, 
ubytování - kód OVp 

stavby a zařízení pro veřejnou správu, administrativu, peněžnictví - kód OVa 

stavby a zařízení pro kulturu, výstavnictví, společenské aktivity - kód OVk“ 

Plochy bezprostředně sousedící s areálem jsou územním plánem vymezeny jako:  

- OVp – definice viz. výše, (směr jižní, západní)  

- VS – Výrobní služby, (směr severní)   

Na základě umístění v rámci územního plánu, je záměr hodnocen i k hranicím areálu, tak 
aby bylo možno posoudit, tam kde je to možné, zda záměr nebude případně omezovat 
podnikání jiných subjektů. Referenční hladina pro hodnocení byla 50 dB (A)   

Konečné stanovení nejvyšších přípustných limitů hluku je v pravomoci místně příslušného 
orgánu ochrany veřejného zdraví. 
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Vypočtená data programem Hluk+ a srovnání s limity  

Provoz areálu před realizací změn – zahrnuty jen zdroje hluku v rámci areálu  
Posuzovaný záměr bude v provozu během denní doby v rozmezí od 6:00 do 19:00.  

Výpočet LAeq8h (dB) ve výpočtových bodech – stávající stav   
Identifikace referenčního bodu LAeq (dB) 
Číslo Souřadnice Doprava  

(areálová) 
Průmysl Celkem 

1 504,1; 184,3 34,3 28,1 35,3 
2 284,8; 143,9 45,4 38,2 46,1 
3 224,3; 295,1 33,5 32,4 36,0 
4 358,1; 257,7 43,8 34,4 44,3 
5 355,9; 149,3 48,9 34,7 49,0 

 
Srovnaní s limitem LAeq8h (dB) = 50 dB (A) 

Zpracovaný model signalizuje možné překročení stanovené hladiny hluku v bodě 5, který 
se nachází na jižní hranici areálu v těsné blízkosti od prodejních budov ve vlastnictví 
jiných subjektů. V případě, že by nedocházelo k odrazu od objektů jiných subjektů, 
poklesla by LAeq8h na 46,9 dB v bodě 5. Dalším významným faktorem je, že největší zdroj 
hluku pro bod 5 - parkoviště K4  je využíváno nerovnoměrně s vysokou zátěží zejména ve 
východní části, která je od hranice areálu vzdálenější. Celkově lze předpokládat, že hladina 
LAeq8h (dB) pod 50dB vlivem provozu záměru bude i v tomto bodě dodržena.  

Provoz areálu před realizací změn – zahrnuty zdroje hluku v rámci areálu a silnice 
II/324  
Posuzovaný záměr bude v provozu během denní doby v rozmezí od 6:00 do 19:00.  

Výpočet LAeq16h (dB) ve výpočtových bodech – stávající stav s II/324 
Identifikace referenčního bodu LAeq (dB) 
Číslo Souřadnice Doprava  

(celková) 
Průmysl Celkem 

1 504,1; 184,3 65,2 28,1 65,2 
2 284,8; 143,9 48,2 38,2 48,6 
3 224,3; 295,1 43,4 32,4 43,8 
4 358,1; 257,7 50,6 34,4 50,7 
5 355,9; 149,3 51,8 34,7 51,9 

Poznámka: Z dikce Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. vyplývají následující limity nejvýše 
přípustných hodnot hladiny hluku u chráněných objektů způsobených provozem na 
pozemních komunikacích:  

06:00– 22.00 hod.:  70 dB * 

22:00– 06.00 hod.:  60 dB * 

* Jedná se o hlavní tahy v rámci Hradecko-Pardubické aglomerace, které vznikly před  
datem 31.12.2000.  

Komentář – doprava na komunikaci II/324 je převládajícím zdrojem hluku v okolí, provoz 
areálu je v takovémto provozu do velké vzdálenosti od komunikace v podstatě 
nezaznamenatelný.  
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Provoz areálu po realizaci záměru – zahrnuty jen zdroje hluku v rámci areálu  
Posuzovaný záměr bude v provozu během denní doby v rozmezí od 6:00 do 19:00.  

Výpočet LAeq8h (dB) ve výpočtových bodech – stav po realizaci záměru    
Identifikace referenčního bodu LAeq (dB) 
Číslo Souřadnice Doprava  

(areálová) 
Průmysl Celkem 

1 504,1; 184,3 35,8 27,9 36,5 
2 284,8; 143,9 45,4 38,2 46,1 
3 224,3; 295,1 41,7 31,1 42,1 
4 358,1; 257,7 45,0 34,9 45,4 
5 355,9; 149,3 49,2 34,8 49,3 

Srovnaní s limitem LAeq8h (dB) = 50 dB (A) 

Zpracovaný model signalizuje možné překročení stanovené hladiny hluku v bodě 5, který 
se nachází na jižní hranici areálu v těsné blízkosti od prodejních budov ve vlastnictví 
jiných subjektů. V případě, že by nedocházelo k odrazu od objektů jiných subjektů, 
poklesla by LAeq8h na 47,4 dB v bodě 5. Dalším významným faktorem je, že největší zdroj 
hluku pro bod 5 - parkoviště K4  je využíváno nerovnoměrně s vysokou zátěží zejména ve 
východní části, která je od hranice areálu vzdálenější. Celkově lze předpokládat, že hladina 
LAeq8h (dB) pod 50 dB bude i v tomto bodě dodržena i po realizaci záměru.  

Provoz areálu po realizací změn – zahrnuty zdroje hluku v rámci areálu a silnice 
II/324  
Posuzovaný záměr bude v provozu během denní doby v rozmezí od 6:00 do 19:00.  

Výpočet LAeq16h (dB) ve výpočtových bodech – výhledový stav s II/324 
Identifikace referenčního bodu LAeq (dB) 
Číslo Souřadnice Doprava  

(celková) 
Průmysl Celkem 

1 504,1; 184,3 65,1 27,9 65,1 
2 284,8; 143,9 48,0 38,2 48,5 
3 224,3; 295,1 45,2 31,1 45,4 
4 358,1; 257,7 49,0 34,9 49,2 
5 355,9; 149,3 52,3 34,8 52,4 

 
Poznámka: Z dikce Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. vyplývají následující limity nejvýše 
přípustných hodnot hladiny hluku u chráněných objektů způsobených provozem na 
pozemních komunikacích:  

06:00– 22.00 hod.:  70 dB * 

22:00– 06.00 hod.:  60 dB * 

* Jedná se o hlavní tahy v rámci Hradecko-Pardubické aglomerace, které vznikly před 
rokem datem 31.12.2000.  

Komentář – doprava na komunikaci II/324 je převládajícím zdrojem hluku v okolí, provoz 
areálu je v takovémto provozu je do velké vzdálenosti od komunikace v podstatě 
nezaznamenatelný i po realizaci změn v areálu. Poznámka: Změna o -0,1 dB v bodě 1 
oproti stávajícímu stavu je způsobena nutností přepracováni modelu pro výhledový stav 
včetně přeložení komunikací. Jedná se o chybu způsobenou výpočtem. 



Farm Projekt  

EEIIAA  ––  Prodejna automobilů Škoda a servis Audi Strana 49/81  Strana 49/81 

Zobrazení izofon z areálu - stávající stav bez provozu na komunikaci II/324  LAeq8h [dB] 
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Zobrazení izofon z areálu - stávající stav s provozem na komunikaci II/324  LAeq16h [dB] 
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Zobrazení izofon z areálu – po realizaci bez provozu na komunikaci II/324  LAeq8h [dB] 
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Zobrazení izofon z areálu – po realizaci s provozem na komunikaci II/324  LAeq16h [dB] 
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Komentář k obrázkům výše 
Nová páteřní komunikace je v severozápadní části na hranicích areálu. Lze předpokládat, 
že v budoucnosti bude základní podmínkou pro využití celého prostoru za areálem 
autoprodeje a bude dále prodloužena. Výstavba jednotlivých objektů i jiných investorů 
bude nezbytně tomuto faktu přizpůsobena.  V budoucnu lze předpokládat tedy významné 
navýšení dopravy na této komunikaci.  

 

Vibrace 
Vibrace může představovat průjezd dopravních prostředků zásobujících stavbu. Dále je 
možno počítat se vznikem vibrací u některých stavebních prací, jako jsou potřebné zemní 
práce. Výskyt bude převážně krátkodobý, omezí se pouze na denní pracovní dobu a 
přenos do nejbližší obytné zástavby se s ohledem na vzdálenost výstavby od případných 
zdrojů vibrací nepředpokládá. 

Vibrace během provozu budou zejména působeny dopravou. Charakter vibrací je dán 
mnoha faktory, jako je váha samotného vozidla, kvalita jeho odpružení, rychlost a 
zrychlení, kvalita povrchu a druh konstrukce vozovky.  Intenzita provozu ze záměru v 
žádném případě nedosáhne hodnot, které by mohly mít nepříznivý vliv na životní 
prostředí a zdraví obyvatel nejbližších obytných objektů.  

Vlastní používání některých pracovních ručních strojů bude přenášet vibrace na horní 
končetiny. V rámci těchto pracovních operací lze používat speciální rukavice 
s antivibračními vložkami. Tyto operace jsou v rámci provozu záměru omezeny na 
několik minut během pracovní směny.     

Záření radioaktivní a elektromagnetické 
Nelze předpokládat žádného významného zdroje radioaktivního nebo 
elektromagnetického záření, pouze v průběhu výstavby případně během servisu je možno 
očekávat krátkodobé používání svářecích zařízení. Ultrafialové záření se bude vyskytovat 
pouze krátkodobě při svařování obloukem či plamenem a přitom budou využívány běžné 
osobní ochranné pomůcky. Při výstavbě nebudou použity materiály u nichž by se účinky 
radioaktivního záření daly očekávat. 

5. Doplňující údaje 
Možnosti vzniku havárií 

Technické řešení stavby zabezpečuje základní prvky ochrany povrchových a podzemních 
vod.  
Možnost vzniku havarijních stavů výrazně snižuje dodržování regulativ spojených 
s pracovními předpisy, kázní. Pro manipulaci s látkami ve výrobním procesu, nakládáním 
s nebezpečnými odpady jsou zpracovány provozní řády a plány pro případ havárie.  
Riziko havárie nelze vyloučit ani při provozu dopravních prostředků, kde hrozí únik 
ropných látek.  
Riziko rozsáhlejšího poškození složek životního prostředí či ohrožení zdraví obyvatelstva 
přichází v úvahu v případě mimořádné události.  V případě uvedených havarijních situací 
menšího rozsahu je míra rizika přijatelná, neboť existuje možnost účinného sanačního 
zásahu.  
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ V DOTCENÉM ÚZEMÍ  

I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 

dotčeného území 

Areál firmy Autosalon Louda, spol. s r.o. v Pardubicích leží na severním okraji Pardubic 
při komunikaci druhé třídy číslo 324, která je využívána jako jedna z výpadových cest 
směrem na Hradec Králové, či opačně do centra Pardubic.  

Západně od záměru jsou umístěny rozsáhlejší plochy nákupní zóny Pardubic. Jižně a 
jihozápadně pak navazuje městská čtvrť Polabiny. Severně od záměru je umístěná 
průmyslová zóna „Fáblovka“.  

Dotčené území se nenachází v území, které by bylo chráněno ve smyslu zákona 114/92 
Sb. o ochraně přírody a krajiny.  

Prvky ÚSES jsou dostatečně vzdáleny a nebudou realizací záměru dotčeny.  

Zájmové území posuzované výstavby se nenachází na území ani v ochranném pásmu 
Národní přírodní památky, Národní přírodní rezervace, Přírodní památky, Přírodní 
rezervace, Chráněné krajinné oblasti, Národního parku.   

Zájmové území posuzované rekonstrukce není v přímém kontaktu ani v územní kolizi 
s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., 
která je zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle § 45a ve smyslu příloh NV č. 
132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona.   

Území historického, kulturního nebo archeologického významu se v dotčeném území 
nevyskytují, nejsou zde registrována žádná archeologická naleziště.  

Posuzovaný záměr je mimo ochranné pásmo lesa.  

V předmětné lokalitě se nenacházejí zdroje podzemních vod, záměr není umístěn 
v ochranných pásmech vodních zdrojů a ani v blízkém okolí se nevyskytují zdroje 
minerálních stolních a léčivých vod. Lokalita není součástí CHOPAV a ani jiného území 
chráněného ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o vodách. 
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II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v 

dotčeném území  

1. Ovzduší a klima 
Klimatické faktory 
V ČR se vyskytují tři klimatické oblasti: teplá, mírně teplá a chladná. Danou oblast 
můžeme podle klasifikace E.Quitta zařadit do teplé oblasti T2, charakteristické pro tuto 
oblast je dlouhé, teplé a suché léto s krátkým přechodným obdobím s teplým až mírně 
teplým jarem a podzimem. Zima je pak krátká mírně teplá suchá až velmi suchá s velmi 
krátkou dobou sněhové pokrývky.  

Klimatické ukazatele oblasti T2 
(Pardubice) 

Průměrné hodnoty 
za rok 

Počet letních dnů 50-60 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a 
více 160-170 

Počet mrazivých dnů 100-110 

Počet letních dnů 30-40 

Průměrná teplota v lednu -2°C až -3°C 

Průměrná teplota v červenci 18°C až 19°C 

Průměrná teplota v dubnu 8°C až 9°C 

Průměrná teplota v říjnu 7°C až 9°C 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm 
a více 90-100 [mm] 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 350-400 [mm] 

Srážkový úhrn v zimním období 200-300 [mm] 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40-50 

Počet zamračených dnů v roce 120-140 

Počet jasných dnů v roce 40-50 

Následující tabulka udává dlouhodobé průměrné hodnoty teplotní bilance a množství 
srážek -  meteorologická stanice v Pardubicích (zdroj ČHMÚ)  

Tabulka: Průměrné teplotní hodnoty  

Měsíce  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 

Průměrné teploty 
vzduchu [°C] 

-1,5 -0,3 3,7 8,4 13,5 16,7 18,1 17,8 13,8 8,5 3,7 0,3 8,6 

Průměrný úhrn 
srážek  [mm] 31 26 32 38 66 69 69 75 45 36 39 34 560 
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Ovzduší 
Z pohledu množství emisí je Pardubicko významným přispěvatelem v rámci České 
republiky.   

Ovzduší je převážně znečištěno toxickými produkty ze spalovacích a jiných chemických 
procesů, a to jak ze zdrojů stacionárních - největší lokální znečišťovatelé – Paramo, a.s., 
Synthesia, a.s, elektrárna Opatovice, elektrárna Chvaletice a podobně, tak mobilních 
zdrojů, tj. automobilové dopravy.  

Čistota ovzduší v okolí zájmového území je ovlivňována působením výše uvedených 
zdrojů znečišťování ovzduší v Pardubicích, v Hradci Králové a přenosem škodlivin 
z ostatních částí ČR. V tomto případě je území také významně ovlivňováno lokálními 
emisemi z automobilové dopravy.  

Imisní pozadí   
Pro definování současného stavu bylo použito údajů z tabelárních ročenek Českého 
hydrometeorologického ústavu.  

Nejbližší měřící stanice 

Okres Pardubice  
o Sezemice: 5 km severovýchodně od záměru  

o Pardubice – Rosice: 7 km severozápadně od záměru  

o Pardubice Dukla: 3,5 km západně od záměru 

Oxid Dusičný NO2 

Rok 2007  
Měřící stanice Maximální hodinová 

koncentrace [µg/m3] 
Maximální denní 
koncentrace [µg/m3] 

Roční průměrná 
koncentrace [µg/m3] 

Sezemice - 83,2 13,1 
Pardubice – Rosice 83,0 45,4 17,2 
Pardubice Dukla 93,2 50,2 19,6 
Oxidy dusíku NOx 

Rok 2007  
Měřící stanice Maximální hodinová 

koncentrace [µg/m3] 
Maximální denní 
koncentrace [µg/m3] 

Roční průměrná 
koncentrace [µg/m3] 

Sezemice - - - 
Pardubice – Rosice - 158,7 26,0 
Pardubice Dukla - 168,8 31,7 
Oxid uhelnatý CO 

Rok 2007  
Měřící stanice Maximální 8 

hodinová 
koncentrace [µg/m3] 

Maximální denní 
koncentrace [µg/m3] 

Roční průměrná 
koncentrace [µg/m3] 

Sezemice - - - 
Pardubice – Rosice - - - 
Pardubice Dukla 1673,3 1490,4 536,5 
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Benzen C6H6 

Rok 2007  
Měřící stanice Maximální hodinová 

koncentrace [µg/m3] 
Maximální denní 
koncentrace [µg/m3] 

Roční průměrná 
koncentrace [µg/m3] 

Sezemice - - - 
Pardubice – Rosice 15,5 4,3 0,6 
Pardubice Dukla 11,6 3,5 1,0 
Oxid Siřičitý SO2 

Rok 2007  
Měřící stanice Maximální hodinová 

koncentrace [µg/m3] 
Maximální denní 
koncentrace [µg/m3] 

Roční průměrná 
koncentrace [µg/m3] 

Sezemice - 7,1 1,6 
Pardubice – Rosice 193,6 87,3 11,2 
Pardubice Dukla 431,1 113,3 7,9 
Částice PM10 

Rok 2007  
Měřící stanice Maximální hodinová 

koncentrace [µg/m3] 
Maximální denní 
koncentrace [µg/m3] 

Roční průměrná 
koncentrace [µg/m3] 

Sezemice - - - 
Pardubice – Rosice - - - 
Pardubice Dukla 314,5 91,4 26,2 

 

2. Voda 
Povrchové vody  
Areál leží v hydrologickém povodí:  

Číslo hydrologického pořadí:  1-03-02-088/0 

ID vodního toku:   100010000100 

Název vodního toku:   Labe   

ID hrubého úseku toku:   1056200 

Samotný areál využívá pro odvádění dešťové vody areálovou dešťovou kanalizaci se 
vsakovacími objekty v takovém rozsahu, aby nedošlo k navýšení odtokových poměrů 
v oblasti. Ostatní vody jsou odváděny kanalizací ve správě VAK Pardubice.   

Podzemní vody 
Z hlediska hydrogeologického rajónování (HEIS VUV):  

Rajóny svrchní vrstvy  

ID hydrogeologického rajonu:  1140 
Název hydrogeologického 
rajonu:  Kvartér Labe po Týnec 
Plocha hydrogeologického 
rajonu :  146,93 km2 
Oblast povodí:  Horní a střední Labe 
Hlavní povodí:  Labe 
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Skupina rajonů:  Kvartérní sedimenty Labe a jeho přítoků 

Geologická jednotka:  
Kvartérní a propojené kvartérní a neogenní 
sedimenty 

Kolektor:  svrchní kolektor 
Litologie:  štěrkopísek 
Typ kvartérního sedimentu:  fluviální 
Křídové souvrství:    
Stratigrafická jednotka:    
Dělitelnost rajonu:  nelze dělit 
Mocnost souvislého zvodnění:  5 až 15 m 
Hladina:  volná 
Typ propustnosti:  průlinová 
Transmisivita:  vysoká >1.10-3 m2/s 
Mineralizace:  0,3-1 g/l 
Chemický typ:  Ca-Mg-HCO3-SO4 
Rajóny základní vrstvy  

ID hydrogeologického rajonu:  4360 
Název hydrogeologického 
rajonu:  Labská křída 
Plocha hydrogeologického 
rajonu :  2845,75  km2 
Oblast povodí:  Horní a střední Labe 
Hlavní povodí:  Labe 
Skupina rajonů:  Křída Středního Labe po Jizeru 
Geologická jednotka:  Sedimenty svrchní křídy 
V předmětné lokalitě se nenacházejí zdroje podzemních vod, záměr není umístěn 
v ochranných pásmech vodních zdrojů a ani v blízkém okolí se nevyskytují zdroje 
minerálních stolních a léčivých vod. Lokalita není součástí CHOPAV a ani jiného území 
chráněného ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o vodách. 

Plánovanou realizací nedojde k závažnému zásahu do hydrogeologické situace v lokalitě.  

3. Půda  
Z hlediska půd v blízkém okolí se jedná se převážně hnědé půdy, místy hnědé půdy 
kyselé a hnědé půdy oglejené, jen lokálně černice. Druhou nejrozšířenější skupinou jsou 
nivní půdy vytvořené na nevápnitých hlinitých sedimentech v údolních nivách, v místech 
s vyšší hladinou spodní vody vznikají půdy glejové. Na vrstvách třetihorních jílovců 
vznikly pseudogleje, váté písky byly půdotvorným substrátem pro vznik ilimerizovaných 
půd a glejových podzolů. 

V rámci realizace záměru bude třeba vyjmout ze ZPF půdu, bilance včetně 
charakteristiky půdy je uvedena v kapitole II. Údaje o vstupech, 1. Půda.  

4. Horninové prostředí a přírodní zdroje 
Geologické poměry   

Z hlediska geomorfologického členění území České republiky náleží řešené území:  

Systém:    Hercynský  
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Provincie                       Česká vysočina 

Subprovience                 Česká tabule  

Oblast                            Východočeská tabule  

Celek                             Východolabská tabule  

Pocelek                         Pardubická kotlina 

Okrsek:   Kunětická Kotlina  

Pardubická kotlina je součástí rozsáhlých terénních sníženin rozprostírajících se podél 
toku Labe mezi Jaroměří a Týncem nad Labem. Geomorfologický ráz je dán rozsáhlými 
středno a mladopleistocénními terasovými plošinami a širokou nivou Labe. Terasové 
plošiny jsou místně překryty mocnými sprašovými akumulacemi a vátými písky. Jedná se 
o geomorfologickou oblast s reliéfem niv a nižších teras. 

Přírodní zdroje  
V zájmovém území ani v bezprostředním okolí nejsou evidována ložiska výhradních 
nebo nevýhradních surovin.  

5. Fauna a flóra 
Prostředí bylo již v minulosti významně zasaženo lidskou činností, z části se jedná se o 
areál v rámci obchodní zóny, část pozemků tvoří orná půda.  

Areál v současné době tvoří převážně zpevněné a zastavěné plochy. Omezené plochy na 
prostranství mimo zpevněné cesty zabírají kulturní trávníky. Zbytek areálu je tvořen 
ornou půdou.   

Šetřením nebyl zjištěn výskyt chráněných rostlin na území realizovaného záměru.  

Fauna  
Místním kvalitativním šetřením byly zjištěny především druhy, vázané na blízkost sídel, 
zahrad, případně druhy převážně polí. Během místního šetření nebyl zjištěn výskyt 
zvláště chráněných druhů živočichů.  

6. Ekosystémy a chráněná území  
Maloplošná, velkoplošná chráněná území  
Zájmové území posuzované výstavby se nenachází na území ani v ochranném pásmu 
Národní přírodní památky, Národní přírodní rezervace, Přírodní památky, Přírodní 
rezervace, Chráněné krajinné oblasti, Národního parku.   

Evropsky významné lokality, ptačí oblasti  
Zájmové území posuzované rekonstrukce není v přímém kontaktu ani v územní kolizi 
s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., 
která je zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle § 45a ve smyslu příloh NV č. 
132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona.   

Územní systémy ekologické stability   
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky 
stabilnějších částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií – 
tj. podle rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, na základě 
jejich prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametrů (minimální plochy 
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biocenter, maximální délky biokoridorů a minimální nutné šířky), dle aktuálního stavu 
krajiny a společenských limitů a záměrů určujících současné a perspektivní možnosti 
kompletování uceleného systému (Míchal I., 1994). 

Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění je územní systém 
ekologické stability krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, 
avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 

Prvky ÚSES jsou dostatečně vzdáleny a nebudou realizací záměru dotčeny.  

7. Krajina 
Zájmové území je součástí přírodní krajinné oblasti východolabské. Velkou část této 
krajinné oblasti zaujímá silně urbanizované území. Z hlediska socioekonomického náleží 
území do podoblasti hradecko-pardubické, která zahrnuje urbanizovaná území střední 
části Východočeského regionu.  
Posuzované území samotné bylo již v minulosti významně dotčené lidskou činností, 
jedná se o průmyslovou zónu.  
Významné krajinné prvky - jiným typem území se zvýšenou ochranou přírodních hodnot 
jsou tzv. významné krajinné prvky (VKP). VKP se sice neřadí mezi ZCHÚ, oproti 
zbytku krajiny mají ale přeci jenom zvýšenou právní ochranu. Co se pod pojmem VKP 
rozumí, definuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny: 
VKP jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její 
typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou 
lesy rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části přírody, 
které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako VKP,… 
Nejblíže leží VKP Staré Labe u Cihelny, jedná se o dvojitý meandr starého Labe mezi 
Cihelnou v Pardubicích a Starým Hradištěm. (cca 1 km východním směrem)  
Posuzovaný záměr není v interakci s VKP ani jejich ochrannými pásmy.  

8. Obyvatelstvo  
V současnosti pracuje v areálu firmy cca 33 zaměstnanců. (23 THP, 10 servis). Realizací 
záměru vzroste počet zaměstnanců o 9 (5 THP a 4 servis).   

Pardubice jsou krajským městem s výraznou správní, obytnou, obslužnou a výrobní 
funkcí pardubicko-hradecké aglomerace. Ke dni 1. 1. 2005 žilo ve městě Pardubice 
88 181 trvale bydlících obyvatel, z toho 47,8 % mužů a 52,2 % žen. Průměrný věk činil 
41,4 let. Z věkové struktury vyplývá, že ve městě převažuje počet obyvatel ve věku 15–
59 let, ubývá lidí ve věku 0–14 let, podle čehož se dá předpokládat v příštích letech 
nárůst počtu obyvatel nejen ve věku 15–59, ale i ve věku nad 60 let. [www.wikipedia.cz]  

9. Hmotný majetek 
Realizací záměru nebude dotčen hmotný majetek třetích osob vyjma Pardubického kraje, 
který je vlastníkem komunikace II/324 na kterou bude připojena nová komunikace.   

10. Kulturní památky  
Území historického nebo kulturního významu se v území dotčeném výstavbou 
nevyskytují.  
V rámci zemních prací se nepředpokládají archeologické nálezy. Pokud by se při zemních 
pracích objevily, je povinností provádějící firmy zabezpečit nález a přivolat pracovníky 
archeologického ústavu. 
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D.  KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ 
ZÁMĚRU NA VEŘEJNĚ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a 

významnosti  

Každá antropogenní činnost je určitým zdrojem rizika jak pro člověka, tak i životní 
prostředí. Zvyšující se míra zdravotních i ekologických rizik se může následně projevit 
v poklesu odolnosti organismu. 

Cílem ochrany životního prostředí a zdraví je nalezení takového vyrovnaného systému 
životního prostředí a lidské činnosti, jehož cílem by byl akceptovatelný rozvoj 
antropogenních aktivit, kvality životního prostředí a kvality života a zdraví. 

1. Vlivy na ovzduší a klima  
Emise z výstavby 
Jedná se o emise z dopravy stavebních materiálů a technologií a emise prachu ze 
stavebních prací. Jde o zvýšení přechodné, omezené dobou výstavby, která bude 
maximálně zkrácena vhodnou organizací celé realizace. Působení těchto vlivů potrvá 
maximálně několik týdnů během hrubých stavebních prací. Vzhledem k rozsahu stavby, 
je nezbytné, zejména při terénních úpravách, využít veškerá opatření pro snížení prašnosti 
v oblasti. Vzhledem k vysoké účinnosti možných opatření rozsahu záměru se jedná o vliv 
méně významný.  

Emise z provozu 
Imisní pozadí přímo v posuzované oblasti není známo. Lze předpokládat, že bude 
ovlivněno provozem zejména automobilové dopravy na přilehlých silnicích i přenosem 
z jiných oblastí.  

Nejbližší známá imisní pozadí jsou řešena v kapitole a II. Charakteristika současného 
stavu životního prostředí v dotčeném území bod 1. Ovzduší a klima. 

Jak bylo uvedeno dříve, jedním z významných zdrojů emisí v oblasti je automobilová 
doprava – jedná se o silnici II. třídy číslo 324, dále o dopravu v ulici Poděbradská a na 
dalších komunikacích v oblasti. V minulosti došlo k určitému odlehčení oblasti realizací 
silničního obchvatu kolem Pardubic. Pozitivní pro životní prostředí je i významný pokles 
objemu výroby v západně ležící Synthesii a.s., která je zdrojem různých organických i 
anorganických polutantů pro celou oblast.  

Vlastní provoz navrhovaného areálu přispěje k imisním koncentracím malou měrou 
v podstatě nezaznamenatelnou měrou a neznamená negativní ovlivnění území nad 
únosnou mez. 

 

Vlivy na klima 
Záměr nebude mít žádný vliv na klima v dané lokalitě nebo širším okolí.  
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2. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Fáze výstavby 
Při výstavbě budou vodu potřebovat pracovníci pro sociální účely. Tento odběr bude 
nevýznamný a časově omezený.  

Fáze provozu 
Odvod odpadních vod je řešen přes vnitropodnikovou kanalizaci do kanalizace veřejné. 
(VaK Pardubice). Realizací záměru dojde k navýšení produkce splaškových vod, toto 
množství je však nevýznamné z hlediska nároků na kanalizaci.  

Z hlediska odvodu dešťových vod z oblasti nedojde ke zvýšení nároků na kanalizaci, 
neboť dešťové vody budou odvedeny venkovní dešťovou kanalizací do vsakovacích jam 
na pozemku stavebníka.  

Kvalita povrchových a podzemních vod zůstane nedotčena, to souvisí s prevencí opatření, 
které by mohly způsobit kontaminaci tekutými látkami, případně ropnými látkami z 
vozidel při přepravě při havárii. Tato situace se nepředpokládá, nelze ji však nikdy 
vyloučit, proto pro tyto případy bude nutno aktualizovat havarijní plán. 

3. Hluk a vibrace 
Hodnocení hlukové zátěže je nezbytné realizovat proto, že hluk není o nic méně 
nebezpečný než znečišťování ovzduší, vody nebo půdy. Lze definovat specifické i 
nespecifické důsledky hluku na zdraví obyvatel. Mezi základní se uvádějí: 

- akutní nebo chronické poškození sluchového orgánu s následným ireverzibilním 
poškozením sluchu, 

- funkční poškození sluchového orgánu nebo vestibulárního aparátu s projevy 
současného posunu sluchového prahu, 

- funkční poruchu vnímání s projevy zhoršeného rozlišování zvukových signálů, 

- funkční poruchu útlumu, projevující se zvýšenou náchylností k poruchám 
spánkového cyklu, 

- funkční poruchu regulačních a zejména negativních a vegetativních fenoménů 
s projevy v oblasti zažívacího systému, hluková hladina 65 dB ( A ) je hranicí, od 
které je u zdravých osob ovlivňován vegetativní nervový systém, 

- funkční poruchu motorických a psychomotorických funkcí, která má důsledky i 
v oblasti pracovního výkonu, 

- funkční poruchu emocionální rovnováhy a projevy subjektivního obtěžování, 

- Dříve než lze zaznamenat chorobné změny, projevuje se snížení produktivity práce 
při zvýšení hladiny hluku o 1 dB nad 75 dB o 1%, nad 85 dB o 2%. 

Autorizační návod AN 15/04 verze 2 k hodnocení zdravotního rizika expozice hluku 
z ledna 2007 uvádí následující prahové hodnoty účinků hlukové zátěže pro denní 
dobu:  
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•  

(zdro:j An 15/04 verze 2)  

 
Výsledky modelování jsou uvedeny v kapitole III.4. Hluk, vibrace, záření.  

Vypočtená byla předpokládaná celková ekvivalentní hladina akustického tlaku pro 
současný i pro navrhovaný stav.  Posouzení je provedeno podle §11 a přílohy č. 3 nařízení 
vlády č. 148/2006 Sb.: "O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací". 

Posuzovány byly následující stavy: 
- Výpočet LAeq8h (dB) ve výpočtových bodech – stávající stav   

- Výpočet LAeq16h (dB) ve výpočtových bodech – sávající stav včetně komunikace II/324 

- Výpočet LAeq8h (dB) ve výpočtových bodech – výhledový stav po realizaci záměru    

- Výpočet LAeq16h (dB) ve výpočtových bodech – výhledový stav s komunikací II/324 

 

Limity hluku – relevantní z hlediska provozu záměru  

Z dikce Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. vyplývají následující limity nejvýše přípustných 
hodnot hladiny hluku u chráněných objektů, prostorů způsobených provozem zdrojů hluku 
uvnitř areálu: 

06.00 – 22.00 hod.:  50 dB – záměr je provozován jen v denní době  

Dále na základě umístění v rámci územního plánu, je záměr hodnocen i k hranicím areálu, 
tak aby bylo možno posoudit, tam kde je to možné, zda záměr nebude případně omezovat 
podnikání jiných subjektů. Referenční hladina pro hodnocení byla 50 dB (A)   

Nejvýznamnějším zdrojem hluku v posuzovaném území je silnice II/324 východně od 
areálu.  

Samotný areál bude produkovat hluk ze stacionárních zdrojů v rámci dílen, dalších 
drobných zdrojů a hluk z dopravy spojený s obsluhou a dopravou zákazníků, zásobením, 
dopravou zaměstnanců.  

V rámci pracovních operací lze předpokládat hluk o běžných frekvencích, nelze 
jednoznačně vyloučit impulsní hluk, pro který by byl limit LAeq,8h = 38 dB. Takovýto hluk 
může být produkován pouze v prostorách dílen. Vzhledem k četnosti možných impulsů, 
charakteristice hluku, neprůzvučnosti stěn, lze s jistotou konstatovat, že výše zmíněný limit 
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i pro impulsní hluk bude dodržen. Vzhledem ke stavebnímu řešení budou stacionární 
zdroje hluku výrazně utlumeny již na hranici objektu.  

Hluk z dopravy vlivem záměru je podstatně významnější ze složek hluku produkovaných 
areálem. V rámci agregace stacionárních zdrojů hluku s hlukem z dopravy bylo zjištěno 
následující:  

Posuzovaný bod č. 5 - Z hlediska posouzení hlukové zátěže ze zdrojů v areálu je nejvíce 
problematický výpočtový bod číslo 5 (49,2 dB při teoretickém 100% využití záměru). 
Jedná se o bod mezi objekty  č.p. 557 a 538, které jsou určené pro prodej a jsou v majetku 
jiných subjektů. V případě, že by nedocházelo k odrazu od objektů jiných subjektů, 
poklesla by LAeq8h na 47,4 dB v bodě 5. Dalším významným faktorem je, že největší zdroj 
hluku pro bod 5 - parkoviště K4  je využíváno nerovnoměrně s vysokou zátěží zejména ve 
východní části, která je od hranice areálu vzdálenější. Celkově lze předpokládat, že hladina 
LAeq8h (dB) bude i v tomto bodě dodržena i po realizaci záměru. V případě zahrnutí 
provozu silnice II/324 bude v podstatě hluk z areálu v tomto bodě zastíněn.  

Nejbližší obytný objekt - v současné době je vlivem dopravy v oblasti dle zpracovaného 
počítačového modelu v bodě 1 (nejbližší obytný objekt) dosahováno cca 65 dB z dopravy 
pro denní dobu. Provoz areálu dosahuje v tomto bodě po realizaci záměru cca 37 dB. Lze 
s jistotou předpokládat, že provoz záměru nebude v podstatě sluchově zaznamenatelný u 
tohoto objektu.  

Hluk při nově vybudované páteřní komunikaci – lze předpokládat, že v budoucnu se 
stane tato komunikace hlavní dopravní komunikací pro oblast západně od záměru. Je 
pochopitelné, že takováto komunikace bude mít z hlediska hluku vyšší parametry, než 
v současnosti uváděné. Bez její existence by však podnikání dalších subjektů v oblasti 
postrádalo zásadní komunikační napojení a z tohoto hlediska je třeba hodnotit i její 
umístění i případné impakty v tomto případě zejména na samotný areál oznamovatele.  

Nejbližší chráněné venkovní prostory, chráněné venkovní prostory staveb budou zdroji 
hluku ze záměru zasaženy minimálně. Z hlediska posuzování emisí hluku z areálu jsou 
limity 50 dB (A) pro denní dobu v posuzovaných bodech bezpečně dosaženy. V noci 
nebude záměr provozován.   

Na základě zpracovaného posouzení hluku nebudou požadované hygienické hlukové limity 
překročeny v důsledku provozování areálu. Provozem záměru nedojde ke zvýšení hlukové 
zátěže, které by znamenalo zhoršení stavu v území.    

 

Hluk v pracovním prostředí 
Za významnou složku v pracovním prostředí lze považovat hladinu hluku u pracujícího 
stroje. Jednotlivé zdroje hluku byly diskutovány v příslušné kapitole.  

Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
řeší ve své druhé části hluk na pracovišti.   

Vzhledem k tomu, že krátkodobě mohou zejména ruční zařízení dosahovat cca 80 dB (A) 
akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m, je vhodné umožnit zaměstnancům v případě potřeby 
použití ochranných pomůcek.  
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Hluk z výstavby  
S ohledem na charakter stavby a její rozsah, lze předpokládat, že nebudou překračovány 
hygienické limity hluku z výstavby pro venkovní chráněný prostor. V rámci výstavby je 
však vhodné, aby v rámci povolení stavby byl vypracován časový harmonogram výstavby 
tak, aby zejména nákladní doprava spojená s výstavbou, výkopové a stavební práce za 
pomoci těžké techniky byly vyloučeny ve večerních hodinách a dnech klidu, či po dobu 
delší než určují hygienické limity. 

 

Vibrace 
Vibrace jsou mechanické kmity a chvění strojů, nástrojů a předmětů s pravidelnou nebo 
nepravidelnou frekvencí a amplitudou. Celkové vibrace přenesené na sedícího pracovníka 
(nebezpečné frekvence jsou 2 – 6 Hz) nebo na stojícího pracovníka (nebezpečné frekvence 
4 -12 Hz) se mohou projevit předčasnou únavou, bolestí hlavy, nevolností a kinetózou. 
Místní vibrace přenášené na ruce při práci s vibrujícími nástroji mohou při frekvenci do 30 
Hz poškodit kosti, klouby, šlachy a svaly horních končetin, při frekvenci 20 – 400 Hz 
mohou vyvolat onemocnění cév s charakteristickým záchvatovitým bělením prstů 
(vazoneuróza). Vyvolávajícím faktorem je chlad. Frekvence 50 Hz mohou poškodit nervy, 
vibrace přenášené zvláštním způsobem mohou poškodit páteř a hlavu. 

Přenos vibrací na pracovníky je možno předpokládat při používání některých druhů 
ručního nářadí, jako jsou rozbrušovačky, elektrické šroubováky….   

Podíl této práce se předpokládá při stavbě i za drobné výroby. Vibrace se dají 
minimalizovat osobními ochrannými prostředky. 

Vliv přenosu vibrací na obyvatelstvo se s ohledem četnost dopravy a instalované 
technologie v areálu neprojeví.  

 

4. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
Dostavbou areálu nebude dotčena stávající fauna a flora, která vyžaduje ochranu.  

Oblasti ochrany ptáků i evropsky významné lokality nebudou posuzovanou stavbou 
narušeny ani ohroženy.  

Navrhovaný provoz nemá prokazatelný vliv na stávající prvky ÚSES.  

Biologické vlivy 
Předpokládaným typem biologického vlivu může být ruderalizace území přímo 
dotčeného stavebními pracemi v případě zanedbání rekultivace území po výstavbě. Proto 
je nezbytné důsledně rekultivovat v rámci sadových úprav všechny plochy zasažené 
stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních plevelů. 

Jiné biologické vlivy neuvažujeme, v areálu se nepoužívají biopreparáty a neprovádí se 
zde žádná činnost, která by se negativně promítla do biosféry. 

5. Vlivy na půdu 
Celková výměra k vyjmutí ze Zemědělského Půdního Fondu je 1,5316 ha.  

Posuzované území patří do I. třídy ochrany zemědělské půdy (viz. kapitola o půdě). Za 
dodržení všech opatření spojených se zachováním kulturní vrstvy a jejím využití je vynětí 
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ze ZPF akceptovatelné.  

Vzhledem k rozsahu odnění ze ZPF bude třeba souhlasu příslušného úřadu Pardubického 
kraje.  

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Realizace záměru nemá vliv na horninové prostředí a neovlivňuje nerostné zdroje a 
nezpůsobí ani změny hydrogeologických charakteristik území. 

7. Vlivy na krajinu 
Záměr nebude znamenat významnou negativní změnu krajinného rázu v  širších 
pohledových vztazích. Z hlediska lokálního lze konstatovat, že záměr bude znamenat 
částečnou změnu rázu lokality při příjezdu do Pardubic po II/324. Aby byl narušen 
stávající poměr krajinných složek co nejméně, je nezbytné spolu s výstavbou realizovat i 
výsadbu ochranné zelně jak je uvedeno v projektové dokumentaci, aby došlo alespoň k 
částečnému odstínění areálu.  

Výstavbou záměru nevzniká v dané lokalitě významná zátěž v území. Narušení faktorů 
pohody nelze předpokládat. 

Současně platný zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, který v § 12 určuje a 
vymezuje vztahy umisťovaných staveb ke krajinnému rázu, bude dodržen. 

Turistických aktivit se vlastní místo výstavby ve svém okolí nedotýká a ani je 
neovlivňuje. 

 

8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
V těsné blízkosti posuzovaného záměru nejsou umístěny žádné bytové objekty ani 
budovy občanské vybavenosti.  

Samotná výstavba bude probíhat na pozemcích v majetku investora. Při realizaci 
inženýrských sítí budou dotčeny majetky třetích osob, součástí realizace je získání jejich 
souhlasu.  

V místě stavby se žádné architektonické ani archeologické památky nenacházejí.  

 

9. Vlivy na infrastrukturu a funkční využití území 
Uvažovaný záměr využití území navazuje na stávající využití území.  

Vlivy na dopravu 
Vlivy posuzované stavby na dopravu budou málo významné, představují nepatrný podíl 
stávající dopravy na hlavních tazích komunikací. 

Vzhledem k umístění areálu na okraji nově vznikající obchodní zóny směrem na západ, 
bude nově vybudovaná komunikace napojená na Hradeckou ulici. Tato komunikace bude 
provedena až ke konci pozemku za budovou Audi. Její šířka je navržena vzhledem 
k předpokládanému většímu využití na 7m. Navržena je pro stupeň dopravního zatížení 
IV (100-500 nákl. vozidel/24h). Tato komunikace by měla být v budoucnu dobudována 
tak, aby zajistila dopravní obslužnost celé zóny.  



Farm Projekt  

EEIIAA  ––  Prodejna automobilů Škoda a servis Audi Strana 67/81  Strana 67/81 

Realizace jako taková mimo jiné umožní realizovat další obchodní, jiné záměry v oblasti.  

 

10. Ostatní  
Pracovní prostředí – doplňující informace  
Dle nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci aktuálním znění, musí být na všech pracovištích k ochraně zdraví zaměstnance 
zajištěna dostatečná výměna vzduchu přirozeným nebo nuceným větráním. Množství 
vyměňovaného vzduchu se určuje s ohledem na vykonávanou práci a její fyzickou 
náročnost tak, aby byly pro zaměstnance zajištěny tepelné a vlhkostní podmínky. 
Vzhledem k povaze záměru, lze předpokládat bezpečné splnění těchto požadavků.  

Nebezpečí úrazu 
Nebezpečí vzniku pracovních úrazů souvisí s používáním nástrojů, které obsahují 
pohyblivé součástky, zejména pásová a kolová doprava. Nebezpečí úrazu také plyne 
z charakteru materiálu, s nímž se zde manipuluje. Stavební materiály mohou obsahovat 
ostré hrany a při manipulaci může dojít k pořezání a znečištění rány. Omezit množství a 
závažnost pracovních úrazů je možné pouze v důsledku používání přidělených pracovních 
prostředků a dodržováním zásad bezpečnosti práce. 

Pracovní příležitosti – realizací záměru vznikne nejen 9 nových pracovních míst, ale 
umožní si udržet práci všem stávajícím zaměstnancům.  

 

II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci   

Realizací záměru nedojde k významnějšímu negativnímu ovlivnění životního prostředí 
v blízkém i vzdálenějším okolí.  

Žádná z jednotlivých složek životního prostředí ani životní prostředí jako celek nebude 
ovlivněno nad míru trvale udržitelného rozvoje. Záměr neovlivní přímo ani nepřímo 
zeleň, půdu, zvířectvo ani vodu. Za nejvíce ovlivněnou složku životního prostředí lze 
považovat hlukovou zátěž z dopravy, kterou však nedojde za předpokladu přijetí 
případných opatření k překročení hygienických limitů.  

III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech 

přesahujících státní hranice 

Předkládaný záměr nebude zdrojem negativních vlivů přesahujících státní hranice. Záměr 
je realizován v dostatečné vzdálenosti od státní hranice. 
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IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně 

kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí   

Navržené řešení provozovny vychází z předpokladu, aby bylo v maximální míře 
zabezpečeno proti nestandardním stavům a možným haváriím.  

Záměr je realizován v současnosti provozovaném areálu s přijatými provozními předpisy, 
opatřeními, havarijními plány pro jednotlivé činnosti v rámci výroby a návazných 
procesů.   

V následující části jsou rámcová opatření z pohledu možných vlivů z posuzovaného 
záměru: 

Ke kolaudaci budou aktualizovány:  
o provozní řády provozovny,  

o požární řád, 

o havarijní plán ve smyslu vyhlášky č. 450/2005 Sb., 

o plán odpadového hospodářství  

- Budou dodržena všechna opatření vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů a 
organizací  

- Odpady budou ukládány utříděně na určeném místě a další nakládání s nimi bude 
prováděno v souladu s platnou legislativou a oprávněnou osobou. Je také třeba vést 
předepsanou evidenci o odpadech.  

- Při provozu dbát na umisťování automobilů na zabezpečené ploše.   

- Při provádění hlučných operací budou provedena všechna opatření pro zamezení šíření 
hluku do okolního prostředí.  

- Zaměstnanci budou využívat ochranné pomůcky v souladu s nařízením 148/2006 Sb. 

- V rámci vyjmutí ze ZPF je provést oddělenou skrývku ornice a podorničí z ploch, 
které budou trvale zastavěny. Zabezpečit ochranu ornice na deponii před 
znehodnocením a ztrátami a její řádné ošetřování až do doby jejího využití.   

Provoz celého areálu, použití konstrukčních materiálů nezakládají zvýšené riziko 
havarijních stavů.      

 

V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se 

vyskytly při zpracování dokumentace 

V rámci použitých podkladů pro zpracování dokumentace se vycházelo z: 

- Podkladů o firmě Autosalon Louda, spol. s r.o. dodaných Ing. Knoblochem,  

- Podkladů projekční firmy – Inprojekt, spol. s r.o.,  

- Stránek http://www.louda.cz/  

- Zákonů, nařízení vlády, vyhlášky České republiky související se záměrem,  
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- Údaje z KN, ČHMÚ, Internetové stránky Českého geologického ústavu a Geofondu 
Praha, Internetové stránky Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM Praha, 
Internetové stránky východočeského kraje, internetové stránky cenia, Internetové 
stránky www.mapy.cz,  www.irz.cz a dalších.  

- Místního šetření,  

Pro zpracování hlukové studie byl použit HLUK+, verze 7.16.  

Při zpracování dokumentace bylo postupováno v následujících krocích: 

• sběr vstupních dat a informací,  

• vyhodnocení archivních podkladů, rešerše odborné literatury,  

• analýza vstupů, 

• modelové výpočty, 

• vyhodnocení a srovnání s požadavky legislativy, 

• zpracování oznámení.  

Lze konstatovat, že zpracovatel oznámení měl dostatečné podklady pro objektivní 
posouzení záměru. 

 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  
V rámci oznámení byla řešena pouze jediná varianta, která vzešla z předchozí diskuze o 
podmínkách realizovatelnosti záměru z hlediska dopadů investičních, kapacitních, 
dispozičních a ekologických.  

 

F. ZÁVĚR  
V průběhu zpracování oznámení o hodnocení vlivů záměru „Prodejna automobilů Škoda 
a servis Audi“ na životní prostředí byly posouzeny všechny známé vlivy a možná rizika 
z hlediska negativního ovlivnění složek životního prostředí a zdraví obyvatelstva. Při 
hodnocení nebyly u jednotlivých vlivů zjištěny závažné vlivy, které by mohly negativně 
ovlivnit kvalitu životního prostředí. 

Vzhledem k dobrým výsledkům hodnocení vlivů stavby je možné záměr „Prodejna 
automobilů Škoda a servis Audi“ doporučit. 
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G. VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
Název: Prodejna automobilů Škoda a servis Audi  

Dle přílohy č. l k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů jde o záměr kategorie II, záměry vyžadující zjišťovací řízení, 
bod 10.6. Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové 
výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.   

Záměr je lokalizován v  Pardubickém kraji, okrese Pardubice, obci Pardubice, 
katastrálním území 717 657 Pardubice na pozemcích p.č. 4279/1, 4250/1, 4250/2, 4251/1, 
3648/7.  

Z hlediska širšího umístění se posuzovaný záměr nachází v severní části Pardubic 
západně od silnice druhé třídy číslo 324.  

Autosalon Louda, spol. s r.o. je společnost se zaměřením zejména na prodej automobilů a 
jejich servis. Investice zamýšlená v Pardubicích má za úkol rozšířit nabízené portfolio 
služeb.  

Rozsah zamýšlené investice tvoří stavební objekty prodejny Škoda a servisu Audi. 
K prodejně Škoda je přiřazen bazar s prodejní buňkou, dále příjezdová komunikace, 
zpevněné plochy, odvod dešťových vod, přípojky inženýrských sítí, venkovní osvětlení a 
oplocení. K servisu Audi patří přístřešek pro auta, zpevněné plochy, odvod dešťových 
vod, venkovní osvětlení a oplocení. 

Zamýšlená výstavba (zastavěná plocha)  

• Zastavěná plocha prodejny Škoda celkem   790 m2 

• Servis Audi - zastavěná plocha celkem    1455 m2 

• Prodejní buňka autobazaru       36 m2 

• Počet prodejních míst autobazaru    93 míst   

Stávající výstavba (zastavěná plocha) 

• Autosalon, autoservis a lakovna Volkswagen:   2 732 m2 

• Autosalon Audi       407 m2 

Související investice s novostavbou objektů je vybudování nové páteřní komunikace 
města Pardubic v obchodní zóně a při jejím napojení na Hradeckou ulici nutnost 
přemístění stožáru veřejného osvětlení cca o 10 m směrem na Hradec Králové. 

Z hlediska posouzení dopadů provozu na jednotlivé složky životního prostředí nebyly 
prokázány žádné výrazné vlivy, které by mohly životní prostředí nezvratně poškodit. 
Z údajů uvedených v tomto oznámení vyplývá, že posuzovaný záměr nepřesahuje limity 
dané zákonnými normami.  

Realizace záměru za předpokladu dodržení všech norem, pracovní a technologické kázně, 
řádné evidence a zacházení s odpady nepřinese pro okolí žádná rizika bezpečnostní, 
ekologická ani požární, která by mohla nepříznivě působit na okolí. 

Náplň záměru lze hodnotit jako přijatelnou v řešeném území.  
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Datum zpracování oznámení:        12/2008 

 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení: 

 

Farm Projekt  

Ing. Vraný Miroslav  

Jindřišská 1748 

530 02 Pardubice  

tel . 466 675 509, 602 434 897 

email: farmprojekt@volny.cz  

  

 

 

 

Na oznámení spolupracovali:  
   

Ing. Martin Vraný  
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1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací 
dokumentace 
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2. Vyjádření krajského úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství 
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3. Umístění záměru – širší pohled  

  
4. Autosalón a servis Volkswagen - dispozice  
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5. Umístění záměru - fotomapa se zakreslením hranic areálu  
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6. Dispoziční řešení areálu po realizaci  
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7. Autoservis a Autosalón Audi – půdorys 

 
8. Půdorys Autosalónu Škoda  
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9. Pohled na areál z východu z komunikace II/324 

 
10. Autosalón a autoservis VW – pohled ze severu  

 

11. Autosalón Audi – pohled z východu   
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12. Územní plán Pardubice –výsek  

 


