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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
Samoobslužná myčka aut a kontejnerová čerpací stanice na pozemku p.č. 216/1, k.ú.
Ohrazenice
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, v členění a rozsahu přílohy č. 3, a slouží jako podklad pro provedení zjišťovacího řízení
podle § 7 tohoto zákona.
Záměr je zařazen do kategorie II, svým rozsahem a kapacitou přesáhne příslušné limitní hodnoty a bude
tedy ve smyslu §4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona předmětem zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona.
Oznámení je v souladu s tímto zařazením zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu.
Oznamovatelem záměru je firma Autovitamin Investment s.r.o.
Zpracování oznámení probíhalo v návaznosti na projektovou přípravou stavby během července a srpna 2013.
Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté oznamovatelem, projektová dokumentace a dílčí doplňující
informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování a údaje získané během vlastního
průzkumu lokality.
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ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
A.1. Obchodní firma
AUTOVITAMIN INVESTMENT s.r.o.

A.2. IČ
0158 2119

A.3. Sídlo
Bělehradská 858/23
120 00 Praha 2, Vinohrady

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Marek Pavlík, výkonný ředitel
Tel.: 725 053 828; email: mpavlik@autovitamin.com

A.5. Projektant
Ing.Arch. Hana Vašatová
Blodkova 346, 500 06 Hradec Králové 6
Tel: 728 627 227, email: hana.vasatova@centrum.cz

Oznamovatele zastupuje na základě plné moci ze dne 24.5.2013:
Ing. Arch. Hana Vašatová
Blodkova 346, 500 06 Hradec Králové

a dále na základě plné moci ze dne 23.8.2013:
Ing. Alexandr Mertl
Trstěnice 106, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název a zařazení záměru
Samoobslužná myčka aut a kontejnerová čerpací stanice na pozemku p.č. 216/1, k.ú.
Ohrazenice
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, je následující:

kategorie:
bod:
název:

II
10.4
Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
(vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých,
senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci,
nebezpečných pro životní prostředí)1 a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných
hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.
B

sloupec:

Dle §4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu, kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Pardubického kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
plocha areálu

1 691 m2

z toho:

zastavěná plocha (objekty)

306,5 m2

ostatní zpevněné plochy

1 349,5 m2

nezpevněné plochy zeleně

35 m2

skladovací kapacita
pohonných hmot

52 m3 (2x26 m3)
42 380 kg

LTO
počet parkovacích míst (celkem)

(1)

2 m3
3 stání pro OA

B.I.3. Umístění záměru
Stavba je navržena v uzavřeném areálu v severní části města Pardubice, mezi obchodní a komerční zónou
jižně od ulice Poděbradské a obytnou zástavbou severně od ulice Poděbradské. Areál je umístěn severně od
kruhové křižovatky na ulici Poděbradské u centra Globus.

1

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů.

1

Při měrné hmotnosti benzínu 700-750 kg/m3 a nafty 800-880 kg/m3
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kraj:

Pardubický

obec:

Pardubice

katastrální území:

Ohrazenice, 709328

pozemky:

p.č. 216/1

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1.).
Obrázek: Umístění záměru (1:50 000)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem je výstavba samoobslužného areálu s myčkou automobilů a kontejnerovou čerpací stanicí PHM na
volném pozemku v severní části města Pardubice.
Samoobslužná ČS PHM na motorovou naftu a automobilový benzín bude sloužit k veřejnému
samoobslužnému prodeji PHM. Samoobslužné mycí boxy budou sloužit veřejnosti k mytí vozidel. Dále jsou
v areálu navržena parkovací místa a místa pro vysávání vozidel.
Dotčené území se nacházejí v severní části předmětného pozemku, v současné době je plocha nevyužitá,
vedená v kategorii ostatní plochy. Na pozemku nejsou žádné vzrostlé stromy ani žádná zeleň, stávající
objekty v místě stavby byly přesunuty nebo odstraněny.
Dotčený pozemek pro plánovanou stavbu se nachází z části v zastavitelném území ve funkční ploše OV –
občanská vybavenost vyšší a z části v nezastavěném území ve funkční ploše ZI – zeleň izolační. V případě
umístění stavby do zastavitelného území v souladu s územním plánem. Dle územního plánu města Pardubice
je pozemek součástí rozvojové lokality v zastavitelném území (kód 52/z).
V zájmovém území severně od centra města Pardubice se nachází komerční zóna obchodů a služeb, a plochy
pro bydlení a občanské vybavení. Navrhovaný záměr je umístěn severně od ulice Poděbradské a od komerční
zóny. Kumulace vlivů se stávajícími aktivitami v území je vyhodnocena v textu oznámení ve vztahu
k současnému stavu.
V jižní části dotčeného pozemku p.č. 216/1 k.ú. Ohrazenice je navrženo vybudování autosalonu. Tento
záměr není součástí navrhované stavby, nicméně lze očekávat kumulace vlivů obou záměrů zejména
v oblasti dopravy a s ní souvisejících vlivů. Rozbor stávající situace i výhledového zatížení je uveden v dalším
textu oznámení.

STRANA 6 z 65

Samoobslužná myčka aut a kontejnerová čerpací stanice na pozemku p.č. 216/1, k.ú. Ohrazenice
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Dále je nutno uvést, že na dotčeném pozemku bylo v roce 2007 provedeno zjišťovací řízení pro záměr
„Autoservisní středisko A.T.U. Pardubice“. Na základě zjišťovacího řízení bylo konstatováno, že záměr
nebude posuzován dle zákona. Rozsah navrhovaného záměru byl větší (zahrnoval v podstatě celý pozemek)
než rozsah autosalonu a prodejny aut navrhované v současné době v jižní části dotčeného pozemku.
Z uvedeného lze usuzovat, že původní záměr nebyl a nebude v předmětné lokalitě realizován, a není tedy
nutné jej zahrnovat ani mezi záměry s možnými kumulativními vlivy.
Záměr nevyvolává potřebu realizace jiných staveb kromě napojení na potřebné inženýrské sítě.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Záměr řeší výstavbu nové samoobslužné myčky automobilů a kontejnerové (samoobslužné) čerpací stanice
pohonných hmot (dále ČS PHM) na motorovou naftu a automobilový benzín umístěné v katastrálním území
Ohrazenice na pozemku p.č. 216/1 při ulici Poděbradská.
Záměr využívá volnou část pozemku s napojením na veřejné komunikace a technickou infrastrukturu
společně s navrhovaným autosalonem v jižní části pozemku.
Účelem stavby je nabídka daného typu služeb, dochází k využití volné části dotčeného pozemku. Volba
umístění vychází z řady faktorů, mezi nimiž lze uvést dostupnou infrastrukturu a vhodné napojení na silniční
síť.
Přehled variant
V rámci posuzování záměru jsou uvažovány dvě varianty: varianta projektová (představuje realizaci záměru
v navržené podobě) a varianta nulová (bez realizace záměru).
Projektová varianta (varianta P) popisuje stav při realizaci navrhovaného záměru. Popis projektové
varianty je uveden v příslušných kapitolách tohoto oznámení (část B).
Vlastní záměr je řešen jednovariantně. Lokalita je dána dostupností plochy a rozhodnutím oznamovatele.
Nulová varianta (varianta 0) je referenční variantou, představující stav bez realizace posuzovaného
záměru. Slouží k porovnání vlivů souvisejících s realizací záměru (ovzduší, hluk, doprava, ochrana vod,
krajinný ráz) se stavem bez záměru, resp. ke stanovení kvalitativních a kvantitativních rozdílů mezi aktivní a
nulovou variantou, a vyhodnocení celkové významnosti vlivů projektové varianty.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Základní technické údaje o stavbě
Záměr obsahuje následující stavební objekty:
SO01 – typovou samoobslužnou myčku aut AUTOSPA. Velikost myčky je určena počtem jednotlivých
mycích stání a technologickým boxem. Jsou navržena 4 mycí stání. Stání jsou vždy krytá. Každé stání je
půdorysného rozměru 6660 x 5010 m. Technologický box má půdorysné rozměry 2500 x 6660 mm.
Myčka je řešena jako samoobslužná a plně automatická. Zákazník po příjezdu navolí mycí program,
zaplatí v platebním terminálu a následně probíhá automatický mycí proces. V případě dodávkových
automobilů probíhá mytí zákazníkem ručně.
Zastavěná plocha

155,5 m2

Obestavěný prostor

622 m3

Počet pracovníků

1 pracovník na občasný úklid a kontrolu

SO 02 – typovou kontejnerovou čerpací stanici PH se samoobslužným provozem. Tato čerpací stanice je
určena pro veřejný výdej pohonných hmot. Základem ČS PH je výrobek spol. Krampitz Tank systém
GmbH, SRN. Je to kontejnerová konstrukce, do níž je vložena dvouplášťová nádrž na pohonné hmoty,
prostory pro výdejní stojany, stáčecí zařízení, tankovací automaty a všechny zabezpečovací a měřící
prvky. Dále je zde technická místnost, v níž jsou soustředěna elektrická silnoproudá a slaboproudá
zařízení a výpočet.
Zastavěná plocha

150 m2

Obestavěný prostor

780 m3
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SO 03 – typový samoobslužný vysavač s kompresorem napojeným na elektrickou přípojku
Zastavěná plocha

1, 1 m2

Obestavěný prostor

2, 2 m2

Pro stavby SO02 a SO03 bude potřeba 1 pracovník pro občasnou obsluhu a úklid.
SO 04 – reklamní stožár (totem) napojení na elektrickou přípojku
SO 05 – reklamní stožár (totem) napojení na elektrickou přípojku
KO 01 – zpevněná pojízdná plocha – komunikace. Materiál použití na povrch této plochy bude upřesněn
v dalším stupni PD.
Stavby technické infrastruktury (vodovod, kanalizace splašková a dešťová, zásobník LTO,
elektrorozvody)
Popis architektonického řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Myčka – stavba SO 01
Stavba je podřízená svému účelu tj. jednoduchá přízemní stavba s kovovou konstrukcí umožňující bezpečný
a snadný provoz aut a vlastní mytí. Jedná se o otevřenou konstrukci, s bannery oddělujícími jednotlivá stání
myčky, se zastřešením, jehož součástí je světelný banner s označením myčky.
Kontejnerová ČS PHM – Stavba SO 02
Po architektonické stránce se jedná o stavbu, jejíž dominantní částí je pultové přestřešení výdejních ploch
pohonných hmot. Přestřešení je dvouplášťové s podhledem se zapuštěnými svítidly, z boků uzavřené
prosvětlenou atikou. Nádrž je nadzemní, celá opláštěná plechem DEKMETAL. Komunikace jsou asfaltové,
manipulační plocha betonová.
Kontejner bude v neutrální stříbřité barvě, atika přestřešení bude zvýrazněna světelnou linkou. Celá čerpací
stanice je zastřešena ocelovým přestřešením o rozměrech 12 x 9,6 m, podjezdná výška 4,5 m. Ocelová
konstrukce bude navržena z tenkostěnných ocelových profilů nebo jako svařence z U profilů. Vodorovné
nosné prvky jsou z válcovaných I profilů, přes něž budou roznášecí prvky menších profilů. Zakrytí střechy se
provede z VSŽ plechů, vyspádovaných do středního žlabu, s odvodem svislými dešťovými svody podél sloupů
do dešťové kanalizace. Střecha je nesena 8 sloupy. Sloupy budou umístěny buď samostatně mimo kontejner
a kotveny do betonových patek nebo budou integrovány do pouzder (výřezů) vytvořených v konstrukci
kontejneru. Toto řešení musí bezpodmínečně odsouhlasit výrobce kontejneru.
Střešní konstrukce bude ze spodní části opatřena podhledem z hliníkových lamel, do podhledu budou
zapuštěna svítidla.
Z boku bude na ocelovou konstrukci upevněna lehká montážní konstrukce z profilů jekl, na kterou budou
zavěšeny plastové profily s logem investora.
Povrchová úprava bude provedena buď žárovým pozinkováním, nebo nátěrem v barvě podle výběru
investora.
Samoobslužný vysavač s kompresorem – stavba SO 03
Typová přízemní stavba, obsahuje pouze vlastní technologická zařízení.
Reklamní stožáry/totemy – stavba SO 04 a stavba SO 05
Totemy rozměru 8x2 m budou ukotvené do základové desky. Nosná ocelová konstrukce nese osvětlené
plochy.
Zpevněná plocha – stavba KO 01
Povrchová úprava zpevněné plochy bude asfaltobetonová. Barevné provedení bude upřesněno v PD ke
stavebnímu povolení.
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Obrázek: Koordinační situace stavby
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Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení
Stavba typové myčky automobilů SO 01 je členěna na stavební a technologickou část.
Stavební část obsahuje:
−

Vybudování ležaté kanalizace v ploše pod automatickou myčkou a její napojení na příslušnou
kanalizační přípojku v areálu.

−

Osazení chrániček pro přívod vodovodní přípojky a elektro přípojky.

−

Vybudování základové desky pro osazení technologie myčky.

−

Napojení zpevněných ploch na plochy v areálu.

Technologická část obsahuje:
−

Realizaci ocelového přístřešku nad přestřešenými boxy automatické myčky s rozvody technologie
(přívody, hadice, tlakové pistole, kartáče).

−

Osazení technologického kontejneru, ve kterém je zabudována technologie myčky, vytápění (nádrž
pro LTO), hlavní rozvodnice elektro, systém nezamrzání.

−

Nezamrzající nádrž na LTO (lehké topné oleje) umístěná v podzemí pod technolog. boxem myčky
automobilů SO01.

Stavba typové kontejnerové čerpací stanice PHM SO 02 je členěna na stavební a technologickou část.
Stavební část obsahuje:
−

Zemní práce.

−

Základová konstrukce.

−

Výškové uložení kontejneru je řešeno v situaci a bude upřesněno v PD pro vydání stavebního
povolení.

−

Celkové kotvení a statické zabezpečení bude řešeno v PD pro vydání stavebního povolení.

−

Dále bude zajištěn přívod el. energie.

−

Napojení na dešťovou kanalizaci.

−

Připojení na vnější zemnící síť.

Technologická část obsahuje:
−

Kontejnerová konstrukce (výrobek spol. Krampitz Tank systém GmbH, SRN) do níž je vložena
dvouplášťová nádrž na pohonné hmoty, prostory pro výdejní stojany, stáčecí zařízení, tankovací
automaty a všechny zabezpečovací a měřící prvky. Dále je zde technická místnost, v níž jsou
soustředěna elektrická silnoproudá a slaboproudá zařízení a výpočetní technika pro přenos dat.

Stavba samoobslužného vysavače SO 03 je členěna na stavební a technologickou část.
Stavební část obsahuje:
−

Zemní práce.

−

Základovou konstrukci.

−

Celkové kotvení a statické zabezpečení bude řešeno v PD pro vydání stavebního povolení.

−

Vybudování elektrického připojení.

Technologická část obsahuje:
−

Technologická konstrukce vysavače s kompresorem, ve kterém je zabudována automatická obsluha
s ovládacím programem.

STRANA 10 z 65

Samoobslužná myčka aut a kontejnerová čerpací stanice na pozemku p.č. 216/1, k.ú. Ohrazenice
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Stavba reklamních stožárů (totemů) SO 04 a SO 05 je členěna na stavební a technologickou část.
Stavební část obsahuje:
−

Zemní práce.

−

Základové konstrukce.

−

Osazení chrániček pro přívod elektropřípojky.

−

Celkové kotvení a statické zabezpečení bude řešeno v PD pro vydání stavebního povolení.

Technologická část obsahuje:
−

Konstrukce reklamního stožáru, ve kterém je zabudován program k ovládání stožáru.

Stavba navržené zpevněné plochy KO 01 je členěna na stavební a technologickou část.
Stavební část obsahuje:
−

Zemní práce realizované dle inženýrsko-geologického průzkumu.

−

Pláň zpevněné plochy je nutno hutnit, popř. upravit na minimum Edef,2= 45 Mpa, na kterou jsou
navrženy všechny skladby komunikací a zpevněných ploch.

−

Před provedením pláně je nutno uložit v místech křížení s inženýrskými sítěmi chráničky.

Technologická část obsahuje:
−

Skladba vlastní zpevněné plochy bude navržena pro třídu nejvyššího dopravního zatížení s krytem
z asfaltobetonu.

−

Odvodnění zpevněné plochy bude podchyceno uličními vpustěmi se sorpční náplní. Dále budou
podchyceny areálovou dešťovou kanalizací, která bude vedena východním směrem do umístěné
vsakovací/retenční nádrže.

Stavby technické infrastruktury (vodovod, kanalizace splašková a dešťová, zásobník LTO, elektrorozvody)
jsou členěny na stavební a technologickou část.
Stavební část obsahuje:
−

Zemní práce realizované dle inženýrsko–geologického průzkumu.

−

Podkladní podsypové vrstvy pod jednotlivé přípojky.

−

Zásypové vrstvy s obalem po natažení jednotlivých vedení TI.

Technologická část obsahuje:
−

Realizaci jednotlivých vedení (potrubí, kabelů, zásobníku pro LTO).

Popis technického řešení
SO 01 - Samoobslužná myčka je objekt určený především pro místa, kde působí jako doprovodná funkce
jiných služeb typu obsluha komunikací nebo obchod, ale není vyloučeno ani její uplatnění bez spojení
s jinými funkcemi. Myčka je určena pro obsluhu osobních vozidel do 3,5 t, příp. malých dodávkových vozidel.
Projektová dokumentace řeší dílčí variantní objekt typové samoobslužné myčky aut AUTOSPA. Velikost
myčky je určena počtem jednotlivých mycích stání a technologickým boxem. V předmětném záměru se jedná
o myčku, která má 4 stání pro mytí aut a 1 technologický box. Stání jsou vždy krytá, ve větších sestavách je
navíc jedno stání nekryté určené pro dodávkové automobily. Každé stání je půdorysného rozměru 6,66 x
5,01 m. Technologický box má půdorysné rozměry 2,50 x 6,66 m. Myčka je řešena jako samoobslužná a
plně automatická, řízena průmyslovým počítačem B&R Automation. Zákazník po příjezdu navolí mycí
program, zaplatí v platebním terminálu a následně probíhá automatický mycí proces. V případě dodávkových
automobilů probíhá mytí zákazníkem ručně.
Pro zvýšení poskytované služby a komfortu zákazníků může být součástí mycí linky (ML) i další samostatné
části. Jedná se například o automatický vysavač s 2 stáními pro vozidla, stojan pro samoobslužný prodej
rozmrazovacích prostředků apod.
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Po vybudování inženýrských sítí (viz celková dokumentace stavby) bude provedena základová deska, na
kterou bude osazena ocelová typová konstrukce myčky. Objekt obsluhy je rovněž typový a jedná se o
ocelový kontejner se zabudovaným vnitřním vybavením a bude osazen na základovou desku.
Funkce systému nezamrzání myčky (anti-freezing systém)
Aby se zabránilo tvoření ledu a sněhu na stanovištích myčky, navrhuje se pro vytápění jednotlivých stání
podlahové vytápění. Vytápěcím médiem je směs vody a glykolu (nebo samotný glykol). Ohřev média bude
probíhat v kotli umístěném v kontejneru.
Teplo bude přiváděno z tepelného zdroje do oběhového rozdělovače (podle počtu stání) a následně
rozvedeno nezávislými oběhy na jednotlivá stanoviště. Instalace od tepelného zdroje do rozdělovače a
samotné rozdělovače jsou součástmi technologie myčky.
Pro zajištění chodu technologie myčky v zimním období je myčka vybavena:
−

podlahovým vytápěním stání pro automobily pro zajištění bezpečnosti provozu

−

principem nezamrzání mycího média v trubkách a hadicích technologie.

Princip fungování systému anti-freezing:
Systém anti-freezing zabraňuje zamrzání kapalin vně myčky při nízkých teplotách. Spočívá v udržování
nepřetržité cirkulace vody ve vodních trubkách vně strojovny (pokud se na stanovišti nemyje vozidlo).
Čerpadlo anti-freezingu čerpá kapalinu přes výměník (dochází k zahřátí kapaliny) na vysokotlaká čerpadla.
Následně přes nepracující čerpadla do vysokotlakých vedení vně strojovny k otočným ramenům, od ramen
vedením k tlakovým pistolím umístěným v držácích tlakových pistolí. Od držáků tlakových pistolí (a nádob
pro kartáče) kapalina odtéká přímo do nerezové nádrže anti-freezingu (dodané spolu s technologií myčky,
umístění v technologickém kontejneru). Z nádrže čerpadlo posílá kapalinu opět na výměník a celý proces se
opakuje.
Tepelný zdroj
Zdrojem tepla pro potřeby vytápění podlahy a mycího okruhu bude kotel na LTO, který bude součástí
technologie myčky. Pro 4 mycí stání je navrhován kotel o výkonu 63 kW.
Spotřeba LTO je pro navrhovanou technologii je odhadována na 6,3 kg/hod.
Odvod spalin z kotle bude řešen individuálním dvouplášťovým spalinovým vedením provedeným z oceli
odolné proti kyselinám, o průměru DN 150/250 mm, které bude ukončeno 0,6 m nad nejvyšším bodem
střechy myčky. Komín bude ukončen stříškou a u jeho základu bude instalován odlučovač kapek. Celý
komínový systém bude dodán spolu s technologií myčky.
Větrání v technologickém kontejneru, kde je umístěn kotel vytápění musí zajistit přívod čerstvého vzduchu
v množství stanoveném pro proces spalování a dále celkové větrání technologického kontejneru.
Navrhovaný kotel je plně automatizovaný a nevyžaduje trvalou obsluhu, pouze pravidelný servisní dohled
příslušně proškolenými pracovníky.
Součástí myčky bude dvouplášťová nádrž na LTO o objemu cca 2 m3. Šachta na nádrž topného oleje je
zabudována v podzemí pod technologickým boxem myčky – SO 01. Topné médium bude vyvedeno do kotle
v technologickém boxu. Stěna šachty – železobetonová a ve vodotěsném provedení. Současně je nutno
realizovat takové stavební řešení, aby nedocházelo k průniku dešťové nebo mycí vody z povrchu podlahy do
šachty.
Z nádrže se do technického modulu přivede palivová instalace. Potrubí palivové instalace bude provedeno
z měděných trubek v systému FLEXWELL, který má příslušné souhlasy a certifikáty.
Před kotlem bude instalován palivový filtr a uzavírací ventil.
Nádrž bude vybavena tzv. suchým systémem nepřetržitého monitoringu těsnosti.
Nádrž spolu se svou výstrojí je součástí technologického vybavení kontejneru a je dodávána výrobcem spolu
s technologií myčky.
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SO 02 - Samoobslužná čerpací stanice PHM - na ocelovém rámu je umístěna dvouplášťová nádrž
objemu 52 000 litrů, dělená na komory pro BA 26 000 litrů a NM 26 000 litrů. Pro směs do ostřikovačů je
samostatná komora objemu cca 1 500 litrů.
Stáčení pohonných látek a nemrznoucí směsi se provádí z auto cisterny pomocí 3 stáčecích čerpadel,
umístěných ve stáčecí skříni. Při stáčení jsou prostory cisterny a nádrží propojeny a páry se odvádějí zpět do
parního prostoru cisterny v uzavřeném okruhu.
Pohonné hmoty - BA a NM jsou vydávány ze dvou jednostranných dvouproduktových stojanů, umístěných ve
výklenku kontejneru. Nemrznoucí směs se vydává ze samostatných výdejních stojanů. Výdej je ovládán
pomocí tankovacích automatů na bankovní, případně zákaznické karty, kde po identifikaci zákazníka a
ověření údajů si zákazník navolí požadované množství látky nebo finanční obnos. Údaje se přenášejí do
platebního centra. Automat vydá potvrzení, daňový doklad o čerpaném množství.
Komory nádrží jsou vybaveny sondami pro kontinuální měření hladin s přepočtem na množství látky v nádrži.
Mezní hladiny, tj. maximální a havarijní hladina jsou signalizovány opticky a zvukově, při stáčení se při
dosažení maximální hladiny automaticky vypne stáčecí čerpadlo.
Nádrž je vybavena zařízením pro sledování její těsnosti.
Součástí kontejneru je technická místnost, v níž jsou soustředěny elektronické výstupy zabezpečovacích
prvků, zařízení pro přenos dat do zúčtovacího centra, elektrický rozvaděč a další potřebná zařízení.
SO 03 - Typový samoobslužný vysavač s kompresorem a s elektronickým programovým zařízením.
SO 04, SO 05 - Reklamní stožáry/totemy, které budou informovat o náplni lokality, o druzích stáčených
pohonných hmot a jejich cenách.
KO 01 - Zpevněná plocha navržená pro třídu nejvyššího dopravního zatížení s odvodněním.
Dispoziční a provozní řešení
Myčka – SO 01
Vnější rozměry myčky a použitá technologická řešení neumožňují, aby myčku využívala nákladní vozidla.
Zákazník myčky vjede s automobilem na stanoviště a poté, co z vozidla vystoupí, pomocí vysokotlaké trubky
s pistolovým držákem vlastnoručně myje vozidlo. Mytí karosérie osobních a dodávkových vozidel probíhá
ručně aktivní pěnou, voskování za tepla nebo za studena a mytí karosérie a podvozku pod vysokým tlakem
(volitelně). Mytí bude probíhat v otevřeném systému. Stropní upevnění hadice přivádějící pod vysokým
tlakem kapalinu do trubky umožňuje ergonomickou obsluhu vozidla z každé strany. Vhodné zformování
utěsněné železobetonové podlahové desky stanoviště umožňuje rychle odvádět průmyslové vody do čistícího
systému a následně do kanalizační sítě. Na všech stanovištích jsou navrženy odpadní mřížky.
Technologická voda bude dále odvedena odvodňovacím potrubím do odlučovače uhlovodíků s nominální
kapacitou 6 l/s vybaveného přepadovým okruhem, tzv. by-pass. Předčištěná odpadní voda bude odvedena
do veřejné kanalizace. Ohřev podlahy stanovišť zabraňuje vzniku ledu při poklesu teploty. Ohřev vody
v instalaci je pomocí nádrže LTO – zabudované v nezámrzné hloubce pod technologickým boxem.
Provoz neobsahuje skladové hospodářství a nevyžaduje pomocné provozy.
Kontejnerová ČS PH – Stavba SO 02
Účelem stavby je vybudovat veřejnou samoobslužnou čerpací stanici PH. Vydáván bude benzin BA 95 a
motorová nafta NM a směs do ostřikovačů. U ČS není plánována žádná prodejna, ani trvalá obsluha, pouze
občasný úklid a kontrola.
Výdej pohonných hmot je samoobslužný, s platbou pomocí tankovacích automatů na bankovní, případně
zákaznické karty.
Nadzemní nádrž je dvouplášťová o objemu 52 m3 na kapalné pohonné hmoty (dělená 26 m3 nafta motorová
NM, 26 m3 benzin BA95).
Samostatná komora na kapalinu do ostřikovačů objemu 1,5 m3.
Havarijní jímka podzemní má objem 5 m3.
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Výdejní stojany: 2 stojany na kapalné pohonné hmoty, jednostranné, dvouproduktové.
2 stojany na směs. do ostřikovačů
Pro každou stranu čerpací stanice je k dispozici jeden tankovací automat.
Umístění záměru je patrné ze situací v přílohách oznámení (přílohy č. 1), situace stavby a jejího okolí je
zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.3.).
Obrázek: Situace stavby (1:10 000)

Obrázek: Vizuální podoba mycí linky
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Údaje o provozu, směnnost, pracovní doba
Počet pracovníků:

není uvažována trvalá obsluha, pouze občasná technická kontrola

Provoz

nepřetržitý

0:00 – 24:00 hod (7 dnů v týdnu)

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení výstavby:

03/2014

Předpokládaný termín zahájení provozu:

09/2014

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
kraj:

Pardubický

Pardubický kraj
Komenského nám. 1251, 532 11 Pardubice
tel.: 466 026 111

obec:

Pardubice

Magistrát města Pardubice
Štrosova 44, Pardubice 530 21
tel.: 466 859 111

správní obvod obce s rozšířenou působností:

Pardubice

správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem: Pardubice

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí
Rozhodnutí

Právní předpis

Příslušný správní úřad

Územní rozhodnutí

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu

MM Pardubice, Stavební úřad

Stavební povolení

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu

Vodoprávní rozhodnutí

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
Kolaudační rozhodnutí

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu

MM Pardubice, Stavební úřad
MM Pardubice, Odbor životního
prostředí
MM Pardubice, Stavební úřad

B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH
(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

B.II.1. Půda
Stavba je navržena na části oplocené plochy pozemku p.č. 216/1 v katastrálním území Ohrazenice. Plocha se
nachází v severní části města Pardubice, severně od komunikace a ulice Poděbradská.
Předmětný pozemek má rozlohu 5 544 m2, záměrem bude dotčeno území o rozloze 1 559,75 + 131,33 m2
(celkem 1 691,08 m2).
Záměr nevyžaduje trvalý ani dočasný zábor zemědělské půdy.
Záměr nezasahuje na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), ani nevyžaduje jejich zábor.
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Tabulka: Přehled dotčených pozemků

parcelní
číslo
216/1

druh pozemku

využití

Ostatní plocha

Sportoviště a rekreační plocha

způsob
ochrany
---

výměra
(celková)
5 544 m2

Situace katastrální mapy je patrná z následujícího obrázku.
Obrázek: Situace katastrální mapy (bez měřítka)

Ochranná pásma
Na řešené území zasahují ochranná pásma technické infrastruktury (vedení el. energie, kanalizace, vodovod,
silniční komunikace).
Pozemek je situován v bezpečnostním pásmu závodu Explosia Semtín (viz přílohy č. 5 – Doklady).

B.II.2. Voda
(například zdroj vody, spotřeba)

Pitná voda
Ve fázi výstavby bude potřeba pitné vody dovozem pitné vody, nebo v případě možnosti odběrem ze
stávající přípojky do areálu.
Zásobování navrhovaného objektu pitnou vodou bude zajištěno novým areálovým vodovodem PE D 63 mm.
Navržený areálový vodovod bude napojen na vodovodní přípojku, která je předmětem řešení výstavby
sousedního objektu autosalonu.
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Tento objekt bude napojen vodovodní přípojkou PE D 63 mm na stávající vodovodní řad vedoucí podél druhé
strany komunikace v ul. Poděbradská. Tato vodovodní přípojka bude na pozemku investora ukončena prefa
ŽB vodoměrnou šachtou o vel. 1.5 x 2 m, kde bude umístěno fakturační měření spotřeby vody celého areálu.
Objekt myčky bude napojen za tímto měřením odbočkou s uzávěrem a podružným měřením spotřeby vody.
Odtud bude proveden přívod areálového vodovodu PE D 63 mm do technické místnosti kontejnerové myčky,
kde bude ukončen uzávěrem a dále budou připojena zařízení dle požadavků technologie mytí.
Areálový vodovod je navržen z PE D 63 mm o celkové délce cca 35 m.
V rámci záměru nebude zřízeno trvalé pracoviště ani sociální zařízení. Potřeba pitné vody tedy není řešena.
Technologická voda
Potřeba technologické vody pro myčku automobilů bude zajištěna odběrem z veřejného rozvodu pitné vody.
Spotřeba technologické vody vyplývá z potřeby vody pro myčku, která je stanovena:
300 vozidel/den

80 l.vozidlo/den

Průměrný odběr je stanoven na

0,6 l/s

Celková spotřeba

7.920 m3/rok

tj. 24 000 l/den

Požární voda
Potřeba požární vody bude pokryta požárním hydrantem DN 80 mm na vodovodním řadu min. DN 100 mm
ve vzdálenosti do 100 m od objektu.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Potřeba elektrické energie bude pokryta odběrem z veřejné distribuční sítě.
Přípojka NN bude využita stávající, bez úprav. Kabelové distribuční vedení je ukončeno ve stávajícím
plastovém pilíři skříni SR402, odkud bude provedeno napojení stávajících elektroměrových rozvaděčů RE1 a
RE2. V rozvaděči RE1 bude osazeno měření samoobslužné myčky aut a samoobslužné čerpací stanice PHM.

Energetická bilance:

Instalovaný příkon (kW)

Myčka

ČS

celkem

28

22

50

Roční potřeba elektrické energie celkem:

150 MWh/rok

Zemní plyn
Záměr nevyžaduje odběr zemního plynu.
Tepelná energie
Tepelná energie bude využita jako ochrana myčky proti zamrzání a zajištění provozu myčky v období pod
bodem mrazu.
Zdrojem tepla pro potřeby vytápění podlahy a mycího okruhu bude kotel na LTO, který bude součástí
technologie myčky. Pro 4 mycí stání je navrhován kotel o výkonu 63 kW.
Spotřeba LTO je pro navrhovanou technologii je odhadována na 6,3 kg/hod. Roční spotřeba LTO cca 12 m3.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Předmětem záměru je umístění areálu se samoobslužnou myčkou automobilů a kontejnerovou bezoblužnou
čerpací stanicí PHM. Záměr je umístěn poblíž významných cílů dopravy (areál hypermarketu Globus a
Baumarkt, zóna bydlení). Dopravní obsluha záměru je výhradně silniční.
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Dopravní nároky záměru jsou následující:
zákaznická doprava:
intenzita zákaznické dopravy:

300 osobních vozidel/den

přitížení silnice I/37 a ulice Poděbradské:

není očekáváno, veškerá doprava bude součástí
projíždějících vozidel

zásobování a údržba:
intenzita zásobovací dopravy:
typ vozidel:

cca 1 vozidla/den
osobní, těžká a střední nákladní

Dopravní provoz související se záměrem bude probíhat prakticky nepřetržitě vzhledem k provozní době
areálu.
Záměr nebude cílem hromadné, pěší ani cyklistické dopravy.
Období výstavby
Příjezd a výjezd na staveniště bude zajištěn po komunikacích se zpevněným povrchem. Po dobu výstavby
zde bude provedeno provizorní dopravní značení (vjezd a výjezd ze stavby). Jiná mimořádná dopravní
opatření během výstavby nejsou nutná.
Dopravní nároky v období výstavby záměru nepřekročí jednotky nákladních vozidel denně. Stavební doprava
bude časově omezena na dobu provádění stavebních a konstrukčních prací.
Komunikace mimo obvod staveniště budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. Čistící zóna pro očištění
automobilů bude umístěna u výjezdu ze stavby.

B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH
(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií
vzhledem k navrženému použití látek a technologií)

B.III.1. Ovzduší
Období výstavby
V etapě výstavby budou prováděny zásahy do terénu a další stavební práce, při nichž může docházet k emisi
prašných částic. Doba zvýšených emisí bude omezená, emitované množství bude značně proměnné a bude
závislé na aktuálních klimatických podmínkách.
Dalším zdrojem emisí budou motory stavebních strojů a mechanismů a vozidel obsluhujících stavbu.
Charakterem se bude jednat o plošný zdroj sekundární prašnosti na ploše odpovídající výměře staveniště
(důsledek pojezdu nákladních automobilů v prostoru staveniště, provoz stavebních mechanismů a vznos
lehkých frakcí materiálů z povrchu staveniště a stavebních hmot).
Projevy zvýšené prašnosti jsou běžným doprovodným prvkem každé stavební činnosti. Prašnost ze stavební
činnosti je nepravidelná, krátkodobá a z hlediska imisních koncentrací relativně nahodilá. Její působení bude
přechodné a nepřekročí období výstavby. Negativní vlivy tohoto projevu lze eliminovat organizací práce,
očistou vozidel vyjíždějících ze staveniště, ohrazením staveniště a kropením kritických míst v případě
potřeby.
Bodové zdroje znečišťování ovzduší
V rámci záměru bude realizován nový bodový zdroj znečišťování ovzduší. Jde o kotel pro zajištění
celoročního provozu mycích boxů. Půjde o malý zdroj znečišťování ovzduší o výkonu 63 kW. Vzhledem
k době provozu (pouze při teplotách pod bodem mrazu) a navrhovaném výkonu budou emise ze zdroje velmi
nízké. S ohledem na uvedené parametry není tento zdroj znečištění ovzduší významný a není dále hodnocen.
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Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Jako plošný zdroj znečišťování ovzduší bude za provozu působit provoz osobních vozidel v areálu.
Znečištění ovzduší může být dále způsobeno výfukovými plyny přijíždějících aut k čerpací stanici. K
výfukovým plynům se pak připojí aerosoly různého složení, jejichž zdrojem budou chemické látky používané
k udržování zimní sjízdnosti a v malém množství i látky související bezprostředně s automobilovým provozem
(otěr pneumatik aj.). Zdrojem emisí budou motory osobních automobilů využívajících ČS a myčku. Množství
emisí z dopravního provozu v areálu uvádí následující tabulka.
Uvažovaná dopravní zátěž je 300 vozidel za den. Lze předpokládat, že cca 90% dopravní zátěže bude
realizováno ve dne (6-22 hodin), 10% pak v noční době (22-6 hod). Při zajíždění do areálu se uvažuje trasa
cca 300 m za předpokladu odbočení z kruhového objezdu a následného vrácení se na tento kruhový objezd.
Tabulka: Emise z dopravy

NOx

8.853 kg/rok

PM10

0.760 kg/rok

benzen

0.062 kg/rok

Pozn.: V posuzovaném případě se nejedná o studený start, emise při startování nebudou tak velké jako při rozjíždění
vozidel při delším parkování. Prodloužení trasy činní cca 300 m.

Dalším zdrojem je vlastní čerpací stanice, pro kterou jsou hodnoceny výpary organických látek (benzen,
alifatické uhlovodíky aj.) při stáčení pohonných hmot.
Emise do ovzduší lze odhadnout na základě předpokládaného obratu množství paliva. Při 2 200 000 litrech
PHM se jedná o cca 1,1 milionu litrů benzinu a cca 1,1 milionu litrů nafty.
PHM

Emisní faktor (g VOC/m3)

Benzin

1400

Motorová nafta

20

Tabulka: Emise z CSPH – provoz technologie

Čerpání do nádrží vozidel
Emise v kg při účinnosti 85% rekuperace II. stupně pro benzin
(nafta bez rekuperace)
roční

Hodinové maximální

Průměrně na vozidlo

benzin

231

0,063

0,005

nafta

22

0,006

0,0005

Čerpání do zásobních nádrží CSPH
Emise v kg při účinnosti 95% rekuperace II. stupně pro benzin
(nafta bez rekuperace)
roční

Na jedno doplnění nádrží

benzin

77

1.05

nafta

22

0.6

Poznámka: Výpočet předpokládá poměr čerpání nafta – benzin cca 1:1

Posouzení navrhovaného zdroje znečišťování ovzduší je předmětem odborného posudku, který je v plném
znění přílohou oznámení (viz příloha č. 3).
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Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Jako liniový zdroj znečišťování ovzduší budou za provozu působit motorová vozidla zákazníků (osobní a
nákladní automobily). S ohledem na předpokládané intenzity dopravy není tento zdroj znečištění ovzduší
významný a není dále hodnocen. Vozidla budou součástí dopravního proudu na veřejných komunikacích.
Uvažované navýšení dopravní trasy o cca 300 m je hodnoceno v rámci provozu samotného areálu.

B.III.2. Odpadní vody
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost)

Odpadní vody splaškové
Odpadní splaškové vody nebudou produkovány.
Odpadní vody technologické
Technologické odpadní vody budou produkovány z myčky automobilů.
Zdroj odpadní vody

Počet

l.OA-1.den-1 celkem

Technologie mycí linky

300 OA/den

80

24 000

l.den-1

Qd

=

24

m3.den-1

Qmax

=

3,9

l.s-1

Qs

=

1,0

l.s-1

Qh

=

14,0

m3.hod-1

Qměsíc

=

720

m3

Qrok

=

7 920

m3

výpočtový průtok ZTI

Odvedení technologických odpadních vod z navrhovaného objektu myčky automobilů bude provedeno
areálovou kanalizací PVC DN 200 mm, na kterou budou napojeny odtoky ze záchytných žlabů mycích míst.
Kanalizace odtud bude vedena východním směrem, kde v zeleném pásu bude osazena ŽP prefa kalová jímka
typu např. ACO SF5000 o objemu 5 m3. Přepad z této jímky bude napojen do navrženého odlučovače
ropných látek např. RONN EH0501C s kapacitou 1,5 l/s a kalovou jímkou 150 l. Tento odlučovač je vybaven
koalescenčním filtrem a automatickým uzavíracím ventilem, pro I. třídu znečištění NEL max. 5 mg/l. Dále je
vedeno potrubí předčištěných odpadních vod východním směrem přes revizní šachty do splaškové
kanalizační přípojky PVC DN 200 mm sousedního objektu autosalonu. Tato kanalizační přípojka bude dále
napojena na stávající splaškovou kanalizační stoku vysazením nové odbočky.
Areálová splašková kanalizace je navržena z PVC DN 200 mm o celkové délce cca 60 m.
Množství odpadních vod, odváděných přes odlučovač ropných látek:
počet automobilů

300 aut/den

spotřeba vody

80 l/auto

potřeba vody činí:

24 m3/den

průměrný průtok odpadních vod:

0.25 l.s-1

maximální průtok odpadních vod:

0.75 l.s-1

Celková bilance tukových odpadních vod:

denní:

24 m3/den

měsíční:

720 m3/měs

roční:

8.760 m3/rok

Na dané množství ropných látek je navržen odlučovač ropných látek o jmenovité velikosti NS1.5 s kapacitou
1.5 l/s typu RONN EH0501C, jemuž bude předřazena kalová jímky o objemu 5 m3 typu ACO SF5000.
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Návrh odlučovače lehkých kapalin:
Koeficient závislý na druhu odtoku

fx = 2

Koeficient měrné hmotnosti lehkých kapalin

fd = 1

Množství znečištěných vod

Qs = 0.75 l/s

Jmenovitá velikost odlučovače NS = (Qr + fx.Qs) .fd = 1.5
Kalová jímka V = (200 * NS /fd ) = 300 l , minimálně však 5.000 l
Tabulka: Garantované hodnoty znečištění odpadní vody na odtoku z areálu (dle rozboru vody z již realizovaného provozu)

Ukazatel

Symbol

jednotka

limitní hodnota
na výtoku

Hodnota KŘ ČOV
Pardubice

chemická spotřeba kyslíku
dichromanem

CHSK(Cr)

mg O2/l

350

800

nerozpuštěné látky sušené

NL

mg/l

6

400

rozpuštěné anorganické soli

RAS

mg/l

680

1000

reakce vody

PH

mg/l

8,5

6,0-8,5

PAL-A

mg/l

tenzidy
adsorbovatelné organicky vázané
halogeny
Uhlovodíky C10-C40

AOX

mg/l

C10-C40

mg/l

0,22

10

0,05

0,1

6,8

10

Posouzení:
Kapacita navrženého odlučovače ropných látek je 1,5 l/s (viz. výpočet), je pro uvažovanou zátěž dostačující,
s dostatečnou kapacitní rezervou.
Zbytkové znečištění odpadních vod odváděných do veřejné kanalizace bude v souladu s kanalizačním řádem
stokové sítě města. Odběr vzorků bude prováděn v nové revizní šachtě za odlučovačem ropných látek.
Odtok z odlučovače ropných látek bude napojen do splaškové areálové kanalizace, která bude svedena
potrubím PVC DN 200 mm do nové revizní šachty DN 1000 mm osazené na navržené splaškové kanalizační
přípojce PVC DN 200 mm, která bude svedena do stávající splaškové kanalizační stoky systému centrální
ČOV města Pardubice.
Odlučovač ropných látek bude provozován dle zpracovaného provozního řádu, který bude doložen k jeho
kolaudaci.
Srážkové odpadní vody
Čisté dešťové vody ze střech budovy budou podchyceny střešními žlaby a svedeny do země přes lapače
střešních splavenin. Dešťové vody z komunikací budou podchyceny uličními vpustmi se sorpční náplní
(stupeň předčištění dešťových vod na NEL max. 0,2 mg/l). Dále budou podchyceny areálovou dešťovou
kanalizací PVC DN 200 mm. Tato kanalizace bude dále vedena východním směrem, kde bude umístěna
vsakovací/retenční nádrž. Na pozemku investora bude provedeno zdržení (retence) dešťových vod dle
požadavku vyhl. 501/2006 Sb. - vsakování dešťových vod (§ 21 odst. 3) nebo jejich zdržení na pozemku v
kapacitě 20 mm denního úhrnu srážek před jejich svedením do vodního toku či do kanalizace pro veřejnou
potřebu jednotné či oddílné pro samostatný odvod dešťové vody veřejné dešťové nebo jednotné kanalizace.
Bezpečnostní přepad nebo řízený odtok (max. 3 l/s) dešťových vod ze vsakovací/retenční nádrže bude
napojen do dešťové kanalizace, která bude svedena do vodoteče nacházející se v těsné blízkosti řešeného
areálu. Vyústění bude provedeno opevněním břehu lomovým kamenem a obetonováním potrubí, nad hladinu
běžného průtoku,které bude opatřeno zpětnou klapkou.
Vsakovací/retenční nádrž, která bude tvořena bloky ACO, je navržena o celkovém objemu 35 m3 a vel. 8 x 7
x 0.66 m. Velikost retenční nádrže odpovídá požadavku správce toku na regulovaný (omezený) odtok
z plánovaného areálu.

STRANA 21 z 65

Samoobslužná myčka aut a kontejnerová čerpací stanice na pozemku p.č. 216/1, k.ú. Ohrazenice
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Areálová dešťová kanalizace z komunikací je navržena z PVC DN 200 mm o celkové délce cca 70 m, DN 150
mm o celkové délce cca 35 m.
Bilance srážkových vod:
č. Místo produkce srážkových vod

povrch

plocha

MJ

koef. průtok

2

1

1,9

l.s-1

1. střecha objektu myčky

plochá

135

m

2. střecha objektu ČSPH

plochá

175

m2

1

2,5

l.s-1

3. zpev. plocha vysavač

dlažba

75

m2

0,6

0,6

l.s-1

4. komunikace

asfalt

1280

m2

0,8

14,6

l.s-1

5. zeleň

tráva

35

m2

0,1

0,1

l.s-1

1700

m2

19,8

l.s-1

143

l.s-1.ha-1

Objem návrhové srážky

17,8

m3

Odtok z původní plochy

2,2

m3

celkem
návrhová srážka 15 min. -

P=

0,2

Roční bilance srážkových vod:
plocha

MJ

koef. objem

Roční srážkový úhrn
2

660

mm

1,0

343

m3.rok-1

1. střecha objektu

plochá

520

m

2. chodníky, terasa

dlažba

474

m2

0,5

156

m3.rok-1

3. komunikace

asfalt

727

m2

0,9

432

m3.rok-1

4. parkoviště

dlažba

852

m2

0,6

337

m3.rok-1

5. zeleň

tráva

1390

m2

0,2

183

m3.rok-1

3963

m2

1452

m3.rok-1

Odvodňovaná plocha

1280

m2

Maximální odtok z ploch a parkovišť

15

l.s-1

Roční bilance vod z ploch a parkovišť

337

m3

Zbytkové znečištění NEL

0,2

mg.l-1

Roční bilance

23

kg.rok-1

celkem
Znečištění srážkových odpadních vod z komunikací

B.III.3. Odpady
S veškerým odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpad bude dle
tohoto zákona tříděn, shromažďován a zneškodňován podle jednotlivých druhů a kategorií dle katalogu,
vydaného vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., a v souladu s vyhláškou 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, v platném znění.
Likvidaci odpadů vznikající během výstavby bude zajišťovat dodavatel v souladu s platnou legislativou.
S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností. Odpady budou tříděny podle druhů a
přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci a následnému využití. V případě výskytu
nebezpečného odpadu budou tyto umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech tak, aby škodliviny
nemohly unikat do okolního prostředí a budou odvezeny k využití nebo zneškodnění. Bude vedena evidence
o množství a způsobech nakládání s odpadem v souladu s § 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
v platném znění.
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Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude podmínka o zodpovědnosti hlavního
dodavatele stavby za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů
vznikajících činností subdodavatelů na stavbě).
S odpady vzniklými při realizaci díla bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech,
v této posloupnosti:
-

materiálově využitelné odpady budou využity – recyklovány;

-

spalitelné odpady budou termicky odstraněny ve spalovacím zařízení k tomu určeném;

-

nespalitelné odpady, které nelze materiálově využít, budou uloženy na skládku.

Předpokládaná struktura jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v následující tabulce.
Tabulka: Předpokládaná produkce odpadů z výstavby

Kód druhu
odpadu

Název druhu odpadu

Kategorie
odpadu

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 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné

N

15 02 02

Absorpční činidla, filtr.mat., čistící tkaniny znečištěné nebezpečnými látkami

N

17 02 01

Dřevo

O

17 02 03

Plasty

O

17 02 04

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky, nebo nebezpečnými látkami
znečištěné

N

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

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

17 09 03

Jiné stavební a demoliční odpady ( včetně směsných stavebních a demoličních N
odpadů) obsahující nebezpečné látky

17 09 04

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

Investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Ty
budou následně odváženy oprávněnou osobou (organizací) v souladu s platnou legislativou v oblasti
odpadového hospodářství. Konkrétní způsob naložení s odpadem bude doložen při kolaudačním řízení
(dodavatelské firmy budou povinny doložit způsob odstranění odpadů).
Likvidaci odpadů vznikající při vlastním provozu bude zajišťovat provozovatel v souladu s § 39 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Rozdělení těchto odpadů podle jejich fyzikálně chemických
vlastností je provedeno s ohledem na stávající předpokládané činnosti. S ohledem na to budou umístěny
jednotlivé typy odpadů v prostorách určených pro soustřeďování těchto odpadů a to v oddělených
vyhrazených a zvlášť označených částech těchto prostor. Odpady budou umístěny v uzavíratelných obalech
nebo kontejnerech nepropustných pro škodliviny. Veškeré odpady budou předávány pouze oprávněným
osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob budou archivovány po dobu danou zvláštními právními
předpisy. Předání bude zaznamenáno v průběžné evidenci odpadového hospodářství.
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Tabulka: Předpokládaná produkce odpadů z provozu

Kategorie

Produkce

Kód

Druh odpadu

130501

Pevný podíl z lapáku písku a odlučovačů olejů

N

0,2

130502

Kal z odlučovače olejů

N

0,3

130503

Kal z lapáků nečistot

N

0,5

130508

Směsi odpadů z lapáku písku a odlučovačů oleje

N

0,5

150101

Papírový a/nebo lepenkový odpad

O

0,2

150102

Plastový obal

O

0,2

150202

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy s NL

N

0,05

200121

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

20 ks

200201

Biologicky rozložitelný odpad

O

1

200301

Směsný komunální odpad

O

2,5

200303

Uliční smetky

O

0,5

(t)

Při provozování záměru musí být dodržován zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů a prováděcí předpisy, zejména vyhláška č. 381/2001 Sb., (Katalog odpadů), v platném znění a
vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
Původce odpadů je povinen:
a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií;
b) zajistit přednostní využití odpadů;
c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem a prováděcími právními
předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, a to buď přímo, nebo
prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby;
d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností;
e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií;
f)

zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem;

g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat
příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném zákonem a prováděcím právním
předpisem; tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou zákonem nebo prováděcím právním
předpisem;
h) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit
dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady;
i)

vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními
právními předpisy a plánem odpadového hospodářství.

Způsoby využití a odstraňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí respektovat
platnou legislativu. Provoz závodu bude využívat stávajících zařízení a nevyžaduje výstavbu nových kapacit
na využití nebo odstraňování odpadů.
Na část produkovaných odpadů se bude vztahovat povinnost zpětného odběru. Podle § 38 zákona č.
185/2001 Sb., se tato povinnost vztahuje na:
−

oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, přípravky jinde neuvedené
ani nezahrnuté obsahující nejméně 70% hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou
těchto přípravků,

−

elektrické akumulátory,

−

galvanické články a baterie,
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−

výbojky a zářivky,

−

pneumatiky,

−

elektrozařízení pocházející z domácností.

Původce bude využívat systém zpětného odběru, kdy uvedené komodity budou do místa zpětného odběru
předávány jako použité výrobky a nebudou se na ně vztahovat další povinnosti podle zákona o odpadech.
Investorem budou preferovány dodavatelé výrobků a služeb, kteří zajišťují zpětný odběr.

B.III.4. Ostatní
Zdroje hluku z areálu záměru do venkovního prostoru jsou následující:
stacionární zdroje:

výdejní místo PHM:
samoobslužná mycí kóje:
vysavač:

do LAw = 72 dB (2 pozice)
do LAw = 72 dB (4 pozice)
do LAw = 72 dB (1 pozice)

Uvedené hodnoty jsou uvažovány pro nepřetržitý provoz.
účelové komunikace (areál):

osobní vozidla:
do 300 vozidel/den
nákladní vozidla (zásobování): do 1 vozidla/den

Pokud jde o období výstavby, budou provozovány stavební mechanismy (do LAw = 103 dB) a stavební
doprava (špičkově do jedné desítky nákladních vozidel za den).
Vibrace:
Záření:

nejsou produkovány ve významné míře
ionizující záření:

zdroje nejsou používány

elektromagnetické záření:

významné zdroje nejsou používány
(pouze běžná komunikační zařízení)

Další fyzikální nebo biologické faktory:

nejsou uvažovány (používány)

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované
riziko, doprava nebezpečného zboží nebude běžně prováděna.
Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Objekt ČS PHM v k.ú.
Ohrazenice nebude zařazen do kategorie A ani B dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (zákon o prevenci
závažných havárií).
Množství jednorázově uložených látek klasifikovaných jako hořlavé nedosahuje limitního množství uvedeného
v odstavci 6 sloupci I tabulky II přílohy 1 zákona č. 349/2004 Sb. (limitní množství je 5 000 t). Pohonné
hmoty jsou klasifikovány jako hořlavé kapaliny. Automobilové benziny jako I. třída, nafta motorová jako III.
třída.
Při normálním provozu pracovníci nepřijdou do styku s přečerpávanými látkami, při opravách musí být
dodržena ustanovení ČSN 65 0201. V okruhu 5 m od šachet nádrží je zakázáno kouření a manipulace s
otevřeným ohněm. Veškeré možné závady z požárního a ekologického hlediska jsou identifikovány a
signalizovány světelně a zvukově na místo obsluhy. Mimo to budou provozním řádem předepsány pravidelné
kontroly.
Z hlediska zabezpečení zařízení před účinky statické a atmosférické elektřiny je provedeno uzemnění všech
technologických zařízení, přírubové potrubní spoje budou provedeny vodivé, pro připojení autocisterny je
zřízen na refýži se stáčecí šachtou uzemňovací bod.
Stáčet je možno pouze autocisterny vybavené zařízením pro zpětné jímání par stáčených pohonných hmot.
Do zóny stanovené pro stáčení autocisteren je stanoven zákaz vjezdu jiných motorových vozidel po dobu
stáčení. Pro stanovení prostředí bude odbornou komisí sestaven protokol o určení vnějších vlivů č. 21a/04
upravený dle novely EN 60079-10:2003.
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Stáčení pohonných hmot
Pohonné hmoty jsou přiváženy autocisternami smluvních dopravců. Média z autoutocisterny jsou stáčena do
nádrže zabezpečené proti havarijnímu úniku stáčených PHM. Před stáčením bude cisterna přistavena na
manipulační plochu, kde bude připojena na uzemňovací bod a připojena stáčecí a rekuperační hadicí na
příslušná hrdla. Manipulační plocha ČS je zastřešená a je odvodněna do havarijní jímky.
Rovněž zabránění havárií při stáčení pohonných hmot je řešeno tak, že úkapy ropných látek jsou směrovány
do havarijní bezodtoké jímky. Proti přeplnění, při dosažení max. hladiny, jsou ukládací nádrže jištěny
zvukovou a světelnou signalizací. Obsluha autocisterny kontroluje bezchybný chod stáčení.
Výdej pohonných hmot
Stojan je usazen na rámu záchytné plechové vany zakotvené na základu. Prostupy potrubí do vany jsou
provedeny těsně zavařenými chráničkami. Prostup kabelů je v průchodkách do vany zatěsněn těsnící
manžetou odolnou proti účinkům ropných látek.
Úkapy
Izolovaná manipulační plocha tankování vozidel je zastřešená a spádována do sběrných vpustí. Od okolního
terénu je oddělena spádováním. V souladu s ČSN 65 0202 a ČSN 75 3415 jsou úkapy ze stáčení a výdej PHM
odváděny do ocelové bezodtoké nádrže (havarijní jímky), jejíž obsah bude předáván k ekologické likvidaci.
Úkapy ze zastřešené stáčecí plochy jsou shromažďovány rovněž v bezodtoké nádrži. Nádrž je opatřena
izolací proti podzemní vodě.

STRANA 26 z 65

Samoobslužná myčka aut a kontejnerová čerpací stanice na pozemku p.č. 216/1, k.ú. Ohrazenice
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ČÁST C
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)
C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Navržený areál se nachází v katastru města Pardubice, v severní části města, v oblasti mezi obchodní a
obytnou zónou v k.ú. Ohrazenice.
Lokalita pro umístění záměru je situována severně od ulice Poděbradská u okružní křižovatky, jižně od ulice
Poděbradská se nachází areál OC Globus s parkovištem. Východně je situován areál garáží a za nimi
fotbalové hřiště. Západně je situována vodoteč s doprovodným porostem a za ní areál bývalé střední školy,
nyní přestavovaný na archiv. Severně je zástavba části Ohrazenice.
Průměrná nadmořská výška zájmového území je 215 – 220 m n.m.
Vlastní předmětný areál s navrhovaným záměrem je situován v dostatečné vzdálenosti od obytného území.
Širší okolí stavby a její poloha v území města jsou patrné z následujícího obrázku (viz příloha č. 1.2.).
Obrázek: Zájmové území záměru (1:25 000)
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Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky znamená,
že:
Záměr nezasahuje na žádné zvláště chráněné území velkoplošného ani maloplošného charakteru.
Záměr nezasahuje na plochy prvků územního systému ekologické stability na lokální, ani na regionální
úrovni. Při severní hranici pozemku prochází lokální biokoridor LBK 59/3 vymezený podél Brozanského
potoka.
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného významného krajinného prvku. Při severozápadní hranici
prochází vodní tok Brozanský potok, který je chráněn jako VKP za zákona.
Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000.
Dotčené území není součástí přírodního parku.
Dotčené území je (dle aktuálních dat - sdělení č. 2 oboru ochrany ovzduší MŽP, Věstník MŽP částka 2/2012)
zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
Vlastním územím stavby neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná
vodní plocha, prameniště či mokřad. Severozápadní hranici území tvoří místní vodoteč Brozanský potok. Na
plochu stavby nezasahuje aktivní záplavové území žádného toku.
Projektovaný záměr neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
V prostoru projektovaného záměru se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č.
254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
Plocha výstavby záměru se nachází v území s archeologickými nálezy.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost navrhovaného
záměru.

C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Záměr je umístěn na území katastru města Pardubice, v části Ohrazenice. Leží severně od ulice Poděbradské
na nezastavěné ploše.
Na území města žije trvale celkem cca 89 000 obyvatel. V části Ohrazenice žije cca 2 000 obyvatel.
Záměr je umístěn na nevyužité ploše určené pro zástavbu. Nejbližší obytné objekty se nacházejí ve
vzdálenosti cca 130 – 150 m severovýchodně a severozápadně od plochy záměru.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Dle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší uváděné ve věstníku MŽP, je na území spadající pod Magistrát města Pardubice oblast se
zhoršenou kvalitou ovzduší:
Věstník č.
2/2012

Data za rok
2010

Území
Pardubice
Městský obvod Pardubice VII

PM10
0,4 % území
61,1 % území

Benzo(a)pyren
2,3 % území
---
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Hodnocení imisní situace bylo provedeno z dat ČHMU (pětileté průměry). Hodnocení imisní situace vychází ze
čtverců 1x1 km. Imisní zatížení je na posuzovaném území podlimitní.

CISLO

NO2

PM10

BZN

BaP

PM10_M36

SO2_M4

PM25

Arsen

Olovo

Nikl

553548

21.4

27.6

1.4

0.97

48.3

25.1

19.3

1.21

9.1

554548

15.7

27.4

1.4

0.98

48.1

25.9

19.5

1.2

9.2

1.2

0.36

553547

23.7

27.1

1.4

0.9

47.1

19.2

18.4

1.23

8.5

1

0.37

554547

20.3

27.8

1.4

1.01

48.9

27.9

19.4

1.28

9.1

Imisní limit

40

40

5

1

50

350

25

6

500

20

5

Minimum

15.7

27.1

1.4

0.9

47.1

19.2

18.4

1.2

8.5

1

0.36

Maximum

23.7

27.8

1.4

1.01

48.9

27.9

19.5

1.28

9.2

1.2

0.37

% limitu
minimum

39.25%

67.75% 28.00% 90.00%

94.20%

5.49%

73.60% 20.00% 1.70%

5.00%

7.20%

% limitu
maximum

59.25%

69.50% 28.00% 101.00%

97.80%

7.97%

78.00% 21.33% 1.84%

6.00%

7.40%

1.2

1.2

Kadmium
0.37

0.37

Imisní zatížení je na posuzovaném území nad úrovní imisních limitů u znečišťující látky benzo(a)pyren. Na
posuzované území má vliv zejména doprava na okolních komunikacích a provoz parkoviště u OC Globus.
Klimatické faktory
Podle klimatické klasifikace náleží zájmové území do mírně teplé klimatické oblasti T2. Pro oblast T2 je
charakteristické dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i
podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
Klimatické charakteristiky oblasti T2 jsou uvedeny v následující tabulce.
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Tabulka: Klimatické charakteristiky

Údaj
Počet letních dnů

T2
50 až 60

Počet dnů s teplotou nad 10 °C

160 až 170

Počet mrazových dnů

100 až 170

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

18 až 19

Průměrná teplota v dubnu

8 až 9

Průměrná teplota v říjnu

7 až 9

Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm

90-100

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350-400

Srážkový úhrn v zimním období

200-300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

40 až 50

Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

120 až 140
40 až 50

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Záměr se nachází na nezastavěném pozemku. Dominantním zdrojem hluku v území je dopravní provoz na
okolních komunikacích (zejména silnice III/32224 - ul. Poděbradská s intenzitou dopravy cca
15 000 vozidel/24 h (sčítání ŘSD ČR 2010). Prostor je územním plánem určen pro umisťování provozoven,
záměr je v souladu s územním plánem.
Nejbližší chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb se nachází severozápadně
záměru na okraji skupiny objektů na pozemku č. 212/1. Objekty jsou užívány k různým účelům (jejich
vlastníkem je Pardubický kraj, v současné době se objekty přestavují na depozitář Krajské knihovny v
Pardubicích), nelze však vyloučit obytnou funkci. Vzdálenost záměru k nejbližší z budov je cca 40 metrů
(pozn.: Dle katastru nemovitostí je jako objekt k bydlení vedena pouze prostřední budova č.p. 157, která se
nachází ve vzdálenosti cca 90 metrů od záměru. Z konzervativních důvodů je však posouzení vztaženo k
nejbližší budově.).
Hygienické limity pro hluk z provozoven činí LAeq,T = 50/40 dB (den/noc), pro hluk z provozu na pozemních
komunikacích LAeq,T = 55/45 dB (den/noc) a pro hluk z provozu na hlavních pozemních komunikacích
LAeq,T = 60/50 dB (den/noc).
V území nejsou provozovány zdroje radioaktivních výpustí do životního prostředí. Úroveň
elektromagnetického záření nebyla zjišťována, lze předpokládat, že se nevymyká běžnému stavu, bez
konfliktů s hygienickými limity.
Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchové vody
Zájmové území náleží hydrograficky do hlavního povodí řeky Labe 1-00-00, do jejího dílčího povodí 1-03-04
Labe od Chrudimky po Doubravu a do detailního povodí 1-03-04-030 Brozanský potok.
Brozanský potok pramení na severu u obce Staré Hradiště. Potok dále protéká starým labským meandrem a
v jihozápadní části obce Rosice nad Labem ústí do Velké Strouhy. Délka toku je 7,1 km, plocha povodí 11,61
km2.
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Brozanský potok ani Velká strouha nejsou ve smyslu vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb.,
kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou
vodních toků vodohospodářsky významnými vodními toky. Z hlediska vodního zákona vykonává správu
těchto toků Zemědělská vodohospodářská správa Pardubice a Povodí Labe.
Vlastní hodnocené území leží při levém břehu Brozanského potoka, je suché, nenachází se na něm žádná
trvalá vodní plocha, prameniště či mokřad.
Obrázek: Hydrologická situace (výřez ze základní vodohospodářské mapy ČR 1 : 50 000)

Podzemní vody
Z hlediska hydrogeologického rajónování ČR patří zájmové území do rajónu 1140 - Kvartérní sedimenty Labe
po Týnec ve svrchní vrstvě. Jedná se o výrazný a široký pruh sedimentů SSV - JJZ směru, vyvinutý podél
toku Labe. Na fluviální uloženiny jsou vázány významné zvodně údolních i vyšších teras, které do sebe často
navzájem přecházejí.
Štěrkopísčitý materiál reprezentuje průlinový kolektor s volnou hladinou a koeficientem filtrace v rozmezí
řádu n.10-5 m.s-1. Podzemní vody jsou dotovány jednak atmosférickými srážkami a dále vcezováním z říčních
toků do souvrství. Málo propustný holocenní pokryv podíl vsaku naopak podstatně snižuje.
Pro posouzení hydrogeologických poměrů lokality byla v rámci průzkumu provedena dokumentace naražené
a ustálené HPV. Údaje z realizovaných vrtů doplňují ustálené HPV z archivních sond.
Tabulka: Přehled zjištěných hladin podzemní vody
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Z předchozí tabulky vyplývá, že průzkumnými pracemi na lokalitě byla zjištěna výrazná zvodeň, vázaná na
kvartérní terasové štěrkopísky. Má vesměs volnou souvislou hladinu, ustálenou v hloubce 1,70 - 2,10 m pod
stávajícím povrchem terénu, tj. na kótě 214,99 - 215,00 m n. m. Průzkum doplňuje aktuální hladina
Brozanského potoka dne 2.7.2013, v úrovni 214,98 m n. m. Z uvedeného je zřejmé, že obě hladiny jsou
propojené a tudíž i v hydraulické závislosti.
Archivními vrty J-4 a S-4 byla podzemní voda kvartéru dokumentována v mírně odlišných úrovních 214,60 a
215,20 m n. m. Výsledky tak dokládají její dlouhodobé kolísání v intervalu ±0,60 m.
Směr proudění podzemní vody v zájmovém území lze očekávat ve směru k J – JZ k místní erozní bázi, kterou
představuje řeka Labe.
Samostatné slabé zvodnění bylo vrtnými pracemi zjištěno ve škvárové navážce v sondě JV 2 v hloubce 0,8 m
p. t. Jedná se o srážkové vody, lokálně akumulované v propustném prostředí na nepropustném jílovitém
podloží. V ploše budoucího staveniště nelze vyloučit častější výskyt takto slabě zvodnělých navážek.
Podle výsledků zkráceného chemického rozboru podzemní voda kvartérních písků z vrtu JV 1 vytváří ve znění
ČSN EN 206-1 středně agresivní prostředí stupně XA2, obsahem 64,41 mg.l-1 agresívního CO2.
Pramenné oblasti
Záměr se nachází mimo pramenné oblasti.
Zátopová území
Dotčené pozemky se nachází mimo vyhlášená aktivní záplavová území.
Vodní zdroje
Projektovaný záměr neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). V prostoru
projektovaného záměru se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001
Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

C.II.5. Půda
V širším okolí záměru převládají urbanizované a zastavěné plochy. Záměr je umístěn na ploše určené
zástavbě. Pozemek dotčený záměrem je dle katastru nemovitostí evidován jako ostatní plocha – sportoviště
a rekreační plocha. Není součástí zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených k plnění funkcí
lesa (PUPFL).
Půdní pokryv vlastní lokality záměru nelze zařadit do příslušné pedogenetické kategorie dle MKSP ČR
(Morfogenetický klasifikační systém půd ČR). Na území nezasahují vymezené bonitované půdně ekologické
jednotky (BPEJ).

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické poměry, charakter terénu
Geomorfologicky náleží zájmové území do Východočeské tabule, podcelku Pardubická kotlina, jako rozlehlé
terénní sníženiny rozprostírající se podél toku Labe mezi Jaroměří a Týncem nad Labem, s charakteristickým
reliéfem niv a nejnižších teras. V ní je vymezeno okrskem Kunětická kotlina.
Zájmová lokalita leží v rovinatém území severní části města Pardubice. Terén v prostoru lokality je tvořen
rovinatou krajinou podél Labe s nadmořskou výškou 215 - 220 m n.m.
Morfologie okolí lokality je poznamenána komunikačními koridory (silnice I/36, I/34) a okolní zástavbou.
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Geologické poměry

Předkvartérní podloží
Posuzované území přísluší z regionálně - geologického hlediska k jihovýchodnímu okraji České křídové
pánve, k litofaciální oblasti labské, s monoklinálně uloženými zpevněnými pelitickými sedimenty tvořícími
monotónní souvrství s mírným úklonem k SV.
Předkvartérní podloží je budováno březenským souvrstvím (stáří svrchní křída - coniak, santon). Litologicky
se jedná o slínovce, vápnité jílovce až prachovce, šedé, při povrchu až nazelenale hnědošedé barvy,
rozložené na jílovité eluvium, s relikty mateční horniny. Směrem do hloubky postupně přecházejí do silně
zvětralých, resp. slabě zpevněných partií, se střípkovitým rozpadem. Deskovitě odlučné slínovce s vyšší
pevností je možné očekávat od cca -10 m p. t. a níže.
Podle dokumentací archívních vrtů strop slínovců probíhá v hloubce 5,05 - 7,30 m pod stávajícím povrchem
terénu, v úrovni 210,00 - 211,25 m n. m., a pod mírným úklonem se směrem k J noří pod kvartérní
sedimenty. Archívními sondami bylo ověřeno převážně jílovité eluvium tuhé a pevné konzistence, v mocnosti
0,3 - 0,9 m a zčásti silně zvětralý slínovec.

Kvartérní pokryv
Křídové horniny překrývá akumulace kvartérních sedimentů fluviálního původu - povodňové soudržné
sedimenty a nesoudržné písky s nízkým obsahem štěrků. Jedná se o blíže nečleněné nivní sedimenty
holocenního stáří, složené z vrstev redeponovaných starších teras, vátých písků i křídových eluvií. V geomapě
jsou vyznačené světle modrou barvou.
Souvrství budují střednězrnné, stejnozrnné hlinité a slabě zahliněné písky a hrubozrnné nestejnozrnné písky
s variabilním obsahem štěrkové frakce, proměnlivé velikosti od 0,5 cm do 4 cm. Při povrchu a ve středních
partiích jsou zastoupeny jíly, písčité hlíny, písčité jíly a jílovité písky. Jednotlivé druhy zemin mají hranice
neostré a pozvolné, uložení vrstev je přibližně horizontální. Souvrství jako celek je heterogenní a faciálně ve
vertikálním i horizontálním směru proměnlivé.
Oba základní druhy nesoudržných a soudržných zemin jsou zastoupeny přibližně v poměru 2:1 – 3:1 ve
prospěch písků a v zájmovém prostoru dosahují celkové mocnosti 5 - 7 m. V souvislosti s využíváním území v
minulosti je povrch terénu do dnešní podoby lokálně dotvořen jílovitými, hlinitopísčitými a škvárovými
navážkami s příměsí stavebního odpadu, jednotlivých kusů betonu a kamenů. Přímo ověřená mocnost
navážek dosáhla 1,05 m.
Obrázek: Výřez z geologické mapy, M 1 : 50 000 (Mapový server ČGS)
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Geotechnické zhodnocení základových půd v navrhovaném areálu
Pro SO myčky byl realizovaný nový vrt JV 2. Geologické a hydrogeologické poměry znázorňuje geologický řez
(viz příloha č. 4).
Humózní vrstva na celé zájmové ploše není vyvinuta ani uložena. Ojediněle navážkové zeminy pokrývá jen
řídký drn.
Sondou JV 2 byly do hloubky 1,05 m pod stávající povrch terénu ověřeny navážky. Jejich výskyt souvisí
jednak s dřívějším využitím pozemku jako hřiště (škvára) a dále s jeho následným navýšením do dnešní
podoby. V navážkách je možné vyčlenit tři zrnitostně odlišné vrstvy.
Povrchovou vrstvu tvoří cca 0,45 m silná vrstva štěrkovitého jílu tř. F2 CG Y/grclMg se štěrky křemene a
úlomky ŠD do 6 cm, v aktuální podobě tuhé konzistence s Ic = 0,70 - 0,90. Jíl obsahuje jednotlivé kameny
do 20 cm, ale místy jsou na povrchu patrné i bloky betonu přes 0,50 m. Pod ním je v mocnosti 0,35 m
uložená písčitá hlína s příměsí škváry, štěrku a s drobnými úlomky cihel, tř. F3 MS Y / sasiMg. Sypanina je
soudržná, pevné konzistence, s Ic > 1,00. Nejspodnější vrstvu, tl. 0,25 m, představuje nesoudržná slabě
zahliněná škvára se struskou, s příměsí úlomků drceného kameniva do 4 cm, tř. S3 S-F Y / grsaMg.
S navážkami pro zakládání objektu není uvažováno. Budou však tvořit přímé podloží podlah a zpevněných
ploch.
Rostlý terén od hloubky 1,05 m pod stávajícím povrchem terénu představují povodňové sedimenty,
reprezentované písčitým jílem s drobnými štěrčíky tř. F4 CS / saclSi. Jíl dosahuje celkové mocnosti 0,60 m.
Lze v něm vydělit dvě polohy s odlišnou konzistencí. Svrchních cca 20 cm pod navážkami má konzistenci
pevnou, s Ic > 1,00. Navazující interval 1,25 - 1,65 m p. t. vykázal dle vizuálních charakteristik i měření
kapesním penetrometrem jen konzistenci tuhou, s Ic = 0,60 - 0,90. Popisovaná zemina má nepříznivé
vlastnosti. Je nepropustná (filtrační součinitel k = 10-8 - 10-10 m.s-1), nebezpečně namrzavá, s výškou
kapilární vzlínavosti hs > 2,0 m a pomalu konsolidující (cv < 1.10-6 m2.s-1). Při styku s vodou snadno
degraduje a rozbřídá.
Od hloubky 1,65 m p. t. se nachází zvodnělý písek s příměsí jemnozrnné zeminy tř. S3 S-F / Sa, grSa, který
zároveň představuje nejrozšířenější nesoudržný fluviální sediment budoucího staveniště, vymezený v celkové
mocnosti 2,95 m. Je zde zastoupený svrchu ve formě střednězrnné a stejnozrnné, s nízkým obsahem
štěrkové frakce do 1 cm a od 3,2 m v podobě hrubozrnné se štěrky od 0,5 cm do 4 cm. Podle zrnitostní
skladby je u stejnozrnného písku předmětné třídy možné očekávat relativní hutnost na spodní hranici
normového rozpětí pro zeminy středně ulehlé, tj. ID = 0,35 - 0,40, resp. 35 - 40 %, v případě štěrkovitého
písku s ID okolo 0,50. Řadí se k zeminám nenamrzavým a propustným (k = 5,69.10-5 m.s-1), s nepatrnou
výškou kapilární vzlínavosti hs.
S ohledem na výše uvedené, je základové poměry nutné hodnotit jako složité, z titulu výskytu navážek,
zemin s proměnlivou konzistencí a mělkého horizontu podzemní vody v podložních pískách.
Pro plošné založení objektu myčky v úvahu přicházejí písky tř. S3 S-F / Sa, vymezené od hloubky 1,65 m pod
stávajícím povrchem terénu. Vzhledem k jejich zvodnění bude zřejmě pod základovými prvky nutné
vybudovat roznášecí polštáře z hrubozrnných sypanin (betonový recyklát, ŠD 63-125 a 0-63 mm) v tl. cca
0,50 m a zvýšit tak únosnost v ZS.
U soudržných písčitých jílů s hloubkou rychle klesá konzistence k tuhé a je tak možné počítat s orientační
únosností jen cca 125 kPa (bez vlivu vody).
Navezené jíly tř. F2 CG Y / grclMg, díky nepříznivým geomechanickým vlastnostem a aktuální tuhé
konzistenci, představují vesměs nevhodné podloží betonových podlah. Pokud se nebude realizovat jejich
úprava pojivem (např. Dorosol), bude nutné provést jejich částečné odtěžení a výměnu za hrubozrnný
materiál v tl. min. 0,30 m. Mocnost výměny či úpravy bude odvislá od požadavku na konstrukci a zatížení
podlah. Před případnou úpravou zemin pojivem a jejím zapracování frézou bude nezbytné z jejich povrchu
odstranit velké kameny a kusy betonu.
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Nerostné suroviny a přírodní zdroje
Podle databází spravované ČGS - Geofondem ČR nebyly v širším zájmovém území dotčeného záměru zjištěny
střety s evidovanými ložisky nerostných surovin, chráněnými ložiskovými územími a dobývacími prostory,
evidované v rozsahu map ložiskové ochrany.
V dotčeném území se nenachází žádné další zdroje nerostných surovin, nepředpokládá se výskyt
geologických nebo paleontologických památek.
Stabilita území, seismicita
V prostoru hodnoceného záměru nejsou (dle databáze ČGS-Geofond ČR) evidovány žádné sesuvné jevy
nebo svahové pohyby, území není poddolováno, nenachází se zde stará důlní díla ani deponie.
Z hlediska seismicity náleží zájmová oblast do území s malou seismicitou se zrychlením v rozsahu 0,02 - 0,04
g. V takovém území lze účinky seismicity na stavby řešit zjednodušeně (Norma Eurocode 8 - EN 1998:2004).
Dle čl. 3.1.2 citované normy lze podloží přiřadit typu základových půd E.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy, krajinný ráz
Biogeografická a fytogeografická charakteristika území
Zájmové území lze charakterizovat
Orografie: Česká tabule
Geologie: Křídové sedimenty – svrchní turon
Fytogeografie: České termofytikum - Východní Polabí - Pardubické Polabí.
Potenciální přirozená vegetace: lipová doubrava (Tilio-Betuletum)
Klima: teplá oblast T2.
Posuzované území pro uvažovaný záměr náleží do sosiekoregionu I.3. - Polabské terasy. Tento sosiekoregion
se rozpadá do několika samostatných biogeografických jednotek (biochory) s charakteristickou typickou
kombinací ekologických podmínek a jim odpovídající bioty. Z hlediska geobiocenologické typizace je možné
geobiocenózy Polabské tabule začlenit do čtyř vegetačních stupňů, přičemž většinu území pokrývají
geobiocenózy 2. a 3. vegetačního stupně.
Z hlediska současného stavu bioty převažuje především antropogenní krajina, představovaná především
charakterem sídelní a výrobní krajiny. Posuzovaný záměr je umístěn v urbanizovaném území s převažující
komerční a městskou zástavbou.
Fauna a flóra
Záměr je umístěn na ploše po bývalém hřišti. V současnosti se jedná o nezpevněnou plochu bez vegetace
ohraničenou původním oplocením podél komunikací.
Jižní a severozápadní hranici tvoří okolní silniční komunikace, západní až severozápadní hranici vodní tok
Brozanský potok, který protéká v zástavbou v otevřeném korytě. Lesní porosty se v zájmovém území
nevyskytují.
Při místním šetření bylo zjištěno, že dotčené plochy jsou bez souvislého vegetačního krytu. Trvalý travní
porost se vyskytuje pouze při okrajích pozemku. V areálu nejsou žádné dřeviny.
Vzhledem k ploše předpokládané stavby (oplocený areál) a charakteru okolí nelze očekávat na dotčených
plochách výskyt běžných ani vzácných druhů živočichů. Lze očekávat pouze výskyt běžných druhů půdní
fauny a drobných živočichů.
Vzhledem k charakteru a předchozímu využívání, a s ohledem na dostupné informace, není na dotčených
plochách předpokládán výskyt zvláště chráněného druhu rostlin nebo živočichů (ve smyslu zákona č.
114/1992 Sb.).
Lesy - lesní pozemky ani porosty nebudou stavbou nijak dotčeny.
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Územní ochrana přírody
Územní systém ekologické stability je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak
přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální
systém ekologické stability.
Nadregionální – prvky nadregionálního významu se v zájmovém území ani v jeho širším okolí
nevyskytují, ani na něj nezasahují. Nejbližší biocentrum nadregionálního významu je vymezeno u Lázní
Bohdaneč, trasa nadregionálního biokoridoru sleduje jednak tok Labe (jižně od zájmového území), které
protéká městem a jednak propojuje biocentra různých úrovní (severně).
Regionální – v zájmovém území záměru nejsou prvky regionální úrovně vymezeny. Nejbližšími
regionálními biocentry jsou RBC 916 Pardubické Labe (jižně) a RBC 967 Kuněticko (severovýchodně), obě
mimo zájmové území záměru.
Místní (lokální) – větev lokálního ÚSES prochází ve směru SZ-JV podél toku Brozanského potoka – LBK
59/1-5, v místě tvoří severozápadní hranici v kontaktu s areálem záměru. Uvedený lokální biokoridor
spojuje dvě lokální biocentra na severu LBC 60 Park Ohrazenice a na jihu LBC 58 Semtínská lada, obě
mimo dosah vlivů záměru.
Žádný ze skladebných prvků ÚSES nezasahuje na území stavby. Situace nadregionálního a regionálního
ÚSES je patrná z následujícího obrázku.
Obrázek: Situace nadregionálního a regionálního ÚSES v okolí záměru

Národní parky (NP) - v okolí se žádný národní park nenachází.
Chráněné krajinné oblasti (CHKO) – v okolí se nachází žádná chráněná krajinná oblast.
Národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky - na
místě stavby ani v těsné blízkosti se žádná z těchto kategorií nenachází.
Přírodní parky (PP) – v okolí záměru se žádný přírodní park nenachází.
Památné stromy - na místě stavby ani v blízkosti se žádný nenachází.
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Významné krajinné prvky (VKP) - jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části
krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky
jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které
zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní
trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary,
výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a
parků.
VKP ze zákona:

Vodní tok, údolní niva – nejbližším vodním tokem je Brozanský potok při severozápadní hranici areálu.
Stavba zasáhne do toku vyústěním dešťových vod z areálu (bezpečnostní přepad ze zasakovací jímky).
VKP registrované:
V blízkosti se nenacházejí. Nejbližším registrovaným VKP je VKP Park Ohrazenice cca 500 m SV od areálu.
Území soustavy Natura 2000
Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat
přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska
ochrany, popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími
oblastmi a evropsky významnými lokalitami.
Ptačí oblasti (PO) - Nejbližší ptačí oblast Bohdanečský rybník (CZ0531012) se nachází cca 6 km
severozápadně od místa stavby. Lokalita je hnízdištěm, shromaždištěm, tahovou zastávkou a zimovištěm, a
to i pro druhy přílohy I směrnice o ptácích. Celkem bylo v oblasti zaznamenáno 168 druhů ptáků.
Evropsky významné lokality (EVL)
Záměr nezasahuje na území žádné EVL, nejblíže k záměru se nachází:
EVL U Pohránovského rybníka (CZ0533005), cca 1,5 km severně od záměru. Jde o zachovalý
přirozený lužní porost přiléhající k břehu rybníka, na něj navazují borovo-dubové lesy. Výskyt lesáka
rumělkového (Cucujus cinnaberinus). Vyskytují se zde desítky imag, až stovka larev lesáka rumělkového
(Cucujus cinnaberinus) v topolových torzech (usychající a polámané stromy po vichřici) a pařezech
(Mocek). Lokalita je významným hnízdištěm a především tahovou zastávkou celé řady ptáků.
Obrázek: Situace lokalit soustavy Natura 2000 v okolí záměru
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Krajina
Zájmové území náleží do přírodní krajinné oblasti východolabské. Značnou část této krajinné oblasti zaujímá
silně urbanizované území. Její geografický potenciál je velmi vysoký a většinou s možností komplexního
využití v celém rozsahu socioekonomické sféry. Z hlediska socioekonomického náleží území do podoblasti
hradecko-pardubické, která zahrnuje urbanizovaná území střední části Východočeského regionu. Posuzovaný
záměr je situován v urbanizovaném území.
Celkově lze zájmové území hodnotit jako krajinu s výraznými antropogenními prvky a zásahy, zcela či
částečně přeměněnou člověkem. V daném místě převažuje průmyslový charakter krajiny. Významné prvky
přírodního charakteru jsou lesy a vodní tok.
Do prostoru záměru nezasahuje žádný vyhlášený přírodní park.
Krajinný ráz je dán (dle § 12 zákona č.114/1992 Sb.) přírodní, kulturní a historickou charakteristikou
daného území.
Z hlediska přírodního se v okolí stavby nachází jako pozitivní prvek vodní tok, ve vzdálenějším okolí pak
lesní porosty a vodní plochy. Zeleň v bezprostředním okolí stavby je velmi sporadická, další pozitivní prvky
přírodního charakteru se zde nenacházejí.
Z hlediska kulturní charakteristiky je nutno uvést, že na území města se nachází velké množstvím
nemovitých kulturních památek, včetně historického jádra města, které bylo vyhlášeno městskou
památkovou rezervací. Tyto památky však nejsou v přímém ani vizuálním kontaktu s plánovanou stavbou –
nacházejí se převážně v prostoru zastavěného území města.
Z hlediska historického nejsou v místě stavby žádné historické stavby ani památky (hřbitovy, památníky,
významná místa historických dějů). Nejbližší zástavbou jsou dnes objekty pro bydlení a občanská
vybavenost.

C.II.8. Ostatní charakteristiky zájmového území
Hmotný majetek
V prostoru výstavby se nacházejí pouze objekty, které byly součástí původního sportovního areálu
(oplocení), většina původních objektů již byla odstraněna. Existující objekty budou nahrazeny novými
v souladu s platným povolením stavby.
Jiné objekty v okolí stavby nebudou záměrem dotčeny. Výstavbou infrastruktury budou dotčeny stávající sítě
v okolí záměru. Jiná infrastruktura nebude dotčena.
Architektonické a historické památky
Na řešeném území záměru se nenacházejí žádné architektonické ani historické památky podléhající zákonu č.
20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu
kulturních památek České republiky. Na pozemku se rovněž nenachází drobná solitérní architektura (kříže,
boží muka, smírčí kameny atd.).
Archeologická naleziště
Nejstarší stopy pobytu člověka lze na Pardubicku sledovat z archeologických nálezů až od sklonku starší doby
kamenné. Ve 12.- 6. století př.n.l. zde sídlil lid kultury lužické a jemu příbuzné slezsko-platenické, obecně
označován jako lid popelnicových polí.
Osídlení území kolem Pardubic se začínalo stabilizovat někdy kolem 12. století a souviselo s procesem
vrcholící kolonizace. Pro počátky osídlení vlastních Pardubic máme spolehlivé archeologické doklady od
počátku 13. století (Pardubičky).
Území Pardubic je možné v celém jejich rozsahu považovat za území s archeologickými nálezy. Při zásazích
do terénu na takovém území dochází s velkou pravděpodobností k narušení archeologických objektů nebo
situací a je tedy nezbytné provedení záchranného archeologického výzkumu (ustanovení § 22 odst. 2 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).
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V území je před zahájením jakýchkoliv zemních prací a úprav terénu stavebník povinen tuto činnost v
časovém předstihu oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a musí umožnit jemu nebo jiné oprávněné
organizaci případné provedení záchranného archeologického výzkumu (ustanovení § 22 odst. 2 zák. č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).
Dopravní a jiná infrastruktura
V dotčeném území je dostupná veškerá infrastruktura nezbytná pro provoz a výstavbu záměru, tj. zejména
komunikační síť.
Záměr se nachází mezi komerční a obytnou zónou v severní části města Pardubice. Komunikačně je napojen
na silnici III/32224 v ulici Poděbradské a jejím prostřednictvím na navazující komunikační síť (silnice I/36 a
I/37). Schéma komunikační sítě dotčeného území a umístění záměru je zřejmé z následujícího obrázku.
Obrázek: Schéma komunikační sítě v dotčeném území, umístění záměru

Silnice I/36 a I/37, které se kříží v blízkosti záměru, jsou státní silnice I. třídy. V současné době slouží
především pro obsluhu měst a obcí. Technický a provozní stav komunikací v dotčeném území je při zajištění
stavební a zimní údržby vyhovující.
Intenzita dopravy na silnici III/32224 v profilu záměru je zřejmá z následující tabulky.
Tabulka: Výsledky sčítání dopravy na komunikační síti (ŘSD ČR, 2010)

Silnice

Profil

Těžká

Osobní

Motocykly

Celkem

III/32224

5-0186

1 838

12 901

103

14 842

Historie osídlení
Pardubice jsou statutární město na východě Čech a metropole Pardubického kraje s výraznou správní,
obytnou, obslužnou a výrobní funkcí pardubicko-hradecké aglomerace. Leží ve východní části Polabí, na
soutoku řek Labe a Chrudimky. S více než 89 tisíci obyvatel jsou 10. největším městem ČR. Sídlí zde
Univerzita Pardubice a v historickém centru je od roku 1964 městská památková rezervace.
První dochovaná zmínka o existenci Pardubic pochází z roku 1295, kdy papež Bonifác VIII. potvrdil zdejší
klášter cyriaků a kostel sv. Bartoloměje.
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Prvním vlastníkem Pardubic na začátku 14. století byl Púta z Dubé. Kolem roku 1325 vyměnili jeho synové
Pardubice s rytířem Arnoštem z Hostýně. Jeho syn Arnošt z Pardubic byl prvním pražským arcibiskupem. Na
scénu nastoupil šlechtický rod pánů z Pardubic, kteří měli ve svém znaku přední bílou (stříbrnou) polovinu
koně se zlatou uzdou na červeném štítu. Arnoštova závěť z roku 1340 je prvním dokladem o existenci
Pardubic jako města, přesněji jako poddanského městečka. Povýšení Pardubic na městečko se tedy
uskutečnilo mezi léty 1332–1340. V roce 1390 byla postoupena část panství Hanušovi z Milheimu. Dalším
majitelem po jeho smrti se na začátku husitských válek stal Viktorín Boček z Kunštátu a Poděbrad. Za
husitských válek Pardubice pravděpodobně získal úchvatem moravský šlechtic Jan Hlaváč z Mitrova.
V roce 1491 Pardubice koupil Vilém z Pernštejna, nejmocnější šlechtic tehdejšího českého království. Vedle
zvelebování města a panství se pustil i do pozdně gotické přestavby zdejšího vodního hradu, jeho synové
Vojtěch a Jan pak pokračovali ve stylu renesančním. Tento historický unikát – přechod obranného vodního
hradu na rozlehlý a pohodlný Pardubický zámek – lze obdivovat dodnes. Pernštejnové se zasloužili i o celé
historické městské jádro s renesančním náměstím, malebnými uličkami a dominantou Pardubic – Zelenou
bránou.
Po éře Pernštejnů, kteří zadlužené panství prodali v roce 1560 arciknížeti Maxmiliánu II. Habsburskému,
nastal úpadek. Třicetiletá válka město ještě více zbídačila.
Nový rozvoj města přišel až v polovině 19. století. 20. srpna 1845 přijel do Pardubic první vlak severní státní
dráhy z Olomouce do Prahy. Ve druhé polovině století byly z města postupně rozvětveny další železniční
tratě a vznikly průmyslové podniky jako lihovar, cukrovar, výrobce mlýnských strojů Josefa Prokopa synové,
Fantova rafinérie minerálních olejů a další.
Podobně jako v jiných místech země tehdy došlo ke značnému rozvoji kultury, sportu a dalších odvětví. 5.
listopadu 1874 se poprvé běžel světoznámý dostih Velká pardubická. Centrem kultury se stal hotel Veselka
(zbořen 1972), roku 1909 bylo postaveno Městské divadlo. Roku 1903 se v Bubeníkových sadech uskutečnila
Východočeská výstava. Pardubice se staly kolébkou českého letectví, když 13. května roku 1911 uskutečnil
inženýr Jan Kašpar první dálkový let z Pardubic do Velké Chuchle u Prahy.
Po první světové válce došlo k dalšímu rozmachu průmyslu. Vznikla firma Explosia – poté Synthesia – a také
Telegrafia, později Tesla. V roce 1931 se ve městě konala celostátní Výstava tělesné výchovy a sportu. V té
době byl postaven i hotel Grand, Průmyslové muzeum, dnes Střední průmyslová škola potravinářská.
Po válce se započalo s výstavbou nových čtvrtí, ještě ve čtyřicátých letech to bylo sídliště Dukla v místě
dřívější Válečné nemocnice Pardubice. Roku 1952 byla ve městě zavedena trolejbusová doprava. Roku 1958
bylo vybudováno nové vlakové nádraží. V šedesátých letech se začalo stavět sídliště Polabiny na pravém
břehu Labe. Poté byla vybudována ještě sídliště Dubina a Cihelna.
Územně plánovací dokumentace
Územním plánem (včetně schválených změn) je plocha vymezena jako zastavitelné území:
52/z lokalita: Ohrazenice, severně od kom. I/36, západně od sportovního areálu
funkční vymezení: OVp - občanská vybavenost vyšší - obchod, služby, veřejné stravování a ubytování
plošný rozsah: 0,42 ha
zásady prostorové regulace: P: 2 NP
KZ: 0,7
Plochy občanské vybavenosti vyšší jsou územním využitím pro občanskou vybavenost městského,
regionálního, příp. nadregionálního významu, v členění na:
Obchod, služby, veřejné stravování a ubytování
Veřejnou správu a administrativu
Školství, vědu a výzkum
Zdravotnictví a sociální péči
Kulturu
Církevní (duchovní) služby a historické památky
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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

−

Služby cestující veřejnosti ve vazbě na dopravní terminály – kód OVd

−

Stavby a zařízení pro veřejnou správu, administrativu, peněžnictví – kód OVa

−

Stavby a zařízení pro školství, vědu, výzkum a vzdělávání – kód OVs

−

Stavby a zařízení pro zdravotnictví a sociální péči, pro veterinární péči – kód OVz

−

Stavby a zařízení pro kulturu, výstavnictví, společenské aktivity – kód OVk

−

Stavby a zařízení církevní, významné stavby a areály nemovitých kulturních památek – kód OVh

Plochy, které nelze územně vymezit pro konkrétní hlavní využití, jsou označeny kódem OV, případně
s doplněním doporučované kombinace hlavních funkcí.
Přípustné využití doplňkové:
Pro OVp
−

Zařízení pro administrativu a peněžnictví

−

Zařízení pro kulturu, výstavnictví, společenské aktivity

−

Benzinové čerpací stanice v lokalitách navazujících na základní komunikační systém, komunikace
třídy B1

Navrhovaná stavba uvedené podmínky respektuje.
Situace záměru na podkladu Územního plánu města Pardubice je znázorněna na následujícím obrázku.
Obrázek: Umístění záměru na podkladu Územního plánu města Pardubice
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ČÁST D
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI
D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo. Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, které by
způsobovaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly samy o sobě nebo
ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování příslušných hygienických limitů.
Na základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit postižitelné negativní
důsledky na veřejné zdraví z následujících důvodů:
Z hlediska znečištění ovzduší není předpokládáno významné a objektivně zjistitelné navýšení
stávající imisní zátěže v blízkém i širším okolí stavby. V okolí stavby není očekáváno překračování
imisních limitů vlivem provozu posuzovaného záměru, významné zdravotní vlivy nejsou z tohoto
titulu předpokládány.
Významné a nadlimitní navýšení hlukové zátěže v důsledku realizace záměru není očekáváno.
Vlivem provozu záměru nedojde k překračování přípustných hodnot ekvivalentních hladin hluku u
nejbližší chráněné zástavby.
Záměr nebude zdrojem znečištění povrchových a podzemních vod, nebude rovněž zdrojem
kontaminace zemědělské půdy. Zdravotní rizika spojená s kontaminací podzemních či povrchových
vod nebo zemědělských plodin lze vyloučit.
Navýšení dopravy vlivem provozu areálu lze považovat za nízké, málo významné, v širším měřítku
je pak za zcela nevýznamné a zanedbatelné. Riziko úrazů spojené s provozem dopravních prostředků
nebude podstatně zvýšeno ani sníženo.
Záměr je situován na území ovlivněném antropogenní činností (plocha určená k zástavbě) vyhrazené
pro daný typ využití (občanská vybavenost). Narušení psychické pohody není předpokládáno.
Z uvedeného rozboru vyplývá celkově nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů
nebo rizik.
Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit jako nízké pozitivního charakteru, pro město a jeho obyvatele však
jako málo významné.
Významné ekonomické dopady realizace záměru pro město a obyvatelstvo nejsou očekávány.
Záměr neomezuje stávající rekreační aktivity v území.
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví lze hodnotit jako velmi nízké a zanedbatelné, rozsahem jako
lokální. Významné negativní vlivy na obyvatele a veřejné zdraví nejsou očekávány.

D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima
Výstavba
V průběhu výstavby může především během zemních prací docházet krátkodobě ke zvýšené emisi prašných
částic. Takové případy však budou časově limitovány a jejich dosah bude omezen pouze na plochu vlastního
staveniště a jeho nejbližší okolí. Rozsah a intenzita emise bude nižší než při provádění (např.) polních prací.
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Vlivy provozu na kvalitu ovzduší
Vliv provozu hodnoceného záměru na kvalitu ovzduší bude spočívat v ovlivnění emisemi při výdeji PHM a
také při provozu spalovacích motorů přijíždějících a parkujících vozidel. Pro posouzení uvažovaného zdroje
znečišťování ovzduší byl v rámci tohoto oznámení zpracován odborný posudek dle § podle §11 odstavce 2
písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Vzhledem k charakteru a významu zdroje byl vliv zdroje vyhodnocen na základě výpočtu množství emisí,
imisní výpočty nebyly prováděny. Odborný posudek je v plném znění uveden v příloze č. 3 oznámení.
Navrhovaný zdroj bude realizován a provozován s následujícími podmínkami:
Požadavky na plnicí a skladovací zařízení v čerpacích stanicích a terminálech, kde se provádí
meziskladování par
Páry vytlačované stáčeným benzinem z plněných skladovacích zařízení v čerpacích stanicích a v nádržích s
pevnou střechou používaných pro meziskladování par musí být vraceny potrubím s parotěsnými spoji do
mobilní cisterny dodávající benzin. Plnění nesmí být zahájeno, dokud tyto systémy nejsou připraveny a
dokud není zajištěna jejich správná funkce.
Roční ztráty motorového benzinu vznikající při plnění skladovacích zařízeních v čerpacích stanicích musí
být nižší než 0,01 % hmotnostních z ročního obratu motorového benzinu.
Podmínky provozu čerpacích stanic
Všechny stojany sloužící k výdeji benzinu musí být vybaveny zřetelným nápisem, upozorňujícím zákazníky
na nutnost úplného zasunutí výdejní pistole do plnicího hrdla nádrže motorového vozidla.
Čerpací stanice musí být vybaveny systémem rekuperace benzinových par etapy II, který musí pracovat s
minimální účinností zachycení benzinových par rovnou 85 %, což potvrdí výrobce v souladu s příslušnými
evropskými technickými normami nebo postupy schvalování, nebo neexistují-li žádné takové normy nebo
postupy, v souladu s jakoukoli příslušnou vnitrostátní normou. Poměr objemu odvedených benzinových
par při atmosférickém tlaku k celkovému objemu benzinu přečerpaného do palivové nádrže motorového
vozidla je v rozmezí 0,95 až 1,05.
Kontrola funkčnosti systému rekuperace benzinových par etapy II u výdejních stojanů musí být
prováděna jedenkrát za směnu. U stojanů vybavených optickou signalizací správné funkčnosti systému
rekuperace benzinových par etapy II musí být kontrolována funkčnost tohoto systému při výdeji benzinu.
Jsou-li stojany vybaveny automatickým monitorovacím systémem, musí tento systém automaticky
zjišťovat poruchy řádné funkce systému rekuperace benzinových par etapy II a samotného
automatického monitorovacího systému, signalizovat poruchy obsluze čerpací stanice a automaticky
zastavovat průtok benzinu z vadného palivového automatu, pokud by porucha nebyla opravena do sedmi
dnů. U výdejních stojanů, které nejsou vybaveny optickou signalizací správné funkčnosti systému nebo
automatickým monitorovacím systémem, musí být správná funkčnost systému rekuperace benzinových
par etapy II kontrolována mechanickým testerem rekuperace.
Posuzovaná technologie bude plnit požadavky platné legislativy, bude vybavena systémem rekuperace II
stupně.
Imisní zatížení je na posuzovaném území nad úrovní imisních limitů u znečišťující látky benzo(a)pyren. Na
posuzované území má vliv zejména doprava na okolních komunikacích a provoz parkoviště u OC Globus.
Celková intenzita dopravy na komunikaci III/32224 je dle sčítání dopravy v roce 2010 na úrovni 14.842
vozidel od silnice I/37 spojující Hradec Králové a Pardubice ke kruhovému objezdu u Globusu a 13.733
vozidel od kruhového objezdu směrem na Pardubice. Navýšení v počtu 250 - 300 vozidel představuje 1,7 %
– 2,2 % z vozidel projíždějících po hlavní komunikaci.
Čerpací stanice bude pro čerpání benzinu do nádrží vozidel využívat rekuperaci II stupně, pro plnění
zásobních nádrží bude rovněž využita rekuperace. Znečišťující látky uvolňující se vlivem provozu technologie
(plnění zásobních nádrží a plnění nádrží vozidel benzinem a naftou) - těkavé organické látky - nemají
stanoven imisní limit.
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K navýšení emisí dojde vlivem změny režimu provozu vozidel zajíždějících k čerpací stanici (odbočení
k čerpací stanici, změna rychlosti, zastavení, nastartování vozidla, výjezd od čerpací stanice). Dojde k
lokálnímu navýšení emisí na krátkém úseku a vliv lze hodnotit jako lokální a nevýznamný. Směrem k obytné
zástavbě se pozitivně projeví zeleň, která částečně obklopuje prostor stavby.
Pro snížení druhotné prašnosti bude třeba provádět úklid komunikací a zpevněných ploch.
Z hlediska ochrany ovzduší nebude mít realizace záměru a jeho provoz významný vliv na imisní situaci
lokality. V průběhu výstavby není s ohledem na rozsah stavby a délku stavebních prací očekáváno významné
ovlivnění kvality ovzduší.
Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem realizace záměru není předpokládáno.
Významné (relevantní) negativní vlivy na kvalitu ovzduší a klimatické poměry nejsou očekávány. Vlivy na
kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat významem za negativní, velikostí za nízké, rozsahem za
lokální.

D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluk z provozu záměru
Pro vyhodnocení vlivů hluku byla provedena orientační analýza vlivů hluku, ve které je zohledněn plný
provoz stacionárních zdrojů a účelových komunikací, které jsou součástí záměru.
Limitní hladiny hluku jsou dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, jsou pro hluk ze stacionárních zdrojů a účelových komunikací (tj. hluk z provozoven)
uvažovány hodnotou LAeq,T = 50/40 dB (den/noc).
Průběh limitní izofony LAeq,T = 50 dB (denní limit) je zřejmý z následujícího obrázku. Zároveň je naznačen
i průběh izofony LAeq,T = 40 dB (noční limit), v tomto případě však jde o velmi konzervativní odhad (v nočním
období bude provoz zdrojů omezený).
Obrázek: Průběh limitních izofon LAeq,T = 50 dB a LAeq,T = 40 dB

Je zřejmé, že průběh limitní izofony LAeq,T = 50 dB (den) je omezen prakticky na areál záměru a nedotýká se
žádného chráněného venkovního prostoru resp. chráněného venkovního prostoru staveb.
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Stejně tak průběh limitní izofony LAeq,T = 40 dB (noc), při velmi konzervativním předpokladu neomezeného
provozu zdrojů v nočním období, se nedotýká žádného chráněného venkovního prostoru resp. chráněného
venkovního prostoru staveb.
Hladiny hluku v referenčních bodech č. 1 a 2, umístěných v nejbližším resp. nejvíce dotčeném chráněném
venkovním prostoru staveb (viz výše uvedený obrázek), jsou shrnuty v následující tabulce.
Tabulka: Očekávané hladiny hluku v referenčních bodech

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 172.8; 193.9 | 34.3 | 32.9 | 36.7 |
|
|
| 1 |
6.0 | 172.8; 193.9 | 34.7 | 32.9 | 36.9 |
|
|
| 1 |
9.0 | 172.8; 193.9 | 35.5 | 32.9 | 37.4 |
|
|
| 2 |
3.0 | 206.9; 204.1 | 35.9 | 35.3 | 38.6 |
|
|
| 2 |
6.0 | 206.9; 204.1 | 36.5 | 35.2 | 39.0 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Je zřejmé, že limit LAeq,T = 50 dB, platný pro denní období, je dodržen ve všech referenčních bodech s velmi
značnou rezervou. Dodržen je i noční limit, jakkoli v nočním období bude provoz záměru významně omezen
či vyloučen.
Záměr nebude významným cílem/zdrojem dopravy. Budou jej využívat zejména vozidla tranzitující daným
prostorem za jiným cílem. Z konzervativních důvodů je však analyzován 100% podíl cílové/zdrojové dopravy,
produkované záměrem. Příspěvek dopravy záměru k dopravně-hlukové situaci v území (vztaženo k
intenzitám celkové dopravy na ul. Poděbradské) tak nepřekročí hodnotu ∆L = 10log((15000+400)/15000) =
0,1 dB. Tento příspěvek záměru k dopravně-hlukové situaci v okolí komunikací dotčeného území je akusticky
zcela nevýznamný (ve smyslu metodiky NRL pro výpočtové akustické studie ze dne 11.9.2008, schválené
hlavním hygienikem ČR dne 13.10.2008, není za hodnotitelnou změnu považován rozdíl do 0,9 dB). Záměr
tedy významně neovlivní stávající hladiny hluku z dopravního provozu na veřejných komunikacích.
Nejsou proto navrhována žádná dodatečná protihluková opatření pro běžný provoz navrhovaného záměru.
Hluk ze stavební činnosti
V rámci stavební činnosti budou prováděny zemní práce (příprava území, zakládání objektů), následně
stavební a konstrukční práce.
Výraznější hlukové zatížení bude na počátku výstavby v době provádění zemních prací, v dalších fázích
výstavby bude hlukové zatížení nižší. Akustický výkon zdrojů hluku je limitován nařízením vlády
č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení
vlády č. 342/2003 Sb. a 198/2006 Sb. Nepřekročí hladinu akustického výkonu LAW = 103 dB, čemuž
odpovídá hladina akustického tlaku LA,10m = 78 dB resp. LA,50m = 64 dB.
Korigovaný limit nejvyšší přípustné hladiny hluku pro období provádění stavebních prací (LAeq,T = 65 dB, platí
pro období mezi 7:00 a 21:00) tak bude splněn do vzdálenosti nejvýše cca 50 metrů od místa provádění
prací. V této vzdálenosti se v současné době nenachází žádný chráněný venkovní prostor resp. chráněný
venkovní prostor staveb.
Odstup staveniště od chráněného prostoru je dostatečný pro eliminaci hlukových vlivů výstavby. Z tohoto
důvodu nejsou navrhována žádná dodatečná technická a/nebo organizační opatření pro omezení vlivů hluku
ze stavební činnosti.
Významné (relevantní) negativní vlivy na hlukovou situaci nejsou očekávány. Vlivy na hlukovou situaci i další
fyzikální faktory lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, velikostí jako velmi nízké až
zanedbatelné, rozsahem lokální.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
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D.I.4 Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na povrchové vody
vliv na charakter odvodnění a změny hydrologických charakteristik
V současné době jsou dotčené pozemky nezpevněné, nicméně přirozený odtok srážkových vod byl narušen
předchozím využitím plochy (hřiště, rekreační objekty). V území dochází pouze omezeně k přirozenému
vsaku dešťových vod. Realizací záměru dojde ke zpevnění a zastavění 1 656 m2 plochy. Dešťové vody ze
zpevněných ploch a střech objektů budou svedeny do zasakovacího systému, přebytek pak bude odváděn do
blízkého Brozanského potoka. Dešťové vody budou předčištěny na sorpčních odlučovačích, které budou
součástí kanalizačních vpustí.
Realizací hodnoceného záměru dojde ke snížení plochy pro infiltraci srážkových vod do podzemí v rozsahu
navrhovaných zpevněných ploch. Srážkové vody budou zasakovány do podzemí, což omezí odtok vod mimo
území a vliv na charakter odvodnění lze hodnotit jako nevýznamný až nulový. Odvod přebytku srážkových
vod do vodního toku lze hodnotit jako nevýznamnou změnu hydrologických charakteristik toku.
vlivy na jakost povrchových vod
Realizací záměru nedochází k vypouštění technologických nebo splaškových vod do povrchových toků.
Splaškové vody nejsou v rámci záměru produkovány, technologické vody z mycí linky budou po předčištění
odváděny do veřejné kanalizace a na městskou ČOV.
Dešťové vody budou svedeny do nově vybudovaného zasakovacího systému s funkcí předčištění odváděných
vod, čímž bude zajištěno plnění požadovaných hodnoty znečištění na výstupu do podzemí či povrchových
vod.
Realizace záměru přináší na lokalitu nové riziko úniku závadných látek. Na lokalitě bude vybudována čerpací
stanice pohonných hmot s potřebným zázemím (zpevněné plochy, skladové nádrže, havarijní jímky).
V případě zpevněných ploch se jako možná havarijní situace jeví únik ropných látek v objemu max. jedné
nádrže (desítky litrů PHM). Takový únik bude zachycen na zpevněné ploše, v havarijní jímce nebo v systému
zasakování srážkových vod.
Únik ropných látek z provozu čerpací stanice není předpokládán. Stáčecí plocha je zajištěna proti úniku
ropných látek mimo kontrolované prostory ČS. Skladovací nádrže a rozvody PH jsou řešeny jako podzemní,
dvouplášťové s indikací porušení těsnosti a bez rizika ohrožení kvality povrchových vod.
V souvislosti s provozem záměru nelze tedy očekávat negativní vlivy na jakost povrchových vod.
Vlivy na podzemní vody
vlivy na hydrogeologické charakteristiky
Výstavba ani provoz záměru nevyžaduje jímání nebo čerpání podzemních vod, zásobování pitnou vodou je
řešeno veřejným rozvodem. Srážkové vody budou převážně zasakovány do podzemí, což odpovídá
současnému stavu. Pouze v případě extrémních srážek dojde k odtoku přebytku srážkových vod ze
zasakovací nádrže do povrchového toku.
S ohledem na místní poměry lze likvidaci srážkových vod na lokalitě provést bodovým vsakem přes krycí
vrstvu (kačírek) do kvartérní zvodně. Funkčnost celého systému bude záviset na řádném zastižení
propustných písčitých sedimentů, které poskytují vhodné prostředí pro likvidaci srážkových vod vsakem a na
dostatečné dimenzi a vhodném rozmístění vsakovacích prvků, které budou vycházet ze zdrojových ploch a
velikosti návrhové srážky. Pro orientační výpočty je možné použít ze zrnitosti odvozenou hodnotu filtračního
součinitele k = 5,69.10-5 m.s-1.
S ohledem na uvedené skutečnosti lze konstatovat, že záměr nebude mít vliv na hydrogeologické
charakteristiky jako je výška hladiny podzemních vod, objem infiltrace, směr proudění, propustnost prostředí
a podobně.
vlivy na kvalitu podzemních vod
Technologické odpadní vody budou svedeny areálovou kanalizací na městský kanalizační řad a dále na
městskou ČOV.
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Záměr nepředstavuje významné riziko pro kvalitu podzemních vod. Zasakované srážkové vody budou čištěny
na požadovanou úroveň ukazatelů znečištění. Preventivní opatření zajistí zachycení i případného havarijního
úniku.
Nejsou předpokládány negativní vlivy na kvalitu podzemních vod při běžném provozu.
Během provozu stavby nelze vyloučit havarijní únik nebezpečných látek (pohonné hmoty). Riziko ohrožení
kvality podzemních vod je však nízké. Pravděpodobný je únik na zpevněné ploše bez možnosti průniku do
podzemí.
Únik ropných látek z podzemních skladovacích nádrží čerpací stanice není předpokládán. Nádrže i potrubní
rozvody jsou řešeny jako dvouplášťové s automatickou indikací porušení těsnosti jednoho z plášťů. Indikace
porušení těsnosti jednoho z plášťů představuje pro provozovatele havarijní stav, po zjištění následuje
vyčerpání media z nádrže a revize.
Vlivy na vodní zdroje
Záměr neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Na plochu stavby nezasahuje žádné
ochranné pásmo vodního zdroje. Vodní zdroje nebudou provozem záměru ovlivněny.
Posuzovaným záměrem nebudou významně ovlivněny hydrologické ani hydrogeologické
charakteristiky blízkého ani širšího okolního zájmového území. Vlivy na kvalitu povrchových i
podzemních vod lze hodnotit jako velmi nízké až zanedbatelné.
Významné (relevantní) negativní vlivy na povrchové a podzemní vody nejsou očekávány.

D.I.5 Vlivy na půdu
Záměr neklade nároky na zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených k plnění funkcí
lesa (PUPFL).
Z hlediska ochrany půd proto nevyplývají vzhledem k záměru žádná omezení a vlivy na půdu lze hodnotit
jako prakticky nulové.
Stavba nebude mít vliv na stabilitu nebo erozi půdy v jejím okolí.
Vliv na kvalitu (znečištění) půdy v zájmovém území lze hodnotit jako bezvýznamný. Záměr nebude zdrojem
nebezpečných a rizikových látek, ani jiným způsobem neovlivní stávající kvalitu půdy v dotčeném území.
Vlivy na půdu z hlediska záboru a kvalitu půdy lze hodnotit z hlediska významu, velikosti i rozsahu jako
nulové.

D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na horninové prostředí a morfologické charakteristiky
Projekt neuvažuje s hloubením podzemních prostor. Nové objekty budou založeny dle místních podmínek
plošně společně se sanací vrstvy navážek a nevhodných zemin. Při zemních pracích bude odtěžena pouze
svrchní část geologického profilu (terénní úpravy), kterou tvoří převážně navážky. Stavba samotná tvoří z
geologického hlediska cizorodý prvek v geologické stavbě území, bez dalších vlivů na její kvalitu.
Záměr nepředstavuje významné riziko pro kvalitu horninového prostředí. Během provozu stavby může dojít
k úniku nebezpečných látek (pohonné hmoty, oleje) například v důsledku dopravní nehody nebo technické
závady mechanismu, jde však o riziko obecně spojené s výstavbou a provozem motorových vozidel.
V případě úniku mimo zpevněné plochy by došlo ke kontaminaci přípovrchových vrstev zemin a hornin
v místě úniku. Nezjištěný nebo zanedbaný únik však není předpokládán, mimořádné stavy lze spolehlivě řešit
sanačním zásahem.
Vlivy na nerostné zdroje
Záměr není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany.
Zdroje nerostných surovin nebudou v důsledku vlastního provozu záměru významně dotčeny.
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Vlivy na jiné přírodní zdroje
Přírodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem záměru narušeny či znehodnoceny. Poškození či ztrátu
geologických či paleontologických památek nelze předpokládat.
Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje lze hodnotit jako nízké až zanedbatelné, rozsahem
lokální. Významné (relevantní) negativní vlivy nejsou očekávány.

D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr je situován na plochách pozměněných lidskou činností (hřiště, rekreace). Podle výsledků terénního
šetření se v okolí posuzovaného záměru nevyskytují biotopy zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,
nelze tudíž předpokládat jejich přímé nebo zprostředkované ohrožení.
Vlivy na flóru - zábory hodnotných ploch ani kácení dřevin není uvažováno, vliv na vegetaci bude prakticky
nulový. Žádné zásadní negativní vlivy nelze očekávat.
Vlivy na faunu - s ohledem na charakter dotčeného území (z hlediska výskytu fauny nepříznivý) lze vyloučit
jakékoli negativní vlivy na živočichy.
Vlivy na chráněná území
a) Vlivy na prvky ÚSES
Záměr není v územním ani funkčním střetu s prvky územního systému ekologické stability. Zaústění
srážkových vod do Brozanského potoka nebude mít žádný vliv na lokální biokoridor, který je trasován podél
toku.
b) Vlivy na významné krajinné prvky
Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Dojde k dotčení vodního toku zaústěním srážkových vod z areálu.
Nedojde ke snížení ekostabilizační funkce vodního toku, který je chráněn jako VKP ze zákona, ani jiným
negativním vlivům na VKP.
Žádný registrovaný významný krajinný prvek není záměrem dotčen.
c) Vlivy na zvláště chráněná území
Zvláště chráněná území ve smyslu kategorií dle § 14 zákona (NP, CHKO, NPR, PR, NPP, PP) nejsou záměrem
dotčena ani prostorově, ani kontaktně, ani zprostředkovaně. ZCHÚ tedy nebudou záměrem ovlivněna a vlivy
v tomto směru lze hodnotit jako nulové.
d) Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti lze rovněž vyloučit. Žádné z těchto území nebude
záměrem přímo nebo nepřímo ovlivněno. Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a
zemědělství, svým stanoviskem ze dne 14.8.2013 vyloučil možnost jejich negativního ovlivnění (viz příloha č.
5 oznámení).
Vlivy na ekosystémy – území záměru je převážně zcela antropogenně přeměněné (ostatní plochy) bez
výskytu přírodě blízkých ekosystémů. Vyjímkou je blízký Brozanský potok, který má nicméně podobu
odvodňovacího kanálu. Vliv na existující ekosystémy bude zanedbatelný až nulový.
Vlivy na faunu, flóru, prvky ÚSES a VKP, lze hodnotit z hlediska významu jako velmi nízké až nulové,
prakticky zanedbatelné.
Zvláště chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti nemohou být záměrem ovlivněny.

STRANA 48 z 65

Samoobslužná myčka aut a kontejnerová čerpací stanice na pozemku p.č. 216/1, k.ú. Ohrazenice
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

D.I.8 Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Jedná se výstavbu v již urbanizovaném území (město Pardubice), kde se ochrana krajinného rázu uplatňuje
omezeně a spíše je třeba respektovat urbanistické a architektonické požadavky na zástavbu v území. Celkově
lze konstatovat, že krajina v místě nebude stavbou ovlivněna. Nová výstavba bude odpovídat výškou okolní
zástavbě a svým charakterem se nebude odlišovat od budov postavených v okolí v posledních letech (areály
obchodních center jižně od ulice Poděbradské).
Vlivy na krajinu a krajinný ráz lze hodnotit jako velmi nízké až zanedbatelné. Realizace záměru
nepotlačuje celostátně nebo regionálně významné kulturně historické hodnoty území ani nelikviduje stávající,
pohledově určující strukturní prvky krajiny. Realizací záměru nedojde k významné změně krajinného rázu,
krajinné struktury či jiné krajinné charakteristiky.
Charakter záměru odpovídá funkci vymezené územním plánem. Dopad realizace záměru na krajinu lze
hodnotit jako nízký, lokálního rozsahu, bez významných negativních důsledků.

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměrem nebude dotčen žádný hmotný majetek mimo vlastní staveniště.
Inženýrské sítě na staveništi a v jeho bezprostřední blízkosti budou chráněny před poškozením. Jiný majetek
nebude dotčen ani nebude omezena jeho funkce.
Architektonické nebo historické památky se v řešeném nebo zájmovém území záměru nenacházejí. Z důvodu
jejich absence tedy nebudou ovlivněny.
Na lokalitu záměru nejsou vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice, dějiště významné
události, místo spojené s významnou osobou.
Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru nelze jednoznačně vyloučit,
neboť zájmové území je územím s archeologickými nálezy. V případě, kdy budou skrývkou, výkopem nebo
jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury, bude nutno, ve smyslu ustanovení zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, zajistit záchranný archeologický výzkum.
Negativní vlivy na hmotný majetek, historické a kulturní památky nejsou očekávány. Ochrana
případných archeologických nálezů bude zajištěna provedením průzkumu a odborným dozorem při provádění
zásahů do terénu.

D.I.10 Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Vliv na dopravní infrastrukturu je dán zejména intenzitou dopravy, obsluhující záměr. Celkový počet cílové
dopravy vozidel obsluhujících záměr je odhadován na 250 až 300 osobních vozidel za den a 1 nákladní
vozidlo za den. Převážná většina vozidel s výjimkou zásobování (cca 1 NA/den) budou součástí dopravního
proudu na okolních komunikacích (I/36 a I/37, event. III/32224) a záměr tedy nebude mít vliv na dopravní
intenzity v širším měřítku. Navýšení lze očekávat pouze v bezprostředním okolí areálu od kruhové křižovatky
na silnici III/32224.
Pozaďová intenzita dopravy na silnici III/32224 (ul. Poděbradská) se pohybuje v úrovni cca 14000 až 15000
vozidel za den. Podíl dopravy záměru na celkových intenzitách dopravy na okolních komunikacích lze po
realizaci záměru odhadovat na cca 1,7 – 2,2 %.
Z dopravního hlediska nevzniká žádný negativní ani pozitivní vliv. Záměr je v souladu s územním plánem,
nedochází proto k nárůstu zbytné dopravy. Realizace záměru vylučuje v daném prostoru realizaci záměrů
jiných, avšak obdobných, a tím i dopravními nároky srovnatelných.
Záměr neovlivňuje dopravní rozvojové záměry v území ani další existující komunikace, pěší nebo cyklistické
trasy resp. systémy hromadné dopravy. Vlivy dopravy, související se záměrem, nepřekračují akceptovatelnou
míru, požadovanou příslušnými hygienickými předpisy.
Pro období výstavby záměru lze učinit obdobné závěry, jako pro období jeho provozu, půjde navíc o vliv
dočasný.
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Vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány, nedochází k rozvoji ani k omezení existující infrastruktury.
Vlivy na zatížení dopravní infrastruktury jsou hodnoceny z hlediska významu jako negativní, z hlediska
velikosti jako nízké, z hlediska rozsahu jako lokální. Významné (relevantní) negativní vlivy na dopravní a
jinou infrastrukturu nejsou očekávány.

D.I.11 Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.

D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah negativních vlivů je vymezen nejvýznamnějšími negativními vlivy očekávanými při realizaci a provozu
záměru, mezi které lze řadit tyto charakteristiky:
→ ovlivnění kvality ovzduší (provoz záměru),
→ vlivy na hlukovou situaci (provoz záměru),
→ vliv na kvalitu povrchových vod (provoz záměru),
→ vliv na dopravu (provoz záměru).
Z uvedeného rozboru vyplývá, že negativní důsledky (bez ohledu na jejich velikost) jsou identifikovány
výhradně z hlediska vlastního provozu (ovzduší, hluk, povrchové vody). Z hlediska umístění záměru nejsou
žádné negativní důsledky identifikovány. Veškeré identifikované vlivy jsou hodnoceny jako mírné, umístění
záměru i jeho následný provoz lze pak hodnotit jako akceptovatelné.
Vlivy provozu areálu jsou omezeny na jeho bezprostřední okolí. Důsledky realizace záměru lze
hodnotit jako nízké, málo významné, lokálního rozsahu.
V širším okolí posuzovaného záměru lze vlivy realizace záměru lze hodnotit jako velmi nízké až zanedbatelné,
objektivně neprokazatelné.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím
státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů
a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec jsou za účelem minimalizace vlivů doporučeny následující
podmínky a opatření.
V rámci přípravy stavby budou ověřeny podmínky pro zasakování srážkových vod a navrženo
podrobné řešení zasakovacího systému, včetně dostatečně dimenzované retenční nádrže a
zasakovacích prvků. Přebytek srážkových vod bude odváděn do Brozanského potoka.
Založení objektů bude respektovat složité geologické podmínky na lokalitě a bude vycházet
z výsledků IG průzkumu, který uvádí únosnost podložních zemin a podmínky zakládání objektů.
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Srážkové vody z komunikací a parkovacích ploch budou před zaústěním do zasakovacího systému
vedeny přes čistící zařízení (např. sorpční odlučovač), které bude součástí kanalizačního systému.
Hodnoty ukazatelů znečištění odváděných srážkových vod stanoví příslušný vodoprávní úřad, včetně
podmínek pro vypouštění vod do povrchového toku.
Technologické odpadní vody z areálu budou předčištěny na odlučovači lehkých kapalin a odváděny
do veřejné kanalizace. Hodnoty ukazatelů znečištění technologických odpadních vod budou odpovídat
podmínkám správce kanalizace a požadavkům kanalizačního řádu.
Provoz odlučovače ropných látek bude řízen podle provozního řádu, který bude předložen k žádosti o
vydání kolaudačního souhlasu.
Stavba bude realizována tak, aby bylo eliminováno riziko úniku nebezpečných látek. Objekt bude
vybaven záchytnými a havarijními systémy pro zajištění případného úniku nebezpečných látek.
Čerpací stanice je vybavena rekuperací benzinových par - systémem rekuperace benzinových par
etapy II - zařízení zajišťující rekuperaci benzinových par vytěsněných z palivové nádrže motorového
vozidla při čerpání pohonných hmot na čerpací stanici a přenášející benzinové páry do skladovací nádrže
na čerpací stanici.
Mezipláštový prostor (nádrží i rozvodů) je průběžně indikován elektronickým systémem.
Součástí stavby bude havarijní jímka na úkapy o objemu 5 m3.
Skladovací nádrž na LTO bude opatřena monitorovacím systémem pro sledování těsnosti a havarijní
jímkou pro případné havarijní úniky oleje.
Instalovaná technologická zařízení budou splňovat obecné požadavky z hlediska emise hluku; zařízení
umístěná ve venkovním prostoru (mimo uzavřené kontejnery a objekty) budou vybavena
protihlukovými opatřeními tak, aby akustické imise na hranici areálu nepřekročily nejvyšší přípustné
hygienické limity.
Organizace stavby bude navržena tak, aby u okolních chráněných venkovních prostorů byly
respektovány nejvyšší přípustné hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti. V noční době (mezi
21:00 až 7:00) bude vyloučena stavební činnost s významnějšími zdroji hluku a stavební doprava.
Při výstavbě nesmí být dotčen blízký vodní tok, který je jako VKP a lokální biokoridor předmětem
ochrany přírody (s výjimkou stavebně nezbytných a vymezených zásahů pro trasy inženýrských sítí).
V rámci konečných terénních úprav budou provedeny vhodné a dostatečné výsadby a
ozelenění areálu. Vzhledem k blízkosti vodního toku je doporučeno využít v maximální míře místní
autochtonní dřeviny. Sadové úpravy budou odsouhlaseny příslušným orgánem ochrany přírody.
Při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost:
−

omezování emise tuhých látek jak při dopravě, tak při vlastních stavebních pracích,

−

stavu stavebních strojů a uložení stavebních materiálů s ohledem na prevenci případných
úniků s možností ohrožení kvality vod,

−

dodržování opatření pro prevenci úkapů či úniků ropných látek nebo jiných provozních
kapalin,

−

účinnému zajištění techniky pro případ úniku závadných látek.

Při výstavbě je nutné postupovat v souladu se zásadami organizace výstavby: realizovat stavbu
s maximálním ohledem na okolí, zajistit plnění souboru opatření k minimalizaci potenciálních
nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, a zabezpečit důslednou a průběžnou kontrolu
plnění příslušných opatření.
Staveniště bude vybaveno tak, aby jeho provoz odpovídal platným předpisům v oblasti ochrany životního
prostředí (nakládání s odpady, nakládání s odpadními vodami, prostředky pro záchyt úniku ropných
látek).
V průběhu stavby je nutné dbát všech preventivních opatření a je třeba vyloučit havarijní zhoršení jakosti
vody i jakékoli úniky škodlivin do horninového prostředí.
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Stavební stroje a mechanismy budou používány pouze v dobrém technickém stavu, který vyloučí
případné drobné úniky ropných látek a znečišťování vod či půdy.
V případě pozitivního archeologického nálezu bude umožněn záchranný archeologický průzkum.
Pro areál bude zpracován plán opatření pro případ havarijního úniku nebezpečných látek.
Za provozu bude prováděna pravidelná kontrola a údržba všech vodohospodářských zařízení a
ochranných prvků (ORL, ČOV, havarijní jímky, nepropustné povrchy a atd.).

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
V žádné ze sledovaných oblastí (veřejné zdraví, ovzduší, voda, půda, geofaktory, flóra a fauna, hluk,
památky, krajina) se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by znemožnily
jednoznačnou formulaci závěrů.
Záměr (samoobslužná myčka aut a kontejnerová čerpací stanice) není potenciálně významným zdrojem
znečišťování či poškozování životního prostředí. Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku
významných negativních vlivů na životní prostředí nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, ve kterém se záměr
nachází, není mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech hodnocení možných
vlivů na životní prostředí dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí.
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ČÁST E
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
E.I.
POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY
Záměr je řešen v jedné variantě umístění dané vymezenou plochou staveniště a dotčenými pozemky.
Vzhledem k výběru lokality a souladu se záměry platného územního plánu nebylo umístění stavby řešeno ve
více variantách.
Projektová varianta (varianta P) popisuje stav při realizaci navrhovaného záměru. Popis projektové
varianty je uveden v příslušných kapitolách tohoto oznámení (část B).
Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě.

E.II.
POROVNÁNÍ VARIANT
Záměr je navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta tzv. nulová,
představující nerealizaci stavby.
Nulová varianta (varianta 0) je referenční variantou, představující stav bez realizace posuzovaného
záměru. Slouží k porovnání vlivů souvisejících s realizací záměru (hluk, doprava, ochrana vod, krajinný ráz)
se stavem bez záměru, resp. ke stanovení kvalitativních a kvantitativních rozdílů mezi aktivní a nulovou
variantou, a vyhodnocení celkové významnosti vlivů projektové varianty.
Prosazování nulové varianty (bez činnosti) je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí nad
únosnou mez (překračování povolených limitů znečištění, devastace rozsáhlých území, likvidace cenných
ekosystémů, produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení lidského zdraví apod.). Žádný
z uvedených negativních důsledků nebyl u hodnoceného záměru identifikován.

Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané
území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru únosnou mez a
nedojde k podstatné změně charakteru území. Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska
územního plánování; záměr je v souladu se záměry územního plánování v dané lokalitě.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit jako
nízkou až střední, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí považovat za
přijatelný způsob využití území.
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ČÁST F
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)
F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Tématické mapové, obrazové a grafické přílohy jsou součástí příloh tohoto oznámení.
Situační řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení.
V přílohách oznámení jsou dále uvedeny tyto materiály v plném znění:
−

Odborný posudek podle §11 odstavce 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
(příloha 3)

−

Inženýrskogeologický průzkum – závěrečná zpráva (příloha 4)

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Na doplnění informací jsou v příloze č. 5 (doklady) uvedena vyjádření dotčených správních úřadů k záměru:
Magistrát města Pardubice, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství
Magistrát města Pardubice, Odbor správních agend, úsek památkové péče
Povodí Labe, s.p.
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického
Expolozia a.s.
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ČÁST G
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.

G.I.
INFORMACE O ÚČELU OZNÁMENÍ
Toto oznámení je zpracováno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona. Účelem tohoto
oznámení je poskytnout základní informace o charakteru záměru, o stavu dotčeného území a o
předpokládaných vlivech na okolní prostředí pro potřeby zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Své písemné
vyjádření k oznámení může zaslat každý na adresu příslušného krajského úřadu do 20 dnů ode
dne zveřejnění informace o oznámení. Souhrnné vypořádání všech písemných připomínek bude součástí
písemného závěru ze zjišťovacího řízení, který vydá příslušný úřad.

G.II.
INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU
Záměrem je výstavba samoobslužného areálu s myčkou automobilů a kontejnerovou čerpací stanicí PHM na
volném pozemku v severní části města Pardubice.
Název záměru: Samoobslužná myčka aut a kontejnerová čerpací stanice na pozemku p.č. 216/1,
k.ú. Ohrazenice
Oznamovatel: AUTOVITAMIN INVESTMENT s.r.o., Bělehradská 858/23 120 00 Praha 2, Vinohrady
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, je následující:

kategorie:
bod:
název:

sloupec:

II
10.4
Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
(vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých,
senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci,
nebezpečných pro životní prostředí)1 a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných
hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.
B

Dle §4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu, kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Pardubického kraje.

1

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Záměr řeší výstavbu nové samoobslužné myčky automobilů a kontejnerové (samoobslužné) čerpací stanice
pohonných hmot (dále ČS PHM) na motorovou naftu a automobilový benzín umístěné v katastrálním území
Ohrazenice na pozemku p.č. 216/1 při ulici Poděbradská.
Základní kapacitní údaje jsou následující:
plocha areálu

1 691 m2

z toho:

zastavěná plocha (objekty)

306,5 m2

ostatní zpevněné plochy

1 349,5 m2

nezpevněné plochy zeleně

35 m2

skladovací kapacita
pohonných hmot

52 m3 (2x26 m3)
42 380 kg

(1)

3

LTO

2m

počet parkovacích míst (celkem)

3 stání pro OA

Stavba je navržena v uzavřeném areálu v severní části města Pardubice, mezi obchodní a komerční zónou
jižně od ulice Poděbradské a obytnou zástavbou severně od ulice Poděbradské. Areál je umístěn severně od
kruhové křižovatky na ulici Poděbradské u obchodního centra Globus.
kraj:

Pardubický

obec:

Pardubice

katastrální území:

Ohrazenice, 709328

pozemky:

p.č. 216/1

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1.).
Obrázek: Umístění záměru (1:50 000)

Samoobslužná ČS PHM na motorovou naftu a automobilový benzín bude sloužit k veřejnému
samoobslužnému prodeji PHM. Samoobslužné mycí boxy budou sloužit veřejnosti k mytí vozidel. Dále jsou
v areálu navržena parkovací místa a místa pro vysávání vozidel.

1

Při měrné hmotnosti benzínu 700-750 kg/m3 a nafty 800-880 kg/m3
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Dotčené stavební pozemky se nacházejí v severní části areálu. V současné době je plocha nevyužitá, vedená
v kategorii ostatní plochy. Na pozemku nejsou žádné vzrostlé stromy ani žádná zeleň, stávající objekty
v místě stavby byly přesunuty nebo odstraněny.
Dotčený pozemek pro plánovanou stavbu se nachází z části v zastavitelném území ve funkční ploše OV –
občanská vybavenost vyšší a z části v nezastavěném území ve funkční ploše ZI – zeleň izolační. V případě
umístění stavby do zastavitelného území v souladu s územním plánem. Dle územního plánu města Pardubice
je pozemek součástí rozvojové lokality v zastavitelném území (kód 52/z).
V jižní části dotčeného pozemku p.č. 216/1 k.ú. Ohrazenice je navrženo vybudování autosalonu. Tento
záměr není součástí navrhované stavby, nicméně lze očekávat kumulace vlivů obou záměrů zejména
v oblasti dopravy a s ní souvisejících vlivů. Rozbor stávající situace i výhledového zatížení je uveden v dalším
textu oznámení.
Záměr využívá volnou část pozemku s napojením na veřejné komunikace a technickou infrastrukturu
společně s navrhovaným autosalonem v jižní části pozemku.
Účelem stavby je nabídka daného typu služeb, dochází k využití volné části dotčeného pozemku. Volba
umístění vychází z řady faktorů, mezi nimiž lze uvést dostupnou infrastrukturu a vhodné napojení na silniční
síť.
Přehled variant
V rámci posuzování záměru jsou uvažovány dvě varianty: varianta projektová (představuje realizaci záměru
v navržené podobě) a varianta nulová (bez realizace záměru).
Projektová varianta (varianta P) popisuje stav při realizaci navrhovaného záměru. Popis projektové
varianty je uveden v příslušných kapitolách tohoto oznámení (část B).
Vlastní záměr je řešen jednovariantně. Lokalita je dána dostupností plochy a rozhodnutím oznamovatele.
Nulová varianta (varianta 0) je referenční variantou, představující stav bez realizace posuzovaného
záměru. Slouží k porovnání vlivů souvisejících s realizací záměru (ovzduší, hluk, doprava, ochrana vod,
krajinný ráz) se stavem bez záměru, resp. ke stanovení kvalitativních a kvantitativních rozdílů mezi aktivní a
nulovou variantou, a vyhodnocení celkové významnosti vlivů projektové varianty.
Stavebně technické řešení
Záměr obsahuje následující stavební objekty:
SO01 – typovou samoobslužnou myčku aut AUTOSPA. Velikost myčky je určena počtem jednotlivých
mycích stání a technologickým boxem. Jsou navržena 4 mycí stání. Stání jsou vždy krytá. Každé stání je
půdorysného rozměru 6660 x 5010 m. Technologický box má půdorysné rozměry 2500 x 6660 mm.
Myčka je řešena jako samoobslužná a plně automatická. Zákazník po příjezdu navolí mycí program,
zaplatí v platebním terminálu a následně probíhá automatický mycí proces. V případě dodávkových
automobilů probíhá mytí zákazníkem ručně.
Zastavěná plocha

155,5 m2

Obestavěný prostor

622 m3

Počet pracovníků

1 pracovník na občasný úklid a kontrolu

SO 02 – typovou kontejnerovou čerpací stanici PH se samoobslužným provozem. Tato čerpací stanice je
určena pro veřejný výdej pohonných hmot. Základem ČS PH je výrobek spol. Krampitz Tank systém
GmbH, SRN. Je to kontejnerová konstrukce, do níž je vložena dvouplášťová nádrž na pohonné hmoty,
prostory pro výdejní stojany, stáčecí zařízení, tankovací automaty a všechny zabezpečovací a měřící
prvky. Dále je zde technická místnost, v níž jsou soustředěna elektrická silnoproudá a slaboproudá
zařízení a výpočet.
Zastavěná plocha

150 m2

Obestavěný prostor

780 m3
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SO 03 – typový samoobslužný vysavač s kompresorem napojeným na elektrickou přípojku
Zastavěná plocha

1, 1 m2

Obestavěný prostor

2, 2 m2

Pro stavby SO02 a SO03 bude potřeba 1 pracovník pro občasnou obsluhu a úklid.
SO 04 – reklamní stožár (totem) napojení na elektrickou přípojku
SO 05 – reklamní stožár (totem) napojení na elektrickou přípojku
KO 01 – zpevněná pojízdná plocha – komunikace. Materiál použití na povrch této plochy bude upřesněn
v dalším stupni PD.
Stavby technické infrastruktury (vodovod, kanalizace splašková a dešťová, zásobník LTO,
elektrorozvody)
Popis technického řešení
SO 01 - Samoobslužná myčka je objekt určený především pro místa, kde působí jako doprovodná funkce
jiných služeb typu obsluha komunikací nebo obchod, ale není vyloučeno ani její uplatnění bez spojení
s jinými funkcemi. Myčka je určena pro obsluhu osobních vozidel do 3,5 t, příp. malých dodávkových vozidel.
Projektová dokumentace řeší dílčí variantní objekt typové samoobslužné myčky aut AUTOSPA. Velikost
myčky je určena počtem jednotlivých mycích stání a technologickým boxem. V předmětném záměru se jedná
o myčku, která má 4 stání pro mytí aut a 1 technologický box. Stání jsou vždy krytá, ve větších sestavách je
navíc jedno stání nekryté určené pro dodávkové automobily. Každé stání je půdorysného rozměru 6,66 x
5,01 m. Technologický box má půdorysné rozměry 2,50 x 6,66 m. Myčka je řešena jako samoobslužná a
plně automatická, řízena průmyslovým počítačem B&R Automation. Zákazník po příjezdu navolí mycí
program, zaplatí v platebním terminálu a následně probíhá automatický mycí proces. V případě dodávkových
automobilů probíhá mytí zákazníkem ručně.
Pro zvýšení poskytované služby a komfortu zákazníků mohou být součástí mycí linky (ML) i další samostatné
části. Jedná se například o automatický vysavač s 2 stáními pro vozidla, stojan pro samoobslužný prodej
rozmrazovacích prostředků apod.
Po vybudování inženýrských sítí (viz celková dokumentace stavby) bude provedena základová deska, na
kterou bude osazena ocelová typová konstrukce myčky. Objekt obsluhy je rovněž typový a jedná se o
ocelový kontejner se zabudovaným vnitřním vybavením a bude osazen na základovou desku.
Funkce systému nezamrzání myčky (anti – freezing systém)
Aby se zabránilo tvoření ledu a sněhu na stanovištích myčky, navrhuje se pro vytápění jednotlivých stání
podlahové vytápění. Vytápěcím médiem je směs vody a glykolu (nebo samotný glykol). Ohřev média bude
probíhat v kotli umístěném v kontejneru. Teplo bude přiváděno z tepelného zdroje do oběhového
rozdělovače (podle počtu stání) a následně rozvedeno nezávislými oběhy na jednotlivá stanoviště. Instalace
od tepelného zdroje do rozdělovače a samotné rozdělovače jsou součástmi technologie myčky.
Pro zajištění chodu technologie myčky v zimním období je myčka vybavena:
−

podlahovým vytápěním stání pro automobily pro zajištění bezpečnosti provozu

−

principem nezamrzání mycího média v trubkách a hadicích technologie.

Princip fungování systému anti-freezing:
Systém anti-freezing zabraňuje zamrzání kapalin vně myčky při nízkých teplotách. Spočívá v udržování
nepřetržité cirkulace vody ve vodních trubkách vně strojovny (pokud se na stanovišti nemyje vozidlo).
Čerpadlo anti-freezingu čerpá kapalinu přes výměník (dochází k zahřátí kapaliny) na vysokotlaká čerpadla.
Následně přes nepracující čerpadla do vysokotlakých vedení vně strojovny k otočným ramenům, od ramen
vedením k tlakovým pistolím umístěným v držácích tlakových pistolí. Od držáků tlakových pistolí (a nádob
pro kartáče) kapalina odtéká přímo do nerezové nádrže anti-freezingu (dodané spolu s technologií myčky,
umístění v technologickém kontejneru). Z nádrže čerpadlo posílá kapalinu opět na výměník a celý proces se
opakuje.
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Tepelný zdroj
Zdrojem tepla pro potřeby vytápění podlahy a mycího okruhu bude kotel na LTO, který bude součástí
technologie myčky. Pro 4 mycí stání je navrhován kotel o výkonu 63 kW. Spotřeba LTO je pro navrhovanou
technologii je odhadována na 6,3 kg/hod.
Odvod spalin z kotle bude řešen individuálním dvouplášťovým spalinovým vedením provedeným z oceli
odolné proti kyselinám, o průměru DN 150/250 mm, které bude ukončeno 0,6 m nad nejvyšším bodem
střechy myčky. Komín bude ukončen stříškou a u jeho základu bude instalován odlučovač kapek. Celý
komínový systém bude dodán spolu s technologií myčky.
Větrání v technologickém kontejneru, kde je umístěn kotel vytápění musí zajistit přívod čerstvého vzduchu
v množství stanoveném pro proces spalování a dále celkové větrání technologického kontejneru.
Navrhovaný kotel je plně automatizovaný a nevyžaduje trvalou obsluhu, pouze pravidelný servisní dohled
příslušně proškolenými pracovníky.
Součástí myčky bude dvouplášťová nádrž na LTO o objemu cca 2 m3. Šachta na nádrž topného oleje je
zabudována v podzemí pod technologickým boxem myčky – SO 01. Topné médium bude vyvedeno do kotle
v technologickém boxu.
Nádrž bude vybavena tzv. suchým systémem nepřetržitého monitoringu těsnosti.
Nádrž spolu se svou výstrojí je součástí technologického vybavení kontejneru a je dodávána výrobcem spolu
s technologií myčky.
SO 02 - Samoobslužná čerpací stanice PHM - na ocelovém rámu je umístěna dvouplášťová nádrž
objemu 52 000 litrů, dělená na komory pro BA 26 000 litrů a NM 26 000 litrů. Pro směs do ostřikovačů je
samostatná komora objemu cca 1 500 litrů.
Stáčení pohonných látek a nemrznoucí směsi se provádí z auto cisterny pomocí 3 stáčecích čerpadel,
umístěných ve stáčecí skříni. Při stáčení jsou prostory cisterny a nádrží propojeny a páry se odvádějí zpět do
parního prostoru cisterny v uzavřeném okruhu.
Pohonné hmoty - BA a NM jsou vydávány ze dvou jednostranných dvouproduktových stojanů, umístěných ve
výklenku kontejneru. Nemrznoucí směs se vydává ze samostatných výdejních stojanů. Výdej je ovládán
pomocí tankovacích automatů na bankovní, případně zákaznické karty, kde po identifikaci zákazníka a
ověření údajů si zákazník navolí požadované množství látky nebo finanční obnos. Údaje se přenášejí do
platebního centra. Automat vydá potvrzení, daňový doklad o čerpaném množství.
Komory nádrží jsou vybaveny sondami pro kontinuální měření hladin s přepočtem na množství látky v nádrži.
Mezní hladiny, tj. maximální a havarijní hladina jsou signalizovány opticky a zvukově, při stáčení se při
dosažení maximální hladiny automaticky vypne stáčecí čerpadlo.
Nádrž je vybavena zařízením pro sledování její těsnosti.
Součástí kontejneru je technická místnost, v níž jsou soustředěny elektronické výstupy zabezpečovacích
prvků, zařízení pro přenos dat do zúčtovacího centra, elektrický rozvaděč a další potřebná zařízení.
SO 03 - Typový samoobslužný vysavač s kompresorem a s elektronickým programovým zařízením.
SO 04, SO 05 - Reklamní stožáry/totemy, které budou informovat o náplni lokality, o druzích stáčených
pohonných hmot a jejich cenách.
KO 01 - Zpevněná plocha navržená pro třídu nejvyššího dopravního zatížení s odvodněním.
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Umístění záměru je patrné ze situací v přílohách oznámení (přílohy č. 1), situace stavby a jejího okolí je
zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.3.).
Obrázek: Situace stavby (1:10 000)

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace je uvedeno
v příloze č. 5 (Doklady):
Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, vyjádření č.j.: MmP 48597/2013 ze dne 22.8.2013:
„Dle výše uvedeného je záměr výstavby čerpací stanice a samoobslužné myčky v případě umístění do
zastavitelného území v souladu s územním plánem.“
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., je uvedeno v příloze č. 5
(Doklady):
Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.: KrÚ 56252/2013/OŽPZ/Pe
ze dne 14.8.2013:
„Předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné
lokality.“
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G.III.
INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ
V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší, povrchové a
podzemní vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, krajinný ráz, hlukovou a
dopravní situaci a kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace těchto
složek a faktorů přírodního a sociálního prostředí. Jejich popis je uveden v části C tohoto oznámení.
Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že vlivy na jednotlivé složky prostředí lze hodnotit jako
nízké, přičemž navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit jako nízké až zanedbatelné. Výstupy do
životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou celkově málo významné a nepovedou ke
znečišťování nebo poškozování životního prostředí.
Nedojde k významným negativním vlivům na obyvatelstvo. Vlivy na veřejné zdraví spojené s výstavbou a
provozem myčky a ČS PHM lze hodnotit jako málo významné, lokálního charakteru. Nejvýznamnějšími
aspektem záměru je nakládání s nebezpečnými látkami a doprava (znečišťování ovzduší, hluk). V žádném
z uvedených faktorů nejsou očekávány přeslimitní stavy (znečištění ovzduší, hluk) a ani ve spojení se
současnými aktivitami v území nepovede realizace záměru k překračování příslušných hygienických limitů
v zájmovém území.
Emise z provozu záměru a z vyvolané dopravy neovlivní významně celkovou úroveň imisní zátěže v
hodnoceném území a v součtu se stávající imisní zátěží bude podlimitní. Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní
situaci lze považovat z hlediska významu za negativní, z hlediska velikosti za velmi nízké, rozsahem lokální.
Záměr nebude způsobovat přeslimitní hladiny hluku. Navržené řešení záměru respektuje požadavky nařízení
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Limitní hladiny hluku jsou
jak pro hluk z provozovny, tak pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, v nejbližším chráněném
venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb prokazatelně dodrženy. Hluk ze stavební
činnosti je v daném prostoru spolehlivě řešitelný.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
Nebyly zjištěny žádné významné vlivy na povrchové nebo podzemní vody. Z hlediska odvodnění území
nedojde k navýšením odtoku ze zpevněných ploch. Odpadní vody srážkové budou před zasakováním nebo
odvedením do toku čištěny na odpovídajícím zařízení (sorpční odlučovač ropných látek). Technologické
odpadní vody budou čištěny rovněž na odlučovači lehkých kapalin a odváděny do veřejné kanalizace.
Vlivy na povrchové vody v posuzované oblasti i v širším okolí lze souhrnně hodnotit jako nízké a
zanedbatelné.
Vlivy na podzemní vody lze souhrnně hodnotit jako nízké a zanedbatelné. Provoz bude odpovídajícím
způsobem zabezpečen pro případ mimořádného stavu. Skladovací nádrže PH a potrubní rozvody jsou řešeny
jako dvouplášťové s indikací porušení těsnosti jednoho z plášťů.
Realizací ani provozem záměru nebudou narušeny geologické nebo morfologické podmínky v okolí,
záměrem nebudou dotčena ložiska nerostných surovin. Kvalita horninového prostředí nebude za běžného
provozu ovlivněna.
Záměr nevyžaduje zábor zemědělské půdy, na dotčených pozemcích není evidován zemědělský půdní fond.
Realizací záměru nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Stavba bude realizována na ploše po bývalém využití, vliv na vegetaci bude prakticky zanedbatelný. Záměr
nevyžaduje kácení dřevin rostoucích mimo les, ani zásah do porostů dřevin.
Vlastní lokalita není z hlediska fauny významná, jedná se plochu v urbanizovaném území. Jedinou vazbou na
okolní ekologicky stabilní plochy je Brozanský potok protékající po severozápadní hranici území. V místě
stavby nelze očekávat výskyt obojživelníků či plazů, do jejichž biotopu by záměr mohl negativně zasáhnout.
Pro fázi provozu areálu lze vliv na živé složky přírody hodnotit jako velmi nízký a zanedbatelný.
Záměr není v územním ani funkčním střetu s prvky územního systému ekologické stability.
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Záměr je spojen se zásahem do vodního toku Brozanský potok (zaústění srážkové kanalizace), který je
významným krajinným prvkem, jehož ochrana je obecně stanovena zákonem č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny. Vlivy na VKP nejsou významné a neohrožují jeho ekostabilizační funkci v území.
Žádný registrovaný významný krajinný prvek není dotčen.
Záměr neovlivní žádné zvláště chráněné území ani nemá vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu
nebo ptačí oblast (Natura 2000).
Architektonické a historické památky v okolí záměru nebudou ovlivněny.
Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru není vyloučena. Je proto
nutné zajistit archeologický dozor, případně záchranný archeologický výzkum.
Vliv na dopravní infrastrukturu je dán zejména intenzitou dopravy, obsluhující záměr. Celkový počet
cílové dopravy vozidel obsluhujících záměr je odhadován na 250 až 300 osobních vozidel za den. Všechna
vozidla s výjimkou zásobování (1 NA/den) budou součástí dopravního proudu na okolních komunikacích a
záměr tedy nebude mít vliv na dopravní intenzity v širším měřítku.
Záměr neovlivňuje dopravní rozvojové záměry v území ani další existující komunikace, pěší nebo cyklistické
trasy.
Záměr nepředstavuje ani významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, hluk, povrchová a podzemní voda, půda, fauna,
flóra, ekosystémy, krajina případně jiné) jsou možné vlivy záměru „Samoobslužná myčka aut a kontejnerová
čerpací stanice na pozemku p.č. 216/1, k.ú. Ohrazenice“ na území města Pardubice hodnoceny jako
přijatelné. Záměr nepředstavuje zdroj významného negativního ovlivnění okolního území.
Souhrnně lze konstatovat:
→ Umístění záměru je, s přihlédnutím k jeho charakteru a využití zájmového území, akceptovatelné.
→ Provoz záměru nepředstavuje významnou zátěž pro jednotlivé složky životního okolí ve svém okolí.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)
Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.
Seznam příloh:
1. Mapové, obrazové a grafické přílohy
1.1. Situace širších vztahů 1:50 000
1.2. Situace zájmového území 1:25 000
1.3. Situace okolí záměru 1:10 000
1.4. Zákres do katastrální mapy
1.5. Situace zájmového území - ortofotomapa
1.6. Hydrologická situace
1.7. Fotodokumentace
2. Situace stavby
2.1. Situační výkres širších vztahů 1: 2000 (ozn. C1)
2.2. Celkový situační výkres 1:1000 (ozn. C2)
2.3. Koordinační situační výkres 1:200 (ozn. C3)
2.4. Katastrální situační výkres 1:500 (ozn. C4)
3. Odborný posudek
4. Inženýrskogeologický průzkum – závěrečná zpráva
5. Doklady
- vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.
- vyjádření dotčených správních úřadů a subjektů k projektové dokumentaci stavby
- autorizace zpracovatele oznámení

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na zpracování
oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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foto è. 5
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foto è. 7
pohled na Brozanský potok severním smìrem, zájmové území
stavby vpravo od potoka

foto è. 8
pohled na staveništì severním smìrem, v pozadí objekty garáí
severnì od areálu zámìru

foto è. 9
pohled na jiní èást dotèeného pozemku, vpravo kruhová køiovatka
v ulici Podìbradská

foto è. 10
pohled na zájmové území z jihu, vlevo Brozanský potok

foto è. 11
pohled do prostoru kruhové køiovatky jiním smìrem, v popøedí
místní komunikace s pøíjezdem k areálu zámìru

foto è. 12
pohled do ulice Podìbradské (silnice III/32224) západním smìrem
z místa kruhové køiovatky
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1 URČENÍ POSUDKU
Předmětem posudku je stavba „SAMOOBSLUŽNÁ MYČKA AUT A KONTEJNEROVÁ ČERPACÍ
STANICE VČETNĚ PŘÍPOJEK INŽ. SÍTÍ na p. č. 216/1 k. ú. Ohrazenice (709328)“
Posuzovaným zdrojem znečišťování ovzduší je provoz kontejnerové čerpací stanice PHM (nafta +
benzin).
Objednatelem posudku je:

AUTOVITAMIN INVESTMENT s.r.o.
Bělehradská 858/23
120 00 Praha 2, Vinohrady
IČ 01582119

Posudek je zpracován v souladu s § 11 odstavec 8) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k
řízení o vydání závazného stanoviska podle odstavce 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb.

2 VSTUPNÍ ÚDAJE
2.1

Podklady

1. Místní šetření (prohlídka místa stavby, upřesnění umístění zdroje emisí včetně upřesnění jeho
parametrů).
2. Projektová dokumentace SAMOOBSLUŽNÁ MYČKA AUT A KONTEJNEROVÁ ČERPACÍ
STANICE VČETNĚ PŘÍPOJEK INŽ. SÍTÍ na p. č. 216/1 k. ú. Ohrazenice (709328)“. Ing. arch.
Hana Vašatová, Blodkova 346, 50006 Hradec Králové, IČ 11582278, ČKA 01063.

2.2

Legislativa

1. ZÁKON č. 201/2012 Sb. ze dne 2. května 2012, o ochraně ovzduší.
2. VYHLÁŠKA č. 415 ze dne 30. listopadu 2012, o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a
o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
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Identifikační údaje

Název stavby :
Místo stavby :
Kraj
Investor :
Objednatel :
Provozovatel stavby
Posudek zpracoval:

„SAMOOBSLUŽNÁ MYČKA AUT A KONTEJNEROVÁ ČERPACÍ STANICE
VČETNĚ PŘÍPOJEK INŽ. SÍTÍ na p. č. 216/1 k. ú. Ohrazenice (709328)“
p. č. 216/1 k. ú. Ohrazenice (709328)
Pardubický kraj
AUTOVITAMIN INVESTMENT s.r.o.
Bělehradská 858/23
120 00 Praha 2, Vinohrady
IČ 01582119

Ing. Bohuslav Popp, 533 45 Podůlšany 27
IČO: 686 99 841
Autorizace: Autorizovaná osoba pro výpočet rozptylových studií a vypracovávání
odborných posudků ve smyslu §15 zákona 86/2002 Sb. Číslo autorizace:
2700/740/02 Poslední prodloužení autorizace číslo 1967/820/09/IB s platností do
31.5. 2014
Dle zákona č. 201/2012 Sb. § 42
(4) Pro činnost zpracování odborného posudku se autorizace ke zpracování
odborného posudku vydaná podle zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje za autorizaci podle § 32 odst. 1 písm. d)
tohoto zákona.
(5) Pro činnost zpracování rozptylové studie se autorizace ke zpracování rozptylové
studie vydaná podle zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, považuje za autorizaci podle § 32 odst. 1 písm. e) tohoto
zákona.
Dle stanoviska MŽP se výše uvedené stávající autorizace na zpracování
rozptylových studií a odborných posudků platné v době nabytí platnosti zákona č.
201/2012 Sb. stávají automaticky autorizacemi na dobu neurčitou a není třeba
žádat o změnu nebo prodloužení.

Datum zpracování
posudku :

2.4

srpen 2013

Návrh zařazení uvedené technologie

Jedná se o veřejnou čerpací stanici, která bude sloužit pro zásobování benzinem a naftou.
V posuzovaném případě se jedná o dva zdroje znečišťování ovzduší (nakládání s benzinem,
nakládání s naftou).
Pro nakládání s benzinem platí :
Technologie je uvedena v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. bod:
NAKLÁDANÍ S BENZINEM
10.2 Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu
jedná se tedy o

vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší.
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Pro nakládání s naftou platí :
Technologie není uvedena v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. bod:
jedná se tedy o

nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší.
Dle § 11 Stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší, odstavec 2, písmeno
b) a c) vydává závazné stanovisko k umístění stavby a ke stavbě u zdrojů uvedených v příloze č. 2
zákona č. 201/2012 Sb., příslušný krajský úřad.
Dle § 11 Stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší , odstavec 3, vydává
závazné stanovisko k umístění stavby a ke stavbě u zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona č.
201/2012 Sb., obecní úřad obce s rozšířenou působností.

3 CHARAKTERISTIKA
3.1

Umístění stavby

Stavba bude umístěna ve městě Pardubice, katastrální území Ohrazenice pozemek p. č. 216/1
Obrázek 1: Umístění stavby
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Výrobní program,

Jedná se o veřejnou čerpací stanici tj. zařízení pro nakládání s benzinem a naftou.

3.3

Jmenovitá (projektovaná) výrobní kapacita

Současně mohou odebírat pohonné hmoty 2 vozidla.
Předpokládaná roční výtoč činí 2 200 000 litrů PHM (poměr nafta : benzin 50:50).

3.4

Údaj o směnnosti provozu, rytmus provozu zdroje.

Celoroční nepřetržitý provoz.

3.5

Popis provozu

Jedná se o novostavbu samoobslužné automatické mycí linky aut, novostavbu kontejnerové čerpací
stanice spolu s vysavačem, reklamních stožárů/totemů, zpevněné plochy/komunikace a stavbu
technické infrastruktury.
Posuzovaným zdrojem znečišťování ovzduší je kontejnerová čerpací stanice.
Jedná se o typovou kontejnerovou čerpací stanici PH se samoobslužným provozem. Tato čerpací
stanice je určena pro veřejný výdej pohonných hmot. Základem ČS PH je výrobek spol. Krampitz Tank
systém GmbH, SRN. Je to kontejnerová konstrukce, do níž je vložena dvouplášťová nádrž na
pohonné hmoty, prostory pro výdejní stojany, stáčecí zařízení, tankovací automaty a všechny
zabezpečovací a měřící prvky. Dále je zde technická místnost, v níž jsou soustředěna elektrická
silnoproudá a slaboproudá zařízení a výpočet.
3

3

Nadzemní nádrž je dvouplášťová, objemu 52 m na kapalné pohonné hmoty (dělená 26 m nafta
3
motorová NM, 26 m benzin BA95)
3
Samostatná komora na kapalinu do ostřikovačů objemu 1,5 m
3
Havarijní jímka podzemní má objem 5 m
Výdejní stojany: 2 stojany na kapalné pohonné hmoty, jednostranné, dvou produktové
2 stojany na směs. do ostřikovačů.
Pro každou stranu čerpací stanice je k dispozici jeden tankovací automat.
Jedná se o veřejnou ČS PH se samoobslužným provozem, výdej pohonných hmot na bankovní karty.
U čerpací stanice bude možno tankovat automobilový benzin BA95, motorovou naftu NM a také směs
do ostřikovačů vozidel NS.
Nádrž, výdejní stojany, stáčecí zařízení je umístěno na ocelovém rámu a tvoří jeden celek vyrobený v
továrně, který se doveze a usadí na připravené základy. Součástí kontejneru je technická místnost.
Čerpací stanice je obousměrná, stáčecí místo je po levé straně ve směru jízdy.
Na ocelovém rámu je umístěna dvouplášťová nádrž objemu 52.000 litrů, dělená na komory pro BA
26.000 litrů a NM 26.000 litrů. Pro směs do ostřikovačů je samostatná komora objemu cca 1.500 litrů.
Stáčení pohonných látek se provádí z autocisterny pomocí 3 stáčecích čerpadel, umístěných ve
stáčecí skříni. Při stáčení benzinu a směsi do ostřikovačů (NS) jsou parní prostory cisterny a nádrží
propojeny a páry se odvádějí zpět do parního prostoru cisterny v uzavřeném okruhu.

Odborný posudek - Bezobslužná ČSPH Ohrazenice

Strana:

7

Pohonné hmoty - BA a NM jsou vydávány ze dvou jednostranných dvouproduktových stojanů,
umístěných ve výklenku kontejneru. Nemrznoucí směs se vydává ze samostatných výdejních stojanů.
Výdej je ovládán pomocí tankovacích automatů na bankovní, případně zákaznické karty, kde po
identifikaci zákazníka a jeho platební schopnosti si zákazník navolí 4 požadované množství látky nebo
finanční obnos. Údaje se přenášejí do platebního centra. Automat vydá potvrzení, daňový doklad o
čerpaném množství.
Komory nádrží jsou vybaveny sondami pro kontinuální měření hladin s přepočtem na množství látky v
nádrži. Mezní hladiny, tj. maximální a havarijní hladina jsou signalizovány opticky a zvukově, při
stáčení se při dosažení maximální hladiny automaticky vypne stáčecí čerpadlo. Nádrž je vybavena
zařízením pro sledování její těsnosti.
Součástí kontejneru je technická místnost, v níž jsou soustředěny elektronické výstupy
zabezpečovacích prvků, zařízení pro přenos dat do zúčtovacího centra, elektrický rozvaděč a další
potřebná zařízení.
Obrázek 2: ČSPH - řez

Obrázek 3: ČSPH - půdorys
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Obrázek 4: Celková situace

3.6

Opatření k zamezení negativních vlivů a opatření pro případ havárie
Čerpací stanice je vybavena rekuperací benzinových par - systémem rekuperace benzinových par
etapy II - zařízení zajišťující rekuperaci benzinových par vytěsněných z palivové nádrže
motorového vozidla při čerpání pohonných hmot na čerpací stanici a přenášející benzinové páry
do skladovací nádrže na čerpací stanici.
Mezipláštový prostor (nádrží i rozvodů) je průběžně indikován elektronickým systémem.
3

Součástí stavby je 5 m havarijní jímka na úkapy.
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Porovnání s požadavky příslušného prováděcího právního předpisu

Posuzovaná technologie je dle § 2 písmeno e) zákona č. 201/2012 Sb. stacionárním zdrojem
znečišťování ovzduší. Nakládání s benzinem je uvedeno v bodu 10.2 přílohy č. 2 zákona č. 201/2012
Sb. vyjmenované stacionární zdroje.
Pro nakládání s benzinem platí příloha č. 6 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. bod 1, bod 5 a bod 6.
SPECIFICKÉ EMISNÍ LIMITY A TECHNICKÉ PODMÍNKY PROVOZU PRO STACIONÁRNÍ
ZDROJE, VE KTERÝCH DOCHÁZÍ K NAKLÁDÁNÍ S BENZINEM
1. Pojmy
Pro účely této přílohy se rozumí
a) benzinem - jakýkoliv ropný výrobek, s aditivy nebo bez aditiv, který je určen pro použití jako palivo
motorových vozidel, vyjma kapalného propanbutanu, a jehož nasycené páry mají při teplotě 20 °C
tlak roven nebo větší než 1,32 kPa,
b) benzinovými parami - všechny plynné sloučeniny, které se odpařují z benzinu,
c) čerpací stanicí - zařízení pro vydávání benzinu ze stacionárních skladovacích nádrží do
palivových nádrží motorových vozidel,
d) mobilním kontejnerem - cisterna pro přepravu benzinu po silnici, železnici nebo vodních cestách z
jednoho terminálu do druhého nebo z terminálu do čerpací stanice,
e) systémem rekuperace benzinových par etapy II - zařízení zajišťující rekuperaci benzinových par
vytěsněných z palivové nádrže motorového vozidla při čerpání pohonných hmot na čerpací stanici
a přenášející benzinové páry do skladovací nádrže na čerpací stanici nebo zpět do benzinového
čerpacího automatu k opětovnému prodeji,
f) účinností zachycení benzinových par - množství benzinových par zachycených systémem
rekuperace benzinových par etapy II ve srovnání s množstvím benzinových par, které by bylo
jinak vypouštěno do ovzduší, pokud by takový systém neexistoval, a které je vyjádřeno jako
procentní podíl.
5. Požadavky na plnicí a skladovací zařízení v čerpacích stanicích a terminálech, kde se
provádí meziskladování par
Páry vytlačované stáčeným benzinem z plněných skladovacích zařízení v čerpacích stanicích a v
nádržích s pevnou střechou používaných pro meziskladování par musí být vraceny potrubím s
parotěsnými spoji do mobilní cisterny dodávající benzin. Plnění nesmí být zahájeno, dokud tyto
systémy nejsou připraveny a dokud není zajištěna jejich správná funkce.
Roční ztráty motorového benzinu vznikající při plnění skladovacích zařízeních v čerpacích stanicích
musí být nižší než 0,01 % hmotnostních z ročního obratu motorového benzinu.

6. Podmínky provozu čerpacích stanic
6.1. Podmínky provozu čerpacích stanic
Všechny stojany sloužící k výdeji benzinu musí být vybaveny zřetelným nápisem, upozorňujícím
zákazníky na nutnost úplného zasunutí výdejní pistole do plnicího hrdla nádrže motorového vozidla.
Čerpací stanice musí být vybaveny systémem rekuperace benzinových par etapy II, který musí
pracovat s minimální účinností zachycení benzinových par rovnou 85 %, což potvrdí výrobce v
souladu s příslušnými evropskými technickými normami nebo postupy schvalování, nebo neexistují-li
žádné takové normy nebo postupy, v souladu s jakoukoli příslušnou vnitrostátní normou. Poměr
objemu odvedených benzinových par při atmosférickém tlaku k celkovému objemu benzinu
přečerpaného do palivové nádrže motorového vozidla je v rozmezí 0,95 až 1,05.
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Kontrola funkčnosti systému rekuperace benzinových par etapy II u výdejních stojanů musí být
prováděna jedenkrát za směnu. U stojanů vybavených optickou signalizací správné funkčnosti
systému rekuperace benzinových par etapy II musí být kontrolována funkčnost tohoto systému při
výdeji benzinu. Jsou-li stojany vybaveny automatickým monitorovacím systémem, musí tento systém
automaticky zjišťovat poruchy řádné funkce systému rekuperace benzinových par etapy II a
samotného automatického monitorovacího systému, signalizovat poruchy obsluze čerpací stanice a
automaticky zastavovat průtok benzinu z vadného palivového automatu, pokud by porucha nebyla
opravena do sedmi dnů. U výdejních stojanů, které nejsou vybaveny optickou signalizací správné
funkčnosti systému nebo automatickým monitorovacím systémem, musí být správná funkčnost
systému rekuperace benzinových par etapy II kontrolována mechanickým testerem rekuperace.
Posuzovaná technologie bude plnit požadavky platné legislativy, bude vybavena systémem
rekuperace II stupně.

4 EMISNÍ CHARAKTERISTIKA ZDROJE
4.1

ČSPH

Současně můžou odebírat pohonné hmoty 2 vozidla.
Emise do ovzduší lze odhadnout na základě předpokládané výtoče. Při 2 200 000 litrech PH se jedná
o cca 1,1 milionu litrů benzinu a cca 1,1 milionu litrů nafty.
PHM
Benzin
Motorová nafta

3

Ef (g VOC/m )
1400
20

Tabulka 1. Emise z CSPH – provoz technologie

benzin
nafta

benzin
nafta

Čerpání do nádrží vozidel
Emise v kg při účinnosti 85% rekuperace II stupně pro
benzin (nafta bez rekuperace)
roční
Hodinové
Průměrně na
maximální
vozidlo
231
0,063
0,005
22
0,006
0,0005
Čerpání do zásobních nádrží ČSPH
Emise v kg při účinnosti 95% rekuperace II stupně pro
benzin (nafta bez rekuperace)
roční
Na jedno doplnění nádrží
77
1,05
22
0,6

Poznámka:
Výpočet předpokládá poměr čerpání nafta – benzin cca 1:1
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Doprava a manipulace

Pokud se bude předpokládat cca 25 litrů do nádrže, bude se jednat při maximální uvažované výtoči
2 200 000 litrů PH o cca 88.000 vozidel za rok, tj. v průměru o cca 240 - 250 vozidel denně. Maximální
počet vozidel, která je ČSPH schopna najednou obsloužit jsou 2, při jedné manipulaci včetně placení
cca 5 minut se bude za hodinu jednat o maximálně 24 vozidel. Lze předpokládat cca 90% ve dne (6 22 hodin), 10% noční provoz, což představuje průměrně cca 13 - 15 vozidel za hodinu ve dne, 3 - 4
vozidla za hodinu noc. Při zajíždění k ČSPH, pokud se bude uvažovat, že vozidla by jinak projížděla
po hlavní komunikaci v ul. Poděbrsadské, najedou vozidla navíc cca 300 m za předpokladu odbočení
z kruhového objezdu a následného vrácení se na kruhový objezd,.
Pozn.: V posuzovaném případě se nejedná o studený start, emise při startování nebudou tak velké
jako při rozjíždění vozidel při delším parkování. Prodloužení trasy činní cca 300 m. Odhad emisí v
kg/rok je uveden v následující tabulce.
Tabulka 2: Emise z dopravy
NOx

8,853

PM10

0,760

benzen

0,062

5 POSOUZENÍ IMISNÍHO ZATÍŽENÍ
Tabulka 3: Hodnocení imisní situace ze čtverců 1x1 km
Hodnocení imisní situace bylo provedeno z dat ČHMU (pětileté průměry):
CISLO

NO2
PM10
BZN
BaP
PM10_M36 SO2_M4 PM25
Arsen
Olovo Nikl
Kadmium
21.4
27.6
1.4
0.97
48.3
25.1
19.3
1.21
9.1 1.2
0.37
15.7
27.4
1.4
0.98
48.1
25.9
19.5
1.2
9.2
1.2
0.36
23.7
27.1
1.4
0.9
47.1
19.2
18.4
1.23
8.5
1
0.37
20.3
27.8
1.4
1.01
48.9
27.9
19.4
1.28
9.1 1.2
0.37
Imisní limit
40
40
5
1
50
350
25
6
500
20
5
Minimum
15.7
27.1
1.4
0.9
47.1
19.2
18.4
1.2
8.5
1
0.36
Maximum
23.7
27.8
1.4
1.01
48.9
27.9
19.5
1.28
9.2
1.2
0.37
% limitu minimum 39.25% 67.75% 28.00% 90.00%
94.20%
5.49% 73.60% 20.00% 1.70% 5.00%
7.20%
% limitu maximum 59.25% 69.50% 28.00% 101.00%
97.80%
7.97% 78.00% 21.33% 1.84% 6.00%
7.40%
553548
554548
553547
554547
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Obrázek 5: Umístění čtverců

Imisní zatížení je na posuzovaném území nad úrovní imisních limitů u znečišťující látky benzo(a)pyren.
Na posuzované území má vliv zejména doprava na okolních komunikacích a provoz parkoviště u OC
Globus.
Celková intenzita dopravy na hlavní komunikaci je dle sčítání dopravy v roce 2010 na úrovni 14.842
vozidel od silnice spojující Hradec Králové a Pardubice ke kruhovému objezdu u Globusu a 13.733
vozidel od kruhového objezdu směrem na Pardubice. Navýšení v počtu 250 - 300 vozidel představuje
1,7 % – 2,2 % z vozidel projíždějících po hlavní komunikaci.
Čerpací stanice bude pro čerpání benzinu do nádrží vozidel využívat rekuperaci II stupně, pro plnění
zásobních nádrží bude rovněž využita rekuperace. Znečišťující látky uvolňující se vlivem provozu
technologie (plnění zásobních nádrží a plnění nádrží vozidel benzinem a naftou) - těkavé organické
látky - nemají stanoven imisní limit.
K navýšení emisí dojde vlivem změny režimu provozu vozidel zajíždějících k čerpací stanici (odbočení
k čerpací stanici, změna rychlosti, zastavení, nastartování vozidla, výjezd od čerpací stanice). Dojde k
lokálnímu navýšení emisí na krátkém úseku a vliv lze hodnotit jako lokální a nevýznamný. Směrem
k obytné zástavbě se pozitivně projeví zeleň, která částečně obklopuje prostor stavby.
Pro snížení druhotné prašnosti bude třeba provádět uklid komunikací a zpevněných ploch.
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6 ZÁVĚR
Posouzení bylo provedeno na základě výše uvedených podkladů a závěrů a porovnáním zjištěného
stavu s platnými právními předpisy.

6.1

Zhodnocení z hlediska ochrany ovzduší

Z hlediska umístění a parametrů posuzovaného zdroje bude zajištěna přiměřená ochrana ovzduší.
Zdroj v případě dodržení parametrů uvedených v tomto posudku dodrží platnou legislativu.

6.2

Návrh podmínek pro další přípravu, realizaci a provozování stavby

S ohledem na kategorizaci zdroje je třeba požádat orgán ochrany ovzduší (Krajský úřad Pardubického
kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství) o závazné stanovisko k umístění stacionárního zdroje
a závazné stanovisko ke stavbě stacionárního zdroje znečišťování ovzduší podle zákona o ovzduší č.
201/2012 Sb., § 11, odst. 2 písm. b) a c). K žádosti je třeba přiložit tento odborný posudek .
V posuzovaném případě se jedná o čerpací stanici pohonných hmot (ČSPH).
Podmínky pro období realizace stavby
Uplatnění standardních opatření pro provádění výkopových prací a terénních úprav pro omezení
prašnosti (zkrápění ploch v případě suchého a větrného počasí, omezení volných meziskládek
materiálů (např. zemina , materiály pro zásyp nádrží ..), zabránění vynášení nečistot na vozidlech
z prostor staveniště na komunikace – očištění vozidel před výjezdem na komunikace atd.
Podmínky pro období provozu
Čerpací stanice pohonných hmot bude plnit podmínky stanovené v příloze č. 6 k vyhlášce č.
415/2012 Sb. bod 5 a bod 6.
Provádět pravidelný úklid používaných zpevněných ploch a komunikací - omezení druhotné
prašnosti.
Provozovatel bude pravidelně kontrolovat provozní stav používaných zařízení včetně provozování
v souladu s technickými požadavky a platnou legislativou.
Není třeba stanovit žádné další závazné podmínky provozování posuzovaného stacionárního zdroje
znečišťování ovzduší podle zákona o ovzduší č. 201/2012 Sb., tj.:
-

opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí,
podmínky zajišťující ochranu životního prostředí.

Případná každá další změna posuzovaného ZZO (zejména projektované parametry, kapacita)
podléhá povolení podle zákona o ovzduší č. 201/2012 Sb., § 11, odst. 2 písm. c).

Odborný posudek - Bezobslužná ČSPH Ohrazenice
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Shrnutí

Název stavby :
Místo stavby :
Kraj
Investor :
Objednatel :
Provozovatel stavby

„SAMOOBSLUŽNÁ MYČKA AUT A KONTEJNEROVÁ ČERPACÍ STANICE
VČETNĚ PŘÍPOJEK INŽ. SÍTÍ na p. č. 216/1 k. ú. Ohrazenice (709328)“
p. č. 216/1 k. ú. Ohrazenice (709328)
Pardubický kraj
AUTOVITAMIN INVESTMENT s.r.o.
Bělehradská 858/23
120 00 Praha 2, Vinohrady
IČ 01582119

Posuzovaným zdrojem znečišťování ovzduší je kontejnerová čerpací stanice.
Posouzení jsem provedl na základě výše uvedených podkladů a závěrů a porovnáním zjištěného
stavu s platnými právními předpisy.
Při splnění podmínek a parametrů uvedených v tomto posudku bude posuzovaný zdroj znečišťování
ovzduší plnit požadavky legislativy platné k termínu zpracování posudku. Provoz zdroje bude
v souladu s platnými direktivami EU a závazky ČR v oblasti ochrany ovzduší.
Na základě tohoto posudku navrhuji, aby orgán ochrany ovzduší (Krajský úřad pardubického kraje,
odbor ochrany ovzduší a zemědělství), vydal souhlasné :
•

Závazné stanovisko k umístění vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování
ovzduší, podle ust. § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb.,

•

Závazné stanovisko ke stavbě vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování
ovzduší, podle ust. § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb.

s podmínkami, uvedenými v tomto posudku.

Ing. Bohuslav Popp, 533 45 Podůlšany 27
IČO: 686 99 841
Autorizovaná osoba pro výpočet rozptylových studií a vypracovávání odborných posudků

PŘÍLOHA 4
(INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Global - Geo, s.r.o.
Ak. Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21046

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO
PRŮZKUMU

PARDUBICE - OHRAZENICE
autosalon, samoobslužná myčka aut
a kontejnerová ČS na p.p.č. 216/1

112/07/13
Hradec Králové, červenec 2013
Výtisk č.: 1
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1. ÚVOD
Předkládaný inženýrskogeologický průzkum je realizován jako podklad ke zpracování
projektové dokumentace pro novostavbu autosalonu se servisem, samoobslužnou myčku aut
a kontejnerovou ČS PHM, společně situované na pozemku p. č. 216/1 v k. ú. Ohrazenice (viz
přehledná situace v příloze č. 1).
Cílem průzkumu je zjištění geologického složení základových půd, stanovení jejich
geotechnických charakteristik (fyzikálně mechanické a přetvárné vlastnosti), určení tříd
těžitelnosti a ověření hydrogeologických poměrů (výskyt a vlastnosti podzemní vody) v místě
investičního záměru, pro účely komplexního posouzení základových poměrů a návrh
vhodného způsobu založení jednotlivých stavebních objektů.
Objednatel:

BOB BRUSH Agency, Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové

Zhotovitel:

Global - Geo, s.r.o., Ak. Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové

Objednávka:

ze dne 24. 6. 2013

Kraj:

Pardubický

Katastrální území:

Ohrazenice, kód 709328

Pro lokalizaci sond a závěrečné vyhodnocení zakázky odpovědný zástupce objednatele
poskytl celkový situační výkres stavby se zákresem jednotlivých SO a vyznačením stávajících
podzemních inženýrských sítí a požadovaných sond, v elektronické podobě ve formátu pdf
a dwg. Původně navržený rozsah čtyř nových vrtů byl snížen na polovinu. Rozmístění vrtů
a jejich hloubky následně odsouhlasila projekční kancelář.

2. ROZSAH A METODIKA PRŮZKUMNÝCH PRACÍ
Náplň i rozsah prací pro posouzení základových poměrů odpovídá požadavkům
ČSN EN 1997 - 1 „Navrhování geotechnických konstrukcí - část 1“ (Eurokód 7).
Zahrnuje realizaci 2 ks jádrových vrtů, doplněných o odběr charakteristických vzorků
zeminy a podzemní vody a využití dvou archivních sond.
2.1 Archívní šetření
Dle mapy vrtné prozkoumanosti, vedené Českou geologickou službou - Geofondem,
nebyly přímo v zájmovém prostoru v minulém období prováděny žádné geologické práce
využitelné pro předmětnou stavbu. Z následujících dvou posudků jsou převzaty nejbližší
archívní vrty J-4 a S-4, nacházející se mimo pozemek p. č. 216/1:
GF P 083078
GF P 039699

Polák Pavel: IGP ČS Pardubice - Trnová (VPÚ Praha, 1992); vrt J-4
Haberle Zd. a kol.: Závěrečná zpráva k mapě dokumentačních bodů k IG mapě
Pardubice 1 : 5 000 (Stavoprojekt Hradec Králové, středisko
průzkumu Pardubice, 1982); vrt S-4

2.2 Měřičské práce
Představují polohové vytyčení vrtů pomocí pravoúhlých pořadnic dle poskytnuté
dokumentace. Souřadnice vrtů jsou odečteny z digitálního mapového podkladu. Výškově byly
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sondy technickou nivelací, nivelačním strojem SOUTH NL 26, vztaženy k zaměřeným bodům
se známými nadmořskými výškami.
Souřadnice X a Y v systému JTSK a výšky v systému Balt po vyrovnání jsou
sestaveny v následující tabulce.
Tabulka č. 1 - Seznam souřadnic a výšek nově realizovaných vrtů
Sonda číslo
JV 1
JV 2

Souřadnice
Y

X

648 634,19
648 663,75

1 058 213,44
1 058 205,70

z (m n.m.)
216,69
216,80

Rozmístění realizovaných vrtů a archivních sond, s ohledem na budoucí zástavbu
území, zachycuje podrobná situace v příloze č. 2.
2.3 Vrtné práce
Průzkumné vrty, do hloubky 5 a 6 m, zhotovila dne 2. 7. 2013 osádka vrtmistra
J. Hájka z firmy SUDOP Pardubice s.r.o., technologií jádrového vrtání bez výplachu. Vrty
byly vyhloubeny mobilní vrtnou soupravou UGB 1 VS na PV3S, pomocí jednoduché
jádrovnice ø 195 a 156 mm opatřené TK korunkou. Technologické provozní pažení
ocelovými pažnicemi ø 192 mm bylo využito ve zvodnělých kvartérních zeminách do hloubky
4 m p. t. Průměry vrtného nářadí, intervaly vrtání a pažení jsou součástí geologické
dokumentace jednotlivých vrtů v příloze č. 4.
Ihned po odvrtání byl vrtný výnos, uložený v dřevěných vzorkovnicích, popsán
geologem, provedena jeho fotodokumentace a ovzorkování. Vzorek podzemní vody a její
ustálená hladina se získaly po ukončení vrtání z ještě částečně zapaženého vrtu. Výnos jádra
u obou sond činil 100 %.
Po ukončení technických prací na lokalitě byl vrtný výnos skartován a sondy
likvidovány zpětným záhozem.
2.4 Vzorkovací a laboratorní práce
V rámci zpracování zakázky odebral řešitel akce z vrtu JV 1 pro charakteristiku
prostředí 1 vzorek zeminy z hl. 1,8 m a 1 vzorek podzemní vody z hl. 2,2 m.
Vzorek zeminy byl uložený do PE sáčku pro zachování přirozené vlhkosti, voda
odebrána odběrným válcem do PVC lahve o objemu 1 l bez přísad a do skleněné vzorkovnice
0,25 l s přídavkem mramorového prášku.
Z hlediska kvality získaných vzorků, ve znění normy ČSN EN ISO 22475-1
„Geotechnický průzkum a zkoušení-Odběry vzorků a měření podzemní vody-Část 1: Zásady
provádění“, patří odebraný vzorek zeminy do 3. třídy kategorie B (dřívější tzv. porušené
vzorky).
Oba vzorky jsou zpracovány v laboratoři mechaniky zemin SUDOPu Pardubice s.r.o.,
laboratorními rozbory v souladu s postupy specifikovanými:
ČSN CEN ISO/TS 17892-1 Stanovení vlhkosti zemin
ČSN CEN ISO/TS 17892-4 Stanovení zrnitosti zemin
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Na základě zrnitostního rozboru je provedena klasifikace vzorku zeminy podle:
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
ČSN EN ISO 14688-1 Geotechnický průzkum a zkoušení. Pojmenování a zatřiďování
zemin - Část 1: Pojmenování a popis
ČSN EN ISO 14688-2 Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování
zemin - Část 2: Zásady pro zatřiďování
Dále jsou ze zrnitostní analýzy dopočítány hodnoty filtračního součinitele (metoda
Mallet-Pacquant a podle Hazena), odvozena namrzavost a vhodnost pro aktivní zónu a násyp.
Rozbory podzemní vody pro stavební účely
Vzorek podzemní vody byl podrobený zkrácenému rozboru pro stavební účely
a jednotlivá stanovení odpovídají interním metodikám laboratoře. Analýza je omezena na
základní ukazatele agresivity kapalného prostředí: pH, tvrdost, agresivní CO2, obsah Mg2+,
NH4+, SO42- a celkový obsah rozpuštěných látek. Agresivní oxid uhličitý je určen
mramorovou zkouškou podle Heyera.
Vzorek podzemní vody je zařazený ve znění aktuální ČSN EN 206-1 „Beton - část 1:
Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda“ (klasifikace agresivity chemického prostředí stupni
XA 1 - XA 3).
Výsledky laboratorních zkoušek zeminy, křivku zrnitosti, klasifikace, hodnotu
filtračního součinitele „k“ (m.s-1) a protokol rozboru podzemní vody obsahuje příloha č. 5.

3. PŘÍRODNÍ POMĚRY ÚZEMÍ
Ověřované místo se nachází v intravilánu Pardubic, nedaleko OC Globus, na volném
pozemku vpravo silnice I/36 z Pardubic do Lázní Bohdaneč.
Prostor průzkumu je prakticky rovinatý, s nadmořskou výškou v rozmezí
216,5 - 217,0 m n. m, dříve využívaný jako hřiště. Prakticky po sz. okraji pozemku protéká
Brozanský potok.
3.1 Klimatické poměry
Dle Atlasu podnebí (ČHMÚ 2007) se jedná o teplou klimatickou oblast okrsku W 2,
ve znění Quittovy klasifikace, s průměrnou roční teplotou vzduchu 8 - 9 °C.
Roční průměrný úhrn srážek činí 550 - 650 mm (vegetační období 350 - 400 mm,
zimní období 200 - 250 mm), roční průměrné maximum sněhové pokrývky dosahuje přibližně
20 cm. Z hlediska ČSN EN 1991-1-3/Z1, která určuje normové zatížení stavby sněhem, se
lokalita nachází ve sněhové oblasti I.
Průměrný počet mrazových dnů 100 - 110, ledových dnů 30 - 40. Orientační hloubka
promrzání, stanovená pro výškové pásmo 200 - 300 m n. m., na základě návrhové hodnoty
indexu mrazu (Imd = 375 °C.den), vychází na 0,97 - 1,15 m. K výpočtu bylo použito vztahů
kap. 4.3.2.2 TP 170/2004 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“ a přílohy B
ČSN 73 6114 „Vozovky pozemních komunikací“.
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Potřebné přesnější hodnoty výše uvedených charakteristik je nutné si vyžádat na
příslušném regionálním pracovišti ČHMÚ.
3.2 Geologická stavba
Geomorfologicky náleží zájmové území do Východočeské tabule, podcelku
Pardubická kotlina, jako rozlehlé terénní sníženiny rozprostírající se podél toku Labe mezi
Jaroměří a Týncem nad Labem, s charakteristickým reliéfem niv a nejnižších teras. V ní je
vymezeno okrskem Kunětická kotlina.

Výřez z geologické mapy M 1 : 50 000 (Mapový server ČGS)

Předkvartérní podloží
Posuzované území přísluší z regionálně - geologického hlediska k jihovýchodnímu
okraji České křídové pánve, k litofaciální oblasti labské, s monoklinálně uloženými
zpevněnými pelitickými sedimenty tvořícími monotónní souvrství s mírným úklonem k SV.
Předkvartérní podloží je budováno březenským souvrstvím (stáří svrchní křída coniak, santon). Litologicky se jedná o slínovce, vápnité jílovce až prachovce, šedé, při
povrchu až nazelenale hnědošedé barvy, rozložené na jílovité eluvium, s relikty mateční
horniny. Směrem do hloubky postupně přecházejí do silně zvětralých, resp. slabě zpevněných
partií, se střípkovitým rozpadem. Deskovitě odlučné slínovce s vyšší pevností je možné
očekávat od cca -10 m p. t. a níže.
Podle dokumentací archívních vrtů strop slínovců probíhá v hloubce 5,05 - 7,30 m pod
stávajícím povrchem terénu, v úrovni 210,00 - 211,25 m n. m., a pod mírným úklonem se
směrem k J noří pod kvartérní sedimenty. Archívními sondami bylo ověřeno převážně jílovité
eluvium tuhé a pevné konzistence, v mocnosti 0,3 - 0,9 m a zčásti silně zvětralý slínovec.
Kvartérní pokryv
Křídové horniny překrývá akumulace kvartérních sedimentů fluviálního původu
- povodňové soudržné sedimenty a nesoudržné písky s nízkým obsahem štěrků. Jedná se o
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blíže nečleněné nivní sedimenty holocenního stáří, složené z vrstev redeponovaných starších
teras, vátých písků i křídových eluvií. V geomapě jsou vyznačené světle modrou barvou.
Souvrství budují střednězrnné, stejnozrnné hlinité a slabě zahliněné písky
a hrubozrnné nestejnozrnné písky s variabilním obsahem štěrkové frakce, proměnlivé
velikosti od 0,5 cm do 4 cm. Při povrchu a ve středních partiích jsou zastoupeny jíly, písčité
hlíny, písčité jíly a jílovité písky. Jednotlivé druhy zemin mají hranice neostré a pozvolné,
uložení vrstev je přibližně horizontální. Souvrství jako celek je heterogenní a faciálně ve
vertikálním i horizontálním směru proměnlivé.
Oba základní druhy nesoudržných a soudržných zemin jsou zastoupeny přibližně
v poměru 2:1-3:1 ve prospěch písků a v zájmovém prostoru dosahují celkové mocnosti 5-7 m.
V souvislosti s využíváním území v minulosti je povrch terénu do dnešní podoby
lokálně dotvořen jílovitými, hlinitopísčitými a škvárovými navážkami s příměsí
stavebního odpadu, jednotlivých kusů betonu a kamenů. Přímo ověřená mocnost navážek
dosáhla 1,05 m.
Seismicita území
Ve znění ČSN EN 1998-1 „Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - část
1“ (Eurokód 8) předmětné území náleží do zóny s přiřazenou hodnotou referenčního zrychlení
základové půdy agR …0,020 - 0,040 g. Dle čl. 3.1.2 citované normy lze podloží přiřadit typu
základových půd E.
3.3 Hydrogeologické poměry
Z hlediska hydrogeologického rajónování ČR patří zájmové území do rajónu
1140 - Kvartérní sedimenty Labe po Týnec ve svrchní vrstvě. Jedná se o výrazný a široký pruh
sedimentů ssv. - jjz. směru, vyvinutý podél toku Labe. Na fluviální uloženiny jsou vázány
významné zvodně údolních i vyšších teras, které do sebe často navzájem přecházejí.
Štěrkopísčitý materiál reprezentuje průlinový kolektor s volnou hladinou
a koeficientem filtrace v rozmezí řádu n.10-5 m.s-1. Podzemní vody jsou dotovány jednak
atmosférickými srážkami a dále vcezováním z říčních toků do souvrství. Málo propustný
holocenní pokryv podíl vsaku naopak podstatně snižuje.
Pro posouzení hydrogeologických poměrů lokality byla v rámci průzkumu provedena
dokumentace naražené a ustálené HPV. Údaje z realizovaných vrtů doplňují ustálené HPV
z archivních sond.
Tabulka č. 2 - Přehled zjištěných hladin podzemní vody
Sonda číslo
JV1
JV2
J-4
S-4
Brozanský p.

naražená (m)

Hladina podzemní vody
m n.m.
ustálená (m)

m n.m.

Poznámka

1,80
0,80
1,80

214,89
216,00
215,00

1,70

214,99

1,80

215,00

Q - štěrkopísek
Q - navážka
Q - štěrkopísek

-

-

2,10
1,70
-

215,20
214,60
214,98

Q - štěrkopísek
Q - štěrkopísek
Dne 2.7.2013
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Z přehledu tabulky č. 2 vyplývá, že průzkumnými pracemi na lokalitě byla zjištěna
výrazná zvodeň, vázaná na kvartérní terasové štěrkopísky. Má vesměs volnou souvislou
hladinu, ustálenou v hloubce 1,70 - 2,10 m pod stávajícím povrchem terénu, tj. na kótě
214,99 - 215,00 m n. m. Průzkum doplňuje aktuální hladina Brozanského potoka dne 2. 7.
2013, v úrovni 214,98 m n. m. Z uvedeného je zřejmé, že obě hladiny jsou propojené
a tudíž i v hydraulické závislosti.
Archivními vrty J-4 a S-4 byla podzemní voda kvartéru dokumentována v mírně
odlišných úrovních 214,60 a 215,20 m n. m. Výsledky tak dokládají její dlouhodobé kolísání
v intervalu ±0,60 m.
Směr proudění podzemní vody v zájmovém území lze očekávat ve směru k J - JZ
k místní erozní bázi, kterou představuje řeka Labe.
Samostatné slabé zvodnění bylo vrtnými pracemi zjištěno ve škvárové navážce
v sondě JV 2 v hloubce 0,8 m p. t. Jedná se o srážkové vody, lokálně akumulované
v propustném prostředí na nepropustném jílovitém podloží. V ploše budoucího staveniště
nelze vyloučit častější výskyt takto slabě zvodnělých navážek.
Agresivita podzemní vody
Podle výsledků zkráceného chemického rozboru (příloha č. 5) podzemní voda
kvartérních písků z vrtu JV 1 vytváří ve znění ČSN EN 206-1 středně agresivní prostředí
stupně XA2, obsahem 64,41 mg.l-1 agresívního CO2.
Zájmové území spadá do povodí Brozanského potoka, číslo hydrologického pořadí
1-03-04-030, protékajícího při sz. okraji pozemku. Není součástí CHOPAV ani OP vodních
zdrojů.

4. VYHODNOCENÍ IG PRŮZKUMU
Celkový charakter prostředí dokumentují geologické řezy v příloze č. 3. Navážky,
zeminy a podložní horniny jsou v dokumentaci zatříděny jednak v souladu s klasifikačním
systémem ČSN 73 1001 „Základová půda pod plošnými základy“, resp. dle přílohy A
ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ a současně i ve
znění nové ČSN EN ISO 14688-2 „Geotechnický průzkum a zkoušení“. Doplňkovým
písmenem „Y“, resp. „Mg“ jsou od rostlého terénu odlišeny navážky.
Geotechnické charakteristiky a předpokládanou výpočtovou únosnost Rdt, převzaté ze
zrušené a Eurokódem 7 nahrazené ČSN 73 1001, obsahuje tabulka č. 3 na str. 9.
4.1 Geotechnické zhodnocení základových půd autosalonu
Pro SO autosalonu se servisem byl realizovaný nový vrt JV 1. Jeho umístění vychází
z možnosti přístupu pro vrtnou soupravu, neboť na většině plochy budoucího objektu byla
v době průzkumu ještě deponovaná zemina do výše cca 2 m.
Geologické a hydrogeologické poměry znázorňuje geologický řez v příloze č. 3.1.
Humózní vrstva na celé zájmové ploše není vyvinuta ani uložena. Ojediněle
navážkové zeminy pokrývá jen řídký drn.
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Sondou JV 1 byly do hloubky 1,05 m pod stávající povrch terénu ověřeny navážky.
Jejich výskyt souvisí jednak s dřívějším využitím pozemku jako hřiště (škvára)
a dále s jeho následným navýšením do dnešní podoby. V navážkách je možné vyčlenit tři
zrnitostně odlišné vrstvy.
Povrchovou vrstvu tvoří cca 0,25 m silná vrstva prachovitého jílu tř. F6 CL Y /
clsiMg s ojedinělými štěrky křemene, v aktuální podobě pevné konzistence s Ic > 1,00. Pod
ním je v mocnosti 0,45 m uložený hlinitý písek s drobnými úlomky pískovce a cihel,
klasifikovaný tř. S4 SM Y / grsisaMg. Sypanina je soudržná, s mezizrnnou výplní pevné
konzistence. Nejspodnější vrstvu, tl. 0,35 m, představuje nesoudržná zahliněná škvára se
struskou, s příměsí úlomků drceného kameniva do 5 cm, tř. S3 S-F Y / grsaMg.
S navážkami pro zakládání objektu není uvažováno. Budou však tvořit přímé podloží
podlah a zpevněných ploch.
Rostlý terén od hloubky 1,05 m pod stávajícím povrchem terénu představují
povodňové sedimenty, reprezentované prachovitým jílem tř. F6 CL / saclSi. Jíl dosahuje
celkové mocnosti 0,55 m. Lze v něm vydělit dvě polohy s odlišnou konzistencí. Svrchních cca
15 cm pod navážkami má konzistenci pevnou, s Ic > 1,00. Navazující interval 1,20 - 1,60 m
p. t. vykázal dle vizuálních charakteristik i měření kapesním penetrometrem jen konzistenci
tuhou, s Ic = 0,60 - 0,90. Popisovaná zemina má nepříznivé vlastnosti. Je velmi nepropustná
(filtrační součinitel k ≤ 10-10 m.s-1), vysoce až nebezpečně namrzavá, s výškou kapilární
vzlínavosti hs > 4,0 m a pomalu konsolidující (cv < 1.10-6 m2.s-1). Při styku s vodou snadno
degraduje a rozbřídá.
Od hloubky 1,60 m p. t. se nachází zvodnělý písek s příměsí jemnozrnné zeminy, který
zároveň představuje nejrozšířenější nesoudržný fluviální sediment budoucího staveniště,
vymezený v celkové mocnosti 2,15 m. Je zde zastoupený ve formě střednězrnné a stejnozrnné,
s nízkým obsahem štěrkové frakce, vel. do 1 cm. Složení písku tř. S3 S-F / Sa dokumentuje
laboratorní vzorek č. 290. Dle zrnitostního rozboru obsahuje 0 % jílu, 9 % prachovitých
částic, 89 % písku a 2 % štěrkové frakce, kterou tvoří polozaoblené až dokonale oválné
valouny zejména křemene a hornin krystalinika. Podle zrnitostní skladby je u písku předmětné
třídy možné očekávat relativní hutnost na spodní hranici normového rozpětí pro zeminy
středně ulehlé, tj. ID = 0,35 - 0,40, resp. 35 - 40 %. Řadí se k zeminám nenamrzavým
a propustným (k = 5,69.10-5 m.s-1), s nepatrnou výškou kapilární vzlínavosti hs.
Od 3,75 m p. t. je vystřídaný hrubozrnným nestejnozrnným pískem s cca 30% štěrků,
tř. S2 SP / grSa. Obecně je štěrkovitý písek více ulehlejší, s relativní hutností náležející do
horní poloviny intervalu pro zeminy středně ulehlé (ID = 0,50 - 0,65).
Podzemní voda byla ověřena v pískách tř. S3 S-F, s volnou hladinou ustálenou 1,70 m
pod stávajícím povrchem terénu, tj. v úrovni 214,99 m n. m. Na základě laboratorního rozboru
vzorku č. 291 vytváří středně agresívní prostředí stupně XA2 (obsah 64,41 mg.l-1 agresívního
CO2). Dostatečnou ochranou je použití SPC.
S ohledem na výše uvedené, je základové poměry nutné hodnotit jako složité, z titulu
výskytu navážek, zemin s proměnlivou konzistencí a mělkého horizontu podzemní vody
v podložních pískách.
Pro plošné založení objektu autosalonu na patkách v úvahu přicházejí jedině písky tř.
S3 S-F / Sa, vymezené od hloubky 1,60 m pod stávajícím povrchem terénu. Vzhledem k jejich
zvodnění bude pod patkami nezbytné vybudovat roznášecí polštáře z hrubozrnných sypanin
(betonový recyklát, ŠD 63-125 a 0-63 mm) v tl. cca 0,50 m a zvýšit tak únosnost v ZS.
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U soudržných jílů s hloubkou rychle klesá konzistence k tuhé a je tak možné počítat
s orientační únosností jen cca 100 kPa, (bez vlivu vody).
Navezené jíly tř. F6 CL Y / clsiMg, díky nepříznivým geomechanickým vlastnostem,
představují vesměs nevhodné podloží betonových podlah. Pokud se nebude realizovat jejich
úprava pojivem (např. Dorosol), pro kterou mimochodem tvoří příznivé prostředí, bude nutné
provést jejich částečné odtěžení a výměnu za hrubozrnný materiál v tl. min. 0,30 m (na vrstvu
hlinitého písku). Mocnost výměny či úpravy bude odvislá od požadavku na konstrukci
a zatížení podlah.
Tabulka č. 3 - Geotechnické charakteristiky a očekávaná únosnost Rdt
DRUH
PARAMETR
Poissonovo číslo ν (1)
Převodní součinitel β (1)
Objemová tíha γ (kN.m-3)
Modul přetvárnosti Edef (MPa)
Úhel vnitřního tření zeminy
efektivní φef (°)
totální φu (°)
Soudržnost zeminy
efektivní cef (kPa)
totální cu (kPa)
Tab. výpočtová únosnost Rdt (kPa)
*
**

Hlína písčitá
F3 MS
pevná

Jíl nízce a stř. plastický
F6 CL, CI
pevný

Jíl písčitý
F4 CS
tuhý

pevný

Písek
S3 S-F

Písek
S2 SP

středně ulehlý

středně ulehlý

0,30
0,74
17,50
12

0,28
0,78
18,50
17

měkký

tuhý

0,35
0,62
18,00
8

1

0,40
0,47
21,00
3

8

0,35
0,62
18,50
5
10

28
10

17
0

19
0

21
4

23
0

27
8

28
-

32
-

15
60
200*

8
25
50*

12
50
100*

18
80
200*

14
50
125*

22
75
200*

0
175**

0
230**

platí pro šířku základu b ≤ 3 m a hloubku založení h = 0,8 - 1,5 m
platí pro šířku základu b = 1 m a hloubku založení h = 1 m
hodnoty jsou upravené vzhledem ke střední ulehlosti zemin (únosnost x součinitel 0,65)

Upozornění: Hodnoty Rdt nejsou upraveny na hloubku založení a vliv podzemní vody
4.2 Geotechnické zhodnocení základových půd samoobslužné myčky (mycí linky)
Pro SO myčky byl realizovaný nový vrt JV 2. Geologické a hydrogeologické poměry
znázorňuje geologický řez v příloze č. 3.1.
Humózní vrstva na celé zájmové ploše není vyvinuta ani uložena. Ojediněle
navážkové zeminy pokrývá jen řídký drn.
Sondou JV 2 byly do hloubky 1,05 m pod stávající povrch terénu ověřeny navážky.
Jejich výskyt souvisí jednak s dřívějším využitím pozemku jako hřiště (škvára)
a dále s jeho následným navýšením do dnešní podoby. V navážkách je možné vyčlenit tři
zrnitostně odlišné vrstvy.
Povrchovou vrstvu tvoří cca 0,45 m silná vrstva štěrkovitého jílu tř. F2 CG Y /
grclMg se štěrky křemene a úlomky ŠD do 6 cm, v aktuální podobě tuhé konzistence
s Ic = 0,70 - 0,90. Jíl obsahuje jednotlivé kameny do 20 cm, ale místy jsou na povrchu patrné
i bloky betonu přes 0,50 m. Pod ním je v mocnosti 0,35 m uložená písčitá hlína s příměsí
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škváry, štěrku a s drobnými úlomky cihel, tř. F3 MS Y / sasiMg. Sypanina je soudržná,
pevné konzistence, s Ic > 1,00. Nejspodnější vrstvu, tl. 0,25 m, představuje nesoudržná slabě
zahliněná škvára se struskou, s příměsí úlomků drceného kameniva do 4 cm, tř. S3 S-F Y /
grsaMg.
S navážkami pro zakládání objektu není uvažováno. Budou však tvořit přímé podloží
podlah a zpevněných ploch.
Rostlý terén od hloubky 1,05 m pod stávajícím povrchem terénu představují
povodňové sedimenty, reprezentované písčitým jílem s drobnými štěrčíky tř. F4 CS / saclSi.
Jíl dosahuje celkové mocnosti 0,60 m. Lze v něm vydělit dvě polohy s odlišnou konzistencí.
Svrchních cca 20 cm pod navážkami má konzistenci pevnou, s Ic > 1,00. Navazující interval
1,25 - 1,65 m p. t. vykázal dle vizuálních charakteristik i měření kapesním penetrometrem jen
konzistenci tuhou, s Ic = 0,60 - 0,90. Popisovaná zemina má nepříznivé vlastnosti. Je
nepropustná (filtrační součinitel k = 10-8 - 10-10 m.s-1), nebezpečně namrzavá, s výškou
kapilární vzlínavosti hs > 2,0 m a pomalu konsolidující (cv < 1.10-6 m2.s-1). Při styku s vodou
snadno degraduje a rozbřídá.
Od hloubky 1,65 m p. t. se nachází zvodnělý písek s příměsí jemnozrnné zeminy tř.
S3 S-F / Sa, grSa, který zároveň představuje nejrozšířenější nesoudržný fluviální sediment
budoucího staveniště, vymezený v celkové mocnosti 2,95 m. Je zde zastoupený svrchu ve
formě střednězrnné a stejnozrnné, s nízkým obsahem štěrkové frakce do 1 cm a od 3,2 m
v podobě hrubozrnné se štěrky od 0,5 cm do 4 cm. Podle zrnitostní skladby je u stejnozrnného
písku předmětné třídy možné očekávat relativní hutnost na spodní hranici normového rozpětí
pro zeminy středně ulehlé, tj. ID = 0,35 - 0,40, resp. 35 - 40 %, v případě štěrkovitého písku
s ID okolo 0,50. Řadí se k zeminám nenamrzavým a propustným (k = 5,69.10-5 m.s-1),
s nepatrnou výškou kapilární vzlínavosti hs.
Podzemní voda byla ověřena v pískách tř. S3 S-F, s volnou hladinou ustálenou 1,80 m
pod stávajícím povrchem terénu, tj. v úrovni 215,00 m n. m. Na základě laboratorního rozboru
vzorku č. 291 vytváří středně agresívní prostředí stupně XA2 (obsah 64,41 mg.l-1 agresívního
CO2). Dostatečnou ochranou je použití SPC.
S ohledem na výše uvedené, je základové poměry nutné hodnotit jako složité, z titulu
výskytu navážek, zemin s proměnlivou konzistencí a mělkého horizontu podzemní vody
v podložních pískách.
Pro plošné založení objektu myčky v úvahu přicházejí písky tř. S3 S-F / Sa, vymezené
od hloubky 1,65 m pod stávajícím povrchem terénu. Vzhledem k jejich zvodnění bude zřejmě
pod základovými prvky nutné vybudovat roznášecí polštáře z hrubozrnných sypanin
(betonový recyklát, ŠD 63-125 a 0-63 mm) v tl. cca 0,50 m a zvýšit tak únosnost v ZS.
U soudržných písčitých jílů s hloubkou rychle klesá konzistence k tuhé a je tak možné
počítat s orientační únosností jen cca 125 kPa (bez vlivu vody).
Navezené jíly tř. F2 CG Y / grclMg, díky nepříznivým geomechanickým vlastnostem a
aktuální tuhé konzistenci, představují vesměs nevhodné podloží betonových podlah. Pokud
se nebude realizovat jejich úprava pojivem (např. Dorosol), bude nutné provést jejich částečné
odtěžení a výměnu za hrubozrnný materiál v tl. min. 0,30 m. Mocnost výměny či úpravy bude
odvislá od požadavku na konstrukci a zatížení podlah. Před případnou úpravou zemin pojivem
a jejím zapracování frézou bude nezbytné z jejich povrchu odstranit velké kameny a kusy
betonu.
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4.3 Geotechnické zhodnocení základových půd kontejnerové ČS PHM
Pro SO nebyla zhotovena žádná sonda. Níže popisované geologické a hydrogeologické
poměry vycházejí z geologického řezu v příloze č. 3.2.
Humózní vrstva na celé zájmové ploše není vyvinuta ani uložena. Ojediněle
navážkové zeminy pokrývá jen řídký drn.
Podle analogie se sondami JV 1 a JV 2 je možné do hloubky cca 1 m pod stávající
povrch terénu očekávat navážky. Jejich výskyt souvisí jednak s dřívějším využitím pozemku
jako hřiště (škvára) a dále s jeho následným navýšením do dnešní podoby.
V navážkách převládají soudržné zeminové sypaniny tříd F6 CL Y / clsiMg, F3 MS Y
/ sasiMg a F2 CG Y / grclMg, s nepravidelnou a nerovnoměrnou příměsí štěrků
i jednotlivých kamenů (horniny, beton) nad nesoudržnými, představovanými vrstvou do
0,30 m škváry se struskou tř. S3 S-F Y / grsaMg, uloženou na jejich bázi. Navážky mají na
povrchu proměnlivou konzistenci v rozmezí tuhá (Ic = 0,70 - 0,90) až pevná (Ic > 1,00). Jako
celek jsou namrzavé až nebezpečně namrzavé, nepropustné (k = 10-8 - 10-10 m.s-1) až málo
propustné (k = 10-6 - 10-8 m.s-1), vesměs pomalu konsolidující (cv < 1.10-6 m2.s-1). Při styku
s vodou snadno degradují a rozbřídají.
Rostlý terén od hloubky cca 1 m pod stávajícím povrchem terénu budují povodňové
sedimenty, reprezentované písčitou hlínou tř. F3 MS / saSi. Zemina má podle dokumentace
archívního vrtu S-4 pevnou konzistenci, s Ic > 1,00. Její vrstva v mocnosti okolo 0,50 m
směrem k jihu přechází do hlinitého písku.
Navazující interval od 1,50 m do 3,0 m p. t. tvoří písek s příměsí jemnozrnné zeminy
tř. S3 S-F / Sa, grSa. Je zde zastoupený ve formě střednězrnné a stejnozrnné, s nízkým
obsahem štěrkové frakce (cca 10 %) vel. do 1 cm. Podle zrnitostní skladby je u stejnozrnného
písku předmětné třídy možné očekávat relativní hutnost na spodní hranici normového rozpětí
pro zeminy středně ulehlé, tj. ID = 0,35 - 0,40, resp. 35 - 40 %. Řadí se
k zeminám nenamrzavým a propustným (k = 5,69.10-5 m.s-1), s nepatrnou výškou kapilární
vzlínavosti hs.
Podzemní voda je vázaná na písky tř. S3 S-F. Má volnou hladinu, ustálenou 1,70 m
pod stávajícím povrchem terénu, tj. v úrovni 215,00 m n. m, která je v hydraulické závislosti
s hladinou vedle tekoucího Brozanského potoka.
Vzhledem k tomu, že k objektu nebyly poskytnuty bližší údaje, předpokládá se jeho
založení na betonové desce na místních navážkách, kterým je možné přiřadit orientační
únosnost Rdt = 125 kPa. Podkladní vrstvu příslušné mocnosti je vhodné zhotovit z únosného
a nenamrzavého hrubozrnného materiálu (betonový recyklát, ŠD apod.).
4.4 Zemní práce, těžitelnost a použitelnost zemin
Podle již neplatné, avšak nadále používané ČSN 73 3050 „Zemné práce“ a aktuální
ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ se navážky
a zeminy z hlediska těžitelnosti a rozpojitelnosti řadí do následujících tříd:
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- zeminové navážky
- navážka škváry
- navážka s kusy betonu
- písek S3, S4 nad HPV
- písek S3, S4 zvodnělý

tř. 3 / I
tř. 2 / I
tř. 4 / I
tř. 2 / I
tř. 3 / I

Zemní práce a výkopy na budoucím staveništi budou prováděny v soudržných
zeminových navážkách a písčitých zeminách, zařazených převážně do tříd 3 / I. Přesné
procentuální zastoupení jednotlivých tříd lze podle potřeby a s ohledem na hloubku
navržených výkopů blíže odvodit z geologických řezů v přílohách č. 3.1 a 3.2, případně
z dokumentace jednotlivých sond v přílohách č. 4.1 - 4.4.
Pažení a zajišťování výkopů
Sklony svahů dočasných výkopů je možné v navážkách a zeminách nad HPV zhotovit
v poměru 1 : 0,50. Výkopy pro inženýrské sítě bude s ohledem na charakter zjištěných sypanin
vhodné zajišťovat příložným pažením.
Pro případné výkopy pod ustálenou HPV je třeba počítat s jejich zajištěním a se
snižováním hladiny např. pomocí čerpacích studní (vrtů). Pro orientační výpočty je možné
použít ze zrnitosti odvozenou hodnotu filtračního součinitele k = 5,69.10-5 m.s-1.
Použitelnost zemin
Na stavbě při realizaci výkopů a ze základové spáry objektů budou získány navážkové
sypaniny a zeminy proměnlivého zrnitostního složení, reprezentované hlavně třídami F2, F3,
F4, F6, S3 a S4. Ve všech případech se jedná o materiály do násypu i aktivní zóny
podmínečně vhodné. Totéž platí i pro zpětné zásypy. Podmínečná vhodnost vychází z jejich
zrnitostního složení a přirozené vlhkosti. Při zpracování je nutné u nich sledovat zejména
okamžitou vlhkost, která způsobuje jejich problematickou zhutnitelnost a nízkou únosnost. Na
převlhčených zeminách není možné dosáhnout ani minimální míru zhutnění 95 % PS.
Převlhčené zeminy zpětných zásypů se musí vyměnit.
Zásypy výkopů pro inženýrské sítě je dle ČSN 72 1006 „Kontrola zhutnění zemin
a sypanin“ nutné hutnit min. na 95 % PS, v aktivní zóně komunikací a betonových podlah na
100 % PS, respektive na ID = 0,80 a 0,90. Současně na zemní pláni musí být dosažena
minimální únosnost Edef2 = 45 MPa. Zásypy výkopů v aktivní zóně komunikací
a zpevněných ploch (tj. v mocnosti 0,50 m pod zemní plání) se doporučuje realizovat
z kvalitního únosného a dobře hutnitelného materiálu (např. betonový recyklát charakteru
písčitého štěrku, ŠD fr. 0-32 mm, valounový písčitý štěrk s plynulou křivkou zrnitosti apod.),
násypy a podkladní vrstvy pod podlahy ze ŠD fr. 0-63 či 0-32 mm.
4.5 Podloží zpevněných ploch (aktivní zóna)
Pro ověření vlastností podloží nebyly provedeny žádné speciální práce. Popisované
geotechnické poměry vycházejí z dokumentace vrtů JV 1 a JV 2 a z geologického řezu
v příloze č. 3.1.
Humózní vrstva na celé zájmové ploše není vyvinuta ani uložena. Ojediněle
navážkové zeminy pokrývá jen řídký drn.
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Současný povrch terénu v době realizace IGP tvoří navážky, které jsou vymezeny do
hloubky 1,05 m. Jejich výskyt souvisí jednak s dřívějším využitím pozemku jako hřiště
(škvára) a dále s jeho následným navýšením do dnešní podoby.
Povrchová vrstva v mocnosti 0,30 - 0,50 m je složena vesměs ze soudržné zeminové
sypaniny prachovitého jílu tř. F6 CL Y / clsiMg s ojedinělými štěrky křemene, v aktuální
podobě pevné konzistence s Ic > 1,00 a štěrkovitého jílu tř. F2 CG Y / grclMg s valouny
křemene a úlomky ŠD do 6 cm, v aktuální podobě tuhé konzistence s Ic = 0,70 - 0,90. Jíl
lokálně obsahuje jednotlivé kameny do 20 cm, ale místy jsou na povrchu patrné i bloky
betonu přes 0,50 m. Část navážek je možné klasifikovat i jako písčitou hlínu tř. F3 MS Y /
grsasiMg.
Pod nimi jsou uloženy navážky soudržného hlinitého písku, s drobnými úlomky
pískovce a cihel, tř. S4 SM Y / grsisaMg a nesoudržná zahliněná škvára se struskou,
s příměsí úlomků drceného kameniva do 5 cm charakteru tř. S3 S-F Y / grsaMg, která
současně tvoří nejspodnější vrstvu, tl. cca 0,30 m, deponovanou na rostlém jílovitém podloží.
Podzemní voda byla ověřena ve fluviálních pískách tř. S3 S-F, s volnou hladinou
ustálenou v hloubce 1,70 - 1,80 m pod stávajícím povrchem terénu, tj. v úrovni cca
215,00 m n. m. Lokálně se v propustných partiích škvárových navážek vyskytuje
akumulovaná srážková voda (sonda JV 2, hloubka 0,80 m).
Vodní režim podloží dle přílohy D ČSN 73 6114, s ohledem na místní geologické
poměry a vrstevní skladbu, je nutné pro celou plochu staveniště klasifikovat jako nepříznivý
(pendulární).
Geotechnické charakteristiky zemin pláně
Zemina
ČSN 73 6133

k
(m.s-1)

hs
(m)

Propustnost
zeminy

Namrzavost
zeminy

Vhodnost
pro akt. zónu

F6 CL
F2 CG
F3 MS

< 10-10
10-8-10-10
10-6-10-8

> 4,0
2,5
1,5

velmi nepropustná
nepropustná
málo propustná

vysoce namrzavá
nebezpečně namrzavá
namrzavá

nevhodná bez úpravy
podmínečně vhodná
podmínečně vhodná

k … filtrační součinitel

hs … výška kapilárního výstupu vody při 100 % saturaci zeminy

Orientační návrhové hodnoty modulu pružnosti podloží vozovky dle B.1 TP 170

Zemina
ČSN 73 6133

Moduly pružnosti (MPa)
pro vodní režim
pendulární

F6 CL
F2 CG
F3 MS

45
50
50

Součinitelé příčného přetvoření
pro vodní režim
pendulární

Charakteristiky
trvalé deformace

ε6

10

0,40
0,40
0,40

-6

B

m/m

410

5,0

Na základě praktických zkušeností je možné na uvedených zeminách v úrovni zemní
pláně očekávat deformační moduly z druhé zatěžovací větve Edef2 od jednotek MPa do cca
15 MPa. Výsledky budou zcela závislé na aktuální vlhkosti zeminových sypanin a na
klimatických podmínkách období realizace zemních prací.
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Vzhledem k tomu, že jako celek jsou zdejší zeminy pro aktivní zónu bez úpravy
nevhodné až podmínečně vhodné a jejich únosnosti nedosáhnou běžného požadavku pro
zemní pláň komunikací a zpevněných ploch, tj. min. 45 MPa, bude nutné počítat s jejich
částečnou sanací (výměnou za únosnější materiál) v celém rozsahu ploch plání minimálně v tl.
0,30 m za použití hrubozrnných materiálů (ŠD fr. 0-125 mm nebo betonového recyklátu
obdobné frakce). Lokálně to může být i více. Výsledky se ověří statickými zatěžovacími
zkouškami deskou. Pouhé přehutnění zeminových navážek nebude dostačovat. Sanační a
konstrukční vrstvy se musejí ukládat na nerozbředlé podloží.
Alternativou je úprava zeminových navážek směsným pojivem, konkrétně Dorosolem
C50, s předpokládaným obsahem 4% na hloubku min. 0,30 m. Před případnou úpravou zemin
pojivem a jejím zapracování frézou bude nezbytné z povrchu navážek odstranit velké kameny
a kusy betonu.
Volba technologie úpravy či sanace závisí na ekonomické analýze obou postupů ve
vztahu k rozsahu upravovaných ploch.

5. ZÁVĚR
Předkládaná zpráva shrnuje výsledky provedeného inženýrskogeologického
průzkumu pro novostavbu autosalonu se servisem, samoobslužnou myčku aut
a kontejnerovou ČS PHM, společně situované na pozemku p. č. 216/1 v k. ú. Ohrazenice.
Geologická stavba a hydrogeologické poměry jsou souhrnně popsány v kapitole 3,
výsledky z IGP a geotechnické poměry pro jednotlivé objekty detailně rozpracovány
v příslušných kapitolách 4.1 - 4.5. Vedle charakteristik vrstevního profilu obsahují
i doporučení pro zakládání a případné výměny či úpravy podloží.
S ohledem na místní poměry lze likvidaci srážkových vod na lokalitě provést
bodovým vsakem přes krycí vrstvu (kačírek) do kvartérní zvodně. Funkčnost celého systému
bude záviset na řádném zastižení propustných písčitých sedimentů, které poskytují vhodné
prostředí pro likvidaci srážkových vod vsakem a na dostatečném objemovém nadimenzování
a plošném rozmístění vsakovacích prvků, které budou vycházet ze zdrojových ploch
a velikosti návrhové srážky. Pro orientační výpočty je možné použít ze zrnitosti odvozenou
hodnotu filtračního součinitele k = 5,69.10-5 m.s-1.
Zjištěné hodnoty geotechnických parametrů platí v přirozeném stavu, v průběhu
výstavby je třeba základovou půdu chránit proti mechanickému porušení, klimatickým vlivům
a zaplavení. Rozbředlé a mechanicky rozrušené zeminy je ze ZS nutné odstranit.
V případě výskytu neočekávaných anomálií při zakládání, doporučuji provést
posouzení geologem a konzultaci s odpovědným projektantem.

Odpovědný řešitel: Ing. Luboš Med
odborná způsobilost v IG 1570/2002

Hradec Králové 11. 7. 2013

Ing. Pavel Žaba
ředitel společnosti
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Příloha č. 4.3
Vrt - základní informace
Stát
Jazyk
Název databáze
ID

Česká republika
česky
GDO
248881

Původní název

J-4

Zkrácený název
Rok vzniku objektu
Poskytovatel dat
Hloubka vrtu (m)
Primární dokumentace
Souřadnice X - JTSK [m]
Souřadnice Y - JTSK [m]
Způsob zaměření X,Y
Výškový systém
Nadmořská výška - souřadnice Z
Inklinometrie (Y/N)
Účel
Hydrogeologické údaje (Y/N)
Hloubka hladiny podzemní vody [m]
Druh hladiny podzemní vody
Karotáž (Y/N)
Provedené zkoušky
Hmotná dokumentace (Y/N)
Druh objektu
Geologický profil (Y/N)
Organizace provádějící
Organizace blokující
Blokováno do

J-4
1992
Česká geologická služba - Geofond
8.50
GF P083078
1058213.90
648755.70
zaměřeno
Balt po vyrovnání
217.30
N
inženýrsko-geologický
N
2.10
ustálená
N
geotechnické rozbory - zkoušky zrnitosti
N
vrt svislý
Y
CHEMCOMEX, s.r.o., Praha

Vrt - geologický profil
Hloubka
(m)
0 - 0.40
0.40 - 1
1 - 1.50
1.50 - 2.40
2.40 - 3.60
3.60 - 4
4 - 4.50

Stratigrafie
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér

4.50 - 5.30

Kvartér

5.30 - 6.50

Kvartér

6.50 - 7.30

Kvartér

7.30 - 7.60
7.60 - 8.50

Kvartér
Křída

Popis
hlína slabě humózní písčitý pevný tmavá hnědá
písek slabě hlinitý jemnozrnný středně ulehlý hnědá šedá
písek hlinitý jemnozrnný středně ulehlý šedá hnědá
písek střednozrnný slabě ulehlý šedá hnědá
písek střednozrnný zvodnělý slabě ulehlý hnědá
hlína silně jílovitý tuhý měkký hnědá
písek jílovitý střednozrnný jemnozrnný slabě ulehlý zelená šedá
hlína silně jílovitý slabě písčitý modrá šedá
písek jemnozrnný ve vložkách
písek hlinitý slabě ulehlý zelená šedá
jíl ve vložkách ojediněle
písek slabě ulehlý tmavá šedá
křemen ve valounech max.velikost částic 3 cm
slínovec jílovitý hlinitý v ostrohranných úlomcích písčitý tuhý přemístěný tmavá šedá
slínovec rozložený slabě jílovitý hlinitý písčitý ve střípkách tmavá šedá
Data ve formátu XML

Příloha č. 4.4
Vrt - základní informace
Stát
Jazyk
Název databáze
ID

Česká republika
česky
GDO
247785

Původní název

S-4

Zkrácený název
Rok vzniku objektu
Poskytovatel dat
Hloubka vrtu (m)
Primární dokumentace
Souřadnice X - JTSK [m]
Souřadnice Y - JTSK [m]
Způsob zaměření X,Y
Výškový systém
Nadmořská výška - souřadnice Z
Inklinometrie (Y/N)
Účel
Hydrogeologické údaje (Y/N)
Hloubka hladiny podzemní vody [m]
Druh hladiny podzemní vody
Karotáž (Y/N)
Provedené zkoušky
Hmotná dokumentace (Y/N)
Druh objektu
Geologický profil (Y/N)
Organizace provádějící
Organizace blokující
Blokováno do

S-4
1953
Česká geologická služba - Geofond
6
GF P039699
1058136
648616
odečteno z mapy
Balt po vyrovnání
216.30
N
inženýrsko-geologický
N
1.70
ustálená
N
chemické rozbory vody
N
vrt svislý
Y
Stavoprojekt Hradec Králové

Vrt - geologický profil
Hloubka
(m)
0 - 0.70
0.70 - 1.20
1.20 - 1.80
1.80 - 2.90
2.90 - 3.80
3.80 - 5.05
5.05 - 6

Stratigrafie

Popis

hlína humózní černá hnědá
hlína pevný písčitý šedá hnědá
písek jemnozrnný hlinitý šedá hnědá
písek střednozrnný hnědá
Kvartér
štěrk zastoupení horniny - 10 % max.velikost částic 1 cm
Kvartér
hlína tuhý jílovitý šedá
Kvartér
písek jemnozrnný hlinitý šedá
Turon, Coniak slín pevný šedá
Kvartér
Kvartér
Kvartér

Data ve formátu XML
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MECHANIKA ZEMIN

Příloha č. 5

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN
NÁZEV ÚKOLU :
ČÍSLO ÚKOLU :

OHRAZENICE - IGP na p.p.č. 216/1
13 009

SONDA
HLOUBKA [m]
LAB. Č.
DRUH VZORKU

JV 1
1,7 - 1,9
290
POLOPORUŠ.

VLHKOST
MEZ TEKUTOSTI
MEZ PLASTICITY
INDEX PLASTICITY
KLASIFIKACE ČSN 73 6133
KLASIFIKACE
ČSN EN ISO 14688-2
KLASIFIKACE ČSN 75 2410
KONZISTENCE VYPOČTENÁ
PODLE ČSN 736133
INDEX KONZISTENCE
INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY
BARVA VZORKU

[%]
[%]
[%]
[%]

17,6
NEPLASTICKÝ
NEPLASTICKÝ
NEPLASTICKÝ
S3 S-F
Sa
S3 S-F
+
NELZE
NELZE
BÉŽOVÁ

(+)Konzistence a plasticita směsných

zemin platí pouze pro výplň.

Filtrační součinitel (K)
VZOREK

290

SONDA

HLOUBKA

KONSTANTNÍ
SPÁD

CARMAN KOZENY

[m]

[ m/s ]

[ m/s ]

1,7 - 1,9

JV 1

METODA U. S. BUREAU
OF SOIL
CLASSIFICATION
(CH. MALLET
J.PACQUANT)
[ m/s ]
7,0000.10-5

METODA
PODLE
HAZENA
[ m/s ]
5,6852.10-5

Vhodnost zemin pro pozemní komunikace
Vzorek

Sonda

Hloubky
[m]

Typ
zeminy

290

JV 1

1,7 - 1,9

S3 S-F

Kapil. vzl.
Hs Hmax
[m]

Namrzavost

NEPATRNÁ MÍRNĚ NAMRZAVÉ

Vhodnost zemin
Aktivní zóna
Násyp
PODM.
VHODNÁ

VHODNÁ
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Zpráva o rozboru vody
I. Úvod
Pro akci OHRAZENICE - IGP na p.p.č. 216/1 č. akce 13 009/338 byl odebrán tento vzorek vody v množství
1000 ml bez přísad a 250 ml s přídavkem mramorového prášku.
Vzorek č. 291 byl odebrán ze sondy JV 1 z hloubky 2,2 m pod terénem Ing.Medem dne 02.07.2013.
Chemický a fyzikální rozbor provedla : Steklá.
Vyhodnocení je provedeno s ohledem na agresivitu kapalných prostředí dle ČSN EN 206-1.

II. Laboratorní rozbory
Fyzikální vlastnosti

Barva nefiltrované vody
Barva filtrované vody
Zákal nefiltrované vody
Zákal filtrované vody
Zápach při 20°C

čirá
čirá
mléčný
mléčný
bez

Poznámka o filtrovatelnosti
pH elektrometrický
při teplotě °C

norm.
6,53
20,5

Chemické látky
Acidita na FFT [mval]
Alkalita M na MO [mval]
Alkalita po mramor.st. [mval]
Kysličník uhličitý vol. [mg/l]
příslušný [mg/l]
vázaný [mg/l]
agresivní na železo [mg/l]
agresivní na vápno dle
Hayera [mg/l]

3,19
5,04
7,96
140,37
35,93
110,79
104,43
64,41

III. Kationty
Vápník [mg/l]
Hořčík [mg/l]
Amoniak [mg/l]

Tvrdost celková [mval]
přechodná [mval]

7,60
5,04

stálá [mval]
vápenatá [mval]
hořečnatá [mval]

2,56
7,00
0,60

IV. Anionty
140,08
7,2
0

Sírany [mg/l]
Bikarbonáty [mg/l]
Karbonáty [mg/l]

73,25
307,18
0

V. Technologický popis vzorku
Voda ze sondy JV 1 je ve znění ČSN EN 206-1 zařazena do stupně XA 2, vlivem agresívního CO2.

Příloha č. 6

FOTODOKUMENTACE

Interval 0 - 5 m vrtu JV 1

Místo vrtu JV 1

Interval 0 - 6 m vrtu JV 2

Místo vrtu JV 2

PŘÍLOHA 5
(DOKLADY)

