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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma
Jiří Pelinka

2. Identifikační údaje
Identifikační číslo:

167 50 217

DIČ:

CZ 6103021199

3. Sídlo (bydliště)
Sídlo:

Nad Muzeem 1544, 564 01 Žamberk

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

602 292 994

Email:

biat@email.cz

Adresa doručovací:

Nad Muzeem 1544, 564 01 Žamberk
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Název:

Terénní úpravy areálu pro motokros – deponie p. č. 2376/1 k. ú. Žamberk
794368

Zařazení:

Jedná se o záměr dle přílohy č. 1 k Zákonu 100/2001 Sb., Kategorie II.:
Bod 56: Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou
od stanoveného limitu 2 500 t/rok

2. Kapacita (rozsah) záměru
Bod 56
Objem uskladněné zeminy
Plocha záměru
Objem celkový
Hmotnost

3075 m2
3135 m3
5267 t

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:

Pardubický

Okres:

Ústí nad Orlicí

Obec:

Žamberk

Katastrální území:

Žamberk 794368

Nejbližší obytné objekty a další důležité objekty se od záměru nachází:
• Cca 30 m severozápadním směrem od záměru je umístěn rodinný dům s číslem popisným
923 na stavební parcele číslo 2378/12 (k. ú. Žamberk 794368).
• Cca 27 m severozápadním směrem od záměru je umístěn rodinný dům 922 na stavební
parcele číslo 2378/10 (k. ú. Žamberk 794368).
• Cca 40 m severním směrem od záměru je umístěn rodinný dům 921 na stavební parcele
číslo 2378/9 (k. ú. Žamberk 794368).
• Cca 70 m jihovýchodním směrem od záměru je umístěna stavba občanské vybavenosti
rodinný dům 1277 na stavební parcele číslo 4015/1 (k. ú. Žamberk 794368).

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakter záměru
Zájmové území se nachází v areálu současného sportoviště, které slouží pro motokrosový
sport.
Navrhovanou změnou využití území je vytvořeni deponie (plochy pro uložení zeminy), která
bude sloužit k terénním úpravám v areálu motokrosu v Žambereckém Kotli.
Možné kumulace vlivů
Jedná se o záměr uvnitř Žambereckého kotle, kdy je využita půda k vyrovnání terénu.
• Severně je obytná zástavba – zde se interakce nepředpokládá.
• Východně je obytná zástavba – bez interakce.
EIA – Terénní úpravy areálu pro motokros – deponie
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Oznamovateli dále není známo, že by v dotčeném území byly v současné době projednávány
jiné záměry s významným vlivem na životní prostředí, které by měly být součástí tohoto
posuzování.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního
prostředí) pro jejich výběr, respektive odmítnutí
Zdůvodnění potřeby záměru
Oznamovatel vytvořil v místě dočasnou deponii zeminy, kterou využil vyrovnání terénu, nyní
se rozhodl, že není nutné tuto deponii přesouvat a bylo by možné ponechat zeminu v místě
s tím, že je využita k vyrovnání terénních nerovností.
Zdůvodnění umístění
Jedná se o místo, které bylo pro dočasnou deponii vybráno z důvodu nevyhovujícího
terénního uspořádání.
Variantnost řešení
Za základní referenční srovnání lze považovat variantu bez realizace záměru, tedy variantu
nulovou. Tato varianta však neznamená vyřešení zadání investora.
Další varianty stavebního a technologického řešení nejsou v tomto dokumentu variantně
zvažovány, předložená varianta byla vybrána z několika technických návrhů.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně
případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v
případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci
včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi
spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry
Bourací práce
Nejsou. Byly provedeny jen hrubé terénní úpravy – sejmutí ornice a podorničí, ty již byly
využity k sadovým úpravám.
Stavební řešení
Navrženo je provedení deponie zeminy, která je urovnána do plánovaného tvaru na pozemku
investora a bude sloužit k členění terénu v areálu sloužícího pro sport – motokros.
Plocha úprav se dotkne pouze menší části pozemku. Plocha dotčená úpravami je cca 19 %
z celkové plochy pozemku.
Výška plánovaného rozvrstvení navezené zeminy je proměnná a nejvyšší místo nového terénu
bude od současného zvýšeno o cca 2,03 m.
Aktuálně je dočasná deponie již provedená a plánuje se její převod na trvalou.

EIA – Terénní úpravy areálu pro motokros – deponie

Strana 6 (celkem 47)

Farm Projekt
Technická a organizační opatření, která jsou součástí záměru
Opatření jsou rozdělena do třech základních částí, a to na územně plánovací a předprojektová
opatření, opatření pro období výstavby a období pro vlastní provoz.
a) fáze územně plánovací a předprojektová opatření
• Pro projekt jsou závazné právní a technické normy ČR, rozsah daný tímto rámcem je
pro záměr zcela dostatečný.
b) fáze výstavby
• Pro projekt jsou závazné právní a technické normy ČR, rozsah daný tímto rámcem je
pro záměr zcela dostatečný.
c) fáze provozu stavby
• U deponie provést dílčí nechemické zásahy ke zlepšení poměru ruderálních a
autochtonních rostlin tak, aby bylo dosaženo obdobného poměru jako v okolí
s převahou trávních porostů.
• Pro provoz jsou závazné právní a technické normy ČR, rozsah daný tímto rámcem je
pro záměr zcela dostatečný v ostatních aspektech.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby:

2020

Dokončení stavby:

2021

8. Výčet dotčených územně samosprávných celku
Kraj:

Pardubický

Okres:

Ústí nad Orlicí

Obec:

Žamberk

Katastrální území:

Žamberk 794368

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů,
které budou tato rozhodnutí vydávat.
Územní rozhodnutí podle stavebního zákona – Stavební úřad – Městský úřad Žamberk
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II. Údaje o vstupech
1. Půda
Pozemky dotčené výstavbou záměru leží v katastrálním území Žamberk 794368.
Pozemky dotčené realizací záměru dle KN
Katastrální
Celková
Druh
číslo
výměra
pozemku /
pozemku pozemku (m2)
ochrana

Majitel

Trvalý travní Jiří Pelinka, Nad Muzeem 1544, 564 01
porost
Žamberk
Pozemky dle BPEJ – celková revize
2376/1

16 416

Katastrální
číslo pozemku
2376/1

BPEJ

Plocha celkem
(m2)

Plocha
k vynětí (m2)

Třída ochrany

7 78 89

16 416

3 075

V.

Celkem k vynětí
V.
7 78 89
3075
Pro hodnocení jednotlivých druhů půdy ovlivněných změnami je vyhláška Ministerstva
zemědělství č. 227/2018 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně
ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění pozdějších předpisů.
Charakter a vlastnosti půdy zařazené do ZPF se v praxi vyjadřují v číselném kódu bonitované
půdně-ekologické jednotky (BPEJ). První číslice kódu BPEJ udává klimatický region, druhé
dvě číslice označují hlavní půdní jednotku, čtvrtá číslice udává kombinaci sklonitosti a
expozice, poslední číslo dává informace o skeletovitosti a hloubce půdy.

Dle BPEJ se jedná o region:

Charakteristika půdy
BPEJ
(2 a 3 číslo)
78

Charakteristika
Hluboké strže přesahující 3 m, s nemapovatelným zastoupením
hydromorfních půd - glejů, pseudoglejů a koluvizemí všech subtypů s
rozdílnými, spíše nepříznivými vlhkostními poměry, pro zemědělství
nevhodné.
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Třída ochrany půd
Třídy ochrany ZPF stanovuje Vyhláška 48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany.
Třídy ochrany půd:
třída
charakteristika
ochrany
I.
Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v
jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen
mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu
pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické
stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
II.
Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci
jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu
k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen
podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně
zastavitelné.
III.
Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s
průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno
územním plánováním využití pro event. výstavbu.
IV.
4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční
schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou,
využitelné i pro výstavbu.
V.
5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické
jednotky (dále jen "BPEJ"), které představují zejména půdy s velmi nízkou
produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních,
štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o
zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze
předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším
stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných
území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.
V rámci dočasné deponie již bylo provedeno oddělené sejmutí ornice a podorničí. Využití
kulturní vrstvy bylo provedeno v rámci areálu. Z tohoto hlediska se jedná o převod z kultury
dočasné na trvalou. Jakékoliv další terénní práce nebudou prováděny.
Dotčení lesních pozemků
Přímé dotčení lesních pozemků se nepředpokládá, záměr je mimo ochranné pásmo lesa.

2. Voda
Zásobování vodou
Záměr nemá nároky na vodu.
Spotřeba vody – fáze provozu záměru i realizace záměru
Záměr nemá nároky na vodu.

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie a další energie
Záměr nemá nároky na elektrickou energii a ani další energie včetně spotřeby pohonných
hmot.
EIA – Terénní úpravy areálu pro motokros – deponie
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Vyhláška číslo 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů
Druhy odpadů podle Katalogu odpadů
17 05 04
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Provedené průzkumy dokládající, že zemina není kontaminovaná:
•

laboratorní zkoušky ukládané zeminy – zpracované firmou EKO-LAB Žamberk
spol. s r.o. v únoru – březnu 2019 pod číslem protokolu 233-P-2019/J

•

Laboratoří MORAVA s.r.o. test rozboru vzorku odpadu (zpracované pod č.
protokolu o zkoušce 3227/19) a stanovení akutní toxicity vodného výluhu
(zpracované pod č. protokolu o zkoušce TX 3227/19).

Zemina je zde již dočasně uložená a žádná další nebude dovážena.

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Komunikační napojení
Přístup skrze místní komunikaci s napojením na I/11 (Vamberk – Žamberk – Jablonné nad
Orlicí).
Doprava spojená s realizací
Zemina je již v místě.
Doprava spojená s provozem
Zemina je již v místě.

5. Biologická rozmanitost
Metodický pokyn MŽP MZP/2017/710/1985:
Při výkladu pojmu „biologická rozmanitost“ (biodiverzita) pro účely zákona č. 100/2001 Sb.
je nutné vycházet z definice pojmu dle článku 2 Úmluvy o biologické rozmanitosti, podle které
je biologická rozmanitost (biodiverzita) chápána jako variabilita všech žijících organismů
včetně suchozemských, mořských a jiných vodních ekosystémů a ekologických komplexů,
jejichž jsou součástí, a zahrnuje různorodost v rámci druhů, mezi druhy i mezi ekosystémy.
Nejedná se tedy jen o pouhý součet všech genů, druhů a ekosystémů, ale spíše o variabilitu
uvnitř a mezi nimi.
V rámci procesu posuzování vlivů dle zákona č. 100/2001 Sb. je nutné brát v potaz zájmy
týkající se zajištění zachování diverzity zejména druhů a reprodukční kapacity ekosystémů vč.
jejich vnitřních funkčních vazeb jako základního životního zdroje a zachování diverzity
ekosystémů.
Účelem výše uvedeného je přispět k zastavení úbytku biologické rozmanitosti.
Udržitelné využívání přírodních zdrojů
• Záměr je umístěný v rámci stávajícího areálu pro motokros. Zemina posloužila
k vyrovnání terénu nicméně z důvodu dočasnosti nebylo provedeno řádné ozelenění, to
proběhlo spontánním způsobem. Dílčí zásahy nechemického charakteru do ruderálních
náletů je žádoucím opatřením pro dosažení obdobného složení jako je okolí záměru.
Ovlivnění druhů a ekosystémů, jejich zábor (resp. zábor jejich stanovišť v případě druhů)
nebo znečišťování záměrem
Ekosystémy nebudou dotčené, jedná se o stávající areál. Nicméně je třeba dodržet veškerá
opatření k minimalizaci negativních dopadů.
EIA – Terénní úpravy areálu pro motokros – deponie
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Opatření k rozvíjení tzv. zelené a modré infrastruktury (např. propojující prvky a plochy
zeleně s vodními plochami včetně využití ploch objektů, zadržování a zasakování nebo
využívání srážkové vody, aj.), příp. další opatření k podpoře biodiverzity.
Záměr je umístěn uvnitř stávajícího území a zůstává zelení.
Údaje o rozložení zastižených či jinak zjištěných rostlinných a živočišných druhů a vazeb
mezi nimi vč. jejich role v zajišťování biologické rozmanitosti v zájmovém území včetně
identifikace nepůvodních invazních druhů a cest jejich šíření, údaje o trendech výskytu těchto
druhů (např. zánik druhů, stanoviště), stavu dotčené chráněné části životního prostředí (např.
významného krajinného prvku, územního systému ekologické stability krajiny, zvláště
chráněných území, přírodních parků, evropsky významných lokalit, ptačích oblastí aj.), příp.
další. A to v rozsahu odpovídajícím dostupnosti a relevanci těchto údajů s ohledem na
předpokládané vlivy posuzovaného záměru.
Jedná se o stávající areál, kde jen zemina pomohla vyrovnat dílčí nerovnosti.

EIA – Terénní úpravy areálu pro motokros – deponie
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III. Údaje o výstupech
1. Ovzduší
Emise v etapě stavebních prací
Nejsou – v případě schválení se změní deponie dočasná na trvalou.
Emise z provozu
Nejsou – v případě schválení se změní deponie dočasná na trvalou.

2. Odpadní vody
Odpadní vody vznikající při výstavbě
Nároky nejsou.
Odpadní vody vznikající během provozu
Nejsou – v případě schválení se změní deponie dočasná na trvalou.
Dešťové vody ze zastřešených a zpevněných ploch
Poměry odtoku vod se částečně mění, ze svažitého terénu se stává méně svažitý s větší
retenční schopností.

3. Odpady
Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sbírky, o odpadech a o změně některých
dalších předpisů v platném znění a vyhláškou číslo 383/2001 Sbírky, o podrobnostech
nakládaní s odpady v platném znění.
Kategorizace odpadů v následujícím textu je provedena podle vyhlášky č. 93/2016, kterou se
stanoví Katalog odpadů.
Odpady z fáze realizace výstavby
Nejsou, deponie je již dočasně umístěna.
Odpady z provozu
V principu může vzniknout během údržby malý objem ruderální zeleně, tu však nemusí
Oznamovatel označovat jako odpad, jedná se o biomasu vhodnou pro domácí býložravce,
případně ke kompostování. Další dopady nejsou.

4. Hluk, vibrace, záření
Hluková zátěž – etapa výstavby
Není, deponie je již dočasně umístěna.
Hluk z provozu
Není, deponie je již dočasně umístěna.
Vibrace
Není, deponie je již dočasně umístěna.
Záření radioaktivní a elektromagnetické
Není, deponie je již dočasně umístěna.

5. Rizika havárií
Se záměrem nejsou spojená žádná rizika havárií. Analýza zeminy byla řádně provedena.
EIA – Terénní úpravy areálu pro motokros – deponie
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
I. Přehled nejvýznamnějších environmetálních charakteristik
dotčeného území se zvláštním zřetelem na jeho ekologickou
citlivost
Posuzovaný záměr je umístěn v rámci stávajícího areálu určeného pro motokros.
Chráněná území, ochranná pásma
-

Posuzovaná lokalita a její okolí je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod
(CHOPAV) Východočeská křída.

-

Záměr stojí mimo ochranná pásma zdrojů pitné vody.

-

Přímé dotčení lesních pozemků se nepředpokládá, záměr není v ochranné pásmu lesa.

-

Katastrální území Žamberk a okolní katastry nejsou zranitelnou oblastí podle Nařízení
vlády 262/2012 o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu.

-

Lokalita je součástí prvků územního sytému ekologické stability nadregionálního
biokoridoru Divoké Orlice.

Zvláště chráněná území
Zákon č. 114/1992 Sb., v platném znění, § 14 upravuje kategorie zvláště chráněných území
(národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace,
národní přírodní památky, přírodní památky) – posuzovaný záměr není v interakci.
Evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Evropsky významné lokality dle § 45 a–c zák. č. 218/2004 Sb., jenž jsou zahrnuty do
národního seznamu těchto lokalit podle § 45 a ve smyslu příloh NV č. 318/2013 Sb. nebo
vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona. – posuzovaný záměr není
v interakci.
Chráněná území dle zákona 44/1988 o ochraně a využití nerostného bohatství (horní
zákon), v aktuálním znění – posuzovaný záměr není v interakci.
Území historického, kulturního nebo archeologického významu – pravěké nálezy na území
nejsou dosud známy, nelze je však jednoznačně vyloučit.

EIA – Terénní úpravy areálu pro motokros – deponie
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II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v
dotčeném území, které budou pravděpodobně významně
ovlivněny
1. Ovzduší a klima
Klimatické faktory
V ČR se vyskytují tři klimatické oblasti: teplá, mírně teplá a chladná. Danou oblast můžeme
podle klasifikace E.Quitta zařadit do oblasti MT2– charakteristické pro tuto oblast je krátké,
mírné až mírně chladné, mírně vlhké léto s přechodným obdobím s krátký, mírným jarem a
mírně podzimem. Zima je pak normálně dlouhá, mírné teploty, suchá, normálně dlouhé trvání
sněhové pokrývky.
Klimatické ukazatele oblasti MT2
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více
Počet mrazivých dnů
Počet letních dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet zamračených dnů v roce
Počet jasných dnů v roce

Průměrné hodnoty za rok
20-30
140-160
110-130
40-50
-3 °C až -4 °C
16 °C až 17 °C
6 °C až 7 °C
6 °C až 7 °C
120-130 [mm]
450-500 [mm]
250-300 [mm]
80-100
150-160
40-50

Kvalita ovzduší
Koncentrace v jednotlivých sledovaných bodech – pětileté klouzavé průměry 2014 - 2018
NO2 [µg.m-3]
SO2 [µg.m-3] 4. nejvyšší hodnota 24 hodinové
roční průměrná koncentrace
průměrné koncentrace v kalendářním roce
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PM10 [µg.m ]
-3

PM10_M36 [µg.m-3]

roční průměrná koncentrace

36. nejvyšší hodnota 24 hodinové průměrné
koncentrace v kalendářním roce

PM2,5 [µg.m-3]

Benzen [µg.m-3]

roční průměrná koncentrace

roční průměrná koncentrace

Benzo[a]pyren [mg.m-3]
roční průměrná koncentrace

Dle podkladů se jedná o lokalitu s průměrnou kvalitou ovzduší v rámci ČR. Záměr nepřispívá
k emisím žádným způsobem.
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2. Voda
Povrchové vody
Oblast povodí:
Číslo hydrologického povodí:
Povodí 3. řádu:
Číslo hydrologického pořadí:
Název toku:
Plocha povodí od pramene
k závěrnému profilu
Podzemní vody

Labe
1-02-01
Divoká Orlice
1-02-01-0160-0-00
Divoká Orlice
206,594 km2

Rajóny základní vrstvy
ID útvaru:
42610
Název útvaru:
Kyšperská synklinála v povodí Orlice
Plocha útvaru, km2:
171,267
ID hydrogeologického rajonu:
4261
Název hydrogeologického rajonu:
Kyšperská synklinála v povodí Orlice
Vrstva:
základní vrstva
Horizont:
2
Dílčí povodí ČR:
Horní a střední Labe
Oblast povodí:
Labe
Správce povodí:
Povodí Labe, státní podnik
Nejbližší významný odběr podzemní vody dle HEIS VUV je vzdálen cca 450 m východně od
záměru. Záměr stojí mimo ochranná pásma zdrojů pitné vody.
Katastrální území Žamberk a okolní katastry nejsou zranitelnou oblastí podle Nařízení vlády
262/2012 o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu.
Posuzovaná lokalita a její okolí je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod
(CHOPAV) Východočeská Křída.
V předmětné lokalitě, v blízkém okolí se nevyskytují zdroje minerálních stolních a léčivých
vod.

3. Půda
Oblast patří dle Taxonomické Klasifikace Systému Půd (TKSP) mezi Kambizemě
vyluhované.
Dle Českého Statistického Úřadu je půda obce Žamberk z hlediska využití rozdělena
následovně:
Druh pozemku
Celková výměra pozemku (ha)
Orná půda (ha)
Chmelnice (ha)
Vinice (ha)
Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)
Trvalé trávní porosty (ha)
Zemědělská půda celkem (ha)
EIA – Terénní úpravy areálu pro motokros – deponie
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Lesní půda (ha)
Vodní plochy (ha)
Zastavěné plochy (ha)
Ostatní plochy (ha)
Jak je patrné z rozložení půdy v obci i v širším okolí, jedná
obhospodařované.

360,91
28,73
65,89
220,28
se o území zemědělsky

4. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Z hlediska geomorfologického členění území České republiky náleží řešené území:
Systém:
Provincie:
Subprovincie:
Oblast:
Celek:
Podcelek:
Okrsek:

Hercynský
Česká vysočina
Krkonošsko-jesenická soustava
Orlická oblast
Podorlická pahorkatina
Žamberská pahorkatina
Letohradská pahorkatina

Podorlická pahorkatina (polsky Pogórze Orlickie) je geomorfologický celek ve
východních Čechách v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, který zasahuje malou částí
(Levínská vrchovina a Chudobská sníženina) i do Polska. Ze severu, západu a jihozápadu
obepíná Orlické hory. Na jihu na ni navazuje Svitavská pahorkatina, součást
Východočeské tabule. Na severozápadě přechází v Krkonošské podhůří a na severu s ní
sousedí pískovcové Stolové hory, resp. Broumovská vrchovina. Hranice mezi Podorlickou
pahorkatinou a Orlickými horami není v přírodě zřejmá.
Nadmořská výška Podorlické pahorkatiny se pohybuje nejvíce mezi 300 a 600 m.
Nejvyšším vrcholem je Špičák (841 m) západně od Deštného v Orlických horách.
[http://cs.wikipedia.org/wiki/Podorlická_pahorkatina]
Přírodní zdroje
V zájmovém území ani v bezprostředním okolí nejsou evidována ložiska vyhrazených
nebo nevyhrazených surovin.
Radioaktivita geologického podloží
Převažující kategorie radonového indexu geologického podloží v dané oblasti je nízká až
střední.

5. Fauna a flóra
Flóra
Samotný prostor je již dotčen uložením a rozvrstvením dočasné deponie, kde dochází již
k vytvoření nové rovnováhy. Aktuálně dochází k náletům ruderálních rostlin, které zde
osidlují navážku. Okolí je tvořeno kulturními trávníky. Další zásahy do trávníků se
nepředpokládají.
Fauna – jedná se plochy uvnitř areálu.
Na malých plochách v lokalitě předpokládat z entomologického hlediska výskyt běžných
fytofágních eventuálně oligofágních a polyfágních druhů, vázaných na rostliny (jedná se
především o mšice, třásněnky, ploštice).
Z pohledu výskytu obratlovců je možno předpokládat druhovou diverzitu vázanou na polní
EIA – Terénní úpravy areálu pro motokros – deponie
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plochy, urbanizovanou zeleň fauna je reprezentována běžnými drobnými zemními savci,
zejména se jedná o hraboše polního, ježka západního, myšice křovinné, rejska obecného a
podobně. V noční době mohou prostor využívat kuna skalní, kuna lesní, lasice hranostaj,
běžnou lovnou zvěř a podobně.
Během místního šetření nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů živočichů a lze
bezpečně předpokládat, že realizace záměru nebude znamenat zaznamenatelné narušení
místní fauny, ta přizpůsobuje nově vzniklé situaci.

6. Ekosystémy a chráněná území
Zvláště chráněná území
Zákon č. 114/1992 Sb., v platném znění, § 14 upravuje kategorie zvláště chráněných území
(národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace,
národní přírodní památky, přírodní památky) – posuzovaný záměr není v interakci.
Evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Evropsky významné lokality dle § 45 a–c zák. č. 218/2004 Sb., jenž jsou zahrnuty do
národního seznamu těchto lokalit podle § 45a ve smyslu příloh NV č. 318/2013 Sb. nebo
vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona – posuzovaný záměr není
v interakci.
Chráněná území dle zákona 44/1988 o ochraně a využití nerostného bohatství (horní
zákon), v aktuálním znění – posuzovaný záměr není v interakci.
Územní systémy ekologické stability
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky
stabilnějších částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií –
tj. podle rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, na základě
jejich prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametrů (minimální plochy
biocenter, maximální délky biokoridorů a minimální nutné šířky), dle aktuálního stavu
krajiny a společenských limitů a záměrů určujících současné a perspektivní možnosti
kompletování uceleného systému (Míchal I., 1994).
Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění je územní systém
ekologické stability krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak
přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Lokalita je součásti nadregionálního biokoridoru Divoké Orlice, nicméně záměr
neznamená jakýkoliv zásah, zapojí se do linie trávníků.

7. Krajina
Základní definici krajinného rázu a jeho ochrany uvádí Zákon 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny v § 12 Ochrana krajinného rázu a přírodní park:
„Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého
místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.
Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být
prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště
chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.“
Pro oblast je charakteristický Český venkovský ráz krajiny s rozmístěním obcí 2-3 km od
sebe, tak jak postupně sídla vznikala při obhospodařování zemědělské krajiny. Velkou část
této krajinné oblasti zaujímá intenzivní zemědělská výroba.
Blízká okolní krajina je charakterizována zvlněným terénem se zastoupením zejména
EIA – Terénní úpravy areálu pro motokros – deponie
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zemědělských ploch, lesní plochy jsou v oblasti zastoupeny v běžné míře.
Posuzované území samotné bylo již v minulosti významně dotčené lidskou činností.
Zařazení krajiny dle typologické klasifikace:
I. Typologická řada podle charakteru osídlení krajiny
(členění vychází z období, kdy se krajina stala sídelní, tj. člověkem osvojená)
5 – Krajiny pozdní středověké kolonizace (19,83 % území ČR)
II. Typologická řada podle využití krajiny
(členění vychází z charakteristik současného využívání území)
M – Lesozemědělské krajiny (tvoří 52,33 % ploch ČR)
III. Typologická řada podle reliéfu krajiny
(členění vychází výhradně z charakteristik reliéfu)
5 – Krajiny rozřezaných tabulí (4,35 % území ČR)
Mapa krajinného rázu dle geoportal.gov

V rámci krajinné typologie krajiny lze oblast zařadit do Typu B - krajina s vyrovnaným
vztahem mezi přírodou a člověkem („harmonická“): masový výskyt přírodních a agrárních,
plošně omezený výskyt sídelních a ojedinělý výskyt industriálních prvků; krajina tohoto
typu může mít úplnou převahu prvků přechodného charakteru nebo mozaiku prvků
odpovídajících střídavě krajinným typům A a C; zhruba 60% území ČR.
Vzácnost typů krajin v ČR (Typologie České krajiny MŽP)
Všechny typy krajiny mají přírodní, kulturní nebo historickou hodnotu. Krajinu nelze
apriori členit na krásnou či škaredou, cennou či bezcennou. Společensky přijatelné je
členění typů krajin z hlediska jejich vzácnosti (jedinečnosti) v rámci ČR a střední Evropy
na:
• Typ unikátní, který je potřeba chránit přísně ve všech aspektech,
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• typ význačný, který je potřeba chránit přísně ve všech zachovaných aspektech,
• typ běžný, který je potřeba chránit alespoň v jedné reprezentativní lokalitě v ČR
Lokalitu a její okolí lze zařadit mezi běžné typy krajin, neboť nepatří mezi vyjmenované
unikátní a význačné krajinné typy.
Dostavbou areálu nedojde k významné změně krajinného rázu.
Z důvodů začlenění staveb do terénu je třeba provést dostatečnou výsadbu ochranné zeleně
kolem střediska, a to střední a vysokou zelení, aby byl potlačen vizuální dopad těchto
staveb na okolí.
Významné krajinné prvky – jiným typem území se zvýšenou ochranou přírodních hodnot
jsou tzv. významné krajinné prvky (VKP). VKP se sice neřadí mezi ZCHÚ, oproti
zbytku krajiny mají ale přeci jenom zvýšenou právní ochranu. Co se pod pojmem VKP
rozumí, definuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny:
VKP jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její
typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou
lesy rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části přírody,
které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako VKP,…
Posuzovaný záměr není v interakci s VKP.

8. Obyvatelstvo
Žamberk (německy Senftenberg) je město na východě Čech v okrese Ústí nad Orlicí v
Pardubickém kraji, v podhůří Orlických hor. Město je rozloženo jak v údolí řeky Divoké
Orlice, tak i na okolních kopcích. Žamberk má rozlohu 16,91 km² a žije zde přibližně
6 100 obyvatel. V nejbližší aglomeraci, kterou město vytváří společně s přilehlými obcemi
(Dlouhoňovice, Helvíkovice, Lukavice a Líšnice), však žije cca 9 300 obyvatel. Město je
administrativním, obchodním i přirozeným spádovým centrem žamberského mikroregionu,
který čítá okolo 29 tisíc obyvatel. V období let 1850 - 1960 byl okresním městem, po
socialistické správní reformě statut okresního města převzalo nedaleké Ústí nad Orlicí
(jádro žambereckého regionu) a Rychnov nad Kněžnou (západní část Žamberecka). Do
roku 1989 byly městskými částmi obce Dlouhoňovice a Helvíkovice, které se následně po
revoluci osamostatnily.
Historické jádro města tvoří městskou památkovou zónu. Město je turistickým
východiskem do jižní části Orlických hor i jejich podhůří. Západně od města se nachází
veřejné vnitrostátní letiště (sportovní letiště). Na východním okraji Žamberka se nachází
sportovně rekreační areál Pod Černým lesem.
Pamětihodnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albertova vila – Areál léčebny Albertinum
Českobratrská barvírna a kovárna
Divišovo divadlo
Kaple svaté Anny – ulice U kapličky
Kaple svaté Rozálie – na Rozálce/ Kapelském vrchu, dříve zvaném Wachtberg
Karlovice (475 m) – kopec který využil Karel IV. při obléhání hradu Žampach
Kašna se sousoším Kentaura a Nymfy od Františka Rouse – Masarykovo náměstí
Kostel svatého Václava – ulice Kostelní
Mariánský sloup – Masarykovo náměstí
Orlická kasárna
Památná lípa u Žamberka
Pomník Bedřicha Havleny – Vojáčkovy sady
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•
•
•
•
•
•
•
•

Pomník obětem I. světové války – Vojáčkovy sady
Pomník obětem II. světové války – náměstí Generála Knopa
Radnice se starou hasičskou zbrojnicí – Masarykovo náměstí
Tyršova rozhledna na vrchu Rozálka (468 m)
Synagoga – dnes kostel Československé církve husitské.
Špitál svaté Kateřiny – ulice Československé armády
Zámek Žamberk
Židovský hřbitov – ulice Československé armády
[https://cs.wikipedia.org/wiki/Žamberk]

[https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profiluzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__581259#]

9. Hmotný majetek
Záměr znamená dotčení pozemků v rámci areálu, hmotný majetek mimo areál nebude
dotčený.

10. Kulturní památky
Území historického nebo kulturního významu – deponie byla již umístěna, další práce se
nepředpokládají, záměr není součástí registrovaných území s archeologickými nálezy.

EIA – Terénní úpravy areálu pro motokros – deponie

Strana 21 (celkem 47)

Farm Projekt

D. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
Každá antropogenní činnost je určitým zdrojem rizika jak pro člověka, tak i životní prostředí.
Zvyšující se míra zdravotních i ekologických rizik se může následně projevit v poklesu
odolnosti organismu.
Cílem ochrany životního prostředí a zdraví je nalezení takového vyrovnaného systému
životního prostředí a lidské činnosti, jehož cílem by byl akceptovatelný rozvoj
antropogenních aktivit, kvality životního prostředí a kvality života a zdraví.

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zatížení obyvatelstva hlukem, emisemi z provozu a další faktory z výstavby jsou diskutovány
v příslušných kapitolách dále.
Fáze výstavby
Záměr již nemá žádný vliv.
Fáze provozu
Záměr již nemá žádný vliv.

2. Vlivy na ovzduší a klima
Emise z výstavby
Záměr již nemá žádný vliv.
Emise z provozu
Záměr již nemá žádný vliv.
Změna klimatu
Při výkladu pojmu „změna klimatu“ pro účely zákona č. 100/2001 Sb. je třeba vycházet z
definice pojmu dle článku 1 Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu,
podle které se změnou klimatu rozumí taková změna klimatu, která je vázána přímo nebo
nepřímo na lidskou činnost měnící složení globální atmosféry a která je vedle přirozené
variability klimatu pozorována za srovnatelný časový úsek. Lze rovněž vycházet z definice
používané v rámci Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), podle kterého se jedná o
jakoukoliv změnu klimatu v průběhu času, ať už v souvislosti s přirozenou variabilitou či jako
důsledek lidské činnosti.
Vlivy z hlediska předpokládaných vlivů změny klimatu
Záměr znamená ekologický přístup k nakládání s odpady – umožní zapojit odpady do
půdního cyklu.
Skleníkové plyny
Záměr pomáhá k zapojení „odpadů“ do areálu při vyrovnání terénu.
Výskyt extrémů a přírodních katastrof
Jedná se o stabilizované území bez významnějších povětrnostních vlivů, seizmicity, rizika
povodní.
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Vliv záměru na zmírňování změny klimatu (vliv na mitigaci změny klimatu)
Záměr je prioritně jen vyrovnáním terénu s účelem snížení zranění při pohybu v areálu.
Vliv záměru na přizpůsobení se změně klimatu (adaptaci na změnu klimatu)
Záměr nemá ani pozitivní a ani negativní vliv.
Zranitelnost záměru samotného vůči dopadům změny klimatu
Záměr je koncipován jako podnikatelský záměr, změny klimatu ve výhledu 50 let nebudou
mít na záměr vliv.

3. Hluk a vibrace
Hluk z provozu záměru
Záměr nemá žádné zdroje hluku.
Hluk z výstavby
Záměr je již dočasně umístěný, není třeba jej stavět.
Vibrace
Záměr je již dočasně umístěný, není třeba jej stavět a není zdrojem vibrací.

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Kvalita povrchových a podzemních vod musí být nedotčena, to souvisí s prevencí opatření,
které by mohly způsobit kontaminaci tekutými odpady. Zemina je čistá bez kontaminantů.
Vlivem posuzovaného záměru nedojde k zásahům do zvodnělé části kolektoru ani jiným
změnám ovlivňujícím hydrogeologické poměry.
Záměr nevyžaduje nové vodní zdroje.

5. Vlivy na půdu
Záměr znamená dílčí zábor ze ZPF v nejnižší kvalitě, dochází k vyrovnání terénu, který bude
lépe dostupný při údržbě kosením.

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizace záměru nemá vliv na horninové prostředí a neovlivňuje nerostné zdroje ani zdroje
přírodní nad rámec obvyklý pro zemědělskou výrobu.

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Oblasti ochrany ptáků i evropsky významné lokality nebudou posuzovanou stavbou narušeny
ani ohroženy.
Záměr je realizován uvnitř areálu a fauna i flora se již tomuto malému zásahu přizpůsobuje.

8. Vlivy na krajinu
Tvar krajiny, podíl zemědělské půdy a ostatních složek krajiny vznikal postupně po několik
staletí s tím, že se krajina podřizovala lidským potřebám. V současné době lze hodnotit
krajinu jako zkulturněné území při zachování vyšší regenerační schopnosti v okolí.
Realizací nebude dotčen krajinný ráz, záměr je uvnitř stávajícího areálu a znamená maximální
terénní změnu o 2,1 m.
Současně platný zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, který v § 12 určuje a
vymezuje vztahy umisťovaných staveb ke krajinnému rázu, bude dodržen.
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9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V místě stavby se žádné architektonické ani archeologické památky nenacházejí.

10. Vlivy na infrastrukturu a funkční využití území
Uvažovaný záměr navazuje na stávající využití území.
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II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Nároky na vstupy
Nejsou, záměr je již dočasně deponován.
Výstupy – ovlivnění areálem
Dochází k mírně vyšší zádrži vody v území, snižuje se riziko zranění při pohybu uvnitř areálu,
trávy bude snazší kosit.
Vliv na estetické kvality území
Středisko je umístěno již v současnosti a tvoří malebný kotel vhodný k celé řadě lidských
aktivit nejen k motokrosu.
Souhrn
Realizací záměru nedojde k významnějšímu negativnímu ovlivnění životního prostředí
v blízkém i vzdálenějším okolí. Ovlivnění životního prostředí mimo Českou republiku je
vyloučeno.
Žádná z jednotlivých složek životního prostředí ani životní prostředí jako celek nebude
ovlivněno nad míru trvale udržitelného rozvoje. Záměr neovlivní přímo ani nepřímo zeleň,
půdu, zvířectvo ani vodu. Za nejvíce ovlivněnou složku životního prostředí lze považovat
emisní zátěž, kterou však nedojde k překročení platných limitů.

III. Údaje
o
možných
významných
přesahujících státní hranice

nepříznivých

vlivech

Předkládaný záměr nebude zdrojem negativních vlivů přesahujících státní hranice. Záměr
je realizován v dostatečné vzdálenosti od státní hranice.
IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných
nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to
vzhledem k záměru možné
Investor je povinen dodržovat veškerá aktuálně platná zákonná opatření a postupy
vyplývající z právního rámce ČR a EU bez ohledu na proces EIA.
Navržené řešení vychází z předpokladu, aby bylo v maximální míře zabezpečeno proti
nestandardním stavům a možným haváriím. Toto technické a technologické řešení bylo
popsáno v předchozích kapitolách, součástí tohoto řešení jsou i všechny opatření vedoucí
k minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí. V této kapitole tak není třeba
stanovovat žádná další opatření.
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V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a
důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní
prostředí
V rámci výpočtů jednotlivých výstupů a vstupů provozu se postupovalo dle běžných
metod a ukazatelů.
Snaha zpracovatele byla z uvedených důvodů spíše nadsadit parametry, které se promítají
do vlivů na životní prostředí tak, aby nedošlo k jejich podcenění. To se týká zejména
nároků na vstupní materiály, média a energie, které jsou vždy na horní mezi odhadů a
výpočtů a především skutečnosti, že veškeré parametry byly vypočítávány nikoliv na
průměrný stav ale na maximální kapacitu zařízení.
Při zpracování dokumentace bylo postupováno v následujících krocích:
• sběr vstupních dat a informací,
• vyhodnocení archivních podkladů, rešerše odborné literatury,
• analýza vstupů,
• modelové výpočty,
• vyhodnocení a srovnání s požadavky legislativy,
• zpracování oznámení.
V rámci posuzovaní se vycházelo z běžných metod hodnocení jednotlivých složek
životního prostředí.
Použité podklady pro zpracování dokumentace:
• Místní šetření,
• Informace od oznamovatele,
• Zákony, nařízení vlády, vyhlášek České republiky, EU související se záměrem,
• Údaje z katastru nemovitostí, ČHMÚ, Internetové stránky Českého geologického
ústavu a Geofondu Praha, Internetové stránky Výzkumného ústavu
vodohospodářského TGM Praha, Internetové stránky kraje, internetové stránky
www.portal.gov, Internetové stránky www.mapy.cz, www.irz.cz, www.mapy.cz,
google.com , Google Earth a dalších,
• Vlastní zkušenosti s obdobnými provozy.
Lze konstatovat, že zpracovatel oznámení měl dostatečné podklady pro objektivní
posouzení záměru.

VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo
nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování
oznámení, a hlavních nejistot z nich plynoucích
Jedná se o fázi předprojektové a projektové přípravy, je nepochybné, že bude docházet
k dalšímu zpřesňování údajů, hodnoty byly v rámci projektu vždy nastavovány na horní
hranici očekávání jako limitní.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Umístění, kapacita, řešení stavebního provedení a volba technologií byla stanovena
investorem na základě diskuze před zahájením projektových prací v rámci zvažování
investice. Varianty nejsou.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Viz kapitola H. příloha, kde jsou obrazové a jiné přílohy.

2. Další podstatné informace oznamovatele
Všechny podstatné informace jsou součástí příslušných kapitol.
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G. VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Název:

Terénní úpravy areálu pro motokros – deponie p. č. 2376/1 k. ú. Žamberk
794368

Zařazení:

Jedná se o záměr dle přílohy č. 1 k Zákonu 100/2001 Sb., Kategorie II.:
Bod 56: Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou
od stanoveného limitu 2 500 t/rok

Umístění záměru
Kraj:

Pardubický

Okres:

Ústí nad Orlicí

Obec:

Žamberk

Katastrální území:

Žamberk 794368

Bod 56
Objem uskladněné zeminy
Plocha záměru
Objem celkový
Hmotnost

3075 m2
3135 m3
5267 t

Charakter záměru
Zájmové území se nachází v areálu současného sportoviště, které slouží pro motokrosový
sport.
Navrhovanou změnou využití území je vytvořeni deponie (plochy pro uložení zeminy), která
bude sloužit k terénním úpravám v areálu motokrosu v Žambereckém Kotli.
Zdůvodnění potřeby záměru
Oznamovatel vytvořil v místě dočasnou deponii zeminy, kterou využil vyrovnání terénu, nyní
se rozhodl, že není nutné tuto deponii přesouvat a bylo by možné ponechat zeminu v místě
s tím, že je využita k vyrovnání terénních nerovností.
Z hlediska posouzení dopadů provozu na jednotlivé složky životního prostředí nebyly
prokázány žádné výrazné vlivy, které by mohly životní prostředí nezvratně poškodit a lze je v
celkovém hodnocení označit za nevýznamné či málo významné. Z uvedených výsledků
výpočtů je patrné, že posuzovaný záměr znamená u nejbližší obytné zástavby akceptovatelnou
změnu. Počet průjezdů vozidel se neprojeví nad míru danou hygienickými limity. Hlukové
vlivy způsobené záměrem nebo dopravou pro záměr nebudou významné, nebudou dotčeny
hranice venkovního chráněného prostoru nadlimitními hodnotami.
Provoz bude splňovat veškeré hygienické limity a požadavky legislativy v životním prostředí.
Veškeré dopady na jednotlivé složky životního prostředí jsou pro dotčené území plně
akceptovatelné. Realizace záměru za předpokladu dodržení všech norem, pracovní a
technologické kázně, řádné evidence a zacházení s odpady nepřinese pro okolí žádná rizika
bezpečnostní, ekologická ani požární, která by mohla nepříznivě působit na okolí.
Náplň záměru lze hodnotit jako přijatelnou v řešeném území.
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Datum zpracování:

02/2020
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení:
Ing. Vraný Miroslav
Farm Projekt
Jindřišská 1748
530 02 Pardubice
tel . 466 675 509, 602 434 897

Na oznámení spolupracovali:
Ing. Martin Vraný
držitel oprávnění ke zpracování rozptylových studií a odborných
posudků podle § 15 odst. 1 písm. d, zákona o ochraně ovzduší
(Č.j.: 1653/820/09/IB a 911/820/09)
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