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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název záměru:
Relaxační centrum LONKOVKA, Pardubice
Kapacita (rozsah) záměru:
Relaxační centrum Lonkovka, Pardubice bude sloužit široké veřejnosti pro oddech a
rekreační sportování. Součástí areálu bude multifunkční hřiště, venkovní posilovna,
pétanque, minigolf, kavárna s předprostorem pro odpočinek a dětské hry. Areál bude
uzpůsoben výhradně pro pěší a cyklo návštěvníky a bude provozován pouze v době denní.
Dopravní napojení na ulici Lonkova bude sloužit výhradně pro zásobování, údržbu areálu a
příjezd složek integrovaného záchranného systému. Celková plocha řešeného území je 17
522 m2.
Umístění záměru:
Kraj:
Pardubický
Obec:
Pardubice
Katastrální území: Pardubice
Obchodní firma oznamovatele:
Služby města Pardubic a.s.
IČ oznamovatele:
25262572
Sídlo oznamovatele:
Hůrka 1803, Pardubice – Bílé Předměstí, PSČ: 530 12
Stanovisko zpracovatele posudku:

Uvedená kapitola obsahuje všechny potřebné informace; ze strany zpracovatele posudku
bez připomínek.
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
II.1. Úplnost dokumentace
Dokumentace záměru je zpracována v členění podle přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.
v platném znění a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům citovaného zákona.
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby v rozsahu Přílohy č.
4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění byla zpracována oprávněnou osobou Ing.
Petrem Pozděnou, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti autorizace č.j.
3312/348/OPVŽP/97, autorizace prodloužena č.j. 23904/ENV/16.
Pokud jde o vlastní obsah a rozsah dokumentace, je podle názoru zpracovatele posudku
vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci tato akceptovatelná k možnosti posoudit
vlivy předloženého záměru na životní prostředí a ukončit proces posuzování podle zákona
č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Vlastní dokumentace v části A – Údaje o oznamovateli - charakterizuje základní údaje o
oznamovateli předkládaného záměru. Údaje jsou předloženy odpovídajícím a dostatečným
způsobem.
Část B – Údaje o záměru - popisuje základní charakteristiky stavby a splňuje po formální
stránce požadavky přílohy číslo 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. Z hlediska
věcné náplně je tato kapitola komentována v další části předkládaného posudku.
Z hlediska části C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území lze označit ve
vztahu k uvažovanému záměru za postačující.
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí – obsahuje téměř všechny kapitoly této části dokumentace:
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a hodnocení velikosti
a významnosti vlivu
Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení
vlivů
Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při zpracování
dokumentace
Část E - Porovnání variant řešení záměru
Zdůvodnění hodnocené varianty dokumentace obsahuje.
Předložená dokumentace dále obsahuje požadované kapitoly F. Závěr, G. Všeobecné
srozumitelné shrnutí netechnického charakteru a H. Přílohy.
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Součástí posuzované Dokumentace EIA jsou dále následující přílohy:
H.1 Kopie vyjádření příslušného stavebního úřadu
H.2 Kopie vyjádření z hlediska NATURA 2000
H.3 Kopie vyjádření obdržená k oznámení
H.4 Celková koordinační situace
H.5 Dendrologický průzkum
H.6 Biologický průzkum
H.7 Studie vlivu umělého osvětlení
H.8 Hluková studie
H.9 Hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku po formální stránce pokládá dokumentaci za úplnou. Dokumentace
sice neobsahuje kapitolu B.II.5 Doplňující údaje, v údajích o stavu životního prostředí
informace o hmotném majetku či kulturních památkách, avšak z hlediska vyhodnocení
velikosti a významnosti vlivů toto formální pochybení nemůže ovlivnit závěry procesu
posuzování vlivů na životní prostředí. Komentáře k jednotlivým kapitolám posuzované
dokumentace jsou uvedeny v další části předkládaného posudku.

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně
použitých metod hodnocení
Úplnost dokumentace ve vztahu k vlivům záměru „Relaxační centrum LONKOVKA,
Pardubice“ na životní prostředí považuje zpracovatel posudku za akceptovatelnou
k možnosti posoudit vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva jakož i formulovat návrh
stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko“)
pro příslušný úřad – Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství a ukončit proces posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
vydáním stanoviska o hodnocení vlivů.
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A. Údaje o oznamovateli
V této kapitole jsou uvedeny základní údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČO, jméno a
příjmení oznamovatele.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.

B. Údaje o záměru
B.I. Základní údaje

Kapitola je rozdělena na dílčí kapitoly, jejichž názvy odpovídají požadavkům uvedeným v
zákoně.
B.I.1. Název záměru

Předmětem předkládané dokumentace je posouzení záměru „Relaxační centrum
LONKOVKA, Pardubice. Dle dokumentace záměr odpovídá bodu 10.8 „Sportovní areály
na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a cyklotrialové areály mimo
chráněná území podle zvláštních právních předpisů“.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska zařazení záměru ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Součástí areálu bude multifunkční hřiště, venkovní posilovna, pétanque, minigolf, kavárna
s předprostorem pro odpočinek a dětské hry. Areál bude uzpůsoben výhradně pro pěší a cyklo
návštěvníky a bude provozován pouze v době denní. Dopravní napojení na ulici Lonkova bude
sloužit výhradně pro zásobování, údržbu areálu a příjezd složek integrovaného záchranného
systému. Celková plocha řešeného území je 17 522 m2.
Stanovisko zpracovatele posudku:

K popisu kapacity a rozsahu záměru ze strany zpracovatele posudku bez zásadnějších
připomínek. Z celkové plochy areálu vyplývá i zařazení záměru dle zákona č.100/2001 Sb.
v platném znění.
B.I.3. Umístění záměru

Z dokumentace vyplývá následující umístění záměru:
Kraj:
Pardubický
Obec:
Pardubice
Katastrální území: Pardubice
Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska lokalizace záměru prezentované v příslušné kapitole posuzované dokumentace
ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Dokumentace uvádí, že nelze předpokládat kumulaci s jiným záměrem v zájmovém území.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Dle názoru zpracovatele posudku lze uvedené konstatování považovat za akceptovatelné.
Z hlediska kumulace by v úvahu přicházelo pouze navýšení dopravy generované
záměrem. Protože však záměr bude generovat maximálně 6 pohybů nákladních
automobilů v denní době, a to pouze pro zásobování a údržbu areálu, lze souhlasit se
závěrem, že kumulativní vlivy v souvislosti s hodnoceným záměrem nenastávají.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Dle dokumentace realizací záměru dojde k umožnění oddychových a rekreačních
sportovních aktivit pro širokou veřejnost v přírodním prostředí. Prostor posuzovaného
záměru se nachází v intravilánu městského obvodu Pardubice II – v blízkosti sídliště
Polabiny.
Dokumentace uvádí, že v rámci další přípravy záměru (urbanisticko - architektonická
studie) je rozpracována varianta, která respektuje stávající zeleň podél Lonkovy ulice.
Návrh celého areálu je koncipován tak, že stávající vzrostlá zeleň na severním okraji areálu
přirozeně odděluje záměr od komunikace v Lonkově ulici. Tímto řešením je dosaženo
minimální potřeby kácení stromů rostoucích mimo les pouze pro dopravní napojení
záměru. Tato varianta záměru je dále předmětem hodnocení vlivů na životní prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska zdůvodnění záměru ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru

Posuzovaný záměr předpokládá se realizace následujících stavebních objektů:
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

01:
02:
03:
04:
05:
06:
07:
08:

SO 09:

SO
SO
SO
SO

10:
11:
12:
13:

Objekt zázemí areálu
Venkovní posilovna
Adventure golf
Multifunkční hřiště
Dětské hřiště, venkovní sezení
Pétanque
Objekt odpadového hospodářství
Zpevněné plochy, mobiliář, veřejné osvětlení:
SO 08.1: Zpevněné plochy
SO 08.2: Mobiliář
SO 08.3: Veřejné osvětlení
Inženýrské sítě:
SO 09.1 Přípojka vodovod
SO 09.2 Přípojka kanalizace
SO 09.3 Přípojka NN
Vodohospodářské objekty
Terénní úpravy
Vegetační úpravy
Venkovní ohniště
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Nároky zastavěné, zpevněné a nezpevněné plochy jsou uvedeny v následující tabulce:
Stavba
Výhledový stav

2

Zastavěné plochy (m )
292

2

Zpevněné plochy (m )
4 227

*plocha zpětně zatravňovaných ploch bude 5 953 m

2

Nezpevněné plochy (m )
13 003*

2

Provoz areálu bude pouze v době denní tj. od 6 do 22 hodin. Kavárna bude v provozu od 8
do 22 hodin. Obsluha kavárny bude dvousměnná v počtu 2-3 pracovníků. Areál bude dále
napojen na místní vodovod novou vodovodní přípojkou, na zdroj elektřiny novou
přípojkou NN a na jednotnou kanalizaci pro likvidaci splaškových vod pomocí tlakové
kanalizační přípojky. Areál bude vybaven novým veřejným osvětlením napojeným na
stávající rozvody města Pardubice.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska popisu technického a technologického řešení záměru ze strany zpracovatele
posudku bez připomínek. Za podstatné lze ze strany zpracovatele posudku považovat, že
navrhovaný záměr neobsahuje žádná parkoviště pro návštěvníky a že areál bude
v provozu pouze v denní době. Komentáře k vlivům na jednotlivé složky životního prostředí
a veřejné zdraví jsou náplní dalších kapitol předkládaného posudku.
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Dokumentace uvádí následující termíny stavby:
Zahájení stavby
Dokončení stavby

2017
2018

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. Lze však upozornit, že navrhované
termíny zahájení a dokončení stavby lze považovat za nereálné.
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Jako dotčené územně samosprávné celky dokumentace uvádí:
Město Pardubice
Městský obvod Pardubice II – Polabiny, Cihelna
Stanovisko zpracovatele posudku:

Dle názoru zpracovatele posudku jsou dotčenými územně samosprávnými celky
Pardubický kraj, Město Pardubice a Městský obvod Pardubice II.
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat

Dokumentace uvádí, že navazujícím rozhodnutím budou:
Rozhodnutí o kácení dřevin podle § 8 odst. 1 a 2 platného znění zák. č. 114/1992 Sb. Magistrát města Pardubic, OŽP
Stanovisko k umístění stavby v ochranném pásmu lesa tj. 50 m od okraje lesa dle § 14
odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění - Magistrát města Pardubic,
OŽP
Výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů dle §56 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny v platném znění – KÚ Pardubického kraje, OŽP
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Vodoprávní řízení (odvodnění, zasakování, vodovodní a kanalizační přípojky) –
povolení a souhlasy a rozhodnutí dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění
– Magistrát města Pardubic, OŽP
Územní a stavební povolení – Magistrát města Pardubic, stavební úřad
Stanovisko zpracovatele posudku:

K uvažované kapitole bez připomínek s tím, že navazující rozhodnutí nesouvisí přímo se
zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí, protože bezprostředně souvisí
s příslušnými složkovými zákony, a proto jejich výčet nijak nemůže ovlivnit závěr procesu
posuzování vlivů na životní prostředí v rámci posuzovaného záměru například v tom
smyslu, že příkladně dalším navazujícím rozhodnutí musí být i závazné stanovisko orgánu
ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku – údolní nivy; bez jejich získání
však nelze záměr realizovat.
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B.II. Údaje o vstupech

B.II.1 Půda

Dokumentace uvádí, že realizací záměru nedojde k záboru zemědělského půdního fondu
ani pozemků určených k plnění funkce lesa.
Záměr bude realizován v ochranném pásmu lesa (p.č. 1687 v k.ú. Polabiny).
Jak je patrné z doložených podkladů v dokumentaci, celý záměr na pozemcích v kategorii
ostatní plocha.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatele posudku z hlediska nároků na plochy bez připomínek.
B.II.2 Voda

Dokumentace konstatuje, že při celoročním provozu lze očekávat spotřebu 326 m3/rok
pitné vody. Využití podzemních zdrojů vody se nepředpokládá.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Nároky na vodu nemohou nijak významně ovlivnit závěry procesu posuzování vlivů a to i
přes skutečnost, že v bilanci nejsou zahrnuty případné nároky na vodu při případném
zimním využití hřiště na kluziště – ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
B.II.3 Surovinové a energetické zdroje

Dokumentace specifikuje nároky na stavební suroviny v etapě výstavby. V etapě provozu
lze očekávat pouze nároky na elektrickou energii.
Stanovisko zpracovatele posudku:

K uvedeným údajům není ze strany zpracovatele posudku podstatných připomínek.
Uvedené nároky nemohou nijak ovlivnit závěry z hlediska procesu posuzování vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví.
B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Dokumentace uvádí, že zásobování kavárny bude prováděno po silnici (pick up, multivan
apod.). Vzhledem k velikosti kavárny lze četnost zásobování odhadnout na 1 - 3 auta
denně.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. Je patrné, že záměrem generovaná
doprava pouze v denní době se nemůže nijak projevit z hlediska hlukové zátěže
z dopravy.
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B.III. Údaje o výstupech

B.III.1 Ovzduší

Dokumentace uvádí, že se záměrem jak v etapě výstavby, tak i provozu nejsou spojeny
žádné zdroje emisí.
Stanovisko zpracovatele posudku:

S uvedeným závěrem lze souhlasit. Otázka omezování sekundární prašnosti v etapě
výstavby je zapracována do zásad organizace výstavby.
B.III.2 Odpadní vody

Dokumentace uvádí, že likvidace odpadních splaškových vod bude provedena nově
realizovanou kanalizační přípojkou, která bude splaškové vody odvádět do stávající
jednotné kanalizace v ul. Lonkova. Bilance splaškových vod odpovídá nárokům na
vodu.
Dešťové vody o celkovém ročním objemu 1 775 m3 a přívalové srážce 46,07 l/s budou
odvedeny gravitačně a budou zasakovány v místě záměru. Dle výsledků vsakovací
zkoušky provedené v rámci inženýrsko geologického a hydrogeologického posudku je
vsakování v místě záměru možné. Dle tohoto posudku může být vsakování realizováno
bodově, pomocí vsakovacích šachet, budovaných z úrovně povrchu násypového tělesa.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Produkce splaškových vod nemůže nijak ovlivnit závěry procesu posuzování vlivů na
životní prostředí. Z hlediska dešťových vod lze za podstatné považovat, že veškeré
vznikající dešťové vody budou v území zasakovány.
B.III.3 Odpady

Dokumentace specifikuje vznik předpokládaných odpadů jak v etapě výstavby, tak i v etapě
provozu.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Ve vztahu k nakládání s odpady jak v etapě výstavby, tak i provozu ze strany zpracovatele
posudku bez připomínek.
B.III.4 Ostatní

Hluk
Dokumentace uvádí, že stávající hluková zátěž před objekty k bydlení čp. 354 v ulici Ležáků,
čp.357 v ulici Lidické a čp.526 v ulici Na Labišti byly stanoveny orientačním měřením
zpracovatele hlukové studie.
Dále dokumentace uvádí, že hluk v etapě výstavby bude představován výstavbou objektu
kavárny a souvisejících relaxačně sportovních prvků. Vzhledem k rozsahu stavby lze
předpokládat malé ovlivnění. Z hlediska provozu dokumentace specifikuje uvažované zdroje
hluku z vybraných aktivit relaxačního centra.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska specifikace zdrojů hluku ze strany zpracovatele posudku bez zásadnějších
připomínek. Metodicky lze upozornit, že údaje o měření počáteční akustické situace měly
být uvedeny v popisu stávajícího stavu životního prostředí. Dle názoru zpracovatele
posudku hodnocený záměr nebude ani zdrojem záření, ani zdrojem zápachu. Touto
skutečností se dokumentace nezabývá.
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B.III.5 Doplňující údaje

Tuto kapitolu dokumentace neobsahuje.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Protože je patrné, že záměr nepředstavuje významné terénní úpravy ani významné zásahy
do krajiny, lze toto metodické pochybení akceptovat.
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

V této části dokumentace je uveden přehled nejzávažnějších environmentálních
charakteristik území s tím, že charakteristika stavu jednotlivých složek životního prostředí
v dotčeném území je popsána v následujících kapitolách C.II.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území zpracovatel
posudku konstatuje, že tato kapitola obsahuje veškeré podstatné informace. Bez
zásadnějších připomínek. Lze pouze upozornit, že dle územního plánu statutárního města
Pardubice, je předmětná plocha za hranicemi regionálního biocentra.
C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

C.2.1 Ovzduší, hluk

Dokumentace v této kapitole popisuje základní klimatické charakteristiky, jakož i imisní
pozadí zájmového území z hlediska 5 – letých aritmetických průměrů sledovaných
škodlivin publikovaných ČHMÚ.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Vzhledem ke skutečnosti, že se záměrem nejsou spojeny žádné významné zdroje
znečištění ovzduší (s výjimkou zcela zanedbatelné dopravy související s obslužností
areálu) ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
C.2.2. Voda

V této popisné části dokumentace popisuje základní hydrologické a hydrogeologické
poměry v zájmovém území.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Ve vztahu k hodnocenému záměru lze popis této složky životního prostředí považovat za
akceptovatelný. Za podstatné lze označit skutečnost, že zájmové území je zabezpečeno
protipovodňovou hrází dimenzovanou na Q100.
C.2.3. Půda

Dokumentace konstatuje, že stavba nevyžaduje zábor zemědělské půdy.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. Za podstatnou lze označit skutečnost, že
projekt počítá i přes to se skrývkou kulturních zemin, které se v ploše záměru nacházejí.
C.2.4. Geofaktory životního prostředí

Dokumentace popisuje základní geomorfologické a geologické charakteristiky zájmového
území.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Vzhledem ke skutečnosti, že nelze předpokládat, že by posuzovaný záměr mohl geofaktory
životního prostředí ovlivnit, ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
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C.2.5. Fauna, flora, prvky dřevin rostoucí mimo les, ekosystémy
Fauna, flora, prvky dřevin rostoucí mimo les

Součástí posuzované dokumentace mimo jiné jsou:
Dendrologický průzkum
Z inventarizace vyplývá, že dendrologický potenciál zájmového území je nízký a
dlouhodobě neperspektivní. Druhová skladba je střední, věková struktura porostů je nízká
až střední, zdravotní stav dřevin je zhoršený až havarijní. Z hlediska fyziologické aktivity je
většina dřevin v zájmovém území přestárlých, přerostlých vlivem zanedbané údržby.
Patrné jsou počínající poruchy (trhliny, posun), přítomnost různých růstových defektů nebo
prosychání periferních větví, mechanické poškození, tlakové větvení ve vidlici a defekty
větvení, které snižuje stabilitu nosných prvků dřeviny, prosychání větví až začínající ústup
koruny.
Z dendrologického průzkumu vyplývá, že pro realizaci záměru bude nezbytné kácet celkem
26 kusů dřevin
Biologický průzkum
Biologický průzkum inventarizuje zjištěné rostlinné a živočišné druhy v řešeném území.
Z botanického průzkumu vyplývá, že v zájmovém území nebyly nalezeny druhy, které by
byly vzácné, ohrožené nebo reliktní. Dále z botanického průzkumu vyplývá, že plánovanou
stavbou dojde ke kolizi s biotopem přírodního charakteru T1.1 Mezofilní ovsíkové louky a
biotopem L2.4 Měkké luhy nížinných řek, které mají snížené parametry vlivem projevující
se ruderalizace a degradace.
Zoologický průzkum území dotčeného záměrem Relaxační centrum LONKOVKA,
Pardubice byl zaměřen především na terestrickou faunu. Zkoumáni byli měkkýši, pavouci,
vybrané řády hmyzu: saranče, ploštice, křísi, motýli (s denní aktivitou); blanokřídlí
(mravencovití a včelovití: čmeláci); z brouků pak střevlíkovití, drabčíkovití (velcí drabčíci
tribu Staphylinini), vrubounovití, kovaříkovití, tesaříkovití a mandelinkovití brouci. Z
obratlovců byli zkoumáni obojživelníci a plazi. Pozorováni byli rovněž ptáci.
Zjištěno bylo celkem 6 druhů zvláště chráněných živočichů uvedených v Prováděcí
vyhlášce. Mezi druhy silně ohrožené patří: ropucha zelená (Bufotes viridis) a slepýš křehký
(Anguis fragilis).
Mezi druhy ohrožené patří: čmelák zemní (Bombus terrestris), střevlík Scheidlerův
(Carabus scheidleri helleri), zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta) a slavík obecný
(Luscinia megarhynchos).
Zvláště chráněná území a Natura 2000

Z dokumentace je patrné, že zájmové území není v kontaktu se žádným prvkem NATURA ,
ani se žádným zvláště chráněným územím.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska popisu vlivů na přírodní složky ekosystémů ze strany zpracovatele posudku bez
podstatnějších připomínek. Za podstatné lze označit skutečnost, že provedený biologický
průzkum byl proveden v jarním období a v části letního období. V období druhé poloviny
srpna, již nebývá obvyklé přijít s novými poznatky o lokalitě. Výjimkou mohou být speciální
lokality – vysokohorské prostředí, rašeliniště atp., což se zájmového území netýká.
Požadavky pro další projektovou přípravu záměru jsou formulovány v další části
předkládaného posudku. Z hlediska vlivů na systém NATURA bez připomínek.
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C.2.6. Územní systém ekologické stability

Dokumentace konstatuje, že zkoumané území je součástí regionálního biocentra RBC 916
Pardubické Labe (75 ha). Biocentrum je tvořeno zbytkem labského ramene na pravém
břehu Labe pod soutokem Labe a Chrudimky – pod jezem. V současnosti je tvořeno
nivními loukami, fragmenty rákosin, porosty parkového charakteru i náletovými částmi.
Porosty lužního charakteru s JS, OL, TP, KL, OS, VR, DB aj. Lesní typ 1L2 (100%).
Cílovou dřevinnou skladbou mají být porosty s JS, OL, VR, TPC, KL, DB + vtroušené.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Jak již bylo uvedeno v úvodu předkládaného posudku, dle územního plánu statutárního
města Pardubice je předmětná plocha za hranicemi regionálního biocentra.
C.2.7. Krajina a způsob jejího využívání

Dokumentace uvádí, že dle rozpracované architektonické studie lze pro hodnocení
zájmového území stanovit následující skutečnosti:
Klady
různé stupně sukcese lužního lesa vodní zbytky slepých ramen
jednodruhové hájky, břízy, vrby
vyhovující, udržovaný travní porost se zajímavou terénní modelací louky
kulisa tvoří optickou barieru vůči sídlišti
vzrostlé stromy a velká otevřená plocha

Zápory
neudržovaný porost ve výšce očí vzbuzuje nedůvěru a nemotivuje ke vstupu do porostu
absence přirozeného bylinného patra a efemer
nedostatečně řešená provozní bezpečnost stromů monotónní stejnorodá travní plocha bez
možných rozdílů v porostu
druhové složení s chybějícím důraznějším jarním efektem
nedostatečné optické vazby důležité pro orientaci v terénu

Posuzovaný záměr předpokládá maximální zachování a rozvoj stávající atmosféry, vložení
relaxačních aktivit s minimálně invazivními způsoby, dotvoření a podtržení různorodosti
prostorů a ploch lužního lesa v Polabinách.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatele posudku ve vztahu k popisu krajiny v zásadě bez připomínek. Bude
věcí orgánu státní správy ve vztahu k ochraně přírody, jaký veřejný zájem bude
upřednostěn z hlediska udělení případných výjimek dle §56 zák. č.114/1992 Sb.
Zpracovateli posudku nepřísluší
hodnotit, který veřejný záměr bude v lokalitě
upřednostněn – jedná se opět o riziko oznamovatele, který veřejný zájem v rámci
následných povolovacích procesů bude upřednostněn.
C.2.8. Jiné charakteristiky životního prostředí

Dokumentace uvádí, že umělé osvětlení „Relaxačního centra Lonkovka, Pardubice“ lze
považovat z hlediska ochrany okolního životního prostředí před nežádoucími vlivy rušivého
světla za ohleduplné. Osvětlení je navrženo tak, aby byl vliv jím způsobeného světelné
znečištění minimální. Toho je dosaženo především volbou osvětlovacích soustav s
nulovým podílem světelného toku do horního poloprostoru a nízkým nastavením hladin
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osvětlenosti. Lze předpokládat, že navržené osvětlení nebude nepřiměřeně zatěžovat okolí
rušivým světlem a že změna oproti stávajícímu stavu bude malá a málo významná.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Ve vztahu ke Studii vlivu umělého osvětlení Relaxačního centra ze strany zpracovatele
posudku bez připomínek. Požadavek ve vztahu k provoznímu řádu ve vztahu k osvětlení
tohoto centra je součástí další části předkládaného posudku.

C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení

Dokumentace konstatuje, že záměr je situován do území, které dle územního plánu
odpovídá posuzované aktivitě. Kvalita životního prostředí na lokální úrovni odpovídá
funkčnímu využití území. Dále dokumentace uvádí, že přírodní prostředí širšího
zájmového území vykazuje známky výrazné urbanizace z důvodu existence rušných
komunikací, administrativních, kancelářských a obytných objektů, takže jde o silně
pozměněnou městskou krajinu.
Situování záměru není umístěno v prostoru, který by mohl být označen jako území
historického, kulturního nebo archeologického významu.
Z celkového hlediska má území dotčené výstavbou záměru příznivou kvalitu životního
prostředí, k překračování míry únosného zatížení zde nedochází, v průběhu zpracování
dokumentace nebyly zjištěny závažné problémy v kvalitě životního prostředí, které by
vylučovaly možnost umístění záměru.
Předložený záměr by svými dopady do jednotlivých složek životního prostředí neměl
výrazněji ovlivnit stávající parametry životního prostředí, jak je doloženo v dalších částech
předkládaného hodnocení vlivů na životní prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku:

S ohledem na zákonem stanovené požadavky přílohy č.4 zákona k tomuto bodu
dokumentace není ze strany zpracovatele posudku podstatnějších připomínek. Za
diskutabilní lze označit konstatování, že přírodní prostředí širšího zájmového území
vykazuje známky výrazné urbanizace. Záměr je situován dle platného územního plánu vně
regionálního biocentra. I přesto jsou posudkem navržena určitá omezení minimalizující
dopady záměru na regionální biocentrum.
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D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné
zdraví a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a
významnosti
D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů a vlivy na
veřejné zdraví

Vlivy na veřejné zdraví
Dokumentace konstatuje, že vzhledem k malému rozsahu výstavby lze v etapě výstavby
předpokládat nevýznamné vlivy na životní prostředí. Z hlediska provozu ve vztahu k vlivům
na veřejné zdraví dokumentace konstatuje, že realizací a provozem hodnoceného záměru
dojde k malým a málo významným změnám ve vyhodnocovaných složkách životního
prostředí majících vliv na zdraví obyvatel.
Součástí dokumentace EIA je i studie vlivu osvětlení posuzovaného záměru na okolí. Z
provedeného vyhodnocení vyplývá, že umělé osvětlení „Relaxačního centra Lonkovka,
Pardubice“ lze považovat z hlediska ochrany okolního životního prostředí před
nežádoucími vlivy rušivého světla za ohleduplné.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví lze na základě faktů uvedených
v dokumentaci souhlasit s vyhodnocením vlivů záměru na veřejné zdraví.
Pro fázi realizace záměru je doporučeno, aby v rámci zásad organizace výstavby (ZOV)
bylo respektováno, že všechny mechanizmy, které se budou pohybovat na staveništi,
budou v dokonalém technickém stavu, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek;
budou minimalizovány zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních
zdrojů prašnosti; celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby v maximální míře
omezil možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech
pracovního klidu.
Dále je doporučeno, aby ZOV zohlednily požadavek, že při zemních pracích bude dbána
zvýšená pozornost na případný výskyt dosud aktivní munice ze 2. světové války.
Studie umělého osvětlení sice dokládá, že navržené řešení nebude působit světelné
znečištění a že z hlediska ochrany okolního životního prostředí před nežádoucími vlivy
rušivého světla lze navržené řešení považovat za ohleduplné; z předložené Studie vlivu
umělého osvětlení lze vysledovat, že některé druhy osvětlení budou ukončeny ve 24.00
hod. (okruh 1), další celonočně s různou intenzitou osvětlení (okruh 2), osvětlení
multifunkčního hřiště (okruh 3) bude ovládáno ručně z vnitřní části budovy SO 01;
zpracovatel posudku souhlasí se závěrem, že navržené umělé osvětlení nebude
způsobovat světelný smog ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě, na straně druhé však
nevidí důvod, proč by relaxační centrum mělo být ve vztahu k RBC osvětleno způsobem
navrženým v dokumentaci; proto je doporučeno s ohledem na deklarovanou provozní dobu
centra, aby osvětlení Relaxačního centra bylo ukončeno ve 22.15 pro navrhovaný okruh 1
a navrhovaný okruh 3, tedy po skončení provozní doby a pro zajištění odchodu posledních
návštěvníků centra; pro zajištění primární bezpečnosti a kontroly areálu bude okruh 2
v provozu po celou noční dobu, avšak ve 100% příkonu pouze do 22,15 hod., a dále do
06.00 hod. pouze na úrovni 50% příkonu.
V souladu s hodnocenou dokumentaci je v návrhu stanoviska formulována podmínka, že
areál bude v provozu pouze v denní době, to je od 06.00 hod. do 22.00 hod.
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Dále je posudkem doporučeno, aby provozní řád centra vyžadoval vyloučení jakékoliv
venkovní reprodukované hudby a dalších akustických prostředků, jako jsou píšťalky, sirény,
akustické povzbuzovací předměty apod.
Pro ochranu majetku a zvýšení bezpečnosti je posudkem doporučeno, aby Relaxační areál
byl napojen na kamerový systém městské policie.
D.I.2 Vlivy na ovzduší

Dokumentace konstatuje, že záměr není spojen s žádným bodovým ani plošným zdrojem
znečištění; denní příjezd aut bude souviset pouze se zásobováním a údržbou areálu. Na
základě výše uvedených skutečností dokumentace uzavírá, že provozem posuzovaného
záměru nedojde k měřitelné změně imisní situace v území.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. Omezování sekundární prašnosti v etapě
výstavby je zapracováno v zásadách organizace výstavby.
D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky
Vlivy na hlukovou situaci

Pro vyhodnocení hlukové situace v území včetně změny po realizaci záměru byla
vypracována hluková studie.
Z vypočtených hodnot očekávaných ekvivalentních hladin hluku v nejbližším chráněném
venkovním prostoru staveb před objekty k bydlení čp.354 v ulici Ležáků, čp.357 v ulici
Lidické a čp.526 v ulici Na Labišti vyplývá, že nejbližší chráněný venkovní prostor staveb
nebude po realizaci relaxačního centra zatížen nadlimitním hlukem z provozu stacionárních
zdrojů hluku relaxačního centra.
Ke stejnému závěru dochází dokumentace také z hlediska liniových zdrojů hluku.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Lze souhlasit se závěry dokumentace, že provoz záměru nemůže nadlimitně zatížit hlukem
nejbližší obytnou zástavbu. Oznamovatel záměru neuvažuje s žádným zdrojem hluku, který
by byl provozován v noční době. Projekt nepočítá s žádnou klimatizační jednotkou,
vzduchotechnika bude v provozu pouze v denní době.
S odkazem na vyjádření řady občanů k dokumentaci, je ve stanovisku formulováno
doporučení, aby ve zkušebním provozu stavby bylo provedeno kontrolní měření hluku
v chráněném venkovním prostoru staveb ve stanovených referenčních bodech č.p.354
ulice Ležáků, č.p.356 ulice Lidická a č.p.526 ulice Na Labišti, a to v denní době.
D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody

Dle dokumentace uvažovaný záměr nebude mít vliv na charakter odvodnění oblasti ani
změny hydrologických charakteristik z hlediska ovlivnění podzemních vod, průtoky a
vydatnost vodních zdrojů. Realizace posuzovaného záměru nebude znamenat ovlivnění
jakosti vod.
Veškeré srážkové vody budou zasakovány v místě záměru. Odpadní splaškové vody
budou napojeny na veřejnou kanalizaci zaústěnou na ČOV Pardubice. Navržený způsob
odvodnění povede z hlediska velikosti a významnosti k malému vlivu.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. V souladu s dokumentací je v návrhu
stanoviska doporučeno, aby v rámci zásad organizace výstavby byl pro stavbu vypracován
plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám podle zákona
o vodách; s jeho obsahem budou seznámeni všichni pracovníci výstavby; v případě
havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu.
D.I.5 Vlivy na půdu
Vlivy na ZPF a PUPFL

Posuzovaný záměr není realizován na pozemcích v kategorii ZPF nebo PUPFL. Dle
dokumentace lze vliv hodnotit z hlediska velikosti jako malý a z hlediska významnosti jako
málo významný.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. Přesto, že záměr není realizován na
pozemcích v kategorii ZPF, je ve stanovisku v souladu s dokumentací formulováno
doporučení, aby v zásadách organizace výstavby byla u stavby zajištěna skrývka orniční
vrstvy a podorničí a dále, aby bylo zajištěno její uložení na mezideponii a následně byla
využita v rámci sadových úprav.
D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Z dokumentace vyplývá, že realizace záměru vzhledem ke svému rozsahu nepředstavuje
zásah do geologického prostředí. Stavba nebude mít významný vliv na horninové
prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Vzhledem k charakteru záměru ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
D.I.7 Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Dokumentace uvádí, že byly shromážděny materiály o všech důležitých skupinách
živočichů a rostlin, které budou dotčeny hodnoceným záměrem. Během botanického
průzkumu nebyl v zájmovém biotopu zjištěn výskyt chráněného druhu podle vyhlášky č.
395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a
podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR. Ze živočichů byly zjištěny tyto
chráněné druhy slepýš křehký (Anguis fragilis), ropucha zelená (Bufo viridis), čmelák zemní
(Bombus terrestris), střevlík Scheidlerův (Carabus scheidleri helleri), zlatohlávek tmavý
(Oxythyrea funesta) a slavík obecný (Luscinia megarhynchos).
Posuzovaný záměr zasahuje do biotopu chráněných druhů živočichů. Žádný z prvků
záměru však není takového rozsahu, aby došlo k negativnímu vlivu na zjištěné populace
druhů, pokud budou dodrženy podmínky formulované dokumentací.
Místním šetřením v úseku napojení relaxačního centra s Lonkovou ulicí byla provedena
inventarizace dřevin pro účel ocenění podle Metodiky AOPK ČR. Ke dni ocenění tato zeleň
představuje 2 exempláře Javor mléč, 1 exemplář Javor klen, 1 exemplář Javor babyka, 5
exemplářů Topol kanadský, 2 exempláře Slivoň obecná, 4 exempláře Dub letní, 3
exempláře Vrba jíva, 7 exemplářů Vrba bílá a 1 exemplář Vrba křehká. Dokumentace
uzavírá, že z hlediska vlivů na stromy rostoucí mimo les není námitek k navrženému
rozsahu kácení za předpokladu respektování podmínky stanovené dokumentací.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska celkového vyhodnocení vlivů na floru, faunu a ekosystémy ze strany
zpracovatele posudku bez podstatnějších připomínek. Za kácené stromy je dokumentací
navržena náhradní výsadba. Otázka osvětlení Relaxačního centra již byla komentována ve
vztahu k vlivům na obyvatelstvo, avšak smysl doporučení zpracovatele posudku se
primárně týká snížení vlivu světelného znečištění na regionální biocentrum. V souvislosti
s regionálním biocentrem nevidí zpracovatel posudku důvod (z hlediska zajištění
optimálních podmínek pro existenci RBC) pro opodstatnění realizace SO 13 – ohniště, a to
i z toho důvodu, že by nebylo možné vyloučit, aby tento stavební objekt nebyl využíván i po
22.00 hod.
Z hlediska vlivů na přírodu jsou posudkem formulována v návrhu stanoviska následující
doporučení:
jakékoliv rozšiřování Relaxačního centra Lonkovka, a to především do prostoru regionálního
biocentra, bude vyloučeno
dokumentace pro stavební povolení bude respektovat následující doporučení:
projekt Relaxačního centra nebude uvažovat s SO 13 – ohniště z důvodů minimalizace ovlivnění
RBC 916
projekt Relaxačního centra bude jednoznačně zajišťovat napojení centra v území směrem k Labi
pouze ve vztahu ke stávajícím pěšinám v zájmovém území
pro záměr Relaxačního centra bude vypracován projekt sadových úprav (jako náhradní výsadbu za
pokácené dřeviny), včetně požadavků na údržbu zeleně; preferovat v rámci projektu taktéž keřového
patro přirozené druhové skladby jako náhradní biotop pro slavíka obecného s adekvátní následnou
péčí

v jarním období roku uvažované výstavby provést aktualizaci zoologického průzkumu včetně
vyhodnocení zásahu do biotopu případně zjištěných ohrožených druhů; výsledky průzkumů je
třeba následně předat příslušnému orgánu ochrany přírody
v rámci zásad organizace výstavby budou respektovány následující požadavky:
terénní úpravy spojené se skrývkou vegetačního povrchu a kácení dřevin budou prováděny v závěru
vegetačního období, mimo reprodukční období živočichů, případně v období vegetačního klidu, to je
od 1.11 do 15.3. příslušného roku
bude respektován požadavek důsledného dodržení skutečnosti, aby stavební mechanismy nevjížděly
do prostoru mimo stavbou dotčenou část RBC 916
mimo dotčenou část RBC nebudou umísťovány skládky materiálů ani nebude realizováno žádné jiné
zasahování
z důvodu ochrany zvláště chráněných druhů živočichů v etapě výstavby vytvořit dočasnou bariéru
z hladké a plné fólie; výška zábrany 40 cm, minimální délka bariéry 100 m; spodní okraj fólie musí být
řádně přihrnut zeminou nebo zapuštěn v dostatečné hloubce (min. 10 cm) do předem vytvořené rýhy
v terénu; po skončení stavebních prací se zábrana rozebere; zábranu umístit v místě od stávajícího
zábradlí podél navrženého objektu kavárny a jejím předprostorem směrem k dílčí částí (petanque),
podél kultivované vegetace jihovýchodním směrem dle následující situace:

při výkopových pracích a vlastní instalaci cvičebních strojů, ale i dalšího vybavení (tj. laviček
s gabiony, paluby na sezení, lamp, liniového/bodového osvětlení a odpadkových košů) je nutné, aby
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vyhloubené jámy byly po fixaci vybavení a mobiliáře okamžitě zasypány, neboť otevřené jámy by zde
negativně působily jako zemní pasti pro tyto střevlíky i další druhy epigeonu
během realizace záměru důsledně rekultivovat v rámci závěrečných úprav území všechny plochy
zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a šíření invazních druhů
plevelů a nepůvodních druhů rostlin; pro zpětně zatravňované plochy záměru preferovat přírodě
blízké travní směsi
po ukončení stavebních prací důsledně rekultivovat všechny plochy zasažené stavebními pracemi
z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních plevelů

provozní řád Relaxačního centra Lonkovka, Pardubice bude respektovat požadavek, aby na
základě konzultace s příslušným orgánem ochrany přírody byla stanovena pravidla pro způsob
kosení travnatých ploch v rámci Relaxačního areálu

Dle názoru zpracovatele posudku je při respektování výše uvedených požadavků ve vztahu
k vlivům na faunu, floru a ekosystémy možné považovat záměr za akceptovatelný.
D.I.8 Vlivy na krajinu

Dokumentace uvádí, že investorem navrhovaná varianta záměru neznamená změnu
stávajících estetických parametrů vlastního zájmového území. Posuzovaný záměr
předpokládá maximální zachování a rozvoj stávající atmosféry, vložení relaxačních aktivit s
minimálně invazivními způsoby, dotvoření a podtržení různorodosti prostorů a ploch
lužního lesa v Polabinách. Vliv lze v dané lokalitě označit za malý.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Dle §12 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění zásahy do krajinného rázu, zejména
umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování
významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, a na
harmonické měřítko a vztahy v krajině.
Co se týče vlivu záměru na krajinu, není vzhledem k charakteru navrhovaného záměru
předpokládán negativní zásah do zákonných kritérií krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Dokumentace konstatuje, že předkládaný záměr nebude vyvolávat žádný významný
negativní vliv na hmotný majetek a kulturní památky.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Vzhledem k charakteru záměru ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. Záměr
neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad na kulturní
tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy.
Z hlediska provádění zemních prací bude postupováno ve smyslu zákona č.20/1987 Sb. o
státní památkové péči v platném znění. Otázka ochrany hmotného majetku již byla
komentována v předcházející části posudku.

22

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Relaxační centrum LONKOVKA, Pardubice

D.II.
Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní
prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti
přeshraničních vlivů
Z předložené dokumentace zejména vyplývá, že:
Vlivy posuzovaného záměru na zdraví obyvatelstva lze hodnotit z hlediska velikosti jako
malé a z hlediska významnosti jako nevýznamné.
Z hlediska vlivu na ovzduší a klima je možné zhodnotit posuzovaný záměr vzhledem
k imisním limitům, z hlediska velikosti jako malý. Z hlediska významnosti jako málo
významný při zohlednění stávajícího pozadí.
Posuzovaný záměr představuje z hlediska hlukové zátěže na okolní chráněné venkovní
prostory nevýznamné riziko. Tento záměr lze vyhodnotit z hlediska velikosti jako malý a
z hlediska významnosti jako málo významný.
Z hlediska vlivů na povrchové a podzemní vody záměr dle provedeného vyhodnocení
nepředstavuje významnější negativní vlivy. Vliv lze z hlediska velikosti a významnosti
označit za malý.
Z hlediska vlivů na půdu je vliv hodnocen jako
objemům zemin) a jako málo významný.

malý (vzhledem k předpokládaným

Z hlediska vlivu na flóru, faunu a ekosystémy lze záměr hodnotit za velikostně malý a
málo významný za předpokladu důsledného respektování navržených podmínek.
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí lze záměr označit z hlediska
velikosti vlivů za malý až nulový, z hlediska významnosti vlivů za málo významný až
nevýznamný.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Dle názoru zpracovatelského týmu posudku lze konstatovat, že záměr je v daném území
předkládanou dokumentací posouzen ze všech podstatných hledisek, s akceptovatelnou
vypovídací schopností prezentovaných údajů pro vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů
na jednotlivé složky životního prostředí.

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných
haváriích a nestandardních stavech
Dokumentace uvádí, že v etapě realizace záměru lze za potenciální místo vzniku havárie
označit používání stavebních mechanismů. Veškeré dopady na okolí by se projevily
především v kontaminaci půdy, respektive podzemních vod.
Pro údržbu areálu (trávníky, vegetace) bude používána profesionální zahradní technika.
Vzhledem k charakteru záměru a tomu, že i v současné době byla prováděna údržba
(sečení trávníků apod.) nelze předpokládat nárůst rizika havárií oproti stávajícímu stavu.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
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II.3.Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní
prostředí
Dokumentace uvádí, že záměr je navržen v jedné variantě umístění.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

II.4. Hodnocení významných
přesahující státní hranice

vlivů

záměru

na

životní

Dokumentace uvádí, že navrhovaný záměr nemá vliv přesahující státní hranici.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatelského týmu posudku bez připomínek.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Technické řešení záměru je v dokumentaci popsáno dostatečně, odpovídá nárokům na
ochranu životního prostředí a zdraví obyvatelstva. Při dodržení všech legislativních
požadavků na způsob výstavby a provoz záměru lze technické řešení záměru považovat
za možné. Za podstatné lze považovat, že veškeré zpevněné plochy budou tvořeny
mlatovým povrchem, respektive budou z přírodního kamene.
Nezbytným požadavkem zůstává zahrnutí technických opatření sloužících k ochraně
životního prostředí do projektu stavby. Tato opatření musí vycházet z dokumentace EIA, z
tohoto posudku a dále z dalších poznatků v průběhu přípravy projektu, popř. z nálezů
učiněných v průběhu přípravy území ke stavbě.

IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Pro posouzení vlivu výstavby a provozu posuzovaného záměru byla zpracována
dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 zákona číslo 100/2001Sb. v platném znění. Lze
konstatovat, že použité metody hodnocení a úplnost vstupních informací předkládané
dokumentace (a vyžádaného doplňku) jsou zpracovány s akceptovatelnou vypovídací
schopností a i přes uvedené připomínky jsou postačující pro vyhodnocení procesu
posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona číslo 100/2001 Sb. v platném znění.
V této kapitole jsou sumarizovány veškeré návrhy na opatření pro prevenci, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí, které:
byly již prezentovány v dokumentaci (pokud nevyplývají z příslušných složkových zákonů)
byly požadovány v rámci vyjádření k dokumentaci a byly akceptovány zpracovatelem posudku
byly navrženy zpracovatelem posudku

Pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů výstavby a
provozu hodnoceného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví doporučuje
zpracovatelský tým posudku akceptovat následující opatření:
Podmínky souhlasného stanoviska:
I. Podmínky pro fázi přípravy
1) jakékoliv rozšiřování Relaxačního centra Lonkovka, a to především do prostoru regionálního
biocentra, bude vyloučeno
2) dokumentace pro stavební povolení bude respektovat následující doporučení:
projekt Relaxačního centra nebude uvažovat s SO 13 – ohniště z důvodů minimalizace ovlivnění RBC 916
projekt Relaxačního centra bude jednoznačně zajišťovat napojení centra v území směrem k Labi pouze ve
vztahu ke stávajícím pěšinám v zájmovém území
pro záměr Relaxačního centra bude vypracován projekt sadových úprav (jako náhradní výsadbu za
pokácené dřeviny), včetně požadavků na údržbu zeleně; preferovat v rámci projektu taktéž keřového patro
přirozené druhové skladby jako náhradní biotop pro slavíka obecného s adekvátní následnou péčí

3) ve vztahu k ochraně majetku a zvýšení bezpečnosti bude projektová dokumentace respektovat
požadavek napojení areálu na kamerový systém městské policie
4) v jarním období roku uvažované výstavby provést aktualizaci zoologického průzkumu včetně
vyhodnocení zásahu do biotopu případně zjištěných ohrožených druhů; výsledky průzkumů je
třeba následně předat příslušnému orgánu ochrany přírody
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II. Podmínky pro fázi realizace
5) v rámci zásad organizace výstavby budou respektovány následující požadavky:
terénní úpravy spojené se skrývkou vegetačního povrchu a kácení dřevin budou prováděny v závěru
vegetačního období, mimo reprodukční období živočichů, případně v období vegetačního klidu, to je od
1.11 do 15.3. příslušného roku
bude respektován požadavek důsledného dodržení skutečnosti, aby stavební mechanismy nevjížděly do
prostoru RBC 916; do prostoru RBC nebudou umísťovány skládky materiálů a nebude do něj
zasahováno ani žádnou jinou stavební činností
z důvodu ochrany zvláště chráněných druhů živočichů v etapě výstavby vytvořit dočasnou bariéru
z hladké a plné fólie; výška zábrany 40 cm, minimální délka bariéry 100 m; spodní okraj fólie musí být
řádně přihrnut zeminou nebo zapuštěn v dostatečné hloubce (min. 10 cm) do předem vytvořené rýhy
v terénu; po skončení stavebních prací se zábrana rozebere; zábranu umístit v místě od stávajícího
zábradlí podél navrženého objektu kavárny a jejím předprostorem směrem k dílčí částí (petanque), podél
kultivované vegetace jihovýchodním směrem dle následující situace:

přesto, že záměr není realizován na pozemcích v kategorii ZPF, zajistit v rámci stavby skrývku orniční
vrstvy a podorničí, její uložení na mezideponii a následné využití v rámci sadových úprav
pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých
vodám podle zákona o vodách, s jeho obsahem budou seznámeni všichni pracovníci výstavby; v
případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu
všechny mechanizmy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém technickém stavu,
zejména z hlediska možných úkapů ropných látek, budou minimalizovány zásoby sypkých stavebních
materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti; celý proces výstavby bude organizačně zajištěn
tak, aby v maximální míře omezil možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a
ve dnech pracovního klidu
při výkopových pracích a vlastní instalaci cvičebních strojů, ale i dalšího vybavení (tj. laviček s gabiony,
paluby na sezení, lamp, liniového/bodového osvětlení a odpadkových košů) je nutné, aby vyhloubené
jámy byly po fixaci vybavení a mobiliáře okamžitě zasypány, neboť otevřené jámy by zde negativně
působily jako zemní pasti pro tyto střevlíky i další druhy epigeonu
během realizace záměru důsledně rekultivovat v rámci závěrečných úprav území všechny plochy
zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a šíření invazních druhů plevelů a
nepůvodních druhů rostlin; pro zpětně zatravňované plochy záměru preferovat přírodě blízké travní
směsi
po ukončení stavebních prací důsledně rekultivovat všechny plochy zasažené stavebními pracemi
z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních plevelů
při zemních pracích bude dbána zvýšená pozornost na případný výskyt dosud aktivní munice ze
2.světové války

III. Podmínky pro fázi provozu
6) ve zkušebním provozu stavby bude provedeno kontrolní měření hluku v chráněném venkovním
prostoru staveb ve stanovených referenčních bodech č.p.354 ulice Ležáků, č.p.356 ulice Lidická a
č.p.526 ulice Na Labišti, a to v denní době
7) provozní řád Relaxačního centra Lonkovka, Pardubice bude respektovat následující požadavky:
areál bude v provozu pouze v denní době, t.j. od 06,00 hod. do 22,00 hod
areál bude napojen z důvodů ochrany majetku a zvýšení bezpečnosti na kamerový systém městské
policie
v rámci provozu bude vyloučeno provozování venkovní reprodukované hudby a dalších akustických
prostředků jako jsou píšťalky, sirény, akustické povzbuzovací předměty apod.
osvětlení Relaxačního centra bude ukončeno ve 22.15 pro navrhovaný okruh 1 a navrhovaný okruh 3,
tedy po skončení provozní doby a pro zajištění odchodu posledních návštěvníků centra; pro zajištění
primární bezpečnosti a kontroly areálu bude okruh 2 v provozu po celou noční dobu, avšak ve 100%
příkonu pouze do 22,15 hod., dále do 06.00 hod. pouze na úrovni 50% příkonu
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na základě konzultace s příslušným orgánem ochrany přírody budou stanovena pravidla pro způsob
kosení travnatých ploch v rámci Relaxačního areálu

V této formě jsou navrhovaná opatření uvedena i v přiloženém návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ
Zpracovatel posudku obdržel od příslušného úřadu – Krajského úřadu Pardubického kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství k předložené dokumentaci následující vyjádření
dotčených územních samosprávných celků, správních úřadů a občanů:
1) Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí/Oddělení odpadů a ovzduší
vyjádření ze dne 5.1. 2017 č.j.: OŽP/1172/17/LO
Podstata vyjádření:
Oddělení odpadů a ovzduší:

Bez připomínek.
Oddělení ochrany přírody:

Bez připomínek.
Z hlediska ochrany ZPF

Bez připomínek.
Z hlediska ochrany lesa

Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, je nutný souhlas se stavbou v ochranném pásmu lesa dle § 14 odstavec 2
uvedeného zákona.
Oddělení vodního hospodářství:

Z vodohospodářského hlediska nemáme zásadních připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska zpracovatele posudku bez komentáře. Ve vztahu k vyjádření z hlediska oddělení
ochrany lesa lze konstatovat, že uvedený požadavek vyplývá z příslušného složkového
zákona a tedy není nutné uvedený požadavek formulovat do stanoviska o hodnocení vlivů
záměru na životní prostředí.
2) Krajský úřad Pardubického kraje
OŽPZ - Oddělení integrované prevence
vyjádření ze dne 16.1. 2017 č.j.: KrÚ86091/2016/OŽPZ/Jel
Podstata vyjádření:
Z hlediska ochrany ZPF

Z hlediska zájmů svěřených do působnosti Krajskému úřadu Pardubického kraje, orgánu
ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen OŽPF), není proti předloženému záměru
námitek. Z předložených podkladů je zřejmé, že dojde k záboru zemědělské půdy dle
ustanovení § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších změn (dále jen zákon). Je-li předložený záměr v souladu se schváleným ÚPO,
bude souhlas ve smyslu § 9 zákona vydán na základě žádosti investora samostatně. V
případě, že zábor bude do 1ha, je příslušným orgánem k posouzení odnětí příslušný
obecní úřad obce s rozšířenou působností, nad 1 ha je tímto orgánem Krajský úřad
Pardubického kraje, nad 10 ha Ministerstvo životního prostředí. Součásti žádosti jsou
stanoveny § 9 odst. 6 zákona.
Z hlediska ochrany přírody

Ve vztahu k prvku územní stability (ÚSES) - regionálnímu biocentru č. 916 (dále RBC)
trváme na vyjádření ze dne 14. 7. 2016 (č. j. KrÚ 47978/2016), především na tom, že
nesmí být zasahováno do RBC činnostmi, již uvedenými ve výše zmíněném vyjádření.
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Nepřípustné je především umisťování objektů, jako jsou např. zpevněné plochy, ohniště
apod. přímo na území RBC.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska ochrany ZPF z předložené dokumentace vyplývá, že se záměrem nejsou
spojeny žádné nároky na dočasný, respektive trvalý zábor ZPF. Pozemky, na kterých má
být záměr realizován se nacházejí na pozemcích v kategorii ostatní plochy.
Z hlediska ochrany přírody lze konstatovat následující skutečnosti:
1) Z vyjádření vyplývá, že pokud záměr v daném území bude realizován, je požadováno
přijmout taková opatření, aby dotčení RBC bylo sníženo na minimum jak při výstavbě
záměru, tak i při jeho následném provozování. Ve vyjádření ze dne 14. 7. 2016 (č. j. KrÚ
47978/2016) byly formulovány následující požadavky
Přijmout taková opatření, aby dotčení RBC bylo sníženo na minimum jak při výstavbě záměru, tak i při
jeho následném provozování. Znamená to při výstavbě důsledně dodržet nevjíždění stavebními
mechanizmy do prostoru RBC (a to ani v jeho okrajích), neumisťovat do jeho blízkosti skládky materiálů
ani jinak do jeho území zasahovat
Při následném provozu je nutné, aby území RBC nebylo ovlivňováno nejen světelnou zátěží (o které se
oznámení zmiňuje), ale ani zátěží hlukovou; znamená to vyloučit např. možnost reprodukované hudby či
obdobných aktivit
Nutné je vyloučit i nekontrolovaný pohyb osob mimo areál
V případě možného záměru rozšiřování areálu v budoucnu je nutné jednoznačně (i v této fázi) vyloučit
jeho rozšiřování do území biocentra

Zpracovatel dokumentace EIA ve vztahu k uvedeným připomínkám v dokumentaci EIA
konstatuje:
V dokumentaci je uveden výčet omezujících podmínek pro realizaci záměru, kde je mimo
jiné konstatováno:
v rámci výstavby záměru důsledně dodržet nevjíždění stavebními mechanizmy do prostoru RBC (a to ani
v jeho okrajích), neumisťovat do jeho blízkosti skládky materiálů ani jinak do jeho území zasahovat
v rámci provozu záměru vyloučit provozování venkovní reprodukované hudby
posuzovaný areál bude provozovaný pouze v době denní tj. od 6 do 22 hodin

Součásti dokumentace EIA je i světelná studie, která je v příloze č. H.7. Dle navržených sportovně
oddychových aktivit a provozní době areálu (pouze v době denní) je zřejmé, že rozhodující část
provozu posuzovaného záměru se bude odehrávat za denního světla. Návrh osvětlení areálu byl
v rámci projektové přípravy koncipován tak, aby bylo světelné znečištění minimální. Ze závěrů
světelné studie vyplývá, že umělé osvětlení „Relaxačního centra Lonkovka, Pardubice“ lze
považovat z hlediska ochrany okolního životního prostředí před nežádoucími vlivy rušivého světla
za ohleduplné. Osvětlení je navrženo tak, aby byl vliv jím způsobeného světelného znečištění
minimální. Toho je dosaženo především volbou osvětlovacích soustav s nulovým podílem
světelného toku do horního poloprostoru a nízkým nastavením hladin osvětlenosti. Lze
předpokládat, že navržené osvětlení nebude nepřiměřeně zatěžovat okolí rušivým světlem a že
změna oproti stávajícímu stavu bude malá a málo významná.
Posuzovaný záměr je koncipován jako relaxačně oddychový areál pro obyvatele Polabin, případně
blízkého centra Pardubic. Areál bude dostupný pouze pro pěší případně cyklo návštěvníky. Rozsah
nabízených aktivit (venkovní prvky pro malé děti, oplocené multifunkční sportovní hřiště, minigolf,
venkovní posilovna, venkovní šachy a pétanque) pokrývá potřeby pro využití všemi věkovými
generacemi. Záměr je do území navržen tak, aby navazoval na stávající pěšiny, které jsou v území
vytvořeny a zároveň, aby bylo minimalizováno kácení stromů rostoucích mimo les. V dokumentaci
EIA je uvedena následující omezující podmínka:
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v rámci dalších stupňů projektové dokumentace zajistit napojení záměru v území (směrem k Labi) pouze na
stávající pěšiny

Dle názoru zpracovatele dokumentace bude dodržením výše uvedeného opatření zajištěn pohyb
osob v území odpovídající současnému stavu.
Jak je patrné z popisu v dokumentaci EIA, záměr není rozdělen na etapy. Dle názoru
zpracovatele dokumentace tento požadavek nelze zabezpečit prostřednictvím procesu EIA.
Tyto požadavky jsou řešeny v procesu územního plánování.
Z hlediska vlivů na přírodu jsou posudkem formulována v návrhu stanoviska následující
doporučení:
jakékoliv rozšiřování Relaxačního centra Lonkovka, a to především do prostoru regionálního
biocentra, bude vyloučeno
dokumentace pro stavební povolení bude respektovat následující doporučení:
projekt Relaxačního centra nebude uvažovat s SO 13 – ohniště z důvodů minimalizace ovlivnění
RBC 916
projekt Relaxačního centra bude jednoznačně zajišťovat napojení centra v území směrem k Labi
pouze ve vztahu ke stávajícím pěšinám v zájmovém území
pro záměr Relaxačního centra bude vypracován projekt sadových úprav (jako náhradní výsadbu za
pokácené dřeviny), včetně požadavků na údržbu zeleně; preferovat v rámci projektu taktéž keřového
patro přirozené druhové skladby jako náhradní biotop pro slavíka obecného s adekvátní následnou
péčí

v jarním období roku uvažované výstavby provést aktualizaci zoologického průzkumu včetně
vyhodnocení zásahu do biotopu případně zjištěných ohrožených druhů; výsledky průzkumů je
třeba následně předat příslušnému orgánu ochrany přírody
v rámci zásad organizace výstavby budou respektovány následující požadavky:
terénní úpravy spojené se skrývkou vegetačního povrchu a kácení dřevin budou prováděny v závěru
vegetačního období, mimo reprodukční období živočichů, případně v období vegetačního klidu, to je
od 1.11 do 15.3. příslušného roku
bude respektován požadavek důsledného dodržení skutečnosti, aby stavební mechanismy nevjížděly
do prostoru mimo stavbou dotčenou část RBC 916
mimo dotčenou část RBC nebudou umísťovány skládky materiálů ani nebude realizováno žádné jiné
zasahování
z důvodu ochrany zvláště chráněných druhů živočichů v etapě výstavby vytvořit dočasnou bariéru
z hladké a plné fólie; výška zábrany 40 cm, minimální délka bariéry 100 m; spodní okraj fólie musí být
řádně přihrnut zeminou nebo zapuštěn v dostatečné hloubce (min. 10 cm) do předem vytvořené rýhy
v terénu; po skončení stavebních prací se zábrana rozebere; zábranu umístit v místě od stávajícího
zábradlí podél navrženého objektu kavárny a jejím předprostorem směrem k dílčí částí (petanque),
podél kultivované vegetace jihovýchodním směrem dle následující situace:

při výkopových pracích a vlastní instalaci cvičebních strojů, ale i dalšího vybavení (tj. laviček
s gabiony, paluby na sezení, lamp, liniového/bodového osvětlení a odpadkových košů) je nutné, aby
vyhloubené jámy byly po fixaci vybavení a mobiliáře okamžitě zasypány, neboť otevřené jámy by zde
negativně působily jako zemní pasti pro tyto střevlíky i další druhy epigeonu
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během realizace záměru důsledně rekultivovat v rámci závěrečných úprav území všechny plochy
zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a šíření invazních druhů
plevelů a nepůvodních druhů rostlin; pro zpětně zatravňované plochy záměru preferovat přírodě
blízké travní směsi
po ukončení stavebních prací důsledně rekultivovat všechny plochy zasažené stavebními pracemi
z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních plevelů

provozní řád Relaxačního centra Lonkovka, Pardubice bude respektovat požadavek, aby na
základě konzultace s příslušným orgánem ochrany přírody byla stanovena pravidla pro způsob
kosení travnatých ploch v rámci Relaxačního areálu

Dle názoru zpracovatele posudku je při respektování výše uvedených požadavků ve vztahu
k vlivům na faunu, floru a ekosystémy možné považovat záměr za akceptovatelný.
3) Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Hradec Králové
vyjádření ze dne 3.1. 2017 č.j.: ČIŽP/45/IPP/1609189.002/17/KDR
Podstata vyjádření:
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové (dále jen „ČIŽP“),
obdržela žádost o vyjádření k dokumentaci o hodnocení vlivu na životní prostředí pro výše
uvedený záměr. Předmětem záměru je vybudování a provozování relaxačního centra.
ČIŽP tento záměr posuzovala v rámci zjišťovacího řízení a na základě provedeného
posouzení ve svém vyjádření č.j. ČIŽP/45/IPP/1609189.001/16/KDR ze dne 13.7.2016
uvedla, že k posuzovanému záměru nemá připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
4) Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
vyjádření ze dne 12.1. 2017 č.j.: KHSPA 22291/2016/HOK-Pce
Podstata vyjádření:
Po zhodnocení souladu předložené dokumentace s požadavky v oblasti ochrany veřejného
zdraví KHS s dokumentací souhlasí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. S odkazem na vyjádření občanů
k dokumentaci je na straně bezpečnosti formulováno následující doporučení:
•

ve zkušebním provozu stavby bude provedeno kontrolní měření hluku v chráněném venkovním
prostoru staveb ve stanovených referenčních bodech č.p.354 ulice Ležáků, č.p.356 ulice Lidická a
č.p.526 ulice Na Labišti, a to v denní době

5) Ing. Olga Marková
vyjádření ze dne 10.1. 2017 bez č.j.
zástupce za petici občanů
Podstata vyjádření:
a) Předmětný investiční záměr ve svém celém rozsahu a technickými specifiky
nereflektuje na stávající podmínky rovnováhy nadregionálního biokoridoru (NRBK) s
dopadem snížení jeho funkčnosti
My, níže uvedení a podepsaní občané, uplatňujeme v souladu se zákonem č. 100/2001Sb.
příslušnému úřadu připomínky k dokumentaci „Relaxační centrum Lonkovka, Pardubice".
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Tyto připomínky shrnujeme v níže uvedeném textu. Na základě těchto, níže upřesněných,
připomínek zmocňujeme k podání námitky a k našemu dalšímu zastupování při projednání
námitky zástupce veřejnosti.
Jako zástupce veřejnosti dlouhodobě upozorňuji, že předmětný investiční záměr ve svém
celém rozsahu a technickými specifiky nereflektuje na stávající podmínky rovnováhy
nadregionálního biokoridoru (NRBK) s dopadem snížení jeho funkčnosti.
Předložená dokumentace se zcela nevypořádala s již dříve zaslanými připomínkami
spojenými se zjišťovacím řízením.
Občané, kteří zmocnili ze svého středu svého zástupce (zmocněnce) pouze chtějí touto
cestou reagovat na redukci investičního záměru tak, aby svým dopadem byl eliminován
negativní vliv na Regionální biocentrum Pardubické Labe a na faktor pohody pro stávající
obyvatele okolních domů.
Je nutné upozornit, že investiční záměr „Relaxační centrum Lonkovka, Pardubice" není ve
svém rozsahu začleněn do současně zpracovávané „Architektonické studie zastavěnosti
pravého břehu Labe". Tento požadavek vyplynul a byl následně odsouhlasen na jednání
mezi oznamovatelem (Služby města Pardubic a.s.) za účasti primátora města Pardubic se
zástupci okolních „Společenství vlastníků bytových jednotek" - termín jednání 23.8.2016 a
fakticky předmětná dokumentace měla být dopracována a podána až po shodě
zastavěnosti celého území v lokalitě pravého břehu Labe s minimalizováním vlivů na okolí.
Domníváme se, že příslušným orgánem pro posouzení investičního záměru na funkčnost
NRBK je Ministerstvo životního prostředí a vzhledem k výskytu zvláště chráněných
živočichů (podle příloh II. a III. vyhlášky č.395/1992 Sb. kterou se provádějí některá
ustanovení zákona České národní rady č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v
platném znění) je nutné i stanovisko orgánu ochrany přírody k udělení výjimky ze zákazů u
zvláště chráněných druhů živočichů podle §56 zákona. Vyjma druhů uvedených v
dokumentaci (ropucha zelená, slepýš křehký, čmelák zemní, střevlík Scheidlerův,
zlatohlávek tmavý a slavík obecný), je AOPK z blízkého okolí znám výskyt dalších zvláště
chráněných druhů živočichů (skokan skřehotavý, lesák rumělkový, netopýr večerní, netopýr
rezatý, netopýr hvízdavý, chřástal vodní, kavka obecná a ledňáček říční).
Je s podivem, když před několika lety po obtížném prosazování se podařila realizovat
revitalizace slepého ramene Labe za ul. Lonkova (cca 250m od předmětného investičního
záměru), kde se během pár let vytvořil unikátní ekosystém fauny a flory se zastoupením
široké škály chráněných druhů a nyní se v sousedství připravují stavby charakteru
restaurace, kavárny, betonových slunečních hodin, umělého osvětlení sítě chodníků a
zpevněných ploch. Pokud tato investice přejde v realizaci bez jakýchkoliv omezení, tak
předáváme precedens pro developerské skupiny využít území s jinými cíli než je ochrana
přírody.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dle názoru zpracovatele posudku je investiční záměr „Relaxační centrum Lonkovka,
Pardubice" začleněn do současně zpracovávané „Architektonické studie zastavěnosti
pravého břehu Labe".
Smyslem předkládaného posudku však není hodnotit, jaké jsou souvislosti z hlediska
zapracování či nezapracování hodnoceného záměru do jiných studií, ale jen a pouze
vyhodnocení vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí a na veřejné zdraví.
V tomto smyslu je konstruován i předkládaný posudek a jsou formulovány podmínky do
návrhu stanoviska.
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MŽP je kompetentní k vymezení nadregionálního územního systému ekologické stability
(dle § 79 odst. 3) písm. a) a q) zákona o ochraně přírody a krajiny) (tj. k tvorbě plánu NR
ÚSES a jeho poskytování do Územně analytických podkladů obcím s rozšířenou
působností i krajům jako podklad pro aktualizace Zásad územního rozvoje /ZÚR/ nebo
pořízení nových) a uplatňuje z tohoto hlediska požadavky k návrhu zprávy o uplatňování
ZÚR, a stanoviska k návrhu aktualizace ZÚR nebo návrhu ZÚR.
MŽP nemá kompetenci ze zákona o ochraně přírody a krajiny k uplatnění požadavků z
hlediska nadregionálního územního systému ekologické stability v procesu pořizování ÚPD
obcí. MŽP jako orgán ochrany přírody, kompetentní k vymezování NR ÚSES, však
metodicky vede orgány ochrany přírody a krajiny a v případě, že je v procesu pořizování
ÚPD obcí zjištěn nesoulad vymezení ÚSES či stanovení podmínek jeho využití s
vymezením či podmínkami stanovenými v nadřazené dokumentaci pro využití ploch s
vymezeným ÚSES, resp. pro jeho realizaci, kterým může dojít ke snížení funkčnosti
jednotlivých skladebných částí ÚSES, případně funkčnosti celého systému ÚSES v území,
je pořizovatel povinen toto pochybení napravit, jinak se uplatní ustanovení § 54 odst. 5
stavebního zákona.
Z dalších uvedených připomínek je třeba do dokumentace EIA zapracovat požadavek na
nevjíždění stavebními mechanismy do prostoru RBC vč. jeho omezení při provozování, z
hlediska hluku vyloučit resp. posoudit možnost reprodukované hudby a podobných aktivit,
zabývat se světelnou zátěží (odkaz na další řízení nelze akceptovat, jedná se o formu vlivu
na životní prostředí). Je třeba vymezit areál z hlediska dalšího pohybu osob mimo areál,
vyloučit další rozšiřování areálu – tyto požadavky dokumentace splňuje a posudkem jsou
některá doporučení zpřesněna.
Ve vztahu k dalším druhům, nacházejících se v blízkém okolí lze ze strany zpracovatele
posudku konstatovat následující skutečnosti:
stanovisko orgánu ochrany přírody k udělení výjimky dle §56 zákona č114/1992 Sb.
v platném znění je standardní postup, který musí být proveden bez ohledu na proces
posuzování vlivů na životní prostředí
je věcí orgánu státní správy ve vztahu k ochraně přírody, jaký veřejný zájem bude
upřednostěn z hlediska udělení případných výjimek dle §56 zák. č.114/1992 Sb.
zpracovateli posudku nepřísluší
hodnotit, který veřejný záměr bude v lokalitě
upřednostněn – jedná se opět o riziko oznamovatele, který veřejný zájem v rámci
následných povolovacích procesů bude upřednostněn
vzhledem k probíhajícímu procesu EIA nelze odhadnout termín zahájení stavby; proto
je na straně bezpečnosti formulováno doporučení, aby v jarním období roku uvažované
výstavby byla provedena aktualizace zoologického průzkumu včetně vyhodnocení
zásahu do biotopu případně zjištěných ohrožených druhů a výsledky průzkumů předat
příslušnému orgánu ochrany přírody
b) Biologický průzkum
Předložený biologický průzkum je zpracován nedostatečně. K tomuto konstatování nás
vedou tyto poznatky:
není zohledněno sledování celého vegetačního období
zpracovatel posudku chybně popisuje metodiku pro zkoumání výskytu ptactva, bez
stanovení „kdo/kdy/a jak" došlo ke zjišťování zvuků ptáků, lze uvedené závěry vnímat
jako tendenční bez možnosti se odborně k nim vyjádřit
poznámka: uvedené nelze nahradit konstatováním „ pozorováni byli rovněž ptáci").
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I pro ostatní části posudku chybí obligatorní popis metodiky průzkumu (jako je způsob
sledování, kdo jmenovitě průzkum prováděl, časovosti, vyhodnocení a zpracování
pozorování). Bez těchto podkladů nelze posoudit závěr posudku.
Závěr: Požadavek na provedení biologického průzkumu pro celé vegetační období s
doplněním výše popsaných nedostatků.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Metodika biologických průzkumů neupřesňuje skutečnost, že je nutné provádět průzkum
celé vegetační období. Za nejprokazatelnější výsledky lze považovat jarní období a část
letního aspektu. V období druhé poloviny srpna již nebývá obvyklé přijít s novými poznatky
o lokalitě. Výjimkou mohou být speciální lokality – vysokohorské prostředí, rašeliniště atp.,
což se však posuzovaného záměru netýká.
K metodice sledování ptactva se zpracovatel biologického průzkumu vyjadřuje na str.25
Biologického průzkumu a dále je použitá metodika citována na str. 38. Jde o standardní
metodiku používanou při inventarizačních průzkumech ve zvláště chráněných územích a
při biologických průzkumech.
Z úvodu Biologického průzkumu je patrné, kteří autoři kterou část průzkumu zpracovávali.
Dle znalosti zpracovatele posudku je biologický průzkum prováděn tak, že terénní záznamy
jsou zpracovány do podoby, která je předkládána například v podobě tabulek s dalšími
popisy.
Kromě toho posudek požaduje, aby v jarním období roku uvažované výstavby byla
provedena aktualizace zoologického průzkumu včetně vyhodnocení zásahu do biotopu
případně zjištěných ohrožených druhů; výsledky průzkumů následně předat příslušnému
orgánu ochrany přírody.
c) Zhodnocení hodnoty celého Regionálního biocentra Pardubické Labe ve vztahu k
následkům dlouhodobých účinků zapříčiněné investičním zásahem
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky ve svém stanovisku ze dne 28.7.2016
(uvedené stanovisko bylo zasláno Krajskému úřadu Pardubického kraje - odbor životního
prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a Magistrátu města Pardubice - odbor
životního prostředí a oddělení ochrany přírody), jednoznačně navrhuje stabilizovat
vymezení NRBK a Regionálních biocenter (RBC) ve všech typech územně plánovacích
dokumentů s důrazem, že další stavební aktivity v prostoru NRBK i RBC jsou nežádoucí a
mohly by v budoucnosti způsobit nefunkčnost předmětných prvků ÚSES. Je nutné
podotknout, že pokud je nesoulad ÚP s dokumenty ÚSES (územní systém ekologické
stability), ÚAP (územně analytické podklady), atd., pak tyto materiály jsou nadřazené ÚP.
Zvýše uvedeného vyplývá, že občané, kteří vyjádřili připomínky k předloženému
investičnímu záměru s požadavky na eliminaci negativních vlivů, vycházejí z racionálních
faktů. Předložená dokumentace se s uvedenou skutečností dostatečně nevypořádala,
zejména ve vztahu na vyjádření Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic ze
dne 15.6.2016, které tvoří součást dokumentace.
Závěr: Požadavek na dopracování posouzení dlouhodobých účinků na Regionální
biocentrum Pardubické Labe.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zásady územního rozvoje jsou zpracovány a vydány v měřítku 1:100 000. Prvky ÚSES
jsou zpřesněny v územních plánech, které jsou zpracovány v měřítku 1:5 000.
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Ve vyjádření Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic ze dne 15.6.2016 je
na straně 4 jasně konstatováno, že „uvedený záměr je z přiložené situace i podrobného
popisu v žádosti uvedeném v souladu s platným územním plánem“.
d) Hluková studie
Dokumentace nedostatečně posuzuje vliv hluku ve vztahu k živočichům. Současně
napadáme hlukovou studii v těchto bodech:
Zatížení hlukem dopravou vychází ze sledování, které proběhlo dne 22.9.2016 v rozmezí
11,00 až 12,00 hod. Nesouhlasíme s analytikou, kterou zpracovatel hlukové studie získal
pro bazální úrovně současného zatížení komunikace ul. Lonkova. Pro výpočty nelze
vycházet pouze z jednoho bodového měření (datum 22.9.2016, čas měření 1 hodinu, a to v
době, kdy zatížení dopravou je minimální).
Poznámka: vybraní občané žijící v dané lokalitě byli pověřeni k provedení vlastní kontroly
zatíženosti komunikace ul. Lonkovka. Měření přineslo zcela odlišnou zátěž dopravy (vyšší)
oproti uváděné v hlukové studii.
V dokumentaci napadáme popsanou skutečnost, že realizace a následný provoz
„Relaxačního centra Lonkovka" nepřinese vyšší dopravní zatížení (max. 3 vozidla denně za
účelem zásobování). Předložený závěr zpracovatele dokumentace, že návštěvníci
Relaxačního centra nebudou využívat dopravu osobními automobily, je zavádějící a
účelově použitý zejména během zimního období).
Poznámka: ze strany zástupců veřejnosti byla posouzena lokalita sportoviště ve škole v
Polabinách III - hřiště na plážový volejbal, s cílem potvrdit/vyvrátit předložený názor
zpracovatele, že účastníci sportovních center se dopravují zejména (v dokumentaci je
uvedeno) pouze na kolech či pěšky. Uvedené hodnocení jednoznačně ukázalo na
dominantním zastoupením osobních automobilů za účelem dopravy. Pak v daném případě
dokumentace postrádá oblast popisující podmínky parkování.
Hluková studie neposuzuje trvalý hluk z restaurace (mrazničky, klimatizace,
vzduchotechnika) na okolní faunu, a to zejména ne z titulu výpočty dB, ale vlnových délek.
Závěr: Požadavek na celkové přepracování hlukové studie.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Projekt záměrně nepočítá s parkovacími plochami pro osobní automobily právě proto, aby
se v rámci Relaxačního centra nevytvářely podmínky pro nově generovanou osobní
dopravu.
Šest pohybů nákladních automobilů souvisejících se zásobováním v denní době není
metodicky zdrojem hluku z dopravy.
Vyhodnocení hluku ve vztahu k fauně dokumentace neobsahuje, neboť pro takové
hodnocení nejsou k dispozici žádné limity ani metodika hodnocení; je však patrné, že ani
jiné aktivity podél řeky Labe v rámci nadregionálního biokoridoru významněji neovlivňují
výskyt živočišných druhů, jak je patrné i ze zjištěných druhů v rámci provedeného
biologického průzkumu.
Oznamovatel záměru neuvažuje s žádným zdrojem hluku, který by byl provozován v noční
době. Projekt nepočítá s žádnou klimatizační jednotkou, vzduchotechnika bude v provozu
pouze v denní době. Z projektu nevyplývá, že by ve venkovním prostoru byly umístěny
mrazničky – nelze je proto považovat za zdroj hluku.
K dalším připomínkám ve vztahu k hlukové studii lze uvést následující skutečnosti:
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Dne 22.9.2016 v době od 11h do 12h neproběhlo sledování, jehož cílem by bylo
stanovení hlukové zátěže ze silniční dopravy na ulici Lonkově. Proběhlo informativní
měření stávající hlukové zátěže výpočtových bodů a to s vyloučením dopravy na ulici
Lonkova. Ve hlukové studii je to jasně napsáno. Vzhledem k tomu, že se jedná o
klidnou lokalitu bez výskytu významnějších zdrojů hluku, byly naměřené hodnoty v
podstatě hladinou hluku pozadí. To je ve hlukové studii taky jasně napsáno.
Hluk ze silniční dopravy na ulici Lonkova byl stanoven výpočtem, a to na základě
intenzity dopravy, která byla stanovena postupem podle Technických podmínek TP
189: "Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích". Podkladem byly
výstupy z krátkodobého dopravního průzkumu, který probíhal v ulici Lonkově dne
22.9.2016 v době od 7:00 do 11:00 hodin (přepočet intenzit dopravy z krátkodobého
dopravního průzkumu na roční průměr denních intenzit RPDI pomocí koeficientů
charakterizujících denní, týdenní a roční variace dopravy). Přesnost odhadu RPDI je v
tomto případě ± 14%. Vše ve hlukové studii je opět jasně uvedeno. Tento postup je
běžný, když pro vyhodnocovanou komunikaci nejsou k dispozici výsledky celostátního
sčítání na dálniční a silniční síti ČR - v Lonkově ulici se v roce 2010 nesčítalo.
Intenzita dopravy vyvolaná provozem relaxačního centra byla součástí podkladů pro
hlukovou studii - není důvod o této hodnotě pochybovat. Jestliže není součástí areálu
parkoviště, potom lze dopravu generovanou záměrem vyloučit. Vzhledem k tomu, že
parkoviště u objektu firmy OPAZ (na severní straně Lonkovy ulice) je označeno jako
soukromý pozemek se zákazem vjezdu a slouží pouze pro zákazníky firmy OPAZ
(žádné další parkoviště není v Lonkově ulici k dispozici), nebudou OA klientů
Relaxačního centra do Lonkovy ulici pravděpodobně vůbec vjíždět.

Hluková studie obsahuje mimo jiné vyhodnocení bodových zdrojů hluku č.8, č.9 a č.10,
což jsou hlavice vzduchotechniky na střeše objektu zázemí areálu, část kavárna (ve
vyjádření se píše o restauraci, avšak žádný takový objekt součástí Relaxačního centra
není). Podle podkladů se jedná o zdroje s velmi nízkou hlučností, přesto jsou součástí
výpočtu. Vliv "vlnových délek hluku" na okolní faunu nelze vyhodnotit, jak již bylo
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uvedeno dříve. Pokud ale hladina akustického tlaku každé ze tří střešních hlavic bude
35dB( A) a v provozu budou pouze v denním období, je velmi málo pravděpodobné, že
by okolní fauna vůbec dokázala jejich existenci zaznamenat.
S odkazem na vyjádření řady občanů k dokumentaci je ve stanovisku formulováno
doporučení, aby ve zkušebním provozu stavby bylo provedeno kontrolní měření hluku
v chráněném venkovním prostoru staveb ve stanovených referenčních bodech č.p.354
ulice Ležáků, č.p.356 ulice Lidická a č.p.526 ulice Na Labišti, a to v denní době.
e) Světelná studie
Světelná studie je v rozporu s dokumentací, která vylučuje v textové části osvětlení v noci.
Uvedené omezení je však zcela vágní, a to ve vztahu ke kalkulovanému osvitu vycházející
ze světelné studie.
Světelná studie zcela postrádá redukční opatření, ve smyslu zabezpečení necílového
prostoru před světelným znečištěním (zejména mimo ostatní plochy v NRBK), které nejsou
součásti záměru, ale i prostor mimo zpevněné plochy areálu.
Poznámka: uvedená připomínka je totožná se stanoviskem Agentury ochrany přírody a
krajiny České republiky.
Závěr: Požadavek na přepracování dokumentace v kapitole „vlivu světla na okolí" včetně
doplnění technických opatření.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Není patrné, z čeho vyjadřovatel vyvodil, že světelná studie je v rozporu s dokumentací.
Z dokumentace vyplývá, že „umělé osvětlení Relaxačního centra Lonkovka, Pardubice lze
považovat z hlediska ochrany okolního životního prostředí před nežádoucími vlivy rušivého
světla za ohleduplné“. Osvětlení je navrženo tak, aby byl vliv jím způsobeného světelné
znečištění minimální. Toho je dosaženo především volbou osvětlovacích soustav
s nulovým podílem světelného toku do horního poloprostoru a nízkým nastavením hladin
osvětlenosti. Lze předpokládat, že navržené osvětlení nebude nepřiměřeně zatěžovat okolí
rušivým světlem a že změna oproti stávajícímu stavu bude malá a málo významná.“
Kromě toho je posudkem požadováno, aby osvětlení Relaxačního centra bylo ukončeno ve
22.15 pro navrhovaný okruh 1 a navrhovaný okruh 3, tedy po skončení provozní doby a pro
zajištění odchodu posledních návštěvníků centra; pro zajištění primární bezpečnosti a
kontroly areálu bude okruh 2 v provozu po celou noční dobu, avšak ve 100% příkonu
pouze do 22,15 hod., a dále až do 06.00 hod. pouze na úrovni 50% příkonu.
f) Hodnocení vlivu na veřejné zdraví
Záměr se nedostatečně vypořádává s analýzou „faktoru pohody". V lokalitě Lonkovy ulice
nežijí pouze aktivní lidé, ale zejména senioři. Provoz relaxačního centra jednoznačně má
přes deklarovanou provozní dobu (6,00-22,00 hod/celoroční provoz) jasný a
neoddiskutovatelný obtěžující vliv na část obyvatel. Závěry zpracovatele oblasti
dokumentace „Hodnocení vlivu na veřejné zdraví" je tendenční, s cílem se vyhnout
reálného popisu vlivů k faktoru pohody. Uvedené hodnocení současně vychází z chybných
závěrů výše popsaných studií, u kterých napadáme analytiku výpočtů.
Závěr: Požadujeme dopracování hodnocení vlivu na veřejné zdraví - zejména „faktor
pohody".
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Stanovisko zpracovatele posudku:
V hodnocení závažnosti nepříznivých vlivů na veřejné zdraví je standardně využívána
metoda hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment).
Tato metoda se používá především při přípravě podkladů ke stanovení přípustných limitů
škodlivých látek v prostředí. Je též jediným způsobem, jak z hlediska ochrany zdraví
hodnotit expozici lidí látkám, pro které nejsou stanoveny závazné limity. Jak již bylo
uvedeno, stanovené přípustné limity některých faktorů představují nezbytný kompromis
mezi snahou o ochranu zdraví a dosažitelnou realitou a nemusí zaručovat úplnou ochranu,
zejména skupin populace se zvýšenou citlivostí. Metoda hodnocení zdravotních rizik pak
umožňuje v konkrétních situacích získání hlubší informace o jejich možném vlivu na zdraví
a pohodu obyvatel, nežli je možné pouhým srovnáním expozice s limitními hodnotami.
Metodické postupy hodnocení zdravotních rizik byly vypracované Agenturou pro ochranu
životního prostředí USA (US EPA) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Z nich
vycházejí i metodické podklady pro hodnocení zdravotních rizik v České republice,
konkrétně Manuál prevence v lékařské praxi díl VIII. Základy hodnocení zdravotních rizik,
vydaný v roce 2000 SZÚ Praha, Metodický pokyn MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného
území - Příloha č.4 Principy hodnocení zdravotních rizik (Věstník MŽP březen 2011) a
metodické materiály hygienické služby k hodnocení zdravotních rizik.
Z hlediska možnosti ovlivnění kvality bydlení a životního prostředí souvisejícího s faktorem
pohody byly kvantitativně vyhodnoceny možné vlivy na stávající hlukovou situaci
v zájmovém území, a to jak pro hluk ze stacionárních zdrojů, tak i pro hluk z vyvolané
dopravy. Podle zpracovatele budou vlivy posuzovaného záměru relaxačního centra
Lonkovka na zdraví obyvatel minimální. Zprovozněním areálu se nepředpokládá reálně
vnímatelná změna z hlediska hlukového zatížení oproti stávajícímu stavu.
Dále byla posouzena stávající úroveň znečištění v zájmové lokalitě na základě dat o
dlouhodobých průměrných imisních koncentracích v širším území (z map úrovní znečištění
zveřejněných Českým hydrometeorologickým ústavem). S ohledem na charakter záměru a
způsob jeho provozu nedojde dle zpracovatele k měřitelné změně imisní situace v území,
tj. ani k hodnotitelné změně stávající úrovně inhalační expozice, a to z důvodu, že provoz
relaxačního centra Lonkovka není spojen se zdroji znečišťování ovzduší, vytápění kavárny
bude zajištěno elektrokotlem. Areál bude využíván návštěvníky na kolech a pěšími
příchozími; provoz areálu vyvolá pouze minimální dopravní nároky.
Pro ostatní faktory, které mohou ovlivňovat pocity pohody, nejsou pro tento typ záměru
stanoveny metodické postupy hodnocení. Ostatní faktory nelze hodnotit kvantitativně i
s ohledem na subjektivní hodnocení a vnímání kvality bydlení a životního prostředí, osobní
pohody. Zpracovatel v samostatné kapitole uvedl výčet potenciálních možných vlivů a
faktorů působících pozitivně a negativně na pohodu bydlení pro celou zastoupenou
populaci. Realizací a provozem hodnoceného záměru dojde k malým a málo významným
změnám ve vyhodnocovaných složkách životního prostředí majících vliv na zdraví obyvatel
a kvalitu bydlení posuzovaného území.
Záměr bude umožňovat jak oddych (lavičky, kavárna s venkovním posezením, dětské
hřiště, apod.), tak nesoutěžní sportovní aktivity (venkovní posilovna, minigolf, pétanque,
multifunkční hřiště) tzn., že je navržen pro všechny věkové kategorie - tedy mimo dětí,
mladých lidí také pro seniory.
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g) Dokumentace - kapitola „provoz"
Předmětná kapitola postrádá relevantní hodnoty specifikující množství a katalogová čísla
vzniklých odpadů včetně způsobu jejich dalšího nakládání. Pro ilustraci chybí odpady
vzniklé údržbou ploch (jak zpevněných či travnatých), nejsou popsány podmínky separace
a opatření pro eliminaci vzniku odpadů.
Závěr: Požadujeme dopracování uvedené kapitoly a to zejména k deklarované provozní
době centra.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Není patrné, jak by moha deklarovaná provozní doba centra ovlivnit množství vznikajících
odpadů. Pro záměr, bez ohledu na proces EIA, bude platit legislativa v oblasti nakládání
s odpady, a to jak v etapě výstavby, tak i v etapě provozu. Není tedy patrné, jakým
způsobem by mohla ve fázi procesu EIA absence některých odpadů ovlivnit vyhodnocení
velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a na veřejné zdraví,
bude-li postupováno v souladu s legislativou v oblasti nakládání s odpady.
h) Chybí posouzení Významného krajinného prvku podle § 4 odst. 2 zákona
114/92Sb.
Cílem uvedeného posouzení je ochrana přírody a krajiny před poškozováním a ničením s
cílem, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich
stabilizační funkce. Při zásazích, které by mohly vést k jejich poškození, zničení nebo k
ohrožení či oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce, je nutné závazné stanovisko
orgánu ochrany přírody, které v dokumentaci chybí.
Poznámka: uvedená připomínka je totožná se stanoviskem Agentury ochrany přírody a
krajiny České republiky.
Závěr: Zpracovat stanovisko orgánu ochrany přírody.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zásah do významného krajinného prvku – údolní nivy – nebude mít jiné dopady než ty,
které byly v dokumentaci popsány. Je zřejmé, že jedním z dalších navazujících rozhodnutí
musí být i závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného
prvku – údolní nivy; bez jeho získání však nelze záměr realizovat. Zda-li takové závazné
stanovisko investor záměru získá, nepřísluší hodnotit zpracovateli posudku.
i) Dokumentace - chybějící kapitola údržba zeleně
Dokumentace postrádá podmínky pro nastavení kosení všech travních porostů s ohledem
na environmentálně významné druhy organismů, vázané na druhově bohaté luční porosty.
Je nutné, aby kosení travních ploch se provádělo maximálně 2x ročně a jednou za několik
let 3x ročně s cílem podpory dvouděložných druhů lučních porostů.
Poznámka: uvedená připomínka je totožná se stanoviskem Agentury ochrany přírody a
krajiny České republiky.
Závěr: Zpracovat chybějící podmínky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedený požadavek je zapracován do podmínek stanoviska EIA.
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j) Dokumentace - chybějící kapitola „Plán a organizace provozu"
Dokumentace postrádá podmínky (technická omezení), aby uživatelé sportoviště se
nekontrolované pohybovali mimo areál. Tato podmínka je důležitá zejména ve vztahu k
nárůstu koncentrace návštěvníků ve vztahu k původní fauně a floře Regionálního
biocentra.
Poznámka: uvedená připomínka je totožná se stanoviskem Krajského úřadu - oddělení
integrované prevence.
Dokumentace postrádá, s cílem eliminovat rušení žijících živočichů (nad rámec zákazu
používání reprodukované hudby), eliminaci používání dalších akustických prostředků jako
jsou píšťalky, sirény, akustické povzbuzovací předměty atd.)
Závěr: Zpracovat chybějící podmínky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené požadavky jsou zapracovány do podmínek stanoviska EIA.
k) Posouzení záměru opomíjí vyhodnocení provozních vlivů „Relaxačního centra
Lonkovka", kdy centrum musí mít zajištěny podmínky ochrany a údržby
nezpevněných ploch v areálu
Závěr: Zpracovatel záměru neposoudil vliv používání „biocidů" a „závlahy" ve vztahu k
Regionálnímu biocentru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Jak je patrné z posuzované dokumentace, záměr nepředpokládá, že by v rámci
hodnoceného záměru byly používány biocidy. Pokud by snad byly používány závlahy (jako
že v projektu uvažovány nejsou), není patrné, jak by mohly negativně ovlivnit regionální
biocentrum.
l) Kapitola pyrotechnický průzkum
Z dochovaných svědectví obyvatel, kteří byli svědky náletů na Pardubice, předkládáme
doporučení, aby při zemních pracích byla dbána zvýšená pozornost na výskyt dosud
aktivní munice z 2.světové války.
Závěr: Pouze doporučující opatření.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedený požadavek je zapracován do podmínek stanoviska.
6) Zelená pro Pardubicko z.s.
vyjádření ze dne 10.1. 2017 bez č.j.
Podstata vyjádření:
Náš spolek uplatňuje tyto připomínky:
a) Předložený biologický průzkum je zpracován nedostatečně - není zohledněno sledování
celého vegetačního období.
b) Chybí zhodnocení hodnoty celého Regionálního biocentra Pardubické Labe ve vztahu k
následkům dlouhodobých účinků zapříčiněné investičním zásahem.
c) Hluková studie nedostatečně posuzuje vliv hluku ve vztahu ke zde žijícím živočichům.
Dle našeho názoru nelze vycházet pouze z jednoho bodové měření hluku. Hluková
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studie na víc nezahrnuje trvalý hluk z restaurace (mrazničky, klimatizace,
vzduchotechnika).
d) Světelná studie je v rozporu s dokumentací, která vylučuje v textové části osvětlení v
noci. Uvedené omezení je však zcela vágní, a to ve vztahu ke kalkulovanému osvitu
vycházející ze světelné studie.
e) Hodnocení vlivu na veřejné zdraví:
Záměr se nedostatečně vypořádává s analýzou „faktoru pohody". V lokalitě Lonkovy
ulice nežijí pouze aktivní lidé, ale zejména senioři. Provoz relaxačního centra
jednoznačně má přes deklarovanou provozní dobu (6,00 - 22,00 hod / celoroční provoz)
jasný a neoddiskutovatelný obtěžující vliv na část obyvatel. Závěry zpracovatele oblasti
dokumentace „Hodnocení vlivu na veřejné zdraví" je tendenční, s cílem se vyhnout
reálného popisu vlivů k faktoru pohody.
Uvedené hodnocení současně vychází z chybných závěrů výše popsaných studií, u
kterých napadáme analytiku výpočtů.
f) Dokumentace - kapitola „provoz"
Předmětná kapitola postrádá relevantní hodnoty specifikující množství a katalogová
čísla vzniklých odpadů včetně způsobu jejich dalšího nakládání. Pro ilustraci chybí
odpady vzniklé údržbou ploch (jak zpevněných či travnatých), nejsou popsány
podmínky separace a opatření pro eliminaci vzniku odpadů.
g) Chybí posouzení Významného krajinného prvku podle § 4 odst. 2 zákona 114/92Sb.
h) Dokumentace - chybí kapitola údržba zeleně - chybí kapitola „Plán a organizace
provozu"
Závěrem požadujeme, aby zpracovatel
doplnil přeloženou dokumentaci o chybějící kapitoly uvedené v textu těchto připomínek
zajistil provedení biologického průzkumu za celé vegetační období
doplnil dokumentaci o dopracování posouzení dlouhodobých účinků na Regionální
biocentrum Pardubické Labe
přepracoval hlukovou studii
přepracoval dokumentaci v kapitole „vlivu světla na okolí" včetně doplnění technických
opatření
dopracoval hodnocení vlivu na veřejné zdraví - zejména „faktor pohody" a to zejména k
deklarované provozní době centra
předložil stanovisko orgánu ochrany přírody k VKP
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ad a): Metodika biologických průzkumů neupřesňuje skutečnost, že je nutné provádět
průzkum za celé vegetační období. Za nejprokazatelnější výsledky lze považovat jarní
období a část letního aspektu. V období druhé poloviny srpna již nebývá obvyklé přijít
s novými poznatky o lokalitě. Výjimkou mohou být speciální lokality – vysokohorské
prostředí, rašeliniště atp., což se však posuzovaného záměru netýká.
Ad b): Potenciální zásahy do nadregionálního biokoridoru nebudou mít jiné dopady než ty,
které byly v dokumentaci popsány. MŽP jako orgán ochrany přírody, kompetentní k
vymezování NR ÚSES, metodicky vede orgány ochrany přírody a krajiny. V případě, že je
v procesu pořizování ÚPD obcí zjištěn nesoulad vymezení ÚSES či stanovení podmínek
jeho využití s vymezením či podmínkami stanovenými v nadřazené dokumentaci pro využití
ploch s vymezeným ÚSES, resp. pro jeho realizaci, kterým může dojít ke snížení
funkčnosti jednotlivých skladebných částí ÚSES, případně funkčnosti celého systému
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ÚSES v území, je pořizovatel povinen toto pochybení napravit, jinak se uplatní ustanovení
§ 54 odst. 5 stavebního zákona.
Ad c): Vyhodnocení hluku ve vztahu k fauně dokumentace neobsahuje, neboť pro takové
hodnocení nejsou k dispozici žádné limity ani metodika hodnocení; je však patrné, že ani
jiné aktivity podél řeky Labe v rámci nadregionálního biokoridoru významněji neovlivňují
výskyt živočišných druhů, jak je patrné i ze zjištěných druhů v rámci provedeného
biologického průzkumu. Další připomínky týkající se problematiky hluku jsou shodné
s připomínkami uvedenými pod bodem 5), písm.d) na jejichž vypořádání lze na tomto místě
odkázat. Kromě toho posudek v rámci provozního řádu navrhuje omezení minimalizující
působení hluku.
Ad d): Uvedená připomínka je obdobná připomínce pod bodem 5) písm.e) na jejíž
vypořádání lze na tomto místě odkázat.
Ad e): Pro faktory, které mohou ovlivňovat pocity pohody, nejsou pro tento typ záměru
stanoveny metodické postupy hodnocení. Ostatní faktory nelze hodnotit kvantitativně i
s ohledem na subjektivní hodnocení a vnímání kvality bydlení a životního prostředí, osobní
pohody. Zpracovatel v samostatné kapitole uvedl výčet potenciálních možných vlivů a
faktorů působících pozitivně a negativně na pohodu bydlení pro celou zastoupenou
populaci. Realizací a provozem hodnoceného záměru dojde k malým a málo významným
změnám ve vyhodnocovaných složkách životního prostředí majících vliv na zdraví obyvatel
a kvalitu bydlení posuzovaného území.
Záměr bude umožňovat jak oddych (lavičky, kavárna s venkovním posezením, dětské
hřiště, apod.), tak nesoutěžní sportovní aktivity (venkovní posilovna, minigolf, pétanque,
multifunkční hřiště) tzn., že je navržen pro všechny věkové kategorie - tedy mimo dětí,
mladých lidí také pro seniory.
Ad f): Nakládání s odpady se musí řídit bez ohledu na proces EIA legislativou v oblasti
nakládání s odpady. Není patrné, jakým způsobem by produkce odpadů, které budou
vznikat v případě realizace záměru, mohla ovlivnit vyhodnocení velikosti a významnosti
vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví.
Ad g): Uvedená připomínka je obdobná připomínce pod bodem 5) písm.h) na jejíž
vypořádání lze na tomto místě odkázat.
Ad h): Uvedený požadavek je zapracován do návrhu stanoviska EIA.
Na základě výše uvedených reakcí byly některé požadavky zapracovány do návrhu
stanoviska EIA, avšak zpracovatel posudku nedospěl k závěru, že by bylo nezbytné
v dokumentaci uváděné požadavky na přepracování požadovat.
7) Naše Pardubice, spolek
vyjádření ze dne 15.1. 2017 bez č.j.
Podstata vyjádření:
a) Předložená dokumentace se zcela nevypořádala s již dříve zaslanými připomínkami
spojenými se zjišťovacím řízením.
Investiční záměr „Relaxační centrum Lonkovka, Pardubice" není ve svém rozsahu
začleněn do současně zpracovávané „Architektonické studie zastavěnosti pravého břehu
Labe". Tento požadavek vyplynul a byl následně odsouhlasen na jednání mezi
oznamovatelem (Služby města Pardubic a.s.) za účasti primátora města Pardubic se
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zástupci okolních „Společenství vlastníků bytových jednotek" - termín jednání 23.8.2016 a
fakticky předmětná dokumentace měla být dopracována a podána až po shodě
zastavěnosti celého území v lokalitě pravého břehu Labe s minimalizováním vlivů na okolí.
Domníváme se, že příslušným orgánem pro posouzení investičního záměru na funkčnost
NRBK je Ministerstvo životního prostředí a vzhledem k výskytu zvláště chráněných
živočichů (podle příloh II. a III. vyhlášky č.395/1992 Sb. kterou se provádějí některá
ustanovení zákona České národní rady č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v
platném znění) je nutné i stanovisko orgánu ochrany přírody k udělení výjimky ze zákazů u
zvláště chráněných druhů živočichů podle §56 zákona. Vyjma druhů uvedených v
dokumentaci (ropucha zelená, slepýš křehký, čmelák zemní, střevlík Scheidlerův,
zlatohlávek tmavý a slavík obecný), je AOPK z blízkého okolí znám výskyt dalších zvláště
chráněných druhů živočichů (skokan skřehotavý, lesák rumělkový, netopýr večerní, netopýr
rezatý, netopýr hvízdavý, chřástal vodní, kavka obecná a ledňáček říční).
Je s podivem, když před několika lety po obtížném prosazování se podařila realizovat
revitalizace slepého ramene Labe za ul. Lonkova (cca 250m od předmětného investičního
záměru), kde se během pár let vytvořil unikátní ekosystém fauny a flory se zastoupením
široké škály chráněných druhů a nyní se v sousedství připravují stavby charakteru
restaurace, kavárny, betonových slunečních hodin, umělého osvětlení sítě chodníků a
zpevněných ploch. Pokud tato investice přejde v realizaci bez jakýchkoliv omezení, tak
předáváme precedens pro developerské skupiny využít území s jinými cíli než je ochrana
přírody.
b) Biologický průzkum
Předložený biologický průzkum je zpracován nedostatečně. K tomuto konstatování nás
vedou tyto poznatky:
1) není zohledněno sledování celého vegetačního období
2) zpracovatel posudku chybně popisuje metodiku pro zkoumání výskytu ptactva, bez
stanovení „kdo/kdy/a jak" došlo ke zjišťování zvuků ptáků, lze uvedené závěry vnímat
jako tendenční bez možnosti se odborně k nim vyjádřit
poznámka: uvedené nelze nahradit konstatováním „ pozorováni byli rovněž ptáci").
3) I pro ostatní části posudku chybí obligatorní popis metodiky průzkumu (jako je způsob
sledování, kdo jmenovitě průzkum prováděl, časovosti, vyhodnocení a zpracování
pozorování). Bez těchto podkladů nelze posoudit závěr posudku.
Závěr: Požadavek na provedení biologického průzkumu pro celé vegetační období s
doplněním výše popsaných nedostatků.
c) Zhodnocení hodnoty celého Regionálního biocentra Pardubické Labe ve vztahu k
následkům dlouhodobých účinků zapříčiněné investičním zásahem:
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky ve svém stanovisku ze dne 28.7.2016
(uvedené stanovisko bylo zasláno Krajskému úřadu Pardubického kraje - odbor životního
prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a Magistrátu města Pardubice - odbor
životního prostředí a oddělení ochrany přírody), jednoznačně navrhuje stabilizovat
vymezení NRBK a Regionálních biocenter (RBC) ve všech typech územně plánovacích
dokumentů s důrazem, že další stavební aktivity v prostoru NRBK i RBC jsou nežádoucí a
mohly by v budoucnosti způsobit nefunkčnost předmětných prvků ÚSES. Je nutné
podotknout, že pokud je nesoulad ÚP s dokumenty ÚSES (územní systém ekologické
stability), ÚAP (územně analytické podklady), atd., pak tyto materiály jsou nadřazené ÚP.
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Z výše uvedeného vyplývá, že předložená dokumentace se s uvedenou skutečností
dostatečně nevypořádala, zejména ve vztahu na vyjádření Odboru hlavního architekta
Magistrátu města Pardubic ze dne 15.6.2016, které tvoří součást dokumentace .
Závěr: Požadavek na dopracování posouzení dlouhodobých účinků na Regionální
biocentrum Pardubické Labe.
d) Hluková studie:
Dokumentace nedostatečně posuzuje vliv hluku ve vztahu k živočichům. Současně
napadáme hlukovou studii v těchto bodech:
1) Zatížení hlukem dopravou vychází ze sledování, které proběhlo dne 22.9.2016 v
rozmezí 11,00 až 12,00 hod. Nesouhlasíme s analytikou, kterou zpracovatel hlukové
studie získal pro bazální úrovně současného zatížení komunikace ul. Lonkova. Pro
výpočty nelze vycházet pouze z jednoho bodového měření (datum 22.9.2016, čas
měření 1 hodinu, a to v době, kdy zatížení dopravou je minimální) Poznámka: vybraní
občané žijící v dané lokalitě byli pověřeni k provedení vlastní kontroly zatíženosti
komunikace ul. Lonkovka. Měření přineslo zcela odlišnou zátěž dopravy (vyšší) oproti
uváděné v hlukové studii.
2) V dokumentaci napadáme popsanou skutečnost, že realizace a následný provoz
„Relaxačního centra Lonkovka" nepřinese vyšší dopravní zatížení (max. 3 vozidla
denně za účelem zásobování). Předložený závěr zpracovatele dokumentace, že
návštěvníci Relaxačního centra nebudou využívat dopravu osobními automobily, je
zavádějící a účelově použitý zejména během zimního období). Poznámka: ze strany
zástupců veřejnosti byla posouzena lokalita sportoviště ve škole v Polabinách III - hřiště
na plážový volejbal, s cílem potvrdit/vyvrátit předložený názor zpracovatele, že účastníci
sportovních center se dopravují zejména (v dokumentaci je uvedeno) pouze na kolech
či pěšky. Uvedené hodnocení jednoznačně ukázalo na dominantní zastoupení osobních
automobilů za účelem dopravy. Pak v daném případě dokumentace postrádá oblast
popisující podmínky parkování.
3) Hluková studie neposuzuje trvalý hluk z restaurace (mrazničky, klimatizace,
vzduchotechnika,...) na okolní faunu, a to zejména ne z titulu výpočty dB, ale vlnových
délek.
Závěr: Požadavek na celkové rozšíření a přepracování hlukové studie.
e) Světelná studie
Světelná studie je v rozporu s dokumentací, která vylučuje v textové části osvětlení v noci.
Uvedené omezení je však zcela vágní, a to ve vztahu ke kalkulovanému osvitu vycházející
ze světelné studie.
Světelná studie zcela postrádá redukční opatření, ve smyslu zabezpečení necílového
prostoru před světelným znečištěním (zejména mimo ostatní plochy v NRBK), které nejsou
součásti záměru, ale i prostor mimo zpevněné plochy areálu.
Poznámka: uvedená připomínka je totožná se stanoviskem Agentury ochrany přírody a
krajiny České republiky.
Závěr: Požadavek na přepracování dokumentace v kapitole „vlivu světla na okolí" včetně
doplnění technických opatření.
f) Hodnocení vlivu na veřejné zdraví
Záměr se nedostatečně vypořádává s analýzou „faktoru pohody". V lokalitě Lonkovy ulice
nežijí pouze aktivní lidé, ale zejména senioři. Provoz relaxačního centra jednoznačně má
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přes deklarovanou provozní dobu (6,00 - 22,00 hod / celoroční provoz) jasný a
neoddiskutovatelný obtěžující vliv na část obyvatel. Závěry zpracovatele oblasti
dokumentace „Hodnocení vlivu na veřejné zdraví" je tendenční, s cílem se vyhnout
reálného popisu vlivů k faktoru pohody.
Uvedené hodnocení současně vychází z chybných závěrů výše popsaných studií, u
kterých napadáme analytiku výpočtů.
Závěr: Požadujeme dopracování hodnocení vlivu na veřejné zdraví - zejména „faktor
pohody".
g) Dokumentace - kapitola „provoz"
Předmětná kapitola postrádá relevantní hodnoty specifikující množství a katalogová čísla
vzniklých odpadů včetně způsobu jejich dalšího nakládání. Pro ilustraci chybí odpady
vzniklé údržbou ploch (jak zpevněných či travnatých), nejsou popsány podmínky separace
a opatření pro eliminaci vzniku odpadů.
Závěr: Požadujeme dopracování uvedené kapitoly a to zejména k deklarované provozní
době Centra.
h) Chybí posouzení Významného krajinného prvku podle § 4 odst. 2 zákona
114/92Sb.
Cílem uvedeného posouzení je ochrana přírody a krajiny před poškozováním a ničením s
cílem, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich
stabilizační funkce. Při zásazích, které by mohly vést k jejich poškození, zničení nebo k
ohrožení či oslabení jejich ekologicko- stabilizační funkce, je nutné závazné stanovisko
orgánu ochrany přírody, které v dokumentaci chybí.
Poznámka: uvedená připomínka je totožná se stanoviskem Agentury ochrany přírody a
krajiny České republiky.
Závěr: Zpracovat stanovisko orgánu ochrany přírody.
i) Dokumentace - chybějící kapitola údržba zeleně
Dokumentace postrádá podmínky pro nastavení kosení všech travních porostů s ohledem
na environmentálně významné druhy organismů, vázané na druhově bohaté luční porosty.
Je nutné, aby kosení travních ploch se provádělo maximálně 2x ročně a jednou za několik
let 3x ročně s cílem podpory dvouděložných druhů lučních porostů.
Poznámka: uvedená připomínka je totožná se stanoviskem Agentury ochrany přírody a
krajiny České republiky.
Závěr: Zpracovat chybějící podmínky.
j) Dokumentace - chybějící kapitola „Plán a organizace provozu"
Dokumentace postrádá podmínky (technická omezení), aby uživatelé sportoviště se
nekontrolovaně pohybovali mimo areál. Tato podmínka je důležitá zejména ve vztahu k
nárůstu koncentrace návštěvníků ve vztahu k původní fauně a floře Regionálního
biocentra. Poznámka: uvedená připomínka je totožná se stanoviskem Krajského úřadu oddělení integrované prevence.
Dokumentace postrádá, s cílem eliminovat rušení žijících živočichů (nad rámec zákazu
používání reprodukované hudby), eliminaci používání dalších akustických prostředků jako
jsou píšťalky, sirény, akustické povzbuzovací předměty atd.).
Závěr: zpracovat chybějící podmínky

45

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Relaxační centrum LONKOVKA, Pardubice

k) Posouzení záměru opomíjí vyhodnocení provozních vlivů „Relaxačního centra
Lonkovka", kdy centrum musí mít zajištěny podmínky ochrany a údržby zpevněných
a nezpevněných ploch v areálu:
Závěr: Zpracovatel záměru neposoudil vliv používání „biocidů" a „závlahy" ve vztahu k
Regionálnímu biocentru.
l) Kapitola pyrotechnický průzkum:
Pardubice byly terčem několik mohutných náletů na sklonku druhé světové války. Tyto
nálety a výbuchy bomb se dotkly velké části našeho města přilehlých polí. Asi 500 metrů
od plánované výstavby Relaxačního centra Lonkovka je ještě i dnes viditelné seskupení asi
pěti kráterů, což dává tušit, že i zde se může nevybuchlá munice nacházet pod terénem.
Navíc i při revitalizaci slepých ramen vzdálených od plánované výstavby asi 200 metrů
východně byl prováděn plošný pyrotechnický průzkum, aby nedošlo k odpálení munice
pohybem a činností těžké techniky. Jelikož na místě plánované výstavby bude také
probíhat řada terénních prací a bude docházet k přesunu hmot, tak je vzhledem k hustotě
zalidnění nutné provést plošný pyrotechnický průzkum celé lokality ještě před započetím
samotných stavebních prací. V místě staveb je nutné provést hloubkový pyrotechnický
průzkum.
Závěr: Pouze doporučující opatření.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ad a): Uvedená připomínka je obdobná připomínce pod bodem 5) písm.a) na jejíž
vypořádání lze na tomto místě odkázat.
Ad b): Uvedená připomínka je obdobná připomínce pod bodem 5) písm.b) na jejíž
vypořádání lze na tomto místě odkázat.
Ad c): Uvedená připomínka je obdobná připomínce pod bodem 5) písm.c) na jejíž
vypořádání lze na tomto místě odkázat.
Ad d): Uvedená připomínka je obdobná připomínce pod bodem 5) písm.d) na jejíž
vypořádání lze na tomto místě odkázat.
Ad e): Uvedená připomínka je obdobná připomínce pod bodem 5) písm.e) na jejíž
vypořádání lze na tomto místě odkázat.
Ad f): Uvedená připomínka je obdobná připomínce pod bodem 5) písm.f) na jejíž
vypořádání lze na tomto místě odkázat.
Ad g): Uvedená připomínka je obdobná připomínce pod bodem 5) písm.g) na jejíž
vypořádání lze na tomto místě odkázat.
Ad h): Uvedená připomínka je obdobná připomínce pod bodem 5) písm.h) na jejíž
vypořádání lze na tomto místě odkázat.
Ad i): Uvedená připomínka je obdobná připomínce pod bodem 5) písm.i) na jejíž
vypořádání lze na tomto místě odkázat.
Ad j): Uvedená připomínka je obdobná připomínce pod bodem 5) písm.j) na jejíž
vypořádání lze na tomto místě odkázat.
Ad k): Uvedená připomínka je obdobná připomínce pod bodem 5) písm.k) na jejíž
vypořádání lze na tomto místě odkázat.
Ad l): Uvedená připomínka je obdobná připomínce pod bodem 5) písm.l) na jejíž
vypořádání lze na tomto místě odkázat.
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8) Společenství vlastníků jednotek Ležáků č.p. 352-354 v Pardubicích
vyjádření ze dne 8.1. 2017 bez č.j.
Podstata vyjádření:
a) Předmětný investiční záměr ve svém celém rozsahu a technickými specifiky
nereflektuje na stávající podmínky rovnováhy nadregionálního biokoridoru (NRBK) s
dopadem snížení jeho funkčnosti.
Předložená dokumentace se zcela nevypořádala s již dříve zaslanými připomínkami
spojenými se zjišťovacím řízením.
Občané, kteří zmocnili ze svého středu svého zástupce (zmocněnce) pouze chtějí touto
cestou reagovat na redukci investičního záměru tak, aby svým dopadem byl eliminován
negativní vliv na Regionální biocentrum Pardubické Labe a na faktor pohody pro stávající
obyvatele okolních domů.
Je nutné upozornit, že investiční záměr „Relaxační centrum Lonkovka, Pardubice" není ve
svém rozsahu začleněn do současně zpracovávané „Architektonické studie zastavěnosti
pravého břehu Labe". Tento požadavek vyplynul a byl následně odsouhlasen na jednání
mezi oznamovatelem (Služby města Pardubic a.s.) za účasti primátora města Pardubic se
zástupci okolních „Společenství vlastníků bytových jednotek" - termín jednání 23.8.2016 a
fakticky předmětná dokumentace měla být dopracována a podána až po shodě
zastavěnosti celého území v lokalitě pravého břehu Labe s minimalizováním vlivů na okolí.
Domníváme se, že příslušným orgánem pro posouzení investičního záměru na funkčnost
NRBK je Ministerstvo životního prostředí a vzhledem k výskytu zvláště chráněných
živočichů (podle příloh II. a III. vyhlášky č.395/1992 Sb. kterou se provádějí některá
ustanovení zákona České národní rady č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v
platném znění) je nutné i stanovisko orgánu ochrany přírody k udělení výjimky ze zákazů u
zvláště chráněných druhů živočichů podle §56 zákona. Vyjma druhů uvedených v
dokumentaci (ropucha zelená, slepýš křehký, čmelák zemní, střevlík Scheidlerův,
zlatohlávek tmavý a slavík obecný), je AOPK z blízkého okolí znám výskyt dalších zvláště
chráněných druhů živočichů (skokan skřehotavý, lesák rumělkový, netopýr večerní, netopýr
rezatý, netopýr hvízdavý, chřástal vodní, kavka obecná a ledňáček říční).
Je s podivem, když před několika lety po obtížném prosazování se podařila realizovat
revitalizace slepého ramene Labe za ul. Lonkova (cca 250m od předmětného investičního
záměru), kde se během pár let vytvořil unikátní ekosystém fauny a flory se zastoupením
široké škály chráněných druhů a nyní se v sousedství připravují stavby charakteru
restaurace, kavárny, betonových slunečních hodin, umělého osvětlení sítě chodníků a
zpevněných ploch. Pokud tato investice přejde v realizaci bez jakýchkoliv omezení, tak
předáváme precedens pro developerské skupiny využít území s jinými cíli než je ochrana
přírody.
b) Biologický průzkum
Předložený biologický průzkum je zpracován nedostatečně. K tomuto konstatování nás
vedou tyto poznatky:
není zohledněno sledování celého vegetačního období
zpracovatel posudku chybně popisuje metodiku pro zkoumání výskytu ptactva, bez
stanovení „kdo/kdy/a jak" došlo ke zjišťování zvuků ptáků, lze uvedené závěry vnímat
jako tendenční bez možnosti se odborně k nim vyjádřit
poznámka: uvedené nelze nahradit konstatováním „ pozorováni byli rovněž ptáci").
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I pro ostatní části posudku chybí obligatorní popis metodiky průzkumu (jako je způsob
sledování, kdo jmenovitě průzkum prováděl, časovosti, vyhodnocení a zpracování
pozorování). Bez těchto podkladů nelze posoudit závěr posudku.
Závěr: Požadavek na provedení biologického průzkumu pro celé vegetační období s
doplněním výše popsaných nedostatků.
c) Zhodnocení hodnoty celého Regionálního biocentra Pardubické Labe ve vztahu k
následkům dlouhodobých účinků zapříčiněné investičním zásahem:
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky ve svém stanovisku ze dne 28.7.2016
(uvedené stanovisko bylo zasláno Krajskému úřadu Pardubického kraje - odbor životního
prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a Magistrátu města Pardubice - odbor
životního prostředí a oddělení ochrany přírody), jednoznačně navrhuje stabilizovat
vymezení NRBK a Regionálních biocenter (RBC) ve všech typech územně plánovacích
dokumentů s důrazem, že další stavební aktivity v prostoru NRBK i RBC jsou nežádoucí a
mohly by v budoucnosti způsobit nefunkčnost předmětných prvků ÚSES. Je nutné
podotknout, že pokud je nesoulad ÚP s dokumenty ÚSES (územní systém ekologické
stability), ÚAP (územně analytické podklady), atd., pak tyto materiály jsou nadřazené ÚP.
Zvýše uvedeného vyplývá, že občané, kteří vyjádřili připomínky k předloženému
investičnímu záměru s požadavky na eliminaci negativních vlivů vycházejí z racionálních
faktů. Předložená dokumentace se s uvedenou skutečností dostatečně nevypořádala,
zejména ve vztahu na vyjádření Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic ze
dne 15.6.2016, které tvoří součást dokumentace.
Závěr: Požadavek na dopracování posouzení dlouhodobých účinků na Regionální
biocentrum Pardubické Labe.
d) Hluková studie
Dokumentace nedostatečně posuzuje vliv hluku ve vztahu k živočichům. Současně
napadáme hlukovou studii v těchto bodech:
Zatížení hlukem dopravou vychází ze sledování, které proběhlo dne 22.9.2016 v rozmezí
11,00 až 12,00 hod. Nesouhlasíme s analytikou, kterou zpracovatel hlukové studie získal
pro bazální úrovně současného zatížení komunikace ul. Lonkova. Pro výpočty nelze
vycházet pouze z jednoho bodového měření (datum 22.9.2016, čas měření 1 hodinu, a to v
době, kdy zatížení dopravou je minimální).
Poznámka: vybraní občané žijící v dané lokalitě byli pověřeni k provedení vlastní kontroly
zatíženosti komunikace ul. Lonkovka. Měření přineslo zcela odlišnou zátěž dopravy (vyšší)
oproti uváděné v hlukové studii.
V dokumentaci napadáme popsanou skutečnost, že realizace a následný provoz
„Relaxačního centra Lonkovka" nepřinese vyšší dopravní zatížení (max. 3 vozidla denně za
účelem zásobování). Předložený závěr zpracovatele dokumentace, že návštěvníci
Relaxačního centra nebudou využívat dopravu osobními automobily; je zavádějící a
účelově použitý zejména během zimního období).
Poznámka: ze strany zástupců veřejnosti byla posouzena lokalita sportoviště ve škole v
Polabinách III - hřiště na plážový volejbal, s cílem potvrdit /vyvrátit předložený názor
zpracovatele, že účastníci sportovních center se dopravují zejména (v dokumentaci je
uvedeno) pouze na kolech či pěšky. Uvedené hodnocení jednoznačně ukázalo na
dominantním zastoupením osobních automobilů za účelem dopravy. Pak v daném případě
dokumentace postrádá oblast popisující podmínky parkování.
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Hluková studie neposuzuje trvalý hluk z restaurace (mrazničky, klimatizace,
vzduchotechnika) na okolní faunu, a to zejména ne z titulu výpočty dB, ale vlnových délek.
Závěr: Požadavek na celkové přepracování hlukové studie.
e) Světelná studie
Světelná studie je v rozporu s dokumentací, která vylučuje v textové části osvětlení v noci.
Uvedené omezení je však zcela vágní, a to ve vztahu ke kalkulovanému osvitu vycházející
ze světelné studie.
Světelná studie zcela postrádá redukční opatření, ve smyslu zabezpečení necílového
prostoru před světelným znečištěním (zejména mimo ostatní plochy v NRBK), které nejsou
součástí záměru, ale i prostor mimo zpevněné plochy areálu.
Poznámka: uvedená připomínka je totožná se stanoviskem Agentury ochrany přírody a
krajiny České republiky.
Závěr: Požadavek na přepracování dokumentace v kapitole „vlivu světla na okolí" včetně
doplnění technických opatření.
f) Hodnocení vlivu na veřejné zdraví
Záměr se nedostatečně vypořádává s analýzou „faktoru pohody". V lokalitě Lonkovy ulice
nežijí pouze aktivní lidé, ale zejména senioři. Provoz relaxačního centra jednoznačně má
přes deklarovanou provozní dobu (6,00 - 22,00 hod / celoroční provoz) jasný a
neoddiskutovatelný obtěžující vliv na část obyvatel. Závěry zpracovatele oblasti
dokumentace „Hodnocení vlivu na veřejné zdraví" je tendenční, s cílem se vyhnout
reálného popisu vlivů k faktoru pohody. Uvedené hodnocení současně vychází z chybných
závěrů výše popsaných studií, u kterých napadáme analytiku výpočtů.
Závěr: Požadujeme dopracování hodnocení vlivu na veřejné zdraví - zejména „faktor
pohody".
g) Dokumentace - kapitola „provoz"
Předmětná kapitola postrádá relevantní hodnoty specifikující množství a katalogová čísla
vzniklých odpadů včetně způsobu jejich dalšího nakládání. Pro ilustraci chybí odpady
vzniklé údržbou ploch (jak zpevněných či travnatých), nejsou popsány podmínky separace
a opatření pro eliminaci vzniku odpadů.
Závěr: Požadujeme dopracování uvedené kapitoly a to zejména k deklarované provozní
době centra.
h) Chybí posouzení Významného krajinného prvku podle § 4 odst. 2 zákona
114/92Sb.
Cílem uvedeného posouzení je ochrana přírody a krajiny před poškozováním a ničením s
cílem, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich
stabilizační funkce. Při zásazích, které by mohly vést k jejich poškození, zničení nebo k
ohrožení či oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce, je nutné závazné stanovisko
orgánu ochrany přírody, které v dokumentaci chybí.
Poznámka: uvedená připomínka je totožná se stanoviskem Agentury ochrany přírody a
krajiny České republiky.
Závěr: Zpracovat stanovisko orgánu ochrany přírody.
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i) Dokumentace - chybějící kapitola údržba zeleně
Dokumentace postrádá podmínky pro nastavení kosení všech travních porostů s ohledem
na environmentálně významné druhy organismů, vázané na druhově bohaté luční porosty.
Je nutné, aby kosení travních ploch se provádělo maximálně 2x ročně a jednou za několik
let 3x ročně s cílem podpory dvouděložných druhů lučních porostů.
Poznámka: uvedená připomínka je totožná se stanoviskem Agentury ochrany přírody a
krajiny České republiky.
Závěr: Zpracovat chybějící podmínky.
j) Dokumentace - chybějící kapitola „Plán a organizace provozu":
Dokumentace postrádá podmínky (technická omezení), aby uživatelé sportoviště se
nekontrolované pohybovali mimo areál. Tato podmínka je důležitá zejména ve vztahu k
nárůstu koncentrace návštěvníků ve vztahu k původní fauně a floře Regionálního
biocentra.
Poznámka: uvedená připomínka je totožná se stanoviskem Krajského úřadu - oddělení
integrované prevence.
Dokumentace postrádá, s cílem eliminovat rušení žijících živočichů (nad rámec zákazu
používání reprodukované hudby), eliminaci používání dalších akustických prostředků jako
jsou píšťalky, sirény, akustické povzbuzovací předměty atd.)
Závěr: Zpracovat chybějící podmínky.
k) Posouzení záměru opomíjí vyhodnocení provozních vlivů „Relaxačního centra
Lonkovka", kdy centrum musí mít zajištěny podmínky ochrany a údržby
nezpevněných ploch v areálu:
Závěr: Zpracovatel záměru neposoudil vliv používání „biocidů" a „závlahy" ve vztahu k
Regionálnímu biocentru.
l) Kapitola pyrotechnický průzkum:
Z dochovaných svědectví obyvatel, kteří byli svědky náletů na Pardubice, předkládáme
doporučení, aby při zemních pracích byla dbána zvýšená pozornost na výskyt dosud
aktivní munice z 2.světové války.
Závěr: Pouze doporučující opatření.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ad a): Uvedená připomínka je obdobná připomínce pod bodem 5) písm.a) na jejíž
vypořádání lze na tomto místě odkázat.
Ad b): Uvedená připomínka je obdobná připomínce pod bodem 5) písm.b) na jejíž
vypořádání lze na tomto místě odkázat.
Ad c): Uvedená připomínka je obdobná připomínce pod bodem 5) písm.c) na jejíž
vypořádání lze na tomto místě odkázat.
Ad d): Uvedená připomínka je obdobná připomínce pod bodem 5) písm.d) na jejíž
vypořádání lze na tomto místě odkázat.
Ad e): Uvedená připomínka je obdobná připomínce pod bodem 5) písm.e) na jejíž
vypořádání lze na tomto místě odkázat.
Ad f): Uvedená připomínka je obdobná připomínce pod bodem 5) písm.f) na jejíž
vypořádání lze na tomto místě odkázat.
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Ad g): Uvedená připomínka je obdobná připomínce pod bodem 5) písm.g) na jejíž
vypořádání lze na tomto místě odkázat.
Ad h): Uvedená připomínka je obdobná připomínce pod bodem 5) písm.h) na jejíž
vypořádání lze na tomto místě odkázat.
Ad i): Uvedená připomínka je obdobná připomínce pod bodem 5) písm.i) na jejíž
vypořádání lze na tomto místě odkázat.
Ad j): Uvedená připomínka je obdobná připomínce pod bodem 5) písm.j) na jejíž
vypořádání lze na tomto místě odkázat.
Ad k): Uvedená připomínka je obdobná připomínce pod bodem 5) písm.k) na jejíž
vypořádání lze na tomto místě odkázat.
Ad l): Uvedená připomínka je obdobná připomínce pod bodem 5) písm.l) na jejíž
vypořádání lze na tomto místě odkázat.
Pozn.: Veškerá vyjádření obdržená v rámci zveřejněné dokumentace EIA jsou doložena
v Příloze předkládaného posudku.
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VI.
CELKOVÉ
POSOUZENÍ
AKCEPTOVATELNOSTI
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁMĚRU

Záměr je realizován na území Pardubického kraje, obce Pardubice a katastrálního území
Pardubice.
Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí, z hlediska
velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na přírodu a na obyvatelstvo.
Při respektování navržených doporučení ve stanovisku o hodnocení vlivů na životní
prostředí lze vyslovit souhlas s realizací předloženého záměru. Na základě všech
uvedených skutečností lze z hlediska posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů
na životní prostředí formulovat následující:
ZÁVĚR:
k posouzení byla předložena dokumentace v rozsahu přílohy č.4 na záměr

Relaxační centrum LONKOVKA, Pardubice
zpracovaná oprávněnou osobou Ing. Petr Pozděna, který je držitelem osvědčení odborné
způsobilosti autorizace č.j.3312/348/OPVŽP/97, autorizace prodloužena č.j.23904/ENV/
16.
Dokumentace byla posouzena dle požadavku paragrafu 9 zákona č. 100/2001 Sb.,v
platném znění o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů v rozsahu dle přílohy č. 5 tohoto zákona. Dokumentace je zpracována dle
požadavku tohoto zákona z hlediska odpovídající vypovídací schopnosti pro posouzení
velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví.
Požadavky doporučené zpracovatelem posudku jsou pro přípravu záměru splnitelné před
zahájením stavby v etapě přípravy, ostatní doporučení jsou ze strany zpracovatele
posudku podmiňující pro etapu výstavby, respektive pro etapu provozu záměru. S ohledem
na údaje obsažené v dokumentaci a při respektování doporučení uvedených v návrhu
stanoviska orgánu státní správy
doporučuji
realizovat záměr

Relaxační centrum LONKOVKA, Pardubice
při respektování podmínek navržených předkládaným posudkem
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VII. NÁVRH ZÁVAZNÉHO STANOVISKA
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KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
OŽPZ – oddělení integrované prevence
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
___________________________________________________________________
V Pardubicích, dne:
č.j.:

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí
podle § 9a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů

I. Povinné údaje
1. Název záměru:
Relaxační centrum LONKOVKA, Pardubice
2. Kapacita záměru:
Relaxační centrum Lonkovka, Pardubice bude sloužit široké veřejnosti pro oddech a
rekreační sportování. Součástí areálu bude multifunkční hřiště, venkovní posilovna,
pétanque, minigolf, kavárna s předprostorem pro odpočinek a dětské hry. Areál bude
uzpůsoben výhradně pro pěší a cyklo návštěvníky a bude provozován pouze v době
denní. Dopravní napojení na ulici Lonkova bude sloužit výhradně pro zásobování,
údržbu areálu a příjezd složek integrovaného záchranného systému. Celková plocha
řešeného území je 17 522 m2.
3. Zařazení záměru:
Záměr je zařazen do Kategorie II:
10.8 „Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové
a cyklotrialové areály mimo chráněná území podle zvláštních právních předpisů“
4. Umístění:
Kraj:
Pardubický
Obec:
Pardubice
Katastrální území: Pardubice
5. Obchodní firma oznamovatele:
Služby města Pardubic a.s.
6. IČ oznamovatele:
25262572
7. Sídlo oznamovatele:
Hůrka 1803, Pardubice – Bílé Předměstí, PSČ: 530 12
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I.8. Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu
záměru, popřípadě podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem
prevence, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzace nepříznivých vlivů
záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a
rozbor vlivů na životní prostředí
I. Podmínky pro fázi přípravy
1) jakékoliv rozšiřování
Relaxačního centra Lonkovka, a to především do prostoru
regionálního biocentra, bude vyloučeno
2) dokumentace pro stavební povolení bude respektovat následující doporučení:
projekt Relaxačního centra nebude uvažovat s SO 13 – ohniště z důvodů minimalizace ovlivnění
RBC 916
projekt Relaxačního centra bude jednoznačně zajišťovat napojení centra v území směrem k Labi
pouze ve vztahu ke stávajícím pěšinám v zájmovém území
pro záměr Relaxačního centra bude vypracován projekt sadových úprav (jako náhradní výsadba za
pokácené dřeviny), včetně požadavků na údržbu zeleně; preferovat v rámci projektu taktéž
keřového patro přirozené druhové skladby jako náhradní biotop pro slavíka obecného s adekvátní
následnou péčí

3) ve vztahu k ochraně majetku a zvýšení bezpečnosti bude projektová dokumentace
respektovat požadavek napojení areálu na kamerový systém městské policie
4) v jarním období roku uvažované výstavby provést aktualizaci zoologického průzkumu
včetně vyhodnocení zásahu do biotopu případně zjištěných ohrožených druhů; výsledky
průzkumů je třeba následně předat příslušnému orgánu ochrany přírody

II. Podmínky pro fázi realizace
5) v rámci zásad organizace výstavby budou respektovány následující požadavky:
terénní úpravy spojené se skrývkou vegetačního povrchu a kácení dřevin budou prováděny
v závěru vegetačního období, mimo reprodukční období živočichů, případně v období
vegetačního klidu, to je od 1.11 do 15.3. příslušného roku
bude respektován požadavek důsledného dodržení skutečnosti, aby stavební mechanismy
nevjížděly do prostoru RBC 916; do prostoru RBC nebudou umísťovány skládky materiálů a
nebude do něj zasahováno ani žádnou jinou stavební činností
z důvodu ochrany zvláště chráněných druhů živočichů v etapě výstavby vytvořit dočasnou
bariéru z hladké a plné fólie; výška zábrany 40 cm, minimální délka bariéry 100 m; spodní okraj
fólie musí být řádně přihrnut zeminou nebo zapuštěn v dostatečné hloubce (min. 10 cm)
do předem vytvořené rýhy v terénu; po skončení stavebních prací se zábrana rozebere; zábranu
umístit v místě od stávajícího zábradlí podél navrženého objektu kavárny a jejím předprostorem
směrem k dílčí částí (petanque), podél kultivované vegetace jihovýchodním směrem dle
následující situace:

přesto, že záměr není realizován na pozemcích v kategorii ZPF, zajistit v rámci stavby skrývku
orniční vrstvy a podorničí, její uložení na mezideponii a následné využití v rámci sadových úprav
pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek
škodlivých vodám podle zákona o vodách, s jeho obsahem budou seznámeni všichni pracovníci
výstavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním
plánu
všechny mechanizmy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém
technickém stavu, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek, budou minimalizovány
zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti; celý proces
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výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby v maximální míře omezil možnost narušení faktorů
pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu
při výkopových pracích a vlastní instalaci cvičebních strojů, ale i dalšího vybavení (tj. laviček
s gabiony, paluby na sezení, lamp, liniového/bodového osvětlení a odpadkových košů) je nutné,
aby vyhloubené jámy byly po fixaci vybavení a mobiliáře okamžitě zasypány, neboť otevřené
jámy by zde negativně působily jako zemní pasti pro tyto střevlíky i další druhy epigeonu
během realizace záměru důsledně rekultivovat v rámci závěrečných úprav území všechny plochy
zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a šíření invazních druhů
plevelů a nepůvodních druhů rostlin; pro zpětně zatravňované plochy záměru preferovat přírodě
blízké travní směsi
po ukončení stavebních prací důsledně rekultivovat všechny plochy zasažené stavebními
pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních plevelů
při zemních pracích bude dbána zvýšená pozornost na případný výskyt dosud aktivní munice ze
2.světové války

III. Podmínky pro fázi provozu
6) ve zkušebním provozu stavby bude provedeno kontrolní měření hluku v chráněném
venkovním prostoru staveb ve stanovených referenčních bodech č.p.354 ulice Ležáků,
č.p.356 ulice Lidická a č.p.526 ulice Na Labišti, a to v denní době
7) provozní řád Relaxačního centra Lonkovka, Pardubice bude respektovat následující
požadavky:
areál bude v provozu pouze v denní době, t.j. od 06,00 hod. do 22,00 hod
areál bude napojen z důvodů ochrany majetku a zvýšení bezpečnosti na kamerový systém
městské policie
v rámci provozu bude vyloučeno provozování venkovní reprodukované hudby a dalších
akustických prostředků jako jsou píšťalky, sirény, akustické povzbuzovací předměty apod.
osvětlení Relaxačního centra bude ukončeno ve 22.15 pro navrhovaný okruh 1 a navrhovaný
okruh 3, tedy po skončení provozní doby a pro zajištění odchodu posledních návštěvníků centra;
pro zajištění primární bezpečnosti a kontroly areálu bude okruh 2 v provozu po celou noční dobu,
avšak ve 100% příkonu pouze do 22,15 hod., dále do 06.00 hod. pouze na úrovni 50% příkonu
na základě konzultace s příslušným orgánem ochrany přírody budou stanovena pravidla pro
způsob kosení travnatých ploch v rámci Relaxačního areálu
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II. Odůvodnění
1. Odůvodnění vydání souhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení
uvedených podmínek
Předmětem posuzovaného záměru je záměr „Relaxační centrum LONKOVKA,
Pardubice“.
K posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví byla v prosinci 2016
předložena dokumentace vlivů záměru „Relaxační centrum LONKOVKA, Pardubice“
na životní prostředí zpracovaná v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu č.100/2001 Sb.
v platném znění (dále jen „dokumentace“). V rámci dokumentace byly posouzeny
vlivy na všechny složky životního prostředí a veřejné zdraví.
Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí byly v dokumentaci vyhodnoceny
nanejvýš jako málo významné. S tímto vyhodnocením se ztotožnil též zpracovatel
posudku. Konkrétní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí jsou podrobněji
popsány v následující části „Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru
na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti“ tohoto stanoviska.
K dokumentaci bylo doručeno celkem 8 vyjádření (4 vyjádření dotčených územních
samosprávných celků a dotčených správních úřadů, 4 vyjádření občanských
sdružení a vyjádření veřejnosti).
Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována
v části V. posudku o vlivech záměru na životní prostředí a všechny relevantní
požadavky vyplývající z těchto vyjádření byly zpracovatelem posudku odpovídajícím
způsobem komentovány, popř. jsou zapracovány do tohoto závazného stanoviska.
V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí byly v rámci předložené
dokumentace záměru "Relaxační centrum LONKOVKA, Pardubice" doloženy
dostatečné podklady pro to, aby předložený záměr mohl být realizovatelný za
respektování podmínek formulovaných ve stanovisku EIA.
V tomto stanovisku jsou formulovány podmínky eliminující negativní vlivy, které
vzešly z průběhu procesu posuzování vlivů na životní prostředí a z návrhu
zpracovatele posudku.
Odůvodnění stanovených podmínek:
Podmínky formulované ve stanovisku vyplývají z vyjádření k dokumentaci
posudku.

a k

Podmínka č.1) vychází z požadavku KÚ OŽPZ; podmínka je stanovena v zájmu
ochrany přírody.
Podmínka č.2) vychází z požadavku zpracovatele posudku, KÚ OŽPZ; podmínka je
stanovena v zájmu ochrany přírody.
Podmínky č.3) vychází z požadavku zpracovatele posudku, občanů a občanských
sdružení; podmínka je stanovena v zájmu ochrany přírody.
Podmínka č.4) vychází z požadavku zpracovatele dokumentace, posudku, KÚ OŽPZ,
občanů a občanských sdružení; podmínka je stanovena v zájmu ochrany přírody,
ochrany podzemních vod a ochrany obyvatelstva
Podmínka č.5) vychází z požadavku zpracovatele posudku; podmínka je stanovena
v zájmu posouzení akustické situace po realizaci záměru
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Podmínka č.6 vychází z požadavku zpracovatele posudku, KÚ OŽPZ, občanů a
občanských sdružení; podmínka je stanovena v zájmu ochrany přírody a faktoru
pohody.
Příslušný úřad na základě oznámení, dokumentace, posudku a vyjádření k nim
uplatněných a dále na základě veřejného projednání dospěl k závěru, že je možné
vydat souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
Za předpokladu dodržení povinností vyplývajících z platných právních předpisů a
splnění podmínek uvedených v tomto závazném stanovisku nelze očekávat
významné negativní vlivy na životní prostředí.
2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Vzhledem k malému rozsahu výstavby lze v etapě výstavby předpokládat
nevýznamné vlivy na životní prostředí. Z hlediska provozu ve vztahu k vlivům na
veřejné zdraví dojde k malým a málo významným změnám ve vyhodnocovaných
složkách životního prostředí majících vliv na zdraví obyvatel.
Vlivy na ovzduší:
Záměr není spojen s žádným bodovým ani plošným zdrojem znečištění; denní příjezd
aut bude souviset pouze se zásobováním a údržbou areálu. Na základě výše
uvedených skutečností dokumentace uzavírá, že provozem posuzovaného záměru
nedojde k měřitelné změně imisní situace v území.
Hluková zátěž:
Z vypočtených hodnot očekávaných ekvivalentních hladin hluku v nejbližším
chráněném venkovním prostoru staveb před objekty k bydlení čp.354 v ulici Ležáků,
čp.357 v ulici Lidické a čp.526 v ulici Na Labišti vyplývá, že nejbližší chráněný
venkovní prostor staveb nebude po realizaci relaxačního centra zatížen nadlimitním
hlukem z provozu stacionárních zdrojů hluku relaxačního centra. Stejný závěr platí
taktéž ve vztahu k liniovým zdrojů hluku.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Uvažovaný záměr nebude mít vliv na charakter odvodnění oblasti ani změny
hydrologických charakteristik z hlediska ovlivnění podzemních vod, průtoky a
vydatnost vodních zdrojů. Realizace posuzovaného záměru nebude znamenat
ovlivnění jakosti vod. Veškeré srážkové vody budou zasakovány v místě záměru.
Odpadní splaškové vody budou napojeny na veřejnou kanalizaci zaústěnou na ČOV
Pardubice. Navržený způsob odvodnění povede z hlediska velikosti a významnosti k
malému vlivu.
Vlivy na půdu
Posuzovaný záměr není realizován na pozemcích v kategorii ZPF nebo PUPFL.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Posuzovaným záměrem nebudou dotčena ložiska nerostných surovin ani dobývací
prostory. Nedojde ani k vyvolání sesuvných pohybů. V zájmovém území se
nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. Vlivy
nenastávají.
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Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Posuzovaný záměr zasahuje do biotopu chráněných druhů živočichů. Žádný z prvků
záměru však není takového rozsahu, aby došlo k negativnímu vlivu na zjištěné
populace druhů, pokud budou dodrženy podmínky formulované stanoviskem o
hodnocení vlivů.
Místním šetřením v úseku napojení relaxačního centra s Lonkovou ulicí byla
provedena inventarizace dřevin pro účel ocenění podle Metodiky AOPK ČR. Ke dni
ocenění tato zeleň představuje 2 exempláře Javor mléč, 1 exemplář Javor klen, 1
exemplář Javor babyka, 5 exemplářů Topol kanadský, 2 exempláře Slivoň obecná, 4
exempláře Dub letní, 3 exempláře Vrba jíva, 7 exemplářů Vrba bílá a 1 exemplář
Vrba křehká. Dokumentace uzavírá, že z hlediska vlivů na stromy rostoucí mimo les
není námitek k navrženému rozsahu kácení za předpokladu respektování podmínky
formulované stanoviskem o hodnocení vlivů.
Vlivy na krajinu
Co se týče vlivu záměru na krajinu, není vzhledem k charakteru navrhované zástavby
předpokládán negativní zásah do zákonných kritérií krajinného rázu ve smyslu § 12
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný
dopad na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní
hodnoty nemateriální povahy. Z hlediska provádění zemních prací bude postupováno
ve smyslu příslušného složkového zákona.
Přeshraniční vlivy
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí vyplývá, že se nejedná o záměr, který by svými vlivy přesahoval státní
hranice.
3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí
Vzhledem k charakteru záměru je jeho řešení pro potřeby posouzení vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno,
detailnější řešení se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních
předpisů předpokládá v rámci další přípravy záměru pro příslušná správní řízení k
povolení předmětného záměru.
4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Navržený záměr byl investorem předložen v jedné aktivní variantně a v jedné
variantě byl i posouzen; stávající stav složek životního prostředí je v podstatě
variantou neprovedení záměru.
5. Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí
Oznámení záměru „Relaxační centrum LONKOVKA, Pardubice“ bylo zpracováno
v červnu 2016. Oznámení vypracovala oprávněná osoba Ing. Petr Pozděna, který je
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držitelem osvědčení odborné způsobilosti autorizace č.j. 3312/348/OPVŽP/97,
autorizace prodloužena č.j. 23904/ENV/16.
Oznámení bylo zveřejněno dne 22.6.2016 pod č.j. KrÚ 47922/2016. Závěr
zjišťovacího řízení byl vydán 28.7.2016 pod č.j.: KrÚ 54551/2016. Na základě
provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr bude
posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Dokumentaci vypracovala oprávněná osoba Ing. Petr Pozděna, který je držitelem
osvědčení odborné způsobilosti autorizace č.j. 3312/348/OPVŽP/97, autorizace
prodloužena č.j. 23904/ENV/16.
Dokumentace byla zpracována v prosinci 2016 dle přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb. v
platném znění. Dokumentace byla zveřejněna dne 15.12.2016 pod č.j.: KrÚ
85928/2016.
K posuzované dokumentaci se dle § 8 odst. 2 a 3 zák. č. 100/2001 Sb. vyjádřily 4
územně samosprávné celky a orgány státní správy. K dokumentaci byly podány 4
vyjádření občanských sdružení a veřejnosti.
Příslušný úřad zajistil dle §9 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
zpracování posudku dle přílohy č. 5 zákona u RNDr. Tomáše Bajera, držitele
osvědčení o odb. způsobilosti 52153/ENV/15.
Dokumentace a všechna obdržená vyjádření k ní byly předány zpracovateli posudku
24.1.2017.
Závěr posudku byl z pohledu zák. č. 100/2001 Sb. shodný se závěrem v dokumentaci
a to, že navrhovaný záměr „Relaxační centrum LONKOVKA, Pardubice“ je z hlediska
vlivů záměru na životní prostředí přijatelný za podmínek splnění opatření uvedených
ve stanovisku.
K posudku dle § 9 odst. 8 zák. č.100/2001 Sb. došlo …. vyjádření (…. vyjádření
dotčeného územního samosprávného celku, …. vyjádření dotčených správních úřadů
a …. vyjádření občanských sdružení a občanů).
Veřejné projednání bylo konáno …….. v ………………. a proběhlo v souladu s § 17
zákona a s § 4 vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č. 457/2001
Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s
posuzováním vlivů na životní prostředí.
Podrobně je průběh veřejného projednání uveden v zápisu z veřejného projednání.
Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a vyhlášky.
Vlivy záměru „Relaxační centrum LONKOVKA, Pardubice“ na životní prostředí byly
posouzeny ze všech podstatných hledisek.
Podrobnosti o procesu posuzování vlivů na životní prostředí jsou zveřejněny na
internetu v Informačním systému EIA (www.cenia.cz/eia) pod kódem PKA738.
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6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou v závazném stanovisku zčásti nebo
zcela zahrnuta:
1) Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí/Oddělení odpadů a ovzduší
vyjádření ze dne 5.1. 2017 č.j.: OŽP/1172/17/LO
2) Krajský úřad Pardubického kraje
OŽPZ - Oddělení integrované prevence
vyjádření ze dne 16.1. 2017 č.j.: KrÚ86091/2016/OŽPZ/Jel
3) Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Hradec Králové
vyjádření ze dne 3.1. 2017 č.j.: ČIŽP/45/IPP/1609189.002/17/KDR
4) Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
vyjádření ze dne 12.1. 2017 č.j.: KHSPA 22291/2016/HOK-Pce
5) Ing. Olga Marková
vyjádření ze dne 10.1. 2017 bez č.j.
zástupce za petici občanů
6) Zelená pro Pardubicko z.s.
vyjádření ze dne 10.1. 2017 bez č.j.
7) Naše Pardubice, spolek
vyjádření ze dne 15.1. 2017 bez č.j.
8) Společenství vlastníků jednotek Ležáků č.p. 352-354 v Pardubicích
vyjádření ze dne 8.1. 2017 bez č.j.
7. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
Vzhledem ke skutečnosti, že vypořádání vyjádření k dokumentaci je totožné
s kapitolou V. předkládaného posudku, lze na tuto kapitolu v rámci posudku odkázat
s tím, že v závazném stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí bude vypořádání vyjádření k dokumentaci uvedeno.
8. Vypořádání vyjádření k posudku
………………………………………………………………………………………………..
Toto závazné stanovisko je vydáno podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím
řízení podle § 3 písm. g) zákona.
Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být
na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s § 9a odst. 3 zákona.
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Příloha
Vyjádření k dokumentaci
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