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ÚVOD
Předkládané oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí
„Parkovací dům Příbram“ bylo vypracováno podle přílohy č.3 zákona
č.100/2001 Sb. v platném znění (zákon č.216/2007 Sb., kterým se mění
zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., 163/2006 Sb. a 186/2006 Sb.).
Investorem a oznamovatelem záměru je Město Příbram, Tyršova ul.
108, 261 01 Příbram 1.
Záměrem investora je realizace veřejně prospěšné stavby parkovacího
domu na ploše situované v blízkosti nemocnice v centrální části města
Příbrami.
Parkovací dům je navržen na pozemcích města Příbrami, a to
v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru Příbram.
Posuzovaný záměr řeší vybudování parkovacího domu o 4 podlažích o
celkové kapacitě:
•

168 parkovacích míst

Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby
parkovacího domu zařazen do kategorie II, přílohy č.1 k citovanému
zákonu (záměry vyžadující zjišťovací řízení). Záměr naplňuje dikci bodu
10.6 – Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o
celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže
s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
V tomto případě bude v parkovacím domě zřízeno ve 4 podlažích
celkem 168 parkovacích stání.
Jak je uvedeno a podrobně popsáno v kapitole B.I.5., ve zpracované
ověřovací studii, která byla jedním z podkladů pro vypracování tohoto
oznámení, byly uvažovány celkem 4 varianty řešení výstavby parkovacího
domu, nazvané A, B, C a D. Z nich byla vyhodnocena jako jednoznačně
optimální varianta B, která je v tomto oznámení podrobně posuzována.
Pro stavby kategorie II je vyžadováno vypracování oznámení záměru o
hodnocení vlivů na životní prostředí v rozsahu daném přílohou č.3 citovaného
zákona.
Členění oznámení na 4 hlavní kapitoly odpovídá požadavkům zákona
č.100/2001 Sb. v platném znění
V části A jsou uvedeny „Údaje o oznamovateli“.
Čtenář najde v části B „Údaje o záměru“ - informace o stavbě a
jejím umístění, navrhovaných stavebních objektech, příjezdových
komunikacích, inženýrských sítích a jsou podrobně zdokumentovány všechny
známé vstupy a výstupy z této stavby.
V části C „Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území“ je
popsána kvalita ovzduší, vody, půdy, horninového prostředí, fauny a flory,
krajiny a ekosystémů.
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V části D „Komplexní popis a zhodnocení vlivů na životní
prostředí“ jsou zdokumentovány veškeré známé vlivy na životní prostředí a
zdraví obyvatel, které může stavba představovat.
V příloze oznámení jsou v mapové části uvedeny situace navrhované
zástavby a situace širších vztahů. Jsou zde rovněž akustická a rozptylová
studie, z nichž vyplývá vliv na hlukovou situaci a vliv na znečištění ovzduší
v dané lokalitě.
Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je Krajský
úřad Středočeského kraje, oddělení posuzování vlivů na životní
prostředí.
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ČÁST A.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.1

Investor a oznamovatel:
Město Příbram
Tyršova ulice 108
261 01 Příbram
IČO: 00243132
DIČ:

CZ00243132 (není plátcem DPH)

Zástupce oznamovatele a investora:
statutární zástupce: MVDr. Josef Řihák, starosta města
zástupce ve věcech technických: pan Zdeněk Škaloud,
vedoucí odboru správy silnic
telefon: 318 498 273
e-mail: zdenek.skaloud@pribram-city.cz
A.2

Jméno, příjmení, pracoviště a telefon oprávněného
zpracovatele:
Ing. Jiří Blažek, CSc.
LI-VI Praha, spol. s r.o.
Jana Želivského 8
130 00 Praha 3
telefon: 222 580 933
e-mail: blazek@livi.cz

A.3

Zpracovatel projektové dokumentace – objemové a
ověřovací studie stavby:
SUDOP PRAHA, a.s.
Olšanská 1a
130 80 Praha 3
Ing. Jaroslava Šudová – hlavní inženýr projektu
telefon: 267 094 269, 267 196 392
e-mail: jaroslava.sudova@sudop.cz
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ČÁST B.

ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1.

NÁZEV ZÁMĚRU

„Parkovací dům Příbram“
B.I.2.

KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU

Záměr města Příbrami, popisovaný v tomto oznámení, představuje
výstavbu čtyřpodlažního parkovacího domu na dosud nezastavěném
pozemku v centrální části města Příbrami v lokalitě u Oblastní nemocnice
Příbram...
Projekt předpokládá výstavbu nového parkovacího domu pro osobní
automobily napojený na stávající komunikaci. III. třídy. Příjezd i výjezd vozidel
je navržen jako jediný možný, a to z ulice Generála R. Tesaříka.
Posuzovaný záměr řeší vybudování parkovacího domu o kapacitě:
•

168 parkovacích míst

Objekt je umístěn na pozemcích č. 964 a 965 a část na pozemku č.
962/1 v katastrálním území Příbram. Odstup od nejbližších okolních objektů
č.p. 135 a 136 je 7 m.
Více o vstupech půdy - pozemků – je uvedeno v kapitole B.II.1.

Kapacitní údaje záměru jsou patrné z následující tabulky:
Počet podlaží parkovacího domu

celkem 4

Počet podzemních podlaží

1

Počet nadzemních podlaží

3

Počet parkovacích stání

celkem 168

Počet stání pro imobilní občany

celkem 10

Celková plocha pozemku včetně
zeleně a zpevněných ploch

3 102 m2

Zastavěná plocha

1 645 m2

Obestavěný prostor

17 700 m3
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B.I.3.

UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU
Kraj:

Středočeský

Obec:

Příbram

Katastrální území:

735426 Příbram

Pozemek pro výstavbu hromadných garáží – parkovacího domu - se
nachází u Oblastní nemocnice Příbram. V současnosti využívají občané
města a návštěvníci nemocnice pro parkování vozidel parkoviště na
pozemku č.969 podél ulice primáře Václava Trnky. Parkoviště svojí kapacitou
ovšem nepostačuje. Pro snížení stávajícího deficitu v oblasti dopravy v klidu
jsou v ÚPn doporučeny k zařazení do seznamu veřejně prospěšných staveb i
hromadné garáže pro maximálně 200 vozidel v ulici primáře Václava Trnky
(Sokolské).
Navrhovaný objekt parkovacího domu je umístěn na pozemcích č. 964
a 965 a část na pozemku č. 962/1 v katastrálním území Příbram. Odstup od
nejbližších okolních objektů č.p. 135 a 136 je 7 m.
Vlastní objekt má 1 podzemní a 3 nadzemní podlaží s plochou
střechou. Vstupní podlaží přechází ve východní části v pod úroveň okolního
terénu, to znamená, že nad terén vystupují pouze dvě podlaží, čímž je
vizuálně potlačen jeho celkový objem.
Umístění objektu umožňuje buď jeho výhledové rozšíření na zbývající
volnou část pozemku č. 962/1 nebo její využití pro jiný účel s komunikačním
napojením přes volnou část pozemku za parkovacím domem z ulice
Sokolské.
B.I.4.

CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI
ZÁMĚRY

Cílem záměru je novostavba parkovacího domu (hromadných
garáží) pro parkování osobních automobilů, a to v centrální části města
Příbrami v lokalitě u městské nemocnice a v blízkosti hřbitova.
Investorem je město Příbram. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu,
jejímž Potřeba výstavby tohoto parkovacího domu vyplývá z nedostatku
parkovacích míst v blízkosti nemocnice ve městě Příbrami.
Nový parkovací dům vytvoří celkem 168 parkovacích stání
Cílem záměru je tedy:
•

Provedení výstavby parkovacího domu o 4 podlažích pro celkový počet
168 osobních automobilů, z toho 10 parkovacích stání pro občany se
sníženou schopností pohybu a orientace

•

Zřízení vjezdu do objektu z ulice generála Tesaříka

•

Sadové úpravy okolí parkovacího domu a chodníků pro pěší
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Územní plán města Příbram v této lokalitě nemá určeny limity využití
území – např. podlažnost, index zastavěné plochy, procentuální podíl
zeleně, které je nutno dodržet.
Pro výstavbu hromadných garáží byl vybrán pozemek na parcelách č.
964, 965 a části parcely č.962/1. Všechny pozemky jsou ve vlastnictví města
Příbram. S ohledem na polohu (poblíž nemocnice) a sousední nevyužívané
pozemky, je možno případně objekt v budoucnu rozšířit a to na zbývající část
pozemku parcelační číslo 962/1.
Pozemky pro budoucí výstavu jsou vedeny v ÚP města Příbram jako
plochy SS – tedy plochy určené pro samosprávu a státní správu, neboli
území veřejného vybavení. Původně ÚP uvažoval se zrušením parkoviště
na pozemku č.969 a vybudováním garáží na jeho místě. Z hlediska
dlouhodobého výhledu se jeví lepší varianta parkoviště ponechat a vybudovat
parkovací dům na výše zmíněných pozemcích. Tím se zvýší celkový možný
počet parkovacích stání.
Toto oznámení řeší pouze výstavbu parkovacího domu a jeho
napojení na inženýrské sítě a sadové úpravy v okolí.
Kumulace s jinými stavbami se nepředpokládá.
Před zahájením stavby bude nutno pokácet část stávající, převážně
náletové, zeleně, která se na pozemku nachází. Bude nutno pokácet celkem
7 přestárlých ovocných stromů (švestek) a část keřových porostů. Tato zeleň,
stejně jako flora i fauna na dotčeném pozemku, byly v rámci zpracování
tohoto oznámení posouzeny v rámci biologického a dendrologického
průzkumu.
V současné době probíhá v blízkém okolí pozemku pro navrhovanou
stavbu parkovacího domu rozsáhlá stavební činnost:
•

západně od pozemku, tedy na západní straně ulice Generála
Tesaříka, probíhá „Modernizace a dostavby Oblastní nemocnice
Příbram“. 1.etapa této modernizace byla zahájena v 05/2008 a měla
by být dokončena v závěru roku 2009. Investorem této stavby je
Středočeský kraj. V rámci modernizace nemocnice probíhá rovněž
výstavba nových objektů v nemocničním areálu. Zhotovitelem stavby
je Sdružení Příbram – Metrostav a.s. a Puro-Klima a.s. V důsledku této
stavby i dalších vlivů je v dané lokalitě značná poptávka po
parkovacích stáních a veškeré volné plochy jsou využívány
k parkování automobilů, jak je patrno i z fotodokumentace v příloze
tohoto oznámení.

•

Další stavba probíhá severně od pozemku pro výstavbu parkovacího
domu. jedná se o stavbu sedmipodlažního bytového domu.
V současné době je hotova hrubá stavba a provádějí se dokončovací
práce.

Lze předpokládat, že před zahájením prací na výstavbě parkovacího
domu budou již obě stavby dokončeny, a nedojde tedy k žádné kumulaci
stavebních prací. Pokud by k částečnému časovému souběhu stavebních
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prací přesto došlo, je nutno s předstihem stavební činnost koordinovat,
zejména pokud jde o staveništní dopravu, aby nedocházelo ke kolizím na
příjezdových komunikacích.
Výstavba parkovacího domu nebude trvale omezovat žádné existující
provozy. Vybudování přípojek elektro, vodovodu a kanalizace pro potřeby
provozu parkovacího domu si může vyžádat dočasné zábory na sousedních
pozemcích, které jsou též majetkem města. Při realizaci přípojek a vedení
inženýrských sítí budou zřízeny na veřejných komunikacích přejezdy a
přechody tak, aby nebyla omezena práva a užívání ostatních nemovitostí.
Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby se minimalizoval
dopad na okolí a stavební činnost neomezovala žádné stávající objekty a
provozy v sousedství.
V souladu s požadavky správců sítí budou respektována veškerá
stávající vedení inženýrských sítí a bude provedena obnova povrchů stavbou
poškozených přilehlých komunikací, ploch a povrchů.
B.I.5.

ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ,
VČETNĚ
PŘEHLEDU
ZVAŽOVANÝCH
VARIANT
A
HLAVNÍCH DŮVODŮ PRO JEJICH VÝBĚR, RESP.
ODMÍTNUTÍ

Pozemek pro navrhovanou výstavbu parkovacího domu se nachází u
městské nemocnice. V současnosti využívají občané města a návštěvníci
nemocnice pro parkování vozidel parkoviště na pozemku č.969 podél ulice
primáře Václava Trnky. Parkoviště svojí kapacitou ovšem nepostačuje. Pro
snížení stávajícího deficitu v oblasti dopravy v klidu jsou v ÚPn doporučeny
k zařazení do seznamu veřejně prospěšných staveb i hromadné garáže pro
maximálně 200 vozidel v ulici primáře Václava Trnky.
Limity využití území
Územní plán města Příbram v této lokalitě nemá určeny limity využití
území – např. podlažnost, index zastavěné plochy, procentuální podíl
zeleně, které je nutno dodržet.
Pro výstavbu hromadných garáží byl vybrán pozemek na parcelách č.
964, 965 a části parcely č.962/1. Všechny pozemky jsou ve vlastnictví města
Příbram. S ohledem na polohu (poblíž nemocnice) a sousední nevyužívané
pozemky, je možno případně objekt v budoucnu rozšířit a to na zbývající část
pozemku parcelační číslo 962/1.
Pozemky pro budoucí výstavu jsou vedeny v ÚP města Příbram jako
plochy SS – tedy plochy určené pro samosprávu a státní správu, neboli
území veřejného vybavení. Původně ÚP uvažoval se zrušením parkoviště na
pozemku č.969 a vybudováním garáží na jeho místě. Z hlediska
dlouhodobého výhledu se jeví lepší varianta parkoviště ponechat a vybudovat
parkovací dům na výše zmíněných pozemcích. Tím se zvýší celkový možný
počet parkovacích stání.
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Aktuální stav pozemku a zhodnocení území
Stávající pozemek vybraný pro výstavbu se nachází mimo hranici
ochranného památkového pásma (s diferencovaným režimem) města
Příbram.
Pozemek není účelově využíván, jedná se o zatravněnou plochu
s náletovou zelení. Na pozemku se vyskytují rovněž vzrostlé ovocné stromy.
Pozemky pro budoucí výstavu jsou vedeny v ÚP města Příbram jako
plochy SS – tedy plochy určené pro samosprávu a státní správu, neboli
území veřejného vybavení.
Na základě prostudování platného ÚP plánu města Příbram se
pozemek pro výstavbu garáží nachází vně hranice poddolovaného území.
Celkově je území pro výstavbu vhodné jak z hlediska geologických
poměrů, tak z hlediska svého umístění poblíž nemocnice.
Popis uvažovaných variant řešení
Zvažovány byly celkem 4 varianty, které jsou v následujícím
přehledu popsány.
Varianta A
Varianta představuje umístění parkovacího domu na pozemcích č.964
a 965, počítá s 1 podzemním a 3 nadzemními podlažími, s minimálními
možnými odstupy od hranic sousedních pozemků. Celková kapacita stání je
144 míst.
Po ověření oslunění vedlejších bytových domů ovšem tato varianta
nepřichází v úvahu, vzhledem nedodržení proslunění bytů v 1.NP.
Varianta B
Jedná se o modifikaci varianty A respektující požadavky na odstupové
vzdálenosti od sousedních bytových objektů (č.p. 135 a 87) z hlediska jejich
oslunění a denního osvětlení.
Objekt je umístěn na pozemcích č. 964 a 965 a část na pozemku č.
962/1, odstup od nejbližších okolních objektů č.p. 135 a 136 je 7 m. Příjezd a
přístup k parkovacímu domu je ze západní strany z ul. Generála Tesaříka.
Pěší propojení je navrženo ještě do ulice Sokolské, v úvahu přichází i
možnost pěší spojky k bytovému objektu č.p. 135.
Vlastní objekt má 1 podzemní a 3 nadzemní podlaží s plochou
střechou. Vstupní podlaží přechází ve východní části v pod úroveň okolního
terénu, to znamená, že nad terén vystupují pouze dvě podlaží, čímž je
vizuálně potlačen jeho celkový objem.
Umístění objektu umožňuje buď jeho výhledové rozšíření na zbývající
volnou část pozemku č. 962/1 nebo její využití pro jiný účel s komunikačním
napojením přes volnou část pozemku za parkovacím domem z ulice
Sokolské.
LI-VI Praha spol. s r.o.
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Celková kapacita stání je 168 míst, z toho 10 o rozměrech pro
imobilní.
Z hlediska kapacity parkovacího domu a dodržení všech
normových požadavků je tato varianta B jednoznačně nejvýhodnější a je
podrobně popisována a posuzována v tomto oznámení.
Varianta C
Tato varianta ověřuje možnosti umístění parkovacího domu na
pozemku č. 969, který je v současné době využíván jako parkoviště pro cca
100 vozů.
Návrh předpokládá výstavbu čtyřpodlažního parkovacího domu, který
v maximální míře využívá celé území včetně pozemku č. 4815 (demolice
objektu č.p. 345). Celková kapacita stání je 205 míst, což představuje
pouze o 105 stání více, než je stávající počet stání na terénu. Odstupové
vzdálenosti jsou minimalizovány, objekt svojí hmotností dominuje celému
přístupovému prostoru před hřbitovem, neúměrně jej přehustí. Navíc
výstavba může ohrozit stávající alej vzrostlých lip podél ulice Sokolské
lemujících přístup ke hřbitovu.
Varianta se s ohledem na výše uvedené skutečnosti jeví jako
nevhodná, přínos pro parkování města je malý a značně investičně náročný
(v podstatě dvojnásobné náklady na získání jednoho nového parkovacího
stání.
Varianta D
Varianta D je obdobou varianty C s tím, že budova je zkrácena a
odsazena od ulice Generála Tesaříka. Počet stání se ovšem zredukoval na
144. Což představuje pouze o 44 parkovacích míst více než doposud.
U této varianty byla potlačena brutální hmotnost předchozí, ohrožení
lipové aleje ale zůstává a efektivnost vložených prostředků je ještě nižší.
Závěrem lze konstatovat, že z hlediska kapacity parkovacího domu a
dodržení všech normových požadavků je nejvýhodnější varianta B.
Realizace záměru nevyžaduje zábor orné půdy a zásah do ZPF.
Nulová varianta představuje stav bez realizace stavby parkovacího
domu a ponechání plochy s neudržovanou náletovou zelení ve stávajícím
stavu. V tomto případě by přetrvával nedostatek parkovacích míst v dané
lokalitě, což je stav dlouhodobě neudržitelný, zejména s ohledem na
probíhající dostavbu a modernizaci nemocnice. Parkovací dům bude
návštěvníky nemocnice využíván, neboť se nachází v její těsné blízkosti.
Z uvedených důvodů se navržená lokalita pro daný záměr jeví velmi
vhodná a vzhledem ke skutečnosti, že je nezbytně nutné řešit parkování
osobních vozidel v daném oblasti, aniž by došlo k záboru stávajících
parkovacích ploch, je prakticky jedinou reálnou variantou.
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B.I.6. POPIS STAVEBNÍHO, TECHNICKÉHO
ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

A TECHNOLOGICKÉHO

Urbanistické řešení
Objekt parkovacího domu je umístěn na pozemcích č. 964 a 965 a
část na pozemku č. 962/1, odstup od nejbližších okolních objektů č.p. 135 a
136 je 7 m. Příjezd a přístup k parkovacímu domu je ze západní strany z ul.
Generála Tesaříka. Pěší propojení je navrženo ještě do ulice Sokolské,
v úvahu přichází i možnost pěší spojky k bytovému objektu č.p. 135.
Vlastní objekt má 1 podzemní a 3 nadzemní podlaží s plochou
střechou. Vstupní podlaží přechází ve východní části v pod úroveň okolního
terénu, to znamená, že nad terén vystupují pouze dvě podlaží, čímž je
vizuálně potlačen jeho celkový objem.
Umístění objektu umožňuje buď jeho výhledové rozšíření na zbývající
volnou část pozemku č. 962/1 nebo její využití pro jiný účel s komunikačním
napojením přes volnou část pozemku za parkovacím domem z ulice
Sokolské.
Architektonické a stavební řešení
Architektonické a stavebně technické řešení vychází z funkční náplně
objektu, tj. objekt jednoduchých kubických tvarů s plochou fasádou po
obvodě traktovanou dvojicemi rizalitů s větracími žaluziemi a třemi
venkovními únikovými ocelovými schodišti. Plochá fasáda z monolitického
betonu slouží jako podklad pro popínavé rostliny (přísavníky apod.). Rizality
jsou oživeny strukturovaným betonem. Odlišně je ztvárněna západní fasáda
do ulice Generála Tesaříka. Její plocha je členěna spárořezem obkladových
cementotřískových, případně cementovláknitých desek s vloženými větracími
žaluziemi. Vjezdová/vstupní část je zdůrazněna horizontální markýzou.
Celková kapacita stání je 168 míst, z toho 10 o rozměrech pro imobilní.
Vlastní svislá a vodorovná nosná konstrukce objektu se předpokládá
železobetonová monolitická nebo montovaná, založení objektu plošné na
základových pasech a patkách.
Dispoziční řešení
Dispoziční řešení se odvíjí od funkce a územních podmínek.
Vstupní/vjezdová část je rozdělena na samostatný vjezd a výjezd. Mezi nimi
je umístěn prostor pro obsluhu (kancelář se sociálním zázemím) a
dvojice samostatných kabin veřejného WC pro zákazníky,
diferencovaných dle pohlaví a péče o děti (obě v úpravě pro zdravotně
postižené).
V jednotlivých podlažích jsou potom parkovací haly s řadami
kolmých stání po obou stranách vnitřních obslužných komunikací.
Propojení všech podlaží je jednosměrnými jednopruhovými rampami.
Provoz (průjezd) vozidel je v celém parkovacím domě navržen jako
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jednosměrný. Pohyb pěších je v úrovni jednotlivých podlaží po vnitřních
pojezdových plochách, mezi podlažími po vnějších schodištích.
Provozní doba zařízení je navržena nepřetržitá (24 hodin denně).
V denní době je uvažováno s přítomností obsluhy. V noci, v době
tlumeného provozu bude pouze samoobslužný pomocí automatizovaného
odbavovacího zařízení.
Vytápění objektu parkovacího domu
Objekt hromadných garáží nebude jako celek vytápěn ani
temperován. Vytápěny budou pouze prostory obsluhy a sociálního
zázemí a to na hodnotu předepsanou normou. Otopná tělesa se uvažují
elektrická přímotopná.
Vzduchotechnika – větrání objektu parkovacího domu
Zařízení vzduchotechniky pro objekt parkovacího domu řeší větrání
garáží a jejich sociálního zázemí. Podkladem pro zpracování studie řešení
VZT byly rozpracované výkresy stavby, požadavky a průběžné dohody v
době zpracování projektu se stavbou a ostatními profesemi včetně
koordinačních dohod. Návrh vzduchotechniky je zpracován v souladu s
technickými, hygienickými a požárními normami a předpisy.
Jedná se o čtyřpodlažní objekt – od 1.podzemního podlaží do
3.nadzemního, všechna patra mají garážová stání, v 1.NP jsou situována
Profese vzduchotechnika zajišťuje větrání garáží i sociálních zařízení
v souladu s předpisy:
ČSN 73 6058 – Hromadné garáže
ČSN 73 0838 – Požární bezpečnost staveb -hromadné garáže
Nařízení vlády – vyhláška č.6/2003 – větrání hygienických zařízení
Zařízení pro větrání garáží
Pro větrání garáží je zvolen systém nuceného podtlakového větrání
vybavený 3 zařízeními pro odvod vzduchu. Tato zařízení sestávají ze tří
odvodních potrubních ventilátorů, které budou umístěny na střeše
objektu, ventilátory budou v provedení pro venkovní prostředí a vybaveny
akustickým pláštěm. Budou umístěny – alternativně v jednotlivých prostorech
nebo společně v jednom prostoru střechy s exteriérovou i akustickou
úpravou. Nasávací vzduch bude k ventilátorům veden z jednotlivých pater
potrubním rozvodem horizontálním s distribučními výustkami (vždy u čel
parkujících vozů) a svislým rozvodem (3 stoupačky). Potrubí sání bude
opatřeno tlumiči hluku.
Výdech odpadního vzduchu od ventilátorů bude opatřen tlumiči hluku
v míře potřebné pro soulad s hygienickým předpisem, bude situován jižním
směrem a vyfukován do volné atmosféry.
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Přisávaný větrací vzduch pro garáže bude přiváděn z volných
nasávacích otvorů v obvodovém plášti – volná průtočná plocha otvorů bude
minimálně 11 m2.
Protože přisávaný vzduch z venkovního prostoru může v zimě přivodit i
podnulové teploty v garáži, je potřeba ochránit rozvody vody a kanalizaci před
zamrznutím (topné dráty).
Zařízení budou připojena na dva nezávislé zdroje proudu.
Vzduchotechnická zařízení budou spouštěna automaticky v
časovém režimu a současně od čidel koncentrace CO, při případném
překročení koncentrace škodliviny v garáži nad povolenou mez.
Regulace, měření, ovládání a signalizace chodu bude soustředěno do míst
trvalé obsluhy.
Zařízení pro větrání sociálního zázemí
Pro větrání sociálních zázemí je zvolen systém podtlakového
větrání s intenzitou dle hygienického předpisu.
Zařízení se sestávají ze dvou malých odvodních potrubních
ventilátorů, které budou umístěny ve větraných prostorách, nasávací vzduch
bude k ventilátorům veden z jednotlivých odvětrávaných místností (WC,
umývárna) potrubním rozvodem s distribučními ventily, výtlak odpadního
vzduchu bude veden do fasády.
Potrubí sání i výtlaku bude opatřeno tlumiči hluku.
Přisávaný větrací vzduch bude přiváděn přes přepouštěcí mřížky nebo
podříznuté dveře z okolí.
Zařízení budou připojena na elektrickou síť, budou spouštěna
alternativně od světel, spínači, pohybových čidel a vybavena časovým
doběhem.
Napojení objektu na sdělovací rozvody
Sdělovací rozvody v objektu budou obsahovat následující zařízení:
•

EPS – Elektrická požární signalizace

•

Telefon

•

Domácí rozhlas

•

Jednotný čas

•

Sdělovací vedení

•

Kamerový systém

•

Parkovací systém – vjezdové brány

•

Informační a zabezpečovací zařízení

Přesný rozsah bude upraven dle požadavků investora a dle normových
požadavků vzešlých z ČSN.
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Kompletní systém služeb pro parkování a řízení přístupů do
parkovacích prostor; parkovací automaty; zóny placeného stání, závorové
systémy, čipové karty a celkový provoz parkovacího domu bude zajišťovat
soukromá firma, která vzejde z výběrového řízení..
Návrh řešení pro užívání území osobami s omezenou schopností
pohybu a orientace
Stavba je navržena v souladu s požadavky zvláštního předpisu o
obecně technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace (vyhlášky MMR č. 369/2001 Sb.
ve znění vyhl. č. 492/2006 Sb.). V rámci stavby bude realizováno občanské
vybavení (viz §1 odst. 1c).
Do řešení je promítnuta zejména druhá část vyhlášky, týkající se
řešení přístupů do staveb, přístupnosti komunikací a veřejných ploch a §12
odst, 1 části třetí, týkající se veřejných WC.
Přístup k objektu bude řešen bezbariérově, pochozí plochy budou
vybaveny příslušnými vodícími liniemi. Veřejné WC je navrženo v úpravě pro
imobilní. V rámci parkovacích stání je minimálně 5% (konkrétně 10 stání)
vyhrazeno pro vozidla zdravotně postižených osob.
Dotčená ochranná pásma
Na ploše, na níž je navrhována výstavba parkovacího domu, se podle
předběžných zjištění nachází podzemní síť sdělovacího vedení – metalický
kabel společnosti Telefonica O2. Toto vedení bude muset být po dohodě se
správcem sítě přeloženo.
V území se nenachází jiná ochranná pásma podzemních ani
nadzemních vedení. Pouze je nutno dodržet vzdálenosti při souběhu a
křížení jednotlivých inženýrských sítí dané příslušnými normami.
Staveniště parkovacího domu nespadá do žádné z lokalit se zvýšenou
ochranou přírody.
V posuzované ploše stavby není žádné území chráněné podle zákona
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (viz vyjádření Odboru ochrany
prostředí Středočeského kraje) v příloze tohoto oznámení.
Objekt bude dopravně napojen na stávající komunikaci III. třídy.
Příjezd i výjezd vozidel je navržen jako jediný možný, a to z ulice Generála R.
Tesaříka.
Objekt bude nutno napojit na kanalizaci, vodovod, energetické
rozvody. Proto budou vybudovány venkovní přípojky těchto rozvodů. Všechny
tyto inženýrské sítě jsou dostupné z ulice Generála R. Tesaříka.
V dalším textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských
sítí.
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•

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno
zákonem č.274/2001 Sb.
ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího
líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5m,
u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m

•

Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č.13/1997 Sb. mimo souvisle
zastavěná území a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami
vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti:
100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice
nebo rychlostní komunikace anebo od osy větvě jejich křižovatek
50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I.
třídy a ostatních místních komunikací I. třídy
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo
III. třídy a místní komunikace II. třídy

B.I.7.

PŘEDPOKLÁDANÝ
TERMÍN
ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ

ZAHÁJENÍ

REALIZACE

Podle záměru investora bude navrhovaná stavba realizována v těchto
termínech
Předpokládaná období realizace stavby:
Etapa

Termín

Zahájení stavby

03/2010

Dokončení realizace stavby

10/2010

Jedná se o stavbu menšího rozsahu, která bude prováděna
oprávněnou stavební firmou. Stavební firma bude vybrána po výběrovém
řízení.
Výstavba parkovacího domu včetně všech přípojek inženýrských sítí a
úprav okolí parkovacího domu bude probíhat v jedné etapě. Součástí
výstavby budou rovněž sadové úpravy vegetačních ploch.

LI-VI Praha spol. s r.o.
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B.I.8.

VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

Navrhovanou výstavbou parkovacího domu Příbram je dotčen tento
územně samosprávní celek:
Kraj:

Středočeský

Obec:

Příbram

Parkovací dům je situován v katastrálním území Příbram.
Dotčenou obcí je město Příbram.

B.I.9.

ZAŘAZENÍ ZÁMĚRU DO PŘÍSLUŠNÉ KATEGORIE PODLE
PŘÍLOHY Č. 1 K ZÁKONU Č. 100/2001 Sb.

Předkládané oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí
„Parkovací dům Příbram“, slouží pro zjišťovací řízení a bylo vypracováno
podle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění, v rozsahu dle přílohy č.3.
Předkládané oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí bylo
vypracováno podle přílohy č.3
Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby
parkovacího domu Příbram zařazen do kategorie II, přílohy č.1
k citovanému zákonu (záměry vyžadující zjišťovací řízení). Záměr
naplňuje dikci bodu 10.6 – Skladové nebo obchodní komplexy včetně
nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy;
parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu
pro celou stavbu.
V tomto případě bude v parkovacím domě zřízeno celkem 168
parkovacích stání.
Pro stavby kategorie II je vyžadováno vypracování oznámení záměru o
hodnocení vlivů na životní prostředí v rozsahu daném přílohou č.3 citovaného
zákona.
Příslušným orgánem k provedení zjišťovacího řízení je v tomto
případě Středočeský kraj.

LI-VI Praha spol. s r.o.
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B.I.10.
VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE §10 ODST.4
ZÁKONA Č.100/2001 Sb. A SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU TATO
VYJÁDŘENÍ VYDÁVAT
Pro realizaci záměru „Parkovací dům Příbram“, proběhne
v návaznosti na zjišťovací řízení územní řízení. Žádost bude podána na
Městský úřad Příbram, odbor výstavby a územního plánování, který je
příslušným stavebním úřadem podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Předpokládaný postup je přehledně uveden v následující tabulce.
•

Územní rozhodnutí – dle zák. 183/2006 Sb., stavební úřad MÚ
Příbram

•

Stavební povolení - dle zák. 183/2006 Sb., stavební úřad Příbram

•

§ 8 odst.1 zák. 114/1992 Sb. - povolení ke kácení dřevin rostoucích
mimo les – odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody, MÚ
Příbram

•

další případná rozhodnutí potřebná pro realizaci stavby

•

Kolaudační rozhodnutí – dle zák. 183/2006 Sb., stavební úřad MÚ
Příbram

LI-VI Praha spol. s r.o.
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B.II.

ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1.

PŮDA

Při výstavbě parkovacího domu Příbram dojde k trvalému záboru
pozemků touto stavbou. Všechny pozemky jsou vedeny jako ostatní plochy
se způsobem využití jiné plochy nebo ostatní komunikace. Žádný z pozemků
není součástí zemědělského půdního fondu. Všechny pozemky jsou ve
vlastnictví města Příbrami.
Objekt je umístěn na pozemcích v katastrálním území Příbram, a to
p.č. 964 a 965 a část na pozemku p.č. 962/1. Zastavěná plocha objektem
parkovacího domu je 1 645 m2.
Výpis dotčených pozemků uvádíme v následující tabulce.
Číslo parcely

Výměra (m2)

Druh pozemku

Způsob využití

964

1 141

ostatní plocha

jiná plocha

965

1 011

ostatní plocha

jiná plocha

962/1

3 798 celkem,

ostatní plocha

jiná plocha

využito 950 m

2

Údaje o členění ploch na pozemcích určených k výstavbě parkovacího
domu, tj. na pozemcích p.č. 964, 965 a 962/1
Celková plocha pozemku určeného k zástavbě
včetně zeleně a zpevněných ploch

3 102 m2

Zastavěná plocha objektem parkovacího domu

1 645 m2

Plochy zeleně

1 364 m2

Zpevněné plochy

- chodníky

70 m2

- příjezdové komunikace

23 m2

Na pozemku č.988/1 (pozemek města Příbram) budou realizovány
chodníky a příjezdové komunikace do ulice Generála R. Tesaříka včetně
ozelenění v tomto rozsahu:
40 m2

Plochy zeleně
Zpevněné plochy

LI-VI Praha spol. s r.o.
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Na pozemku č.967/3 (pozemek města Příbram) bude zřízen chodník
do ulice Primáře Václava Trnky o ploše 20 m2.
Pozemky určené pro realizaci záměru nejsou součástí zemědělského
půdního fondu a uskutečnění záměru investora tedy nevyžaduje zábor orné
půdy a vynětí ze ZPF. Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL)
nebudou záměrem též dotčeny.
Veškerá činnost investora se bude odehrávat na výše uvedených
pozemcích, které jsou ve vlastnictví města Příbrami.
Sousední pozemky dotčené výstavbou:
p.č. 963/1, 963/2, 988/1, 967/1, 4814, 966, 967/3, 962/2, 962/3, 960/1
Stávající pozemky vybrané pro výstavbu parkovacího domu jsou
nezastavěné, převážně zatravněné, podél pozemku a uvnitř pozemku je
vedeno oplocení.
V rámci budování parkovacího domu bude nutno provést demontáž
stávajícího oplocení včetně bran.
Na pozemku se nachází převážně náletová zeleň a ovocné stromy. Ty
budou muset být pokáceny, jedná se o 7 ks ovocných stromů (švestka
domácí). Podrobný dendrologický průzkum dřevin na dotčeném pozemku je
v příloze tohoto oznámení.
Pozemek se nachází mimo hranici ochranného památkového
pásma (s diferencovaným režimem) města Příbram.
Pozemky nejsou účelově využívány, jedná se o zatravněnou plochu
s náletovou zelení. Na pozemku se vyskytují rovněž vzrostlé ovocné stromy.
Pozemky pro budoucí výstavu jsou vedeny v ÚP města Příbram jako
plochy SS – tedy plochy určené pro samosprávu a státní správu, neboli
území veřejného vybavení.
Na základě prostudování platného ÚP plánu města Příbram se
pozemek pro výstavbu parkovacího domu nachází vně hranice
poddolovaného území.
Celkově je území pro výstavbu vhodné jak z hlediska geologických
poměrů, tak z hlediska svého umístění poblíž nemocnice, hřbitova a ve
vzdálenosti cca 300 m od vlastního centra města.
Chráněná území
Lokalita navrhovaná pro výstavbu nespadá do zvláště chráněného
území ve smyslu § 12, 13 a 14 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny. To znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné
oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace,
národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy.
Lokalita nepodléhá ustanovení § 18 o omezení činnosti v chráněném
ložiskovém území dle zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství. Zájmový pozemek dále nepodléhá celoplošným ani lokálním
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ochranám dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody, a požadavkům
zákona č.289/1995 Sb., o lesích.
Pozemek pro stavbu se nenachází v chráněném území a leží mimo
oblast přirozené akumulace podzemních a povrchových vod.
Ve vlastním zájmovém území se nenachází žádné prvky územního
systému ekologické stability (ÚSES). Nejbližší nadregionální biokoridory
sledují zalesněný hřeben Brd a Hřebenů západně od plochy či tok a údolí
Vltavy východně od plochy.
Natura 2000
Navržené lokality Natury 2000, tj. „Návrh evropsky významných lokalit“
ani „Návrh ptačích oblastí“ se území pro výstavbu parkovacího domu
nedotýkají. V okolí pozemků pro navrhovanou výstavbu parkovacího domu se
tyto prvky nevyskytují. Tato skutečnost je doložena stanoviskem orgánu
ochrany životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského
kraje, které je uvedeno v příloze tohoto oznámení.
Ochranná pásma
Na vlastním pozemku ani v jeho bezprostředním okolí se ochranná
pásma nevyskytují (s výjimkou ochranných pásem inženýrských sítí, která již
byla popsána).
B.II.2. VODA
Provoz parkovacího domu vyžaduje napojení na vodovodní přípojku.
Voda bude používána pro sociální zařízení obsluhy a pro sociální zařízení
návštěvníků.
Bilance potřeby vody
Průměrná denní:
obsluha

1 os. x 60 l

=

60 l

návštěvníci 200 os. x 3 l

= 600 l

Qp

= 660 l

Maximální denní Qm = 660 x 1,5 = 990 l/den
Max. hodinová
Qh = 990 x 1,8/24 = 74,3 l/h = 0,02 l/s
Roční:
obsluha 1os x 12 m3
=
3
návštěvníci 200 os.x 2 m =
Qr=
Návrhový průtok pitné vody:

LI-VI Praha spol. s r.o.
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Potřeba teplé vody
- denní

Qtd = 201 x 20 l

= 4 020 l/den

- roční

Qtr = 412x0,3

= 123,6 m3

Potřeba požární vody: 2 x 1,1 l/s = 2,2l/s
Vodovodní přípojka
Objekt bude napojen na veřejný řad vedený u západní fasády objektu
přípojkou v dimenzi pro návrhový průtok požární vody DN50 (d 63x5,8).
Období výstavby
Voda v období
dodavatelem stavby.
B.II.3.

výstavby

parkovacího

domu

bude

zajištěna

OSTATNÍ SUROVINOVÉ ZDROJE

Spotřeba surovin a materiálů
Vzhledem k charakteru objektu – hromadným garážím osobních
automobilů – nejsou téměř žádné suroviny ani materiály spotřebovávány.
Používány budou pouze úklidové prostředky a prostředky sloužící pro péči o
zeleň v okolí objektu.
Spotřeba energií - Spotřeby elektrické energie
Napojení na síť, kabelový rozvod NN
Napojení objektu na distribuční síť nn ČEZ se předpokládá za stávající
rozvodné kabelové skříně, která je umístěna na rohu ulic Gen. R. Tesaříka –
Sokolská. Z tohoto místa se předpokládá položení kabelu směrem k objektu
novostavby garáží, kde bude na hranici pozemku, popř. na místě veřejně
přístupném ve fasádě, osazena přípojková skříň. Návrh řešení napájení je
pouze předběžný, definitivní zajištění příkonu bude vycházet z písemného
stanoviska provozního technika ČEZ v příslušné oblasti.
Vnitřní silnoproudé rozvody
Od přípojkové skříně bude napojen elektroměrový rozváděč s přímým
měřením. Rozváděč bude umístěn na veřejně přístupném místě, nejlépe
poblíž přípojkové skříně. Z elektroměrového rozváděče bude proveden
kabelový vývod do hlavního rozváděče objektu garáží. Hlavní rozváděč bude
umístěn v samostatné technické místnosti, kde bude společně s náhradním
zdrojem pro požární zabezpečení silnoproudých zařízení.
Z hlavního rozváděče bude napojeno osvětlení prostor garáží a
prostoru před vjezdem, navržená technologie větrání přirozeně nevětraných
prostor silnoproudu, nutné zásuvkové okruhy a technologie pro provoz a
zabezpečení objektu. Z rozváděče pro náhradní napájení (řešen jako
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rozváděč pro požární účely) zálohovaného ze statické UPS s baterií bude
napájeno nouzové únikové osvětlení, požární větrání únikových cest.
Kabelové rozvody v garážích budou provedeny kabely s měděnými
jádry uloženými v souladu se stavebním řešením, požadavky architekta a
požadavky na požárně bezpečnostní zajištění objektu. Typy použitých
elektromateriálů budou odpovídat požadavkům na funkčnost a bezpečnost.
V garážích se rozvody předpokládají pevně na povrchu v těsném provedení.
Potrubní rozvody kanalizace a vodovodu prostorem garáží budou
tepelně izolovány a proti zamrznutí opatřeny topným el. kabelem.
Kabelové
ohniodolné.

rozvody

s nutnou

funkčností

během

požáru

budou

Kabely procházející pod chodníkem budou v místě vjezdů do domu
uloženy do PET dělených chrániček DN110 (včetně rezerv) a osazeny v hl.
0,8m.
Umělé osvětlení
Umělé osvětlení bude řešeno zářivkovými svítidly v provedení
vhodném pro jednotlivé prostory. Osvětlení bude respektovat ČSN EN
12 464-1. Garážové společné prostory budou osvětleny svítidly se zdroji
odolnými vůči častému spínání. Na chráněných únikových komunikacích
budou v souladu s příslušnou ČSN EN 1838 instalována nouzová svítidla
napájená z centrálního zdroje (UPS). V garážích budou nouzová svítidla
současně použita pro základní orientační osvětlení. Místní ovládání osvětlení
společných garážových prostor bude tlačítky s orientační signalizací, základní
orientační osvětlení bude v provozu trvale.

B.II.4.

NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU

Dopravní řešení
Stavba parkovacího domu bude sloužit veřejnosti pro dopravu v klidu.
Provozovatelem bude město Příbram.
Pozemek pro výstavbu hromadných garáží se nachází u městské
nemocnice. V současnosti využívají občané města a návštěvníci nemocnice
pro parkování vozidel parkoviště na pozemku č.969 podél ulice primáře
Václava Trnky. Parkoviště svojí kapacitou ovšem nepostačuje. Pro snížení
stávajícího deficitu v oblasti dopravy v klidu jsou v ÚPn doporučeny
k zařazení do seznamu veřejně prospěšných staveb i hromadné garáže pro
maximálně 200 vozidel v ulici primáře Václava Trnky.
Příjezd a přístup k parkovacímu domu je ze západní strany z ul.
Generála Tesaříka. Pěší propojení je navrženo ještě do ulice Sokolské,
v úvahu přichází i možnost pěší spojky k bytovému objektu č.p. 135.
Kapacita hromadných garáží je 168 parkovacích stání, z toho je 10
stání určeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
LI-VI Praha spol. s r.o.
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Přepokládané počty vozidel
Účelem výstavby parkovacího domu je zlepšit parkovací možnosti
v dané lokalitě centrální části města Příbrami, a to zejména návštěvníků
nemocnice a rezidentů v okolí. Na základě předběžných výpočtů a analogie
s obdobnými stavbami se předpokládá celkový počet obousměrných pohybů
automobilů v denní době průměrně 55 aut za hodinu (součet počtu
vjíždějících a vyjíždějících automobilů), tedy 880 jízd za den. V noční době,
tedy v domě mezi 22,00 a 06 00 hodin, bude provoz podstatně redukován na
průměrný počet 8 jízd aut za hodinu, tedy celkem 64 jízd za noc.
__________________________
Vyhodnocení vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel, tedy
především hluku a emitovaných škodlivin, je provedeno v kapitole D. Výstupy
jsou uvedeny v následující kapitole B.III. – údaje o výstupech.

LI-VI Praha spol. s r.o.

26

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Parkovací dům Příbram“

B.III.

ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1.

OVZDUŠÍ

Ovzduší v okolí navrhovaného parkovacího domu pro osobní
automobily je ovlivněno zejména automobilovou dopravou po okolních
komunikacích. Vzhledem k umístění parkovacího domu do centrální části
města Příbrami se jedná o příspěvky ze všech hlavních městských
komunikací v blízkém i širším okolí posuzované lokality.
Jediným
zdrojem
škodlivin
emitovaných
do
ovzduší
z parkovacího domu budou emise z výfuků osobních automobilů, které
budou tyto hromadné garáže využívat pro parkování.
Bodové zdroje znečištění ovzduší – provoz parkovacího domu
Vzhledem k tomu, že garáže v uvažovaném objektu jsou z části
podzemní a jsou odvětrávány vzduchotechnikou, uvažujeme tento zdroj
znečištění ovzduší za bodový.
Emise z pojezdů automobilů byly vypočteny následujícím způsobem:
Počet parkovacích míst: 168
Pro potřeby rozptylové studie počítáme s následující intenzitou dopravy:
-

denní provoz (součet vjíždějících a vyjíždějících vozidel): 55 OS/hod

-

noční provoz (součet vjíždějících a vyjíždějících vozidel): 18 OS/den
(1/3 denního provozu)

Celkový počet automobilů vyvolaný provozem areálu bude tedy 876
OS za den. Emise jsou spočítány následujícím způsobem: Tedy uvažujme
pohyb 438 OS za den. Pokud opět vyjdeme z programu MEFA 2002 lze
konstatovat, že při pojezdu tohoto počtu automobilů za den se v průměru
uvolní 4,8 g emisí NO2 za den a 0,092 g benzenu, 0,053 g PM10, pokud
budeme uvažovat průměrný pojezd po garážích max. 100 metrů.
Emisní faktor pro OS automobil:

0,11 g emisí na km NO2

Emisní faktor pro OS automobil:

0,0021 g emisí na km benzenu

Emisní faktor pro OS automobil:

0,0012 g emisí na km PM10

Dále pak je nutné k této emisi připočítat emise ze startu automobilů, tu
lze vypočítat na základě dále uvedeného postupu.
Emisní faktory pro studený start automobilů byly převzaty od DEFRA
UK, což je obdoba našeho ČHMU ve Velké Británii. Emisní faktory jsou
k nahlédnutí u zpracovatele této rozptylové studie.
Ty jsou stanoveny u NO2 na 1,119 g pro OS. Obdobně tak pro
benzen: 0,074 g pro OS. Pro PM10 pak platí: 0,079 g na jeden start pro OS.
Pokud budeme uvažovat 438 OS za den, tak jsou celkové emise ze
startů dány vztahem:
(1,119 *438) = 490 g emisí za den na start všech automobilů pro NO2.
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(0,074 *438) = 32,4
benzen.

g emisí za den na start všech automobilů pro

(0,079 *438) = 34,6 g emisí za den na start všech automobilů pro PM10.
Celkové emise jsou pak dány součtem emisí z pojezdu po garážích a
startů automobilů.
suma emisí
škodlivina

g/s

g/den

NOx

0,0057

495

CO

0,071

6 120

benzen

0,00037

33

PM10

0,00040

35

Vzduchotechnická zařízení odvádějí 3 x 10 000 m3/hod vzdušniny,
celkem tedy 30 000 m3/hod vzdušniny. Výduchy jsou vyvedeny nad střechu
objektu (tj. výška 9 m)
Liniové zdroje znečištění ovzduší
V uvažovaném parkovacím domě je plánováno celkem
parkovacích míst. Celkový počet jízd je stanoven na 876 OS/den.

168

Dělení dopravního proudu:
-

70% jízd ulicí generála R. Tesaříka severním směrem (cca 613
OS/den)

-

30% jízd ulicí generála R. Tesaříka jižním směrem (cca 263 OS/den)

Intenzita dopravy:
- provoz parkovacího domu bude celodenní, předpokládá se však
spíše denní využití, (intenzita v noci představuje nejvýše 1/3 intenzity dopravy
ve dne, pravděpodobněji bude podstatně nižší).
Výpočet emisí byl proveden na základě metodiky MEFA 02. Emise
z pojezdů automobilů a startů automobilů po parkovacím domě jsou
zohledněny v předcházejících bodech v rámci řešení bodových zdrojů
znečištění ovzduší.
Emisní zatížení ve fázi výstavby:
POV nebyl v době zpracování rozptylové studie vypracován. Proto se
pro výpočet předpokládaného imisního přitížení výstavbou vycházelo z
intenzity prací a doby jejich trvání na základě již realizovaných staveb
obdobného rozsahu.
Volné plochy v prostoru staveniště budou využity jako manipulační a
skladovací plochy pro předzásobení materiálem. Na staveništích budou
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umístěny dočasné objekty, ve kterých budou šatny pracovníků stavby a
kanceláře vedení stavby.
Vytěžená zemina ze srovnávání terénu bude ukládána na městskou
skládku. Odvoz výkopové zeminy, bude těžkými nákladními automobily. K
odvozu budou použity předem vytvořené komunikace. Vzhledem k velikosti
stavby se pro výpočet předpokládá, že výkopové práce budou trvat cca 1
měsíc. Ve špičce výkopových prací se uvažuje 10 jízd TNV/den a 2
jízdy/hod.
Dále je nutné uvažovat dopravu betonu na staveniště. Trasa dopravy
betonu bude shodná s trasou odvozu vytěžené zeminy. Pro potřeby této
rozptylové studie uvažujeme dopravu betonu a dalšího materiálu na
staveniště v délce cca 2 měsíců, 5 jízd TNV denně.
Na staveništi - u výjezdů ze staveniště bude zpevněná plocha výjezdu
využita jako plocha pro mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby.
Zhotovitel stavby zajistí techniku, která v případě potřeby bude odstraňovat
nečistoty z veřejných komunikací a skrápět vnitrostaveništní komunikace.
Předpokládá se, že stavební a montážní práce budou prováděny při
7mi denním pracovním týdnu v době od 06.00 do 21.00 hod v pracovní dny
a v době od 8.00 do 19.00 mimo pracovní dny.
Emise ve fázi výstavby lze rozdělit na primární a sekundární. Primárně
budou vznikat emise z jednotlivých mechanismů podílející se na výstavbě.
Emise z těchto zdrojů jsou dány především spotřebou nafty těchto
mechanismů. Z obdobných staveb lze předpokládat, že roční spotřeba nafty u
těchto mechanismů nebude vyšší než 10 000 litrů.
Přepočtené emise na 1 litr nafty jsou v následující tabulce:
Emise g/1litr nafty ; (benzo(a)pyren mg/1litr nafty)
NOx

CO

PM10

benzen

benzo(a)pyren

44,70

18,546

4,466

0,172

0,066

Celkové roční emise jsou uvedeny v následující tabulce:
Emise kg/rok (benzo(a)pyren g/rok)
NOx

CO

PM10

benzen

benzo(a)pyren

447

185

44,6

1,72

0,6

U TZL však významnou roli hraje resuspenze znečišťujících látek
(sekundární prašnost). Sekundární znečištění ovzduší vzniká vznosem
znečišťujících látek již usazených z dotčených ploch, včetně komunikací.
Jedná se hlavně o pevné částice – prach. Plynné sorbované složky se
uvolňují do ovzduší (při poklesu koncentrace v ovzduší) v zanedbatelné míře.
Základní podmínkou vzniku resuspenze je prach o velikosti menší než 50 µm,
který se reálně je schopný dostat do vznosu. Čím menší frakce prachu tím je i
menší pádová rychlost a doba setrvání v atmosféře. Dále pak resuspenze
vzniká dvěmi možnými způsoby. Jednak vířením vzduchu od kol
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projíždějících automobilů a jednak při vyšších rychlostech větru. V obou
případech ale platí, že ke vznosu dojde za předpokladu, že prach bude suchý
bez vody. U stavební činnosti je rozsah vstupních faktorů takový, že
výpočtové stanovení má znehodnocující chyby. Pro stanovení emisní
vydatnosti stavby tak lze s jistými omezeními využít výsledky měření v okolí
prováděných staveb. V tomto konkrétním případě vyjděme z měření při
bouracích pracích Brněnských kasáren na ulici Staňkova. Při těchto pracích
byly dodržovány následující podmínky:
- v místech
rozpojování materiálu bylo nakládáno pouze s vlhkým
materiálem, veškeré práce byly prováděny při současném zkrápění
bouraného materiálu.
- veškeré mechanismy přijíždějící a odjíždějící ze stavby byly omývány WAP
- byl zajištěn pravidelný mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací.
Za těchto podmínek byly měřené emise v místě stavební činnosti následující:
Místo
měření/
pozice
Celkem

Odběr

vzorek
(mg)

Objem
(m3)

Imise

Průřez

Rychlost

Hmotn.

E. F.

(mg/
m3)

(m2)

(m/s)

tok
(kg/h)

(kg/t)

Při provozu skrápění a čištění

0,11

0,00055

Při vypnutém skrápění a bez čištění

6,83

0,034

Podíl částic menší než 50 µm byl stanoven na úrovni 7 %. Potom
hmotnostní toky částic menší než 7 µm při skrápění a čištění komunikací
budou na úrovni 0,0077 g/hod.

B.III.2. ODPADNÍ VODY
Provozem parkovacího domu vznikají splaškové a dešťové odpadní
vody.
Splaškové odpadní vody
Množství splaškových odpadních vod odpovídá spotřebě pitné vody a
bude následující.
Bilance odtoku splaškových vod:
Průměrné denní množství

Qs = 660 l/den

Průměrné hodinové množství

Qs = 660 l/den

Průměrné roční množství

Qr = 412 m3/rok

Dešťové odpadní vody
Výpočet množství odpadních dešťových vod byl proveden pro
návrhový déšť délky 10 minut o intenzitě 160 l/s.ha. Množství vod ze střechy
objektu parkovacího domu udává následující tabulka.
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Výpočet odtoku ze zpevněných ploch:
Druh plochy
Střecha objektu

Plocha
(m2)

Koeficient
odtoku

Redukovaná
plocha (m2)

Odtok
(l/s)

1 645

0,9

1 480,5

23,69

Množství dešťových vod odtékajících při návrhovém dešti ze střechy
parkovacího domu činí 23,7 l/s. Při desetiminutovém dešti je množství
dešťových vod rovno 14,2 m3.
Při ročním úhrnu srážek v dané oblasti 570 mm/rok je celkové
množství dešťové vody odváděné ze střechy parkovacího domu rovno
843 885 l/rok, tedy průměrně 2 312 l/den
Kanalizační přípojka
Objekt parkovacího domu bude napojen na stoku jednotné
kanalizace vedené u západní fasády objektu přípojkou DN 200. Na přípojku
budou napojeny splaškové vody objektu, dešťové vody budou zasakovány,
pokud budou hydrogeologické podmínky příznivé, nebo napojeny na přípojku
za retencí s regulovaným odtokem. Rozhodnutí bude učiněno na základě
hydrogeologického průzkumu a vsakovacích zkoušek na dotčeném pozemku.

B.III.3. ODPADY
Při provozu parkovacího domu budou vznikat odpady z těchto míst a
činností:
Funkce prostorů, místností

Produkují převážně odpad

vjezd a výjezd, parkovací stání

směsný komunální odpad, uliční smetky,
zářivky

kancelář s hygienickým
zázemím

směsný komunální odpad, papír, sklo,
zářivky

veřejné WC

směsný komunální odpad, zářivky

příjezdová cesta

uliční smetky, biologicky rozložitelný odpad

okolí objektu a fasáda objektu
(popínavé rostliny)

biologicky rozložitelný odpad (zeleň)

Tyto odpady jsou podle vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb., kterou se
vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů v aktuálním znění k
zákonu č. 185/2001 Sb., v aktuálním znění o odpadech, zařazeny
následovně:
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Množství

P.Č.

Kód
odpadu

Název odpadu

Kategorie
odpadu

(t, ks/rok)

Technické
vybavení

1

200301

Směsný komunální odpad

O

do 7,5 t

typ 0014, 1ks

2

200303

Uliční smetky

O

do 3,5 t

*)

3

200201

Biologicky rozložitelný
obsah

O

do 0,40 t

**)

4

200101

Papír a lepenka

O

do 0,050 t

***)

5

200102

Sklo

O

do 0,035 t

***)

6

200121

Zářivky

N

50 ks****)

typ 0061, 1ks

Poznámky:
*)
nepravidelně, budou hned odváženy
**)
nepravidelně v sezóně, bude hned likvidován
***) shromážděn v dostatečném množství odvezen do sběrných surovin
****) odhad počtu zářivkových trubic min. po 1 roku provozu
Technické vybavení odpadového hospodářství, nádoby na odpad
(výrobce Meva a.s. a Mevatec s.r.o.)

Obrázek

Objem
(l)

Název

Plastová nádoba 1100
litrů – na komunální 1100
odpad – typ 0014

Kontejner na zářivky
typ 0061 (kovový)

500

Rozměry

(š x d x v)
1220x1360x1462

1350 x 500 x 800

Odpadové hospodářství vychází zejména z plošných výměr, kapacitních
údajů o stavbě a z funkce jednotlivých prostor a místností. Navržené počty nádob se
v praxi dají upravovat systémem počet nádob / počet svozů. Tedy čím více nádob
tím méně svozů za týden a naopak. Odpady nebezpečné, jako jsou např. vyhořelé
zářivky nebo výbojky, je nutné skladovat v uzamykatelné nádobě k tomu určené.
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K odvozu a odstranění odpadů budou využívány služby oprávněných
osob, které mají příslušná oprávnění správních orgánů k provozování
zařízení k využívání, odstraňování nebo výkupu odpadů.
Nakládání s odpady se bude řídit následujícími obecnými pravidly:
• Odpad bude shromažďován na vymezených sběrných místech ve
sběrných nádobách, jejichž typ a množství bude nutno dohodnut
s oprávněnými osobami – firmami, které budou zajišťovat odvoz a
odstranění či využití jednotlivých druhů odpadů.
• Frekvence, velikost shromažďovacích nádob a četnost svozu, stejně
jako způsob využití či odstranění jednotlivých druhů odpadů bude
upřesněn s oprávněnými osobami tak, že vytříděný využitelný odpad
bude nabízen k využití, nebezpečné druhy odpadů budou předávány
oprávněným osobám k odstranění a směs vytříděného komunálního
odpadu bude předávána k odstranění ve spalovně či na příslušné skládce
komunálního odpadu,
• Odpady z údržby a oprav jako jsou zářivky a výbojky, znečištěné obaly,
apod., budou shromažďovány odděleně podle jednotlivých druhů a
kategorií. Tyto odpady budou odstraňovány prostřednictvím servisních
firem, které budou na základě smluvního vztahu provádět konkrétní
údržbu.
Odpady z výstavby
Při výstavbě a stavebních úpravách budou dočasně vznikat odpady
z použitých stavebních materiálů, z jejich obalů, kabely z elektroinstalací,
umělé hmoty a podobně. Seznam odpadů dle jejich katalogových čísel, které
mohou vznikat během realizace stavby, je uveden v následující tabulce.
Nakládání s odpady ve fázi výstavby se bude řídit platnou legislativou
v odpadovém hospodářství. tj. zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech
v platném znění, vyhláškou MŽP č.381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog
odpadů a stanoví další seznamy odpadů, vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 294/2005 Sb., o
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
případně vyhláškou MŽP č.376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných
vlastností odpadů.
Povinností původce odpadů je kromě správného nakládání s odpady
podle požadavků zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů především
jejich minimalizace.
Podrobná specifikace druhů a množství vznikajících odpadů bude
možná během realizace stavby. Ke kolaudaci stavby je nutno doložit doklady
o způsobu zneškodňování jednotlivých druhů odpadů vznikajících během
realizace stavby.
Vzhledem ke skutečnosti, že na plochách pro navrhovaný parkovací
dům nebudou prováděny žádné bourací práce a že stavební práce budou
pouze v omezeném rozsahu, bude množství stavebních odpadů minimální.
LI-VI Praha spol. s r.o.

33

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Parkovací dům Příbram“

Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při stavebních pracích:
Kód odpadu
15

Kategorie
odpadu
-

15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
17 02
17 02 01
17 02 02
17 01 03
17 02 04

O
O
O
O
O
O
O
N

17 03

-

17 03 02

O

17 04
17 04 01
17 04 02
17 04 05
17 04 07
17 04 11
17 06
17 06 03

O
O
O
O
O
O

17 09

-

17 09 03*

N

17 09 04

O

20
20 03
20 03 01

O
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Název druhu odpadu
ODPADNÍ OBALY;
ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ
TKANINY, FILTRAČNÍ
MATERIÁLY A OCHRANNÉ
ODĚVY JINAK NEURČENÉ
Obaly
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Dřevo, sklo a plasty
Dřevo
Sklo
Plasty
Sklo, plasty a dřevo obsahující
nebezpečné látky nebo
nebezpečnými látkami
znečištěné
Asfaltové směsi, dehet a
výrobky z dehtu
Asfaltové směsi neuvedené pod
číslem 17 03 01
Kovy (včetně jejich slitin)
Měď, bronz, mosaz
Hliník
Železo a ocel
Směsné kovy
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Izolační materiály
Izolační materiály neobsahující
nebezpečné látky
Jiné stavební a demoliční
odpady
Jiné stavební a demoliční
odpady obsahující nebezpečné
látky
Směsné stavební a demoliční
odpady neuvedené pod čísly 17
09 01, 17 09 02 a 17 09 03
KOMUNÁLNÍ ODPADY
Ostatní komunální odpady
Směsný komunální odpad

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Parkovací dům Příbram“

Provozovatel musí mít v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o
odpadech a jeho prováděcích předpisů, především dle Katalogu odpadů
vydaného vyhláškou č.381/2001 Sb. ve znění vyhlášky č.503/2004 Sb., a
vyhláškou č.383/2001 Sb. ve znění vyhlášky č.41/2005 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady zajištěno odstranění všech odpadů a nebezpečné
odpady musí odstraňovat oprávněná osoba dle zákona č.185/2001 Sb. ve
znění vyhlášky č.7/2005 Sb., o odpadech. Povinností původce odpadů je
kromě správného nakládání s odpady dle požadavků zákona o odpadech a
jeho prováděcích předpisů především jejich minimalizace.
Jednotlivé druhy odpadů musí být tříděny již v místě jejich vzniku a
roztříděné ukládány na odpovídající místa dle charakteru odpadu.
Shromažďovací místa a prostředky musejí být označena v souladu s
požadavky vyhlášky.č. 383/2001 Sb. ve znění vyhlášky č.41/2005 Sb. Pro
shromažďování uvedených druhů odpadů je nutno zajistit dostatečný počet
shromažďovacích nádob tak, aby bylo zajištěno jejich vyhovující
shromažďování a zároveň zajištěno i třídění jednotlivých druhů odpadů.

B.III.4. OSTATNÍ VÝSTUPY
hluk a vibrace
a) hluk
Zdroje
stacionární.

hluku

z provozu

parkovacího

domu

jsou

dopravní

a

Dopravní zdroje hluku – osobní automobily
Dopravními zdroji jsou pouze osobní automobily pohybující se uvnitř
parkovacího domu na rampách a parkovacích plochách v jednotlivých
podlažích a po příjezdové komunikaci.
Stacionární zdroje hluku
Stacionárními zdroji hluku jsou vzduchotechnická zařízení pro umělé
větrání parkovacího domu. Pro větrání garáží je zvolen systém nuceného
podtlakového větrání vybavený 3 zařízeními pro odvod vzduchu, zařízení se
sestávají ze tří odvodních potrubních ventilátorů, které budou umístěny na
střeše objektu, ventilátory budou v provedení pro venkovní prostředí a
vybaveny akustickým pláštěm. Budou umístěny – alternativně v jednotlivých
prostorech nebo společně v jednom prostoru střechy s exteriérovou i
akustickou úpravou. Nasávací vzduch bude k ventilátorům veden
z jednotlivých pater potrubním rozvodem horizontálním s distribučními
výustkami (vždy u čel parkujících vozů) a svislým rozvodem (3 stoupačky).
Potrubí sání bude opatřeno tlumiči hluku.
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Výdech odpadního vzduchu od ventilátorů bude opatřen tlumiči hluku
v míře potřebné pro soulad s hygienickým předpisem, bude situován jižním
směrem a vyfukován do volné atmosféry.
Přisávaný větrací vzduch pro garáže bude přiváděn z volných
nasávacích otvorů v obvodovém plášti – volná průtočná plocha otvorů min.
11 m2.
Vzduchotechnická zařízení budou spouštěna automaticky v časovém
režimu a současně od čidel koncentrace CO, při případném překročení
koncentrace škodliviny v garáži nad povolenou mez.
Parametry ventilátorů – odtahy z garáží V = 3 x 10 000 m3/h.
Akustické parametry ventilátorů: akustický tlak 35 dB(A) ve vzdálenosti
5 m.
Stacionárními zdroji hluku tedy budou vzduchotechnická zařízení
umístěná na střeše objektu parkovacího domu a otvory po obvodu pláště
zajišťující přívod vzduchu od garáží. Fasáda parkovacího domu bude po
obvodě traktovaná dvojicemi rizalitů s větracími žaluziemi, kterými se bude
šířit hluk z parkujících automobilů.
Hodnocení hluku způsobeného provozem parkovacího domu bylo
provedeno v souladu s platnou legislativou, kterou je nařízení vlády
č.148/2006 Sb.
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací stanovuje limity pro hluk na pracovištích a ve
vnitřním a venkovním chráněném prostoru.
Popis vlivu posuzovaného záměru výstavby parkovacího domu na
hlukovou situaci v dané lokalitě je diskutován v kapitole D.I.3.

b) vibrace
Provoz parkovacího domu pro osobní automobily není zdrojem vibrací.

B.III.5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
záření radioaktivní, elektromagnetické
V parkovacím domě Příbram nebudou instalována zařízení, která by
byla zdroji radioaktivního nebo elektromagnetického záření.
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ČÁST C. ÚDAJE O
V DOTČENÉM ÚZEMÍ

STAVU

ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ

C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH
DOTČENÉHO ÚZEMÍ

RIZIK

Pozemky pro navrhovanou výstavbu parkovacího domu se nacházejí
v širším centru města Příbrami a jsou vedeny v ÚP města Příbram jako
plochy SS – tedy plochy určené pro samosprávu a státní správu, neboli
území veřejného vybavení. Pro snížení stávajícího deficitu parkovacích míst v
oblasti jsou v ÚPn doporučeny k zařazení do seznamu veřejně prospěšných
staveb i hromadné garáže pro max. 200 vozidel.
Vlastní centrum města se vyznačuje intenzívní automobilovou
dopravou po hlavních městských komunikacích, takže hluk a emise
z dopravy jsou hlavním faktorem ovlivňujícím životní prostředí, obdobně
jako je tomu v centrálních částech prakticky všech větších měst.
V ulicích navazujících na hlavní městské komunikace je sice dopravní
zátěž podstatně nižší, avšak tyto ulice svými parametry většinou neumožňují
plynulý průjezd automobilů, a to zejména s ohledem na velké počty
parkujících aut podél těchto komunikací, čímž je průjezdná šířka ještě
zužována. Problémy působí jakýkoliv pokus o zaparkování a řidiči jsou často
nuceni opakovaně projíždět ulicemi, než se jim podaří nalézt vhodné místo
k zaparkování.
Zejména v lokalitách se zvýšenou poptávkou po parkování, jako je
např. okolí nemocnice, je situace doslova kritická. V ulicích generála Tesaříka
či Primáře V. Trnky (Sokolské) jsou v denní době veškerá místa určená
k parkování trvale obsazena a automobily mnohdy parkují i na chodnících a
zelených plochách trávníků (viz fotodokumentace v příloze).
Lze tedy jednoznačně říci, že výstavba parkovacího domu, která
nebude provedena na úkor stávajících parkovacích míst, nýbrž která vytvoří
nabídku dalších 168 parkovacích stání, významně zlepší dopravní situaci
v dané lokalitě.
Umístění parkovacího domu na ploše pozemku bylo provedeno tak,
aby bylo zachováno co nejvíce stromů, zejména v jihovýchodní části
pozemku, kde se nacházejí nejhodnotnější dřeviny.
Přesto bude muset být část zeleně odstraněna. Kácená zeleň bude
určena v dalším stupni projektové dokumentace a bude v souladu s § 8
odst.1 zák. 114/1992 Sb. – požádáno o povolení ke kácení dřevin rostoucích
mimo les – odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody, MÚ Příbram.
Na plochách v okolí parkovacího domu budou provedeny sadové
úpravy, které jednak ochrání stávající zeleň, která nebude rušena a doplní
ostatní plochy vhodnou skladbou zeleně. Rovněž fasády parkovacího domu
budou využity pro popínavou zeleň, která přispěje k nenásilnému začlenění
objektu mezi okolní zástavbu.
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Záměr způsobí jen nepatrné, spíše teoretické zhoršení stávajícího
stavu (oblast hluku, znečištění ovzduší), protože nepředpokládáme, že
výstavba způsobí významnější nárůst dopravy v dané lokalitě.
Předpokládáme, že zde budou parkovat automobily, které již dnes do daného
území vjíždějí, ale z důvodu nedostatku parkovacích míst parkují na
plochách, které k tomu nejsou určeny.
Přírodní zdroje se na lokalitě navržené výstavby nenachází. Na základě
prostudování platného ÚP plánu města Příbram se pozemek pro výstavbu
garáží nachází vně hranice poddolovaného území.
Stávající pozemek vybraný pro výstavbu se nachází mimo hranici
ochranného památkového pásma (s diferencovaným režimem) města
Příbram.
Pozemek není účelově využíván, jedná se o zatravněnou plochu s
náletovou zelení. Na pozemku se vyskytují rovněž vzrostlé ovocné stromy.
Pozemky pro budoucí výstavu jsou vedeny v ÚP města Příbram jako
plochy SS – tedy plochy určené pro samosprávu a státní správu, neboli
území veřejného vybavení.
Celkově je území pro výstavbu vhodné jak z hlediska geologických
poměrů, tak z hlediska svého umístění poblíž nemocnice.
Z hlediska starých ekologických zátěží nejsou známy žádné informace
vedoucí k předpokladu jejich existence. Z hlediska stávající únosnosti
prostředí se nejedná o významně nadlimitně ovlivněnou lokalitu.
Zájmové území se nachází mimo záplavové území. Na dotčeném
pozemku ani v jeho okolí se nenacházejí žádné prvky ÚSES.
Vlivům na životní prostředí je věnována maximální pozornost v tomto
oznámení, kde jsou vlivy na všechny složky podrobně posouzeny, tak i
v dalším stupni dokumentace.
Lze konstatovat, že daná lokalita je schopna snést zátěž výstavby
navrženého záměru bez narušení trvalé udržitelnosti.
C.I.1. Ekosystém
Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního
prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a
předávání informací, a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém
prostoru a čase.
Budoucí využívání dotčených ploch představuje výstavbu parkovacího
domu na ploše v současnosti nevyužívané, zatravněné a z větší části zarostlé
náletovými dřevinami.
Ve vlastním řešeném území se nenachází žádné významné přírodní
ekosystémy vyžadující ochranu.
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C.I.2. Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES)
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je chápán jako vzájemně
propojená soustava přírodně blízkých ekosystémů, které udržují přírodní
rovnováhu. Je tvořen biocentry a biokoridory a interakčními prvky.
V řešeném území ani v jeho okolí se nenachází žádný skladební prvek
ÚSES.
V širším okolí zájmového území – města Příbrami – lze zmínit tyto
prvky ÚSES:
Doposud vymezený, projednaný, případně územními plány zpřesněný
a fixovaný územní systém ekologické stability (ÚSES) se týká jen okrajových
částí města Příbrami.
Západní okraj řešeného území města je dotčen Generelem územního
systému ekologické stability krajiny (ÚSES), který pro Okresní úřad v
Příbrami v roce 1992 zpracovalo konsorcium MGM z Prahy jako autorizační
projekt k oprávnění projektovat ÚSES. Návrh generelu byl následně
revidován a dokončen v dubnu 1993. Tento generel byl dále zpřesněn a
fixován územními plány obcí Podlesí a Trhové Dušníky. Od Vysokopeckého
rybníka, v jehož výběhu je vymezeno lokální biocentrum (LBC) je po toku
Litavky k jejímu soutoku s Obecnickým potokem veden lokální biokoridor
(LBK). Krátký úsek LBK, vedený břehovými porosty pod hrází
Vysokopeckého rybníka spojuje LBC Vysokopecký rybník s LBC Park
Litavka, který je vymezen téměř na celé ploše rekreačního parku. Od tohoto
LBC je po potůčku od Lazce veden LBK k LBC Hájetina, které je vymezeno
v porostech stejnojmenného lesa mezi Lazcem a Orlovem. Od LBC Hájetina
je LBK veden přes luční porosty v Orlově k lesnímu komplexu
Třemošenského hřbetu a jím na sever k LBC Dubová hora za severozápadní
hranicí řešeného území. Od severního koce LBC Park Litavka je břehovou
zónou Litavky veden LBK k LBC Mezi mlýny pod Starým Podlesím, které je
územním plánem Podlesí vymezeno na vlhké údolní louce za garážemi a v
břehových porostech přilehlého záložního rybníka před dalším mlýnem. Od
tohoto biocentra je k soutoku s Obecnickým potokem veden LBK břehovými
porosty Litavky k LBC Na soutoku, které leží na soutoku Litavky s
Obecnickým potokem. Zde se LBK napojuje na regionální biokoridor (RBK),
který je veden Litavkou od Berounky a pokračuje dál po Obecnickém potoce.
RBK odtud proti toku Litavky pokračuje jejími břehovými porosty k LBC
Lodýře a dál k LBC U Mikovcova mlýna, které je územním plánem Trhových
Dušníků vymezeno v luhu kolem odstaveného říčního ramene a na lesních
porostech přilehlé údolní stráně.
Od tohoto biocentra je RBK veden nivou Litavky po železniční most a
zde je RBK dočasně rozvětven, neboť trasa po Litavce v obci není plně
funkční a z prostorových důvodů ji nelze zkvalitnit. Jedna větev trasy RBK je
proto vedena po Příbramském potoce k LBK Trhové Dušníky, které je
vymezeno na louce pod hrází někdejšího poldru na Příbramském potoce.
Odtud je RBK veden krajem lesa nad silnicí do Hluboše k LBC Pod skládkou
a pak opět krajem lesa k LBC Skorotínské údolí a po Skorotínském potoce
zpět k Litavce.
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Realizací záměru nedojde k narušení systému ekologické stability
zásahem do některého z biocenter nebo biokoridorů.
C.I.3. Významné krajinné prvky (VKP)
Podle § 3, odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
(dále jen zákona) je významný krajinný prvek definován jako ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utváří její typický
vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky
jsou zejména lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
V místě záměru se nenachází žádný taxativně vyjmenovaný VKP
dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších
novel, ani žádný registrovaný, resp. navržený k registraci.
V řešeném území se nenachází žádný VKP. V širším okolí lze uvést,
že VKP ze zákona je významný krajinný prvek tok Litavky včetně
břehového porostu a Příbramský potok. Litavka je v nejbližším místě
vzdálená 1,5 km, Příbramský potok a na něm ležící rybníky 300 m.
Registrovaný VKP je les Koráb v Březových Horách – lesopark poblíž
Prokopského kostelíka.
V okolí zájmové plochy se nacházejí tyto památné stromy:
-

dub letní „sv.Václava“ či „Svatohorský“ s obvodem 581 cm v areálu
Sv.Hory v k.ú. Příbram,

-

lípy malolistá a velkolistá s obvody 267 a 292 cm u kostela sv.Prokopa
v k.ú. Březové Hory,

-

vrba překrásná s obvodem 466 cm v k.ú. Podlesí nad Litavkou.

Tyto stromy jsou nejblíže budoucí stavbě, ale jsou ve vzdálenosti větší
než 1 km a nebudou stavbou jakkoliv dotčeny.
C.I.4. Zvláště chráněná území (ZCHÚ)
Lokalita navrhované výstavby se nenachází na zvláště chráněném
území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To
znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné oblasti,
národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace,
přírodní památky ani přechodně chráněné plochy. Na území stavby se
nenachází ložiska nerostných surovin a stavba neleží v chráněném
ložiskovém území.
Na území města Příbrami se nenacházejí žádná zvláště chráněná
území. Rovněž od Brd po Vltavu se v širším okolí města nenachází žádné
chráněné území, přestože je zde mnoho přírodně velmi cenných míst.
Významným relativně nedotčeným územím je rozsáhlá z větší části
zalesněná plocha Vojenského újezdu Brdy. Pohoří Brdy tvoří souvisle
zalesněný pás táhnoucí se od obce Hvožďany až k jihozápadu Prahy. Mezi
jejich nejvýznamnější vrcholy patří Tok, Plešivec, Studený vrch, Vrážky,
Hradec a další. Kraj se vyznačuje suchými a chladnými klimatickými
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podmínkami, proto se v něm vyskytují převážně chladomilná rostlinná
společenstva. Kopce jsou bohaté na rudy, zejména na železnou rudu a
vzácné kovy, které se zde těžily, ale i na stavební kámen, ložiska
keramických jílů atd. Protože geologická historie pohoří sahá až k starohorám
a starším prvohorám, v oblasti se nalézá množství usazenin se
zkamenělinami - pověstnými trilobity. V těsném sousedství Brd se nacházejí
kromě Příbrami další významná centra - Dobříš a Mníšek pod Brdy, typická
svou průmyslovou výrobou, lesnictvím, ale také turistikou. Kraj má svou
osobitou národopisnou historii, těžící především z dědictví hornické minulosti.
Maloplošná ZCHÚ:
Přírodní rezervace (PR) Kuchyňka (21 ha, k.ú.Pičín) a Přírodní
památka Vinice (43 ha, k.ú. Běřín) jsou od stavby vzdáleny více než 10 km a
nebudou stavbou jakkoliv dotčeny.
Velkoplošná ZCHÚ:
Nejbližším CHKO je Český Kras, jehož nejbližší hranice je vzdálena
22 km severovýchodně.
C.I.5. Území přírodních parků (PP)
Území vyhlášených přírodních parků, jimiž se rozumí dle § 12, odst. 3
zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, území s významnými
soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, které není zvláště jinak
chráněno dle citovaného zákona, se v okolí pozemku pro navrhovanou
výstavbu bytového domu nenachází.
Ve širším okolí řešeného území se nenachází žádný přírodní park.
C.I.6. Evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO) – NATURA
2000
V zájmové lokalitě ani v jejím okolí se nenachází žádné Evropsky
významné lokality ani ptačí oblasti (systém Natura 2000), což je doloženo
vyjádřením Odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Středočeského
kraje, které je uvedeno v příloze tohoto oznámení v části H.
Nejbližší ptačí oblastí je PO Údolí Otavy a Vltavy cca 13 km
východně. Typická pro tuto ptačí oblast jsou hluboká kaňonovitá údolí řek,
skalní stěny a skalnaté stráně. I když byla část těchto údolí zaplavena
vybudováním Orlické přehradní nádrže, dodnes si uchovala neporušený
charakter. Říční údolí jsou lemována rozlehlými lesními komplexy, v nichž
jsou zachovány zbytky porostů s příznivou druhovou a věkovou skladbou,
připomínající lesy, které zdejší oblast pokrývaly před lidskou kolonizací. Díky
tomu se v oblasti početně vyskytují ptačí druhy, které z mnohých lesnatých
oblastí z důvodů monokulturního způsobu hospodaření vymizely.
Vzhledem k tomu, že v zájmovém území se nenacházejí žádné
evropsky významné lokality ani ptačí oblasti je ve vyjádření Odboru životního
prostředí a zemědělství KÚ Středočeského kraje ze dne 9.7.2009 je uvedeno,
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že lze vyloučit významný vliv předloženého projektu samostatně i ve
spojení s jinými projekty na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
stanovené příslušnými vládními nařízeními.
C.I.7. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Příbram je historickým hornickým městem s významnou těžbou stříbra
a železa. Příbram ležela právě na polovině cesty mezi českou metropolí a
jihozápadním pohraničím. V roce 1216 pražský biskup Ondřej koupil od
kláštera v Teplé "statek řečený Příbram" a začal zde budovat jedno ze svých
panství. Kolem biskupského sídla vyrůstalo městečko s právem tržním a s
kostelem sv. Jakuba - centrum statku s několika vesnicemi. Další historický
vývoj byl velmi dramatický a poznamenaný mnoha zvraty, při nichž se střídala
léta úpadku a prosperity. Těžba stříbra se tu od počátku 16. století rozvíjela
rychle a v nebývalém rozsahu. Mnoho německých horníků z Krušných hor
přicházelo do města. Jindřich Pešík, zástavní pán Příbramě, r.1525 zavedl
pro zdejší horníky jáchymovské právo a čekalo se, že tu brzy vznikne
významné horní město. Smělá očekávání se nesplnila. Po polovině století
začala těžba zase rychle upadat. Ale naděje na příznivý obrat ještě dlouho
přetrvávaly a konečně přiměly panovníka, aby roku 1579 osvobodil statek od
správy zástavních držitelů povýšením Příbramě na královské horní město,
svěřené péči královského úředníka - mincmistra. Od té doby město Příbram
prosperovalo.
Hluboký přelom přinesla třicetiletá válka 1618-1648. Město, několikrát
vydrancované armádami obou soupeřících stran, vyšlo z ní těžce postiženo:
víc než polovina domů - 97 ze 168 - zpustlo, obyvatelé, pokud pohromu
přežili, byli ožebračeni. Výsledek války odsoudil Čechy, dosud převážně
utrakvistické, k násilné rekatolizaci. V Příbrami byl náboženský převrat ještě
uspíšen tím, že zdejší mariánská kaple Svatá Hora nyní proslula v širokém
okolí jako nejslavnější poutní místo v Čechách, hojně navštěvované zástupy
lidu, ale i šlechtou a panovníky. Poutnický ruch se stal hlavním zdrojem
obživy zchudlých měšťanů. Trvalo celé půlstoletí, než se Příbram plně
zotavila z válečné zkázy. Napomohla tomu i úspěšná těžba železa, z níž na
přelomu 17. a 18. století plynul městu značnější zdroj příjmů. Stříbrné doly
zůstávaly v provozu, ale ten přinášel pouze skrovné výsledky. Na sklonku 18.
století však začala být těžba nebývale úspěšná a dále se rozvíjela měrou
zcela netušenou. Město se rychle zalidňovalo a rostlo. Příbram, světově
proslulá jako místo nejvýnosnější těžby stříbra v celé habsburské monarchii,
stala se sídlem centrálních báňských institucí a v půli 19. století i báňské
akademie; avšak zisky z nesmírného bohatství vyváženého tu z hlubin
plynuly naprostou většinou do Vídně. Městu samému zbýval pouze zlomek
čtyř horních podílů. Vrcholná prosperita zdejšího báňského podniku trvala sto
let; od osmdesátých let 19. století těžba stagnovala a posléze začala klesat.
Závod propouštěl svoje zaměstnance; od přelomu století, kdy počet obyvatel
Příbrami překročil 14.000, začalo se vylidňovat i město.
Polovina dvacátého století znamenala v dějinách Příbrami nový zvrat.
Nastal rychlý rozvoj těžby uranu, a tím i opětný růst města se všemi
negativními i pozitivními důsledky
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Z Územního plánu města Příbrami ani z výpisu katastru nemovitostí
nebylo zjištěno, že by se v zájmové lokalitě nacházelo památkově chráněné
území, nebo území jinak historicky, kulturně či archeologicky významné.
Pozemky č.parc. č. 964, 965 a 962/1 v k.ú. Příbram, určené pro
výstavbu navrhovaného parkovacího domu neleží v památkově chráněném
území. Jiná ochranná pásma a chráněná území nejsou stavbou parkovacího
domu rovněž dotčena.
Investor je povinen respektovat požadavky památkové péče z hlediska
archeologických výzkumů a nálezů (zákona č. 20/1978 Sb., o státní
památkové péči ve znění zákona č. 242/1992 Sb.).
Zejména se jedná o povinnost stavebníka oznámit záměr stavby
v území s archeologickými nálezy a umožnit provedení záchranného
výzkumu. Veškeré zemní práce a skrývku ornice bude nutné od jejich
zahájení sledovat a dokumentovat. Mimo tyto práce bude nutné provést
výzkum v případě, kdy budou skrývkou nebo jiným zásahem do terénu
narušeny archeologické struktury.
Realizací záměru nebudou území historického, kulturního nebo
archeologického významu dotčeny.
Nejvýznamnější kulturní památky
Zámeček - Ernestinum
Jednou z historicky nejvýznamnějších staveb Příbrami je Zámeček Ernestinum, původně dřevěná tvrz církevních majitelů panství, tyčící se
několik desítek metrů od náměstí T. G. Masaryka. Přestavba dřevěné tvrze v
kamenný hrádek, jádro dnešního Zámečku - Ernestina, je věrohodně
prokázána až od poloviny 14. století. Souvisí s činorodými aktivitami snad
nejslavnějšího majitele panství arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Arnoštův
nástupce arcibiskup Jan z Jenštejna nechal tvrz koncem 14 století obehnat
zdí a hlubokým příkopem.
Stavba citelně utrpěla za husitských válek, dále v 16. století při
nepokojích měšťanů namířených proti vrchnostenské správě, v době
třicetileté války a také mnoha nevhodnými stavebními úpravami. Do dnešního
dne se proto dochoval pouze na východní straně gotický arkýř kaple s
žebrovou klenbou a ještě několik dalších prvků.
Zcela mimořádný význam v moderních dějinách Zámečku - Ernestina
sehrál rok 1849, kdy se po rozsáhlé přestavbě stala tato budova prvním
sídlem montánního učiliště, později báňské akademie a Vysoké školy báňské,
která tady existovala až do školního roku 1945 - 46.
V současné době se zde nachází Galerie Františka Drtikola. Dále
zde najdete Muzeum třetího odboje, které provozuje Konfederace politických
vězňů ČR.
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Svatá Hora
Nejvýznamnější pozoruhodností Příbrami je národní kulturní památka
Svatá Hora. Toto známé evropské mariánské poutní místo, barokní
architektonický skvost, se tyčí nad městem ve výšce cca 590 m již víc než
300 let. Počátky kultu milostné sošky P. Marie Svatohorské se podle pověstí
vážou s dobou působení arcibiskupa Arnošta z Pardubic v polovině 14.
století. Ten měl dle známé legendy sošku P. Marie sám vyřezat z hruškového
dřeva.
Rozhodující význam měl v historii Svaté Hory rok 1647, kdy do té doby
poměrně málou známou kapli získali jezuité a podle plánů Carla Luraga a P.
Benjamina Šlajera ji začali od roku 1658 velkoryse přeudovávat na honosný
chrám. Hlavní výstavba komplexu proběhla v letech 1658 - 1675. Postupně
se zde zrodilo jedno z nejslavnějších českých poutních míst a významné
centrum mariánského kultu v Evropě. Tuto mimořádně cennou památku
českého baroka 17. století vyzdobila řada umělců v čele se světoznámým
sochařem J. Brokoffem, malířem P. Brandlem a dalšími.
Svatá Hora se vyznačuje především nádhernou střední chrámovou
stavbou baziliky Nanebevzetí Panny Marie Svatohorské, tyčící se na terase s
balustrádou, obklopenou ambity s lunetovými obrazy a dalšími uměleckými
prvky. Chloubou chrámu je i hlavní oltář - celý ze stříbra.
U severovýchodního nároží stojí patrová rezidence a na téže straně je
také vchod do svatohorských schodů, které jsou dlouhé 450 m a spojují
chrám s městem. Toto původně odkryté schodiště, prvně připomínané roku
1685, bylo později zastřešeno a na jeho konečné architektonické podobě z let
1727 - 1728 se podílel K. I. Dienzenhofer.
K areálu Svaté Hory patří také několik památek stojících
bezprostředně u poutního místa, např. kamenný sloup se zlacenou sochou P.
Marie Svatohorské, sousoší Kalvárie z roku 1692, Svatohorský dub,
Mariánská studánka a Křížová cesta. Svatá Hora je slavné poutní místo a je
významným centrem mariánského kultu v Evropě.
C.I.8. Území hustě zalidněná
Okresní město Příbram leží ve Středočeském kraji a okres je Příbram
svojí rozlohou 1 628 km2 největším okresem Středočeského kraje. Svojí
hustotou osídlení 68 obyvatel na km2 patří mezi nejřidšeji osídlené okresy
kraje. Od ledna 2007 náleží do okresu Příbram 121 obcí, z toho 7 měst a 1
městys. K 1.1.2007 bylo v okrese Příbram hlášeno 110 185 obyvatel.
Město Příbram má v současnosti cca 35 000 obyvatel.
Dnešní správní území města Příbram sestává ze dvou hlavních
historických sídel - Příbrami a Březových Hor - a dále přidružených obcí,
které se vyvíjely jako samostatná sídla vesnického charakteru ve volné,
respektive již příměstské krajině. Historicky se Příbram a Březové hory
vyvíjely jako dvě zcela samostatná města. K jejich formálnímu spojení došlo v
devatenáctém století, fyzicky se propojila až na počátku druhé poloviny
dvacátého století.
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Příbram se vyvíjela okolo poměrně velkoryse založeného hlavního
náměstí (dnes náměstí T.G.Masaryka), zástavba se organizovala jednak
podél jím procházející severojižní, v náhorní poloze ve vztahu k
Příbramskému potoku položené severojižní osy (dnešní ulice Podskalí,
Plzeňská, Milínská) a podél osy směřující z náměstí na východ (dnešní ulice
Pražská); paralelně k východní (severovýchodní) ose byla vedena ještě jedna
rozvojová osa, míjející prostor hlavního náměstí a lemující severozápadní
okraj svahu pod Svatou Horou (dnešní ulice 5.května, Na Valešince, Dlouhá).
Významným počinem pro charakter území Příbrami i širšího regionu, bylo
založení a postupné budování mariánského poutního místa - Svaté Hory. Ta
se záhy stala jakousi akropolí ve vztahu k historickému jádru města a cesty k
ní vedoucí začaly organizovat i částečně cestní síť v širším území.
Realizace záměru výstavby parkovacího domu pro osobní automobily
s celkem 168 parkovacími místy značnou měrou přispěje ke zlepšení
parkovacích možností v oblasti okolí nemocnice.
C.I.9. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Lokalita, na níž je uvažováno s výstavbou parkovacího domu, leží
v relativně klidnější části města, v prostoru mezi nemocnicí a hřbitovem.
Touto lokalitou bezprostředně neprochází žádná z hlavních městských
komunikací a je zde vyšší podíl zeleně, než v samotném městském centru.
Nejedná se tedy o lokalitu zatěžovanou nad míru únosného zatížení.
Hlavní městské komunikace jsou dostatečně vzdáleny a zástavba
spolu s reliefem terénu vytváří do určité míry barieru bránící šíření hluku
z frekventovaných městských ulic (Evropské, Plzeňské, Jiráskových sadů a
dalších).
Stávající hodnocení kvality ovzduší je uvedeno v kapitole C.II.1
Staveniště pro realizaci záměru je určeno územním plánem. Pozemek
není součástí ZPF ani PUPFL.
Předpokládá se kácení některých vzrostlých stromů na pozemku
záměru. Vykácená zeleň bude nahrazena novou výsadbou zeleně na
vhodných pozemcích a sadovými úpravami v okolí parkovacího domu.. Návrh
vegetačních úprav bude součástí dalšího stupně projektové dokumentace.
V zájmovém území není záměr na těžbu ložisek nerostných surovin,
která by omezovala realizaci daného záměru.
C.I.10. Staré ekologické zátěže
Vzhledem k tomu, že lokalita nebyla v minulosti průmyslově využívána
a nedošlo k žádné havárii většího rozsahu, není v zájmovém území
předpokládána přítomnost starých ekologických zátěží.
C.I.11. Extrémní poměry v dotčeném území
Extrémní poměry v zájmové lokalitě nebyly zjištěny.
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C.II

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

STAVU

ŽIVOTNÍHO

Stavba nemá vliv na prvky ÚSES, ZCHÚ, PP, VKP ani systém Natura
2000. Žádné limity území nejsou v rozporu s navrženou stavbou.
Záměr svým charakterem provozu nepřekračuje stávající povolené
hladiny hluku ani imisní limity v řešené lokalitě.
Stavba neomezuje okolní budovy ve využití a funkci. Provozem budou
vznikat v malém množství komunální odpady, které však podstatně nezvýší
množství ani druhy odpadů v dané lokalitě.
Záměr neovlivní negativně životní prostředí v daném území ani
nepřispěje k jeho zhoršení.
C.II.1 Ovzduší a klima
1) Klima
Město Příbram a jeho nejbližší okolí náleží do klimatické oblasti mírně
teplé - B.
Zástavba vlastního města a níže položené části v jeho okolí (údolí
Litavky, Příbramského a Obecnického potoka), náleží do klimatické
podoblasti B5 - mírně teplá, mírně vlhká až vlhká, vrchovinná s ročním
průměrem srážek 600 - 650 mm a průměrnou roční teplotou kolem 7 °C. V
klimatickém členění území státu dle Quitta spadá tato část řešeného území
do mírně teplé oblasti do okrsku MT3.
K městu připojené obce Lazec, Kozičín a Orlov a nižší polohy Brd v
širším okolí města v oblasti Třebské a Pičínské pahorkatiny spadají do
klimatické podoblasti B8 - mírně teplá, vlhká vrchovinná s ročním průměrem
srážek kolem 700 mm a průměrnou roční teplotou kolem 6,5 °C. V
klimatickém členění území státu dle Quitta spadá tato část řešeného území
do mírně teplé oblasti do okrsku MT5.
Brdské vrchy spadají do klimatické oblasti chladné - C, klimatické
podoblasti C1 - chladná vlhká vrchovinná s ročním průměrem srážek kolem
950 mm a průměrnou roční teplotou kolem 5,5 °C. V klimatickém členění
území státu dle Quitta spadá tato část řešeného území do chladné oblasti do
okrsku CH7.
Nejčastější vzdušné proudění přichází od jihozápadu až
severozápadu. V důsledku tříštění vzdušných proudů o hřeben Brd a složité
morfologie území, se však základní vzdušné proudění mění v místní, na
terénu směrově závislou turbulenci.
V údolí Příbramského potoka a Litavky se dík místní konfiguraci terénu
vytvářejí špatně provětrávané klimaticky inversní kotliny s četnými výskyty
mlh v chladnějším období roku.
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Základní klimatická data pro meteorologickou stanici Příbram:
• průměrná roční teplota je 7,3 °C,
• období s průměrnými teplotami nad 10 °C činí 149 dnů,
• délka zimního období (s průměrnými teplotami pod 0 °C) činí 83 dnů,
• průměrný roční úhrn srážek je 623 mm,
• průměrný počet srážkových dnů činí 15,1 dne, z toho ve vegetačním
období 10,0 dne,
• počet dnů s mlhou je 46,
• počet dnů se sněžením je 44,
• počet dnů se sněhovou pokrývkou je 58,
• průměrná relativní vlhkost vzduchu je 79 %,
• průměrné roční trvání slunečního svitu je 1546 hodin,
• průměrný roční úhrn slunečního záření je 3792 MJ/m2,
• Langův dešťový faktor má hodnotu 85.
Průměrný měsíční běh srážek (v mm) a teplot (v oC) pro stanici Příbram:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

srážky

38

36

36

49

66

67

73

69

49

48

39

41

teplota

-2,4

-1,4

2,3

6,6

12,0

15,3

17,0

16,1

12,6

7,3

2,0

-1,3

2) Kvalita ovzduší
Vyhodnocení imisního zatížení na základě Sdělení OOO MŽP ČR
Jak vyplývá ze SDĚLENÍ odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení
kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě
dat za rok 2007 se vlastní území dotčené uvažovanou výstavbou parkovacího
domu nachází v území OZKO a to pro znečišťující látku benzen.
Vyhodnocení stávajícího imisního zatížení v předmětné lokalitě
Dle údajů Krajské rozptylové studie pro Středočeský kraj (Mgr.J.
Bucek) je stav následující:
Průměrné roční koncentrace NO2 jsou na úrovni 15 - 20 µg/m3.
Imisní limit je 40 µg/m3. Tedy stávající vypočtené hodnoty jsou na úrovni
cca 1/2 platného imisního limitu. Maximální hodinové koncentrace
škodliviny NO2 jsou na úrovni 100 µg/m3, imisní limit je 200 µg/m3, tj. i
zde jsou platné imisní limity dodržovány.
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Průměrné roční koncentrace BaP dosahují hodnot na úrovni do 1 1,1 ng/m3. Imisní limit je 1 ng/m3. Tedy pro škodlivinu BaP platí, že
vypočtené koncentrace jsou na hranici platného imisního limitu.
Pro škodlivinu PM10 platí následující: Nejvyšší vypočtené průměrné
roční koncentrace PM10 dle krajské rozptylové studie jsou na úrovni 30-35
µg/m3. Tato škodlivina tedy taktéž splňuje dané platné imisní limity.
Co se týče škodliviny benzen, potom průměrné roční koncentrace
dosahují v uvažované lokalitě hodnot 1,2-1,6 µg/m3. Imisní limit je 5 µg/m3,
tzn. i pro tuto škodlivinu jsou platné imisní limity dodržovány.
Imisní limity jsou stanoveny v nařízení vlády č. 597/2006 Sb., ze dne
12. prosince 2006 o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.
V následujících tabulkách jsou uvedeny relevantní limity z tohoto nařízení:
A. Imisní limity vybraných znečišťujících látek

Znečišťující
látka

Doba
průměrování

Hodnota imisního
limitu/maximální
povolený počet jejího
překročení za rok

Datum, do
něhož musí
být limit
dosažen

Oxid siřičitý

1 hodina

350 µg/m3/24

-

Oxid siřičitý

24 hodin

125 µg/m3/3

-

Suspendované
částice PM10

24 hodin

50 µg/m3/35

-

Suspendované
částice PM10

1 rok

40 µg/m3/35

-

Oxid uhelnatý

Maximální denní
8-hodinový
klouzavý průměr

10 mg/m3

-

Olovo

1 rok

0,5 µg/m3

Oxid dusičitý

1 hodina

200 µg/m3/18

1. 1. 2010

Oxid dusičitý

1 rok

40 µg/m3

1. 1. 2010

Benzen

1 rok

5 µg/m3/35

1. 1. 2010
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B Meze tolerance oxidu dusičitého a benzenu
Znečišťující
látka

Doba
průměrování

2006

Oxid dusičitý

1 hodina

40 µg/m3

30 µg/m3 20 µg/m3

10 µg/m3

Oxid dusičitý

1 rok

8 µg/m3

6 µg/m3

4 µg/m3

2 µg/m3

Benzen

1 rok

4 µg/m3

3 µg/m3

2 µg/m3

1 µg/m3

2007

2008

2009

C Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující
látka

Doba průměrování

Hodnota imisního
limitu

Oxid siřičitý

Rok a zimní období (1. října - 31.
března)

20 µg/m3

Oxidy dusíku

1 rok

30 µg/m3

C.II.2 Voda
Lokalita navrhovaná pro výstavbu parkovacího domu se nachází
v centrální části města Příbrami a v jejím okolí se nevyskytují vodní tokyy ani
vodní plochy.
V dalším textu je popsáno širší území z hlediska vodního režimu.
Vlastní území města je odvodňováno Příbramským potokem, Litavkou
a toky v jejich povodí do Berounky. Pouze severovýchodní část území města
je odvodňována do Vltavy říčkou Kocába. Z širšího pohledu spadá oblast Brd
a západní část Příbramské pahorkatiny do povodí Berounky. Východní část
Příbramské pahorkatiny a oblast Středočeské pahorkatiny přímo do povodí
Vltavy.
Kocába pramení v malém lesním rybníčku za Novou Hospodou na
okraji města a teče k severovýchodu po jižní straně Dubna k Višňové a
Dalekým Dušníkům. Do Vltavy se vlévá ve Štěchovicích. Od Nové Hospody k
Dubnu teče Kocába lučními porosty ve dně mělkého údolí, které je přírodně i
krajinářsky velmi cenným územím. Kocába je vodárenským tokem. Celková
délka jejího toku je 47,2 km. V řešeném území má povodí Kocáby
samostatné číslo hydrologického pořadí 1 - 08 - 05 - 084. Vzestupně je dílčím
povodím Vltavy a Labe.
Povodí Litavky je dílčím povodím Berounky. S výjimkou povodí
Příbramského potoka se prakticky celá jeho plocha nachází ve významné
vodohospodářské oblasti - Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Brdy
(CHOPAV BRDY). V pramenné oblasti Litavky a řady jejích levostranných
přítoků jsou vybudovány vodárenské nádrže se stanovenými pásmy
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hygienické ochrany vodních zdrojů. Celková délka toku Litavky je přibližně 54
km. Příbramský okres opouští na 21. říčním km. Plocha příbramské části
povodí Litavky činí 200,13 km2. Na délku 30 km toku má spád více jak 300 m
(nejvýše položený pramen 760 m n.m. - 642, 5 m n.m. přeliv hladiny v Lázu 326 m n.m. koryto Litavky v Rejkovicích na hranici okresu). Všechny její
přítoky s výjimkou Příbramského potoka mají ještě větší spád s vysoko
položenou pramennou oblastí. Tato okolnost předurčuje, že má Litavka vodu
velmi nestálou s častými srážkovými přívaly až povodněmi. Historicky jako
největší připomínána povodeň z roku 1849, kdy při noční průtrži mračen
utonulo ve svých domovech přes 30 lidí. Na území města - od
Vysokopeckého rybníka po Lhotu u Příbrami - má Litavka ČHP 1 - 11 - 04 003 a od Lhoty u Příbrami po Trhové Dušníky ČHP 1 - 11 - 04 – 007. Celý
tok je ve správě Povodí Vltavy.
Litavka vytéká z vodárenské nádrže Láz (642,5 m n. m) přibližně na
51. říčním kilometru. Přítokem nádrže je řada drobných vodotečí, které
pramení v bazénu mezi vrchy Bílá skála (721,4 m n.m.), Hradiště (839,6 m
n.m.), Brdce (839,0 m n.m.), Zavírka (719,6 m n.m.) a Žernovák (676,0 m
n.m.). Do řešeného území vstupuje u za hrází Vysokopeckého rybníka, kde
protéká kulisovou krajinou lesoparku. Od hráze až po brod a most k chatové
kolonii na pravém břehu teče neregulovaným korytem se vzrostlými
přirozenými břehovými porosty, které svoji šíří místy přecházejí v lužní les.
Od mostu po konec parku teče Litavka přírodně regulovaným korytem. Od
sportovního stadiónu k mostu silnice na Lazec až po zahrádkářskou kolonii
pod Březovými horami teče Litavka v betonovém lichoběžníkovém korytě s
několika nízkými prahovými stupni. Podél zahrádkářské kolonie až po pěší
lávku do Drmlova Pole teče Litavka v korytě se starou regulací. Od lávky do
Drmlova Pole až ke Lhotě je tok Litavky hranicí území města. Od lávky k
mostu do Drmlova Pole teče Litavka přirozenými lučními porosty. Od mostu
do Drmlova Pole po most do Podlesí protéká Litavka málo upraveným
stabilizovaným korytem se vzrostlými zapojenými břehovými porosty olší a
vrb. V dalším úseku až po starý cihlový most je tok řeky napřímen a koryto
upraveno do hlubokého lichoběžníkového profilu s kamenným opevněním
břehů. Mezi Starým a Novým Podlesím teče Litavka v novém korytě, které
bylo vysunuto na levou stranu údolní nivy v důsledku zasypání části údolí
odvalovou haldou rudných dolů. Od starého mostu do závodu po soutok s
Obecnickým potokem teče Litavka dnem místy příkopovitého údolí. Její
koryto zde není regulováno, místy je však na levém břehu omezeno
kamennou či betonovou opěrnou zdí závodu.
Před koncem parku se do Litavky zprava vlévá Vokačovský potok,
který pramení jako vyústění melioračního řadu v polích za jihovýchodně od
Tisové. Do řešeného území vstupuje za hrází Vokačovského rybníka kde
teče v napřímeném korytě s lichoběžníkovým profilem. Zhruba po 1000 m
podtéká propustkem silnici Březové Hory – Bohutín a po dalších 500 m toku
neregulovaným korytem s břehovým porostem olšiny ve společné nivě
s Litavkou do ní před fotbalovým stadionem ústí. Tok je ve správě Státní
meliorační správy.
Povodí Příbramského potoka zaujímá plochu 33,095 km2, má
samostatné číslo hydrologického pořadí 1 -11 - 04 - 008. Vzestupně je dílčím
povodím Litavky, Berounky, Vltavy a Labe. Celková délka toku Příbramského
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potoka je 11,06 km. Průměrný průtok při ústí do Litavky činí 0,12 m3s-1. Tok
Příbramského potoka je dotován čerpanými a čištěnými důlními vodami o
vydatnosti 0,01 m3s-1. Velké vody dosahují hodnot: jednoletá 4 m3s-1,
dvouletá 9 m3s-1, pětiletá 17 m3s-1, desetiletá 24 m3s-1, dvacetiletá 31 m3s-1,
padesátiletá 38 m3s-1 a stoletá 51 m3s-1. V povodí horního toku Příbramského
potoka je 1097,2 ha orné půdy. Z toho je odvodněno 530 ha. Od soutoku s
Litavkou po Nový rybník je tok Příbramského potoka ve správě Povodí Vltavy
Praha . Nad Novým rybníkem je tok potoka ve správě Státní meliorační
správy. Od Fialova rybníku po soutok s Litavkou je v nivě Příbramského
potoka stanoveno zátopové pásmo pro Q100.
Zájmové území se nenachází v záplavové zóně.
Zájmové území leží mimo chráněné oblasti přirozené akumulace vod
(CHOPAV).
C.II.3 Půda
Navrhovaný záměr výstavby parkovacího domu Příbram je situován na
pozemky města, v katastrálním území Příbram.
Pozemek je v současnosti nevyužívaný, pokrytý travním porostem a
náletovými dřevinami.Doposud zde nebyl prováděn pedologický průzkum
Při prostudování archivních geologických zpráv z roku 1988 a 1989 a
bližším prostudování vrtů lze konstatovat, že podloží budoucího objektu tvoří
do cca 1,8m písčité hlíny
Plochy dotčených pozemků nejsou součástí zemědělského půdního
fondu a nejsou zemědělsky využívány. Zásah do LPF ani PUPFL tedy
nenastane.
C.II.4 Horninové prostředí a přírodní zdroje
Na dotčených pozemcích pro navrhovanou výstavbu parkovacího
domu dosud nebyl prováděn geologický ani hydrogeologický průzkum.
K dispozici jsou pouze archivní podklady.
Při prostudování archivních geologických zpráv z roku 1988 a 1989 a
bližším prostudování vrtů lze konstatovat, že podloží budoucího objektu tvoří
do cca 1,8 m písčité hlíny, od 1,8 m do 2,5 m zvětralé puklinaté droby a od 22,5 m těžko rozpojitelné droby. Pod úrovní 2,5 m je již skalní podloží tř. 5-6
pevné, těžko rozpojitelné. Spodní voda ani v jednom z vrtů nebyla naražena.
Srážková voda je odváděna puklinatým podložím. Postačí ochrana spodní
stavby jen vůči zemní vlhkosti. Při projektování je nutno věnovat pozornost
zvýšené namrzavosti zeminy. Při provádění výkopů není nutné do hloubky
1,5m jámu pažit ani svahovat.
Z těchto závěrů vyplývá, že staveniště lze označit jako vhodné. Ve
smyslu ČSN 73 10 01 se jedná o jednoduché základové poměry. Pro další
stupeň je nutno ovšem vypracovat podrobný inženýrsko geologický průzkum,
který bude ověřen vrty na místě budoucího objektu.
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Geodynamické procesy
V oblasti nejsou evidovány žádné svahové pohyby, taktéž není
dokumentována žádná hlubinná těžba a s ní spojené vlivy poddolování.
Území není náchylné k sesuvným jevům.
Vzhledem k charakteru záměru – výstavba parkovacího domu - není
třeba žádných mimořádných opatření.
Členitost terénu a seismicita
Lokalitu záměru je možno považovat z hlediska seizmického za
stabilní. V území nedochází ani nebude docházet k vodní a větrné erozi
V území záměru se nevyskytují žádná stará důlní díla, poddolovaná
území, sesuvy nebo sesuvná území. Nebyl zde prováděn žádný významnější
geofyzikální nebo geochemický průzkum.
Radonový průzkum
Radon je inertní přírodní radioaktivní plyn nepostižitelný lidskými
smysly. Radon vznikající radioaktivním rozpadem izotopů uranu přítomného
v minerálech je uvolňován ve formě tzv. emanací a může migrovat do objektů
(zejména do jejich sklepních a přízemních částí). Radon se dále rozpadá na
produkty rozpadu, což jsou izotopy polonia, olova a vizmutu, které jsou
kovové povahy, jsou schopné vázat se na prachové částice v ovzduší a s
nimi jsou vdechovány do plic. V plicích pak působí jako vnitřní zářiče, které
mohou iniciovat karcinomy plic.
Lidský organismus může být ovlivněn radonem pocházejícím ze tří
hlavních zdrojů: z půdního vzduchu, z podzemní vody a ze stavebních
materiálů. První dva zdroje úzce souvisejí s geologickým podložím.
Radonové riziko u geologického podloží vyjadřuje míru nebezpečnosti
vnikání radonu z hornin podloží do budov. Závisí na 2 faktorech:. objemové
aktivitě radonu v půdním vzduchu a na plynopropustnosti základové půdy. Je
tedy kombinací měřením určených hodnot objemových aktivit radonu a
plynopropustnosti základové půdy.
Radonový index pozemku podle vyhlášky Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost č.307/2002 Sb. se stanoví podle hodnot uvedených v následující
tabulce.
Radonový index
pozemku

Objemová aktivita
Propustnost
prostředí nízká

222

Rn (kBq/m3)

Propustnost
Propustnost
prostředí střední prostředí vysoká

< 30

< 20

< 10

2. střední riziko

30 - 100

20 - 70

10 – 30

3. vysoké riziko

> 100

> 70

> 30

1. nízké riziko
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Z hlediska radonového rizika leží vlastní město Příbram v pásmu
středního radonového rizika s hmotnostní aktivitou radonu Ra226 25 - 60
Bq/kg. Severozápadní část řešeného území leží v oblasti nízkého rizika
s hmotnostní aktivitou radonu Ra226 do 25 Bq/kg a jihovýchodní v oblasti
zvýšeného rizika s hmotnostní aktivitou radonu Ra226 60 - 125 Bq/kg. Těžbou
ložisek uranových i polymetalických rud a vytvořením odvalů vznikly lokální
oblasti s hmotnostní aktivitou radonu Ra226 přesahující 125 Bq/kg, a tedy i
oblasti vysokého radonového rizika. V centrální části města, kde se nachází
posuzovaná lokality, k těmto aktivitám nedošlo, lze tedy očekávat střední
radonové riziko.
Vzhledem ke skutečnosti, že se záměr představuje výstavbu
parkovacího domu a nikoliv bytových objektů, nejsou nutná žádná opatření
proti pronikání půdního radonu do objektu. Pouze v části, v níž bude zřízena
místnost pro obsluhu, bude v případě, že se potvrdí střední riziko, bude
provedena odpovídající izolace.
Surovinové zdroje
V místě realizace záměru se nenacházejí ložiska nerostných surovin
ani dobývací prostory, jejichž využití by mohlo být záměrem ztíženo nebo
znemožněno.
Na základě prostudování platného ÚP plánu města Příbram se
pozemek pro výstavbu garáží nachází vně hranice poddolovaného území.
C.II.5 Flóra řešené lokality
Na dotčených pozemcích byl v rámci zpracování tohoto oznámení
proveden průzkum flóry a fauny a dendrologický průzkum. Průzkumy
prováděli specialisté – Ing. Pavel Kyzlík a Ing. Jana Maxová. Zprávy z těchto
průzkumů jsou uvedeny v příloze tohoto oznámení, zde jsou shrnuty hlavní
zjištěné údaje.
Popis zájmové plochy a okolí
Příroda zájmového území je po staletí lidskými zásahy trvale měněna,
takže zde není možno očekávat výskyt chráněných živočichů a rostlin.
Plocha je léta zanedbávána, nevyskytují se zde sice žádné
nebezpečné odpady, přesto jsou patrné návozy někde přebytečné zeminy či
kameniva, místy železobetonové panely.
V nejbližším okolí směrem severním je plocha vysoké zeleně, kterou je
možno spíš než jako park charakterizovat jako vzrostlý stromový porost
s vtroušenými parkovými stromy v dosti rozsáhlém hřbitově.
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Flora zájmového území
Zájmové území je situováno mezi rozestavěný mnohapodlažní bytový
dům a č.p.136 – přízemní dlouhodobě provizorní stavbu.
Na posuzovaných pozemcích byly nalezeny následující byliny a
dřeviny.
Byliny: bodlák obecný (Carduus acanthoides), bojínek luční (Phleum
pratense), čičorka pestrá (Coronilla varia), heřmánkovec přímořský
(Matricaria maritima), jahodník obecný (Fragaria vesca), jetel luční (Trifolium
pratense), jetel plazivý (Trifolium repens), jetel pochybný (Trifolium dubium),
jílek vytrvalý (Lolium perenne), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), jitrocel
větší (Plantago major), kakost smrdutý (Geranium robertianum), kopřiva
dvoudomá (Urtica dioica), kuklík městský (Geum urbanum), lipnice roční (Poa
annua), lipnice luční (Poa pratensis), maliník obecný (Rubus idaeus), merlík
zvrhlý (Chenopodium hybridum), měrnice černá (Ballota nigra), mochna
pětilístek (Potentilla reptans), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius),
pampeliška podzimní (Leontodon autumnalis), pelyněk černobýl (Artemisia
vulgaris), plamének plotní (Clematis vitalba), ptačinec trávolistý (Stellaria
graminea), pýr plazivý (Agropyron repens), rdesno ptačí (Polygonum
aviculare), řebříček obecný (Achilea millefolium), smetanka lékařská
(Taraxacum officinale), srha říznačka (Dactylis glomerata), svízel povázka
(Galium mollugo), svízel přítula (Galium aparine), tetlucha kozí pysk (Aethusa
cynapium), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), vikev huňatá (Vicia
villosa), vratič obecný (Tanacetum vulgare).
Dendrologický průzkum
Umístění dřevin je označeno v situačním plánku v příloze. Rozsáhlé
plochy hustého až neproniknutelného náletu v obvodech kmínků od 5 do 15
cm, výšce 2-5 m a v počtu přes jeden tisíc kusů nejsou do situace zakresleny.
Z dřevin je nejcennější jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) s obvodem
187 cm při kraji parcely v jihovýchodní části, vyžaduje ošetření odstraněním
suchých větví; zdravotní stav stromu 2. Tento jasan by měl být při výstavbě
dobře chráněn a zachován. Plocha je ze 70% pokryta hustými nálety zejména
javorů mléčů (Acer platanoides), místy i jasanů (Fraxinus excelsior), několika
třešní ptačích (Cerasus avium), topolu osiky (Populus tremula). Náletové
dřeviny dosahují výšky 4-6 m. V ose parcely je 7 přestárlých neplodících
švestek – zřejmě pozůstatky bývalého ovocného sadu.
Stromy
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
švestka domácí (Prunus domestica)
třešeň ptačí (Cerasus avium)

Obvod

Počet

Č.

187 cm

1 ks

9

89-137 cm

7 ks

1-7

114 cm

1 ks

8

v řadě na sever a jih od jasanu roste v plotě 10 podstatně menších javorů a
jasanů
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Keře

Počet

slivoň (Prunus sp.)

17 ks

růže šípková (Rosa canina)

8 ks

pámelník bílý (Symphoricarpos albus)

6 ks

O odstranění (pokácení) stromů je nutno požádat orgán ochrany
přírody. Husté nálety javorů však nelze považovat za plošné smýcení keřů.
Místy plochu pokrývá i břečťan (Hedera helix) asi v součtu plochy 20 m2.
Z keřů je zde výskyt několika kusů kultivarů slivoní (Prunus sp.), růže šípkové
(Rosa canina) a pámelníku bílého (Symphoricarpos albus). Keře jsou v
součtu v rozsahu asi 100 m2 – i o toto mýcení keřů je nutno požádat orgány
ochrany přírody.
Na dvou místech je výskyt nepůvodní agresivní křídlatky.
Závěr průzkumu flóry:
Biologickým průzkumem nebyly zaznamenány žádné zvláště
chráněné druhy rostlin podle Přílohy II vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Dle
názoru zpracovatele dokumentace proto nebude nutno přijímat specifická
opaření k ochraně takových druhů nebo společenstev s jejich výskyty.
Průzkum byl konán opakovaně v červnu 2009 ve dvou osobách.
C.II.6 Fauna řešené lokality
Současně s botanickým a dendrologickým průzkumem byl prováděn i
průzkum flóry a fauna.
Fauna zájmového území
Průzkumem provedeným v denních hodinách bylo zjištěno jen
poměrně omezené druhové zastoupení živočichů, zejména ptáků. Byly
zjištěny většinou jen běžné druhy, vázané na otevřenou krajinu či na blízkost
sídel a zahrad.
Šetření bylo prováděno pomalou pochůzkou se zaznamenáváním
živých i mrtvých jedinců a jejich případných pobytových stop (např. okus či
oděr kmínků, stopy v půdě, díry, nory, hnízda ptáků, peří, trus). Sledovaly se
rovněž zvukové projevy, zejména ptačí zpěv.
Pokud byly zaznamenány zvláště chráněné druhy, jsou v textu
zvýrazněny podtržením a § (§§§ - kriticky ohrožený druh , §§ - silně ohrožený
druh, § - ohrožený druh ve smyslu Přílohy č. III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992
Sb.).
Dokladovány byly zejména následující druhy:
• savci – hraboš polní (Microtus arvalis), ježek západní (Erinaceus
europaeus), myš domácí (Mus musculus), je možnost výskytu kuny skalní
(Martes foina), ale zjištěna nebyla.
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• ptáci – holub městský (Columba livia domestica), kos černý (Turdus
merula), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), straka obecná (Pica pica),
sýkora koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Parus caeruleus).
• plazi – výskyt ještěrky obecné (Lacerta agilis) - §§ není předpokládán,
protože plocha je silně zarostlá vegetací a značně zastíněná (s výjimkou
loučky) – to také nevytváří prostředí pro výskyt chráněných čmeláků.
• hmyz - s ohledem na dobu provádění průzkumu byly zjištěny některé
charakteristické, avšak běžné druhy vybraných skupin, např.


brouci – páteříček sněhový (Cantharis fusca), páteříček žlutý
(Rhagonycha fulva), slunéčko sedmitečné (Coccinella
septempunctata).



motýli – bělásek zelný (Pieris brassicae), okáč bojínkový
(Melanargia galathea), okáč zední (Lasiommata megera),
perleťovec nejmenší (Boloria dia).



dvoukřídlí – bzučivka obecná (Calliphora vicina), masařka obecná
(Sarcophaga carnaria).



blanokřídlí – mravenec sp. (Lasius sp.), včela medonosná (Apis
mellifera).



rovnokřídlí – kobylka šedá (Platycleis grissea), saranče
suchobytná (Chorthippus longicornus).



ploštice – ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus) a jiné skupiny.

• další bezobratlí - z pavouků slíďák tlustonohý (Alopecosa cuneata). Z plžů
hlemýžď zahradní (Helix pomatia) a páskovka keřová (Cepaea hortensis).
Závěr průzkumu fauny:
Biologickým průzkumem nebyly zaznamenány zvláště chráněné
druhy živočichů podle Přílohy III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Podle
názoru zpracovatele dokumentace nebude nutno řešit žádná zvláštní
opatření k ochraně živočichů a jejich společenstev. Přesto však
doporučujeme zahájení stavebních prací mimo vegetační a hnízdní období,
nejlépe od podzimu do předjaří.
Průzkum byl konán opakovaně v červnu 2009 ve dvou osobách.
C.II.7 Krajina
Lokalita stavby parkovacího domu se nachází na dosud nezastavěném
pozemku v centrální části města Příbrami mezi Oblastní nemocnicí Příbram a
městským hřbitovem.
V bezprostředním okolí probíhá výstavba vícepodlažního bytového
domu (severním směrem) a dostavba a modernizace areálu nemocnice
(západním směrem.
V dalším textu uvádíme charakteristiku krajiny v širším okolí města
Příbrami.
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Na území města Příbrami se nenacházejí žádná zvláště chráněná
území přírody. Rovněž od Brd po Vltavu se v širším okolí města nenachází
žádné chráněné území přírody přestože je zde mnoho přírodně velmi
cenných míst. Největší pozornost proto byla historicky upřena především na
Brdy Samotný masiv Brd má horský ráz. V některých vrcholových partiích,
například na Toku, dokonce ráz vysokohorský.
Mnohem pestřejší krajinný ráz má brdské podhůří. Na východní straně
Brd má krajina kolem Litavky mnoho charakterů. V pramenné oblasti u Lázu
je to horská krajina s masivem lesů a velkými odlesněnými plochami širokých
mírně ukloněných strání, která se mezi Lázem a Bohutínem mění v široce
otevřenou téměř lužní krajinu. Za Bohutínem se údolí Litavky postupně
zužuje a zařezává, až u Příbrami celé jeho dno vyplňuje koryto řeky a její
břehová zóna. Zde má krajina charakter vysoké pahorkatiny pociťované jako
předhůří nedalekého centrálního masivu Brd. Za Příbramí ve Lhotě vstupuje
Litavka do krajinářsky významného příčného údolí Obecnického potoka, které
začíná pod nejvyšší horou Brd - Tokem a končí jako sníženina v nevýrazné
ploché pahorkatině severovýchodní části Příbramské pahorkatiny. Z jižní
strany údolí Obecnického potoka je jedinečný pohled na severní část
Brdského hřebene a Brdské vrchoviny. Krajina zde má výrazný podhorský
ráz. Ze severovýchodního návrší nad údolím Obecnického potoka a z údolí
Litavky od Trhových Dušníků po Bratkovice je jedinečný pohled na Příbram s
dominantou Svaté hory. U Trhových Dušníků se Litavka dostává do širokého
údolí se vzdáleným horizontem brdských vrchů, které zde má charakter
podhorské lužní krajiny. Před Bratkovicemi se zužuje a má typický ráz
podhorského údolí s meandrujícím tokem v plochém údolním dně. Zde
ovšem s tou zvláštností, že neteče z hor, ale naopak se do horského masivu
velice náhle zařezává. V oblasti Dominikálních Pasek má krajina
vysokohorský ráz umocněný rozptýleným charakterem zástavby obce. Až do
Čenkova pak teče Litavka v úzkém horském údolí sevřeném zalesněnými
stráněmi.
Východní okolí Příbrami je členitou vrchovinou s více méně
zalesněnými vrchy a odlesněnými plochami rovin, údolí a nižších poloh strání
vysokých vrchů. Výjimku z této mozaiky tvoří rozsáhlý lesní komplex, který se
táhne od Vrchu Háje na východním okraji Příbrami přes Bytíz, Staré hory,
Velkou skálu, Velkou leč, Chlum, Bohatou horu a Velkou horu až k Hůrce nad
vltavským údolím. Všechny toky této oblasti se postupně zařezávají do
hlubokých úzkých údolí, kterými dospívají k Vltavě. Takto podmíněný velký
spád většiny toků byl v minulosti hojně využit k vytvoření rozsáhlých, z velké
části dodnes zachovaných rybničních sítí.
To vše podmiňuje vysokou estetickou a rekreační hodnotu krajiny
východního okolí Příbrami, kterou v blízkém okolí města v současnosti
vážnějším způsobem narušují jen dosud nerekultivované výsypky uranových
dolů.
Horský až vysokohorský ráz Brd, jedinečná krajina Litavského údolí a
vyvážená přírodně zachovalá kulturní krajina Středočeské pahorkatiny
vytvářejí z Příbrami středisko potenciálně velmi významné rekreační oblasti.
Z okolní krajiny jsou pro město nejvýznamnější tři velké, navzájem
propojené krajinné segmenty.
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Prvním z nich je koridor Litavského údolí od Bohutína po Bratkovice.
Toto území je charakteristické velmi proměnlivým krajinným rázem s velkou
koncentrací přirozených i kulturně podmíněných přírodních hodnot a jevů od
geologické stavby území, přes přirozenou vegetaci a volně meandrující tok až
po lesopark Litavka s rekultivovaným odvalem pod Vysokopeckým rybníkem
a skalní březovou step na odvalu u kovohutí.
Druhým krajinným segmentem je prstenec krajiny, charakterizovaný
odlesněnými údolími a planinami s převahou lučních porostů a zalesněnými
vrchy v pásu začínajícím na jihu v údolí Příbramského potoka u Fialova
mlýna a vyznačeném vrchy Nad Phodnicí, Jestřabinec, Holanec, Háje, Vršce,
Skleněný vrch, Vrchy, Pichce a Květná, za kterou končí v údolí Litavky.
Třetím krajinným segmentem je lesní masiv třemošenského hřebene
Brd, který tvoří pro Březové Hory severozápadní pohledový horizont. V užším
významu pak okraj třemošenského lesního komplexu představuje hranici
otevřené, s Příbramí pohledově i vztahově přímo související kulturní krajiny v
oblasti Podlesí a Orlova, i hranici krajinně samostatné odlesněné enklávy
Lazce a Kozičína, která s Příbramí úžeji souvisí pouze administrativně.
Situování záměru ve vztahu k územně plánovací dokumentaci
Podle platného Územního plánu města Příbrami se dotčené pozemky
pro parkovací dům parc.č. 964, 965 a 962/1 v k.ú. Příbram nachází v území
funkčně vymezeném jako plochy SS – tedy plochy určené pro
samosprávu a státní správu, neboli území veřejného vybavení. V textové
části územního plánu města Příbrami jsou území veřejného vybavení
definována následujícím způsobem:
ÚZEMÍ VEŘEJNÉHO VYBAVENÍ
Územími pro veřejné vybavení se rozumí
území s převahou
přípustných a obvyklých činností, dějů a zařízení poskytujících služby
netechnického zaměření, zejména (index - druh veřejného vybavení):
SS - samospráva a státní správa;
Š - školství;
Z - zdravotnictví a sociální péče;
C - církve.
Území veřejného vybavení může být specifikována (označena
indexem) - určeno výlučně k umístění
označeného druhu veřejného
vybavení. Není-li území nijak označeno, umožňuje umístění všech druhů
veřejného vybavení. Vymezení těchto území je nutné vzhledem k
nezbytnosti zajistit obsluhu ostatních (převážně obytných) území. Území
veřejného vybavení mají obvykle povahu otevřených areálů, v jejichž rámci
jsou poskytovány veřejnosti služby městského, popřípadě čtvrťového
významu a dosahu. Veřejné vybavení obsluhující menší území města je
zahrnuto do území obytného, případně území jiných.
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Funkční využití: zařízení veřejné správy, školská zařízení,
zdravotnická zařízení, sociální zařízení, kulturní zařízení, církevní zařízení.
Výjimečně přípustné funkční využití: bydlení, ubytovací zařízení (do
kapacity 50 lůžek), obchodní zařízení (do kapacity 100m2 hrubé užitné
plochy), drobná výroba nerušící a služby (do kapacity 100m2 hrubé užitné
plochy) - vždy v souvislosti s dominantním funkčním využitím.
Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které nadměrně
narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, včetně činností
a zařízení chovatelských a pěstitelských, a které bud' jednotlivě nebo v
souhrnu překračují stupeň zátěže, měřítko anebo režim stanovený zvláštní
regulací nebo regulačními plány pro jednotlivé lokality.
Podle vyjádření Stavebního úřadu městského úřadu Příbram ze
dne 10.7.2009 odpovídá umístění parkovacího domu v daném území
funkčnímu využití uvedeného území a není v rozporu se závaznou ani
směrnou částí územního plánu města Příbrami.
Citované vyjádření je v příloze tohoto oznámení.
Investorem záměru výstavby parkovacího domu je město Příbram.
Projektová dokumentace pro územní řízení bude podkladem pro další
jednání s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí, jejichž
připomínky budou zapracovány do dalších etap projektové dokumentace.
C.II.8 Ekosystémy
Kostrou ÚSES jsou ekologicky stabilnější krajinné segmenty, plnící
funkci biocenter a biokoridorů. Biocentra slouží pro uchování regionálního
genofondu rostlinných i živočišných organismů, biokoridory zajišťují
komunikaci mezi nimi, a umožňují tak migraci a šíření společenstev do okolí s
cílem udržení rovnováhy.
Vlastní zájmové lokalita se nedotýká bezprostředně žádného z
prvků ÚSES.
Nejbližší nadregionální biokoridory sledují zalesněný hřeben Brd a
Hřebenů západně od plochy či tok a údolí Vltavy východně od plochy.
Žádný z prvků ÚSES v okolí nebude posuzovanou stavbou nijak
narušen ani nebude poškozena jeho struktura nebo funkce. Kvalitně
provedenými sadovými úpravami v areálu a vhodně vybranými domácími
dřevinnými druhy odpovídajícími stanovišti dojde k posílení ekologické funkce
zeleně a podpoře prvků systémů ekologické stability.
Koeficient ekologické stability KES 2000 v nejbližším okolí měst je
0,25 až 0,50 ZÚJ, ale pro dané zastavěné území nelze prakticky stanovit.
Vývojový index zastavěných ploch je velmi vysoký nad 110 % (1990-2000).
Uvažovaná plocha není součástí myslivecké honitby.
Na ploše se vyskytují zavlečené nepůvodní a agresivní druhy –
křídlatka (Reynoutria).
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C.II.9 Obyvatelstvo
Zájmová lokalita pro navrhovanou výstavbu parkovacího domu se
nachází v území funkčně vymezeném jako plochy SS – tedy plochy určené
pro samosprávu a státní správu, neboli území veřejného vybavení.
Navržená funkce je pro dané funkční plochy v souladu s platným ÚP
města Příbrami.
Nejbližší stávající zástavbou je areál Oblastní nemocnice Příbram,
který v současnosti prochází zásadní přestavbou a modernizací (1.etapa),
kdy dochází i k výstavbě několika nových budov v tomto nemocničním areálu.
Jižně od pozemku pro parkovací dům se nachází provizorní
jednopodlažní objekt využívaný především pro kanceláře různých
projektových firem.
Severně od pozemku parkovacího domu se v současné době
dokončuje výstavba vícepodlažního bytového domu. Východně od pozemku
je panelový čtyřpodlažní bytový dům, který je od pozemku pro výstavbu
parkovacího domu oddělen pruhem zeleně se vzrostlými stromy, které
nebudou stavbou nikterak dotčeny. Dále je východním směrem situován areál
hřbitova.
V ulici primáře Václava Trnky (Sokolské) je zřízeno rozsáhlé
parkoviště, na jejím konci je boční vchod do hřbitova a na jižní straně je
ubytovna, několik provozoven služeb a dále původní hospodářské budovy.
V tomto území je v důsledku probíhající stavební činnosti a nedostatku
parkovacích míst značně rušný provoz a lze očekávat, že po dokončení
staveb a výstavbě parkovacího domu dojde ke zlepšení parkovacích
možností a k celkovému zklidnění dané lokality.
Pro obyvatele této části Příbrami a návštěvníky (pacienty) nemocnice,
bude mít výstavba parkovacího domu pozitivní přínos, a proto že zde budou
moci zaparkovat automobil, což je v současnosti značně problematické.
Kulturní památky
V lokalitě bezprostředně dotčené záměrem nejsou známa žádná
archeologická naleziště ani se zde nenacházejí žádné historické ani kulturní
památky. Nemovité památky zapsané ve státním seznamu v nejbližším okolí
záměru nemohou být uvažovaným záměrem nijak ovlivněny.
C.II.10

Jiné charakteristiky
S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány.
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C.III. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO
ZATÍŽENÍ
Realizace záměru je situována do území, které podle územního plánu
odpovídá posuzované aktivitě. Kvalita životního prostředí odpovídá
funkčnímu využití území.
Lokalita není místem průmyslové výroby, ale nalézá se v centrální
části města s významným nedostatkem parkovacích míst.
Vzhledem k tomu, že v bezprostředním okolí tohoto území
neprocházejí hlavní městské komunikace, lze danou lokalitu považovat za
klidnější enklávu v rušném středu města, dočasně ovlivněnou intenzívní
stavební činností (modernizace a dostavba nemocnice, výstavba bytového
domu).
Podrobný popis jednotlivých složek životního prostředí byl proveden
v předchozím textu, v kapitolách C.I a C.II.
Předložený záměr ovlivní svými dopady do jednotlivých složek
životního prostředí jen minimálně stávající parametry životního prostředí.

LI-VI Praha spol. s r.o.

61

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Parkovací dům Příbram“

ČÁST D.

KOMPLEXNÍ POPIS PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODHAD JEJICH
VÝZNAMNOSTI

DI.

CHARAKTERISTIKA
PŘEDPOKLÁDANÝCH
VLIVŮ
ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI

HLAVNÍ PROBLÉMOVÉ OKRUHY:
Kapitola

Předmět hodnocení

Kategorie
významnosti
I.

II.

III.

D.I.1.

Vlivy na obyvatelstvo

x

D.I.2.

Vlivy na ovzduší a klima

x

D.I.3.

Vliv na hlukovou situaci

x

D.I.4.

Vliv na povrchové a podzemní vody

x

D.I.5.

Vliv na půdu

x

D.I.6.

Vliv na horninové prostředí a nerostné
zdroje

x

D.I.7.

Vliv na floru a faunu

D.I.7.

Vliv na ekosystémy

x

D.I.8.

Vliv na krajinu

x

D.I.9.

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky

x

x

Vysvětlivky:
I. - složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost
II. - složka běžného významu, aplikace standardních postupů
III. - složka v daném případě méně důležitá, stačí rámcové hodnocení
Složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle
charakteru záměru, lokality, do níž má být záměr umístěn, a podle stavu
životního prostředí v okolí realizace záměru. Tabulka byla vyplněna po
podrobném studiu dané problematiky.
Záměrem investora je výstavba parkovacího domu pro osobní
automobily s celkovým počtem 168 parkovacích míst. Záměr je situován na
volný pozemek v centrální části města v sousedství Oblastní nemocnice
Příbram do území určeného územním plánem jako plochy SS – tedy plochy
určené pro samosprávu a státní správu, neboli území veřejného vybavení
Žádný z vlivů nebyl zařazen do první kategorie významnosti.
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Záměr má určité vlivy na ovzduší (emise) a hlukovou situaci (hluk
z dopravy). Navrhovaný parkovací dům bude také zdrojem odváděných
dešťových vod a představuje zásah do zeleně (záměr si vyžaduje vykácení
části stromů na dotčených pozemcích), a proto jsou uvedené vlivy
v hodnocení zařazeny do II.kategorie významnosti. Vliv na obyvatelstvo je
zařazen rovněž do II.kategorie – v tomto případě se však jedná o vliv
jednoznačně pozitivní, protože výstavba parkovacího domu zlepší parkovací
možnosti rezidentů i návštěvníků nemocnice.
Ostatní složky životního prostředí nebudou záměrem prakticky vůbec
dotčeny, nebo jejich ovlivnění bude minimální.
D.I.1.

VLIVY NA OBYVATELSTVO
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Výstavba – znečištění ovzduší a hluk
Stavební a zemní práce při výstavbě aprkovacího domu na
vymezeném pozemku nejsou takového rozsahu, aby při moderním způsobu
vedení prací a použití technicky vyspělých stavebních mechanizmů
představovaly významný faktor zhoršení pohody obyvatel domů a pacientů
nemocnice v blízkém okolí.
Každá stavba je nepochybně do určité míry rušícím prvkem, ale jedná
se o dočasná omezení, jejichž negativní vlivy je možno vhodným způsobem
minimalizovat.
Případnou sekundární prašnost při zemních pracích lze technicky
eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou formulována následující
doporučení:
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek
především v průběhu zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů
a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány; v
případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude
prováděno skrápění příslušných stavebních ploch
• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně
omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních
hodinách a ve dnech pracovního klidu. Stavební práce musí být prováděny
převážně v pracovních dnech v denní době od 7,00 do 21,00 hodin tak,
aby byly splněny hlukové limity stanovené pro hluk z výstavby nařízením
vlády č.148/2006 Sb. Na stavbě musí být používány stavební mechanizmy
a další zařízení splňující platné limity.
Provoz parkovacího domu
Provoz parkovacího domu se projeví v dané lokalitě pozitivně tím, že
se zde významně sníží současný deficit parkovacích stání a do značné míry
vyřeší obtížná situace s parkováním rezidentů a návštěvníků nemocnice.
Lokalita trpí v současné době nedostatkem volných parkovacích míst, což
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vede k tomu, že vozidla parkují nejen na místech k tomu určených, ale i na
chodnících a zelených plochách, které jsou tím poškozovány.
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k
ohrožení zdraví obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
•

znečištění ovzduší

•

hluk

•

zastínění okolních objektů

V této souvislosti je třeba se zmínit o skutečnsoti, že rozptylová i
akustická studie vyčíslují příspěvky, které parkovací dům do území vnese
jako nárůst dopravy oproti stávajícímu stavu. Lze však očekávat, že
parkovací dům poslouží do značné míry i automobilům, které již dnes do
území vjíždějí, avšak nemohou nalézt vhodná parkovací místa. To znamená,
že nárůst nebude absolutní, a tedy i vlivy této dopravy budou ve skutečnosti
nižší, než je v modelových výpočtech uvažováno.
Emise hluku z dopravy se projeví u okolní obytné zástavby, a to
především u nejbližších obytných domů a objektů areálu nemocnice, což bylo
doloženo i výpočty akustické studie. Z výsledků výpočtu vyplývá, že
v žádném z referenčních výpočtových bodů v chráněném venkovním prostoru
staveb nedojde k překročení platných hygienických limitů pro denní ani noční
dobu.
Emise škodlivin z parkovacího domu budou minimální a rozptyl
škodlivin bude dostatečný – tato skutečnost byla ověřena rozptylovou
studií.
Je možné jednoznačně konstatovat, že nelze předpokládat žádný
nárůst rizika chronických zdravotních účinků emisí škodlivin ani hluku v
důsledku realizace předkládaného záměru.
Realizace předkládaného záměru nepředstavuje riziko pro lidské
zdraví. Z hlediska vyhodnocení stávajícího a očekávaného stavu v zásadě
nedojde k prokazatelnějším změnám z hlediska zdravotních rizik.
Zastínění okolních obytných objektů bylo zjišťováno studií oslunění
a denního osvětlení, které jsou v příloze tohoto oznámení.
Z výsledků výpočtu oslunění vyplývá, že posuzované objekty parc. č.
766 a 963/2 budou mít
fasády orientované k navrhované výstavbě
dostatečně osluněny, dle požadavků ČSN 73 4301, i po realizaci navrhované
výstavby. Další obytné objekty nebudou navrhovanou výstavbou z hlediska
oslunění dotčeny.
Denní osvětlení: Posuzované obytné místnosti bytového domu č.p.
135, budou mít denní osvětlení vyhovující požadavkům ČSN 73 0580-2 i po
realizaci navrhované výstavby.
Pro posouzení denního osvětlení byl vybrán objekt a obytné místnosti
u kterých bude patrný největší vliv navrhované výstavby na kvalitu jejich
denního osvětlení, ostatní obytné místnosti v okolí navrhované výstavby
budou mít nižší míru zastínění vlivem navrhované výstavby.
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Závěr ve vztahu k vlivům na obyvatelstvo
Na základě podkladů dostupných v době vypracování oznámení při
respektování navržených opatření lze hodnotit vliv provozu parkovacího
domu na okolní životní prostředí jako málo významný.
Vlivy provozu parkovacího domu na životní prostředí a obyvatelstvo
prokazatelně nepřekračují platné limity, záměr nepředstavuje ohrožení zdraví
obyvatel okolních domů ani pacientů nemocnice.
Kvalita životního prostředí se v důsledku realizace záměru
prakticky nezhorší.
Faktory pohody obyvatel nebudou záměrem investora nikterak
ovlivněny (s výjimkou časově omezeného období výstavby).
Zdravotní rizika
Mezi nejvýznamnější zdravotní rizika vlivem dopravy patří nebezpečné
látky, znečišťující ovzduší. Mezi nejvýznamnější patří oxidy dusíku, oxid
uhelnatý, prašný aerosol a velký počet organických látek jako je benzen,
polyaromatické uhlovodíky, aldehydy a řada dalších. Při hodnocení
potenciálního vlivu parkovacího domu a komunikace jsou používány jako
indikátory znečištění oxidy dusíku resp. oxid dusičitý, reprezentující skupinu
látek s prahovým působením společně s benzenem jako reprezentantem
karcinogenních látek, při rozšířeném hodnocení bývá používán také prašný
aerosol frakce PM10. Prašný aerosol, který je emitován převážně z
dieselových motorů představuje frakci jemných částic, která je vzhledem ke
svému složení významná z hlediska působení na zdraví.
Je možné jednoznačně konstatovat, že nelze předpokládat žádný nárůst
rizika chronických zdravotních účinků emisí v důsledku realizace
předkládaného záměru.
Realizace předkládaného záměru nepředstavuje riziko pro lidské
zdraví. Z hlediska vyhodnocení stávajícího a očekávaného stavu v zásadě
nedojde k prokazatelnějším změnám z hlediska zdravotních rizik.
D.I.2.

VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA

Zdroje emisí z dopravy spojené s posuzovaným parkovacím domem
jsou popsány v kapitole B.III.1.
Výsledky výpočtů rozptylové studie, která je celá uvedena v příloze
tohoto oznámení, jsou zrekapitulovány v následujícím textu.
Hodnocení rozptylovou studií vychází z výpočtů znečištění ovzduší
nově vzniklými zdroji metodikami uvedenými v oddílu Metodiky výpočtů. Je
provedeno pro zásadní škodliviny z dopravy.
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Referenční body
Pro výpočet imisní charakteristiky bylo vytvořeno zájmové území se
sítí uzlových bodů v počtu 357 s krokem 50 m (základní síť RB). A dále
pak síť referenčních bodů lemující komunikaci.
K tvorbě sítě referenčních bodů:
Síť uzlových referenčních bodů pro potřebu výpočtu rozptylové studie
je vytvářena nezávisle na zeměpisných souřadnicích dané lokality. Jejím
účelem je pokrýt dané zájmové území tak, aby matematická modelace
zatížení ovzduší dané lokality škodlivinami postihla v rámci zadaných dat co
nejvěrněji reálný stav.
Rozsah a tvar území pokrytého sítí referenčních bodů stanovuje
zpracovatel studie s ohledem na předpokládaný plošný rozsah hodnocených
vlivů, obvykle ve tvaru jednoduchého geometrického obrazce libovolného
tvaru. Krok jednotlivých referenčních bodů (jejich vzdálenost od sebe) je
volen na základě obdobných požadavků, může být v rámci jedné sítě různý
(např. v oblasti předpokládaných vyšších koncentrací škodlivin je síť hustší).
Číslování referenčních bodů se provádí tak, že jeden bod je zvolen za
počátek („0“) a ostatní body se číslují čísly dle vzestupné aritmetické řady
(1,2,....n). Způsob zvolení počátku i systém dalšího číslování referenčních
bodů závisí na úsudku zpracovatele rozptylové studie, na úroveň výsledků
studie nemá žádný vliv. Obvykle je jako počátek volen bod nacházející se v
levém spodním rohu sítě tak, aby při odečítání souřadnic nebylo nutno
používat záporných hodnot.
Po vytvoření sítě referenčních bodů jsou jednotlivým referenčním
bodům přiřazovány souřadnice x,y,z podle následujícího systému:
x: vzdálenost referenčního bodu od zvoleného počátku na vodorovné ose v
metrech
y: vzdálenost referenčního bodu od zvoleného počátku na svislé ose v
metrech
z: nadmořská výška referenčního bodu v metrech (odečítá se z vrstevnicové
mapy)
Uvedené souřadnice pro jednotlivé referenční body tvoří jeden ze
základních souborů vstupních dat nutných pro konstrukci rozptylové studie,
neboť pro zvolené referenční body jsou počítány příslušné hodnoty
znečištění. Ztotožnění posléze vzniklého obrazu s reálem se provádí např.
grafickou konstrukcí izolinií znečištění pro jednotlivé škodliviny v rozsahu
zvolené sítě referenčních bodů a jejich překrytím s mapovým podkladem
hodnoceného zájmového území.
Maximální imisní krátkodobé koncentrace: udávají maximální hodnotu
vypočtenou v daném referenčním bodě s uvedením třídy stability, třídy
rychlosti větru a směru větru, při kterém k maximální imisní koncentraci
dochází. Hodnoty jsou uvedeny v mikrogramech/ m3 (µg.m-3).
Průměrná roční koncentrace: udávají roční zatížení území. Hodnoty
jsou uvedeny v mikrogramech/m3 (µm-3).
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Intervaly imisních hodinových koncentrací: udávají četnost výskytu
koncentrací nad zadanou hodnotu (nad 10, nad 50, nad 100, nad 200, nad
500 a nad 1000 mikrogramů/m3. Hodnoty jsou uvedeny v % ročního
časového fondu (roční časový fond činní 8760 hodin).
Vyhodnocení příspěvku vyvolané dopravy a stacionárních zdrojů
znečištění ovzduší v rámci provozu ke stávajícímu imisnímu zatížení
NO2
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO2 z provozu
parkovacího domu budou na úrovni do 0,98 µg/m3. Příspěvek k průměrným
ročním koncentracím pak bude na úrovni do 0,021 µg/m3.
Benzen
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím benzenu se pohybují
na úrovni do 0,0058 µg/m3. Maximální hodinové koncentrace se
v nejzatíženější oblasti pohybují na úrovni do 0,44 µg/m3.
BaP
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím BaP se pohybují na
úrovni do 0,0013 ng/m3. Maximální hodinové koncentrace se
v nejzatíženější oblasti pohybují na úrovni do 0,1 ng/m3.
PM10
Příspěvek zdroje k průměrným ročním koncentracím PM10 se
pohybuje na úrovni do 0,0072 µg/m3 a příspěvek maximálních hodinových
koncentrací PM10 se pohybuje na úrovni 0,47 µg/m3 a to pouze
v nejzatíženější oblasti.
Vyhodnocení příspěvku vyvolané dopravy a stacionárních zdrojů
znečištění ovzduší v rámci provozu ve vztahu k nejbližší obytné
zástavbě
Maximální hodinové koncentrace
místo:

x

y

ve výšce
[m]

NO2
[µg/m3]

BaP
[ng/m3]

benzenu
[µg/m3]

PM10
[µg/m3]

Dům sester

-778004

-1082471

1,5

1,038

0,151

0,655

0,696

Dům sester

-778004

-1082471

8

1,826

0,268

1,165

1,238

8mi patrový obytný dům

-778032

-1082372

1,5

0,448

0,052

0,226

0,237

8mi patrový obytný dům

-778032

-1082372

8

0,498

0,064

0,279

0,293
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Průměrné roční koncentrace
místo:

x

y

ve výšce
[m]

NO2
[µg/m3]

BaP
[ng/m3]

benzenu
[µg/m3]

PM10
[µg/m3]

Dům sester

-778004

-1082471

1,5

0,0207

0,0025

0,0110

0,0111

Dům sester

-778004

-1082471

8

0,0266

0,0034

0,0147

0,0151

8mi patrový obytný dům

-778032

-1082372

1,5

0,0090

0,0007

0,0031

0,0025

8mi patrový obytný dům

-778032

-1082372

8

0,0105

0,0009

0,0040

0,0034

Na základě dat výše uvedené tabulky lze konstatovat, že
provozem parkovacího domu nedojde k překročení imisních limitů
maximálních hodinových koncentrací ani průměrných ročních
koncentrací v žádném stanoveném bodě (ve vztahu nového zdroje
znečištění ovzduší k nejbližším obytným zástavbám).
Vyhodnocení příspěvku zdroje znečišťování ovzduší ve fázi výstavby
Maximální hodinové koncentrace NO2 dosahují v nejzatíženějším
území vypočtených hodnot na úrovni 2,68 µg/m3. Imisní limit je 200 µg/m3.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím se pak bude pohybovat na
úrovni do 0,017 µg/m3. V obou případech platí, že vypočtené koncentrace
nemohou významně změnit imisní situaci v lokalitě.
Pro benzen platí, že nejvyšší vypočtené průměrné roční koncentrace
se pohybují na úrovni do 0,0009 µg/m3, maximální hodinové koncentrace
jsou na úrovni 0,135 µg/m3.
Příspěvek k imisnímu zatížení pro škodlivinu BaP je na úrovni
0,00015 ng/m3 v rámci ročních průměrných koncentrace, co se týče
maximálních hodinových koncentrací, je příspěvek zdroje ve fázi výstavby
na úrovni 0,024 ng/m3.
Pro škodlivinu PM10 platí: Příspěvek k průměrným ročním
koncentracím je na úrovni do 0,021 µg/m3. Maximální hodinové
koncentrace škodliviny PM10 dosahují v nejzatíženější oblasti 3,146 µg/m3.
Lze tedy říci, že v průběhu výstavby dojde k mírnému navýšení stávající
imisní situace a to především u znečišťujících látek PM10 a NO2, ale ani
v tomto případě nebudou překročeny platné emisní limity.
Zpracované rozptylové studie parkovacího domu prokazují, že jeho
provoz nezpůsobí překračování platných imisních limitů ve svém okolí
ani v součtu s pozadím. Jejich imisní příspěvky budou velice malé a na
kvalitě ovzduší v okolí se prakticky neprojeví.

Význačný zápach
Výstavba ani provoz parkovacího domu nebudou zdrojem zápachu.
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Jiné vlivy
Jiné vlivy stavby na ovzduší nejsou známy. Stavba nebude mít žádný
vliv na klima daného území.

D.I.3.

VLIV NA HLUKOVOU SITUACI A EVENTUELNÍ DALŠÍ
FYZIKÁLNÍ A BIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY

Hluk, vibrace
Současná hluková situace dané lokalitě je dána především hlukem
z dopravy na hlavních městských komunikacích. Daná lokalita je od těchto
komunikací odstíněna objekty a částečně i terénem, jedná se proto o klidnější
území v centrální části města.
Dopravní i stacionární zdroje hluku posuzovaného parkovacího domu
byly vyhodnoceny akustickou studií, který je uvedena v příloze tohoto
oznámení
V následujícím textu jsou shrnuty výsledky výpočtu a jejich závěry.
Shrnutí platných limitů dle NV č.148/2006 Sb. pro případ obytného území
a) venkovní chráněný prostor
Chráněným venkovním prostorem podle definice ze zákona
č.258/2000 Sb. v novelizovaném znění se rozumí nezastavěné pozemky,
které jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor
určených pro zemědělské účely, lesů a venkovních pracovišť.
Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m
okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní
výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.
Rekreace pro účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na
základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s
vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu
v nich.
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Přehled přípustných hladin akustického tlaku v chráněném venkovním
prostoru staveb bez uplatnění korekcí:
Nejvyšší přípustné hodnoty
hladin akustického tlaku LAeq,T
z provozu parkovacího domu

Druh prostoru
Chráněné venkovní prostory ostatních
staveb, chráněné ostatní venkovní prostory
- denní doba
Chráněné venkovní prostory ostatních
staveb, chráněné ostatní venkovní prostory
- noční doba

LAeq,16h

= 50 dB

LAeq,8h

= 40 dB

Přehled přípustných hladin akustického tlaku v chráněném venkovním
prostoru staveb při uplatnění korekce na hluk z dopravy na hlavních
pozemních komunikacích v území, kde je hluk z dopravy na těchto
komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních
komunikacích:
Nejvyšší přípustné hodnoty
hladin akustického tlaku LAeq,T
z provozu parkovacího domu

Druh prostoru
Chráněné venkovní prostory staveb
lůžkových zdravotnických zařízení - denní
doba

LAeq,16h

= 55 dB

LAeq,8h

= 45 dB

Chráněné venkovní prostory ostatních
staveb, chráněné ostatní venkovní prostory
- denní doba

LAeq,16h

= 60 dB

Chráněné venkovní prostory ostatních
staveb, chráněné ostatní venkovní prostory
- noční doba

LAeq,8h

= 50 dB

Chráněné venkovní prostory staveb
lůžkových zdravotnických zařízení - noční
doba
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Přehled přípustných hladin akustického tlaku v chráněném venkovním
prostoru staveb při uplatnění korekce na druh chráněného prostoru (ze
stacionárních zdrojů):
Nejvyšší přípustné hodnoty
hladin akustického tlaku LAeq,T
z provozu parkovacího domu

Druh prostoru
Chráněné venkovní prostory staveb
lůžkových zdravotnických zařízení - denní
doba
Chráněné venkovní prostory staveb
lůžkových zdravotnických zařízení - noční
doba

LAeq,16h

= 45 dB

LAeq,8h

= 35 dB

Závěr výpočtů akustické studie
Z výsledků výpočtu ekvivalentních hladin hluku ze stacionárních a
dopravních zdrojů hluku souvisejících s provozem nového parkovacího domu
v Příbrami vyplývá, že budou splněny požadavky nařízení vlády
č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací a na hranici
chráněných venkovních prostor staveb lůžkových zdravotnických
zařízení a chráněných venkovních prostor ostatních staveb bude
dodržena nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku v denní době
i noční době.
Rovněž v době výstavby parkovacího domu budou hygienické
limity pro hluk z výstavby splněny, avšak vypočtené hodnoty se
pohybují na hranici limitů. Jedná se však o krátkodobé účinky,
nejhlučnější etapou bude provádění zemních prací.
Podrobné tabelární a grafické výstupy a výsledky výpočtu pro
jednotlivé výpočtové body a výšky nad terénem jsou uvedeny
v akustické studii v příloze tohoto oznámení.
Z provedeného hodnocení je zřejmé, že ekvivalentní hladiny hluku
z provozu samotného parkovacího domu denní hygienický limit s dostatečnou
rezervou splňují.
Na základě výše uvedeného lze hlukové poměry z provozu
navrženého parkovacího domu hodnotit po hlukové stránce jako
vyhovující.
Další biologické a fyzikální charakteristiky
V areálu parkovacího domu nebude umístěn žádný zdroj
radioaktivního a elektromagnetického záření, který by se mohl projevovat
v okolí. Jiné ekologické vlivy stavby, kromě již popsaných, nejsou známy.
Shrnutí vlivu výstavby a provozu stavby z hlediska hluku je uvedeno v
následující tabulce.

LI-VI Praha spol. s r.o.

71

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Parkovací dům Příbram“

Ostatní vlivy stavby
Vlivy

Typ ovlivnění

Odhad významnosti vlivu

Hluk při výstavbě časově
omezený

V době zemních prací vliv zejména na
hlukovou situaci

Hluk při provozu

minimální nepříznivý vliv, u nejbližší
stávající obytné zástavby nepřekročí
hygienické limity

D.I.4

přímé, trvalé

VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY

Vliv na charakter odvodnění oblasti
Výstavba posuzovaného parkovacího domu bude mít určitý místně
omezený vliv na odvodnění oblasti vytvořením nového objektu a zpevněných
ploch.
Možnost vsakování dešťových vod bude ověřena následným
hydrogeologickým průzkumem a vsakovacími zkouškami a podle výsledků
těchto průzkumů bude v dalším stupni projektové dokumentace navržen
způsob odvodu dešťových vod ze střechy parkovacího domu a zpevněných
ploch. Přednostně bude navrženo vsakování, pokud to podmínky umožní.
Dešťové vody z ploch zeleně budou vsakovány na terénu.
Vliv na změny hydrologických charakteristik
Při realizaci záměru nedojde ke změnám hydrologických poměrů
daného území, stavba se z tohoto hlediska neprojeví.
Vlivy na podzemní vodu
Záměr výstavby parkovacího domu nebude mít na podzemní vodu
žádný vliv.
Objekt bude stavebně zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k úniku látek
nebezpečných vodám (oleje, pohonné hmoty) mimo objekt parkovacího
domu. V případě, že dojde k havarijním únikům těchto látek uvnitř
parkovacího domu, bude provedena sanace vhodnými sorbenty. Za běžného
provozu tyto situace nenastanou.
Vliv na jakost vody
Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může
obecně nastat zejména v etapě výstavby, částečně i v rámci vlastního
provozu.
Vlastní provoz parkovacího domu bude mít na kvalitu vody minimální
vliv. Jedinou možností znečištění vod jsou úkapy ropných látek z motorových
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vozidel. Vzhledem k malé ploše komunikací a k provozu výhradně osobních
vozidel je pravděpodobnost úniku ropných látek minimální. V případě
menšího havarijního úniku bude provedena sanace vhodným sorbentem.
Únik enormního množství ropných látek, které by nebylo možné
zlikvidovat výše uvedenými prostředky, se nepředpokládá.

D.I.5

VLIV NA PŮDU

Vliv na rozsah a způsob užívání půdy
Záměr bude mít pouze minimální vliv na rozsah a způsob užívání půdy.
Pozemky pro výstavbu parkovacího domu jsou zařazeny jako „ostatní plocha“
s využitím „jiná plocha“. Pozemky pro budoucí výstavu jsou vedeny v ÚP
města Příbram jako plochy SS – tedy plochy určené pro samosprávu a státní
správu, neboli území veřejného vybavení.
Veškeré činnosti v rámci daného investičního záměru výstavby budou
prováděny výhradně na pozemcích ve vlastnictví města Příbrami v souladu
s územním plánem města.
Výstavba si nevyžádá vynětí půdy ze ZPF ani PUPFL a nezasahuje do
žádných ochranných pásem s výjimkou pásem inženýrských sítí, jejichž
vedení je známo a ochranná pásma budou respektována.
Vliv na znečištění půdy - staré ekologické zátěže
Vzhledem ke způsobu užívání stávajícího pozemku jako volné,
částečně zatravněné a stromy porostlé plochy se staré ekologické zátěže
nepředpokládají. Na ploše při průzkumu nebyly objeveny žádné skládky,
s výjimkou několika menších částí betonových panelů.
Vliv na znečištění půdy při výstavbě a provozu parkovacího domu
Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole D.I.4, k potencionálnímu
znečistění půdy během stavebních prací a při následném provozu může dojít
následkem náhodných úkapů ropných látek z motorových vozidel na
parkovacích plochách. Při dobrém technickém stavu vozidel však k těmto
úkapům prakticky nedochází.
Během výstavby budou veškeré látky zabezpečeny tak, aby ke
znečištění půdy nemohlo docházet.
Za provozu parkovacího domu nebudou látky, které by mohly způsobit
znečištění půdy, používány.
Vliv na změnu místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy
Vlivem "zakrytí" ploch, zpevněnými povrchy a zatravněním zbývajících
ploch je prakticky eroze půdy vlivem deště a větru znemožněna. Erozi půdy
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při výstavbě bude zabráněno použitím vhodných typů stavebních technologií
v souladu s návrhy, specifikovanými výsledcích geologického průzkumu.

D.I.6

VLIV NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A NEROSTNÉ ZDROJE

Podle současných znalostí nemůže záměr ovlivnit horninové prostředí
lokality. Nejsou známy nerostné zdroje, které by mohly být zamýšlenou
stavbou ohroženy nebo ovlivněny.
Do zájmové lokality nezasahuje žádné chráněné ložiskové území.
Změny hydrogeologických charakteristik
Není předpoklad, že by stavba měla vliv na změnu hydrogeologických
charakteristik dané lokality.
Vliv na chráněné části přírody
Stavba není v přímém kontaktu s žádnou chráněnou částí přírody a
vzhledem ke svému charakteru nemá na blízká ani vzdálená chráněná území
výrazný negativní vliv.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů
Vzhledem k charakteru odpadů – především komunální odpad,
předpokládanému množství a předpokladu jejich likvidace oprávněnými
firmami nevzniknou problémy s ukládáním odpadů.

D.I.7

VLIV NA FLORU, FAUNU A EKOSYSTÉMY

Poškození a vyhubení rostlinných a živočišných druhů
K vyhubení chráněných rostlinných a živočišných druhů v žádném
případě nedojde. Na pozemcích tvořených především travním porostem a
vzrostlými stromy se žádné chráněné druhy nevyskytují, jak bylo doloženo
biologickým průzkumem, v němž je uvedeno:
Z dřevin je nejcennější jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) s
obvodem 187 cm při kraji parcely v jihovýchodní části, vyžaduje ošetření
odstraněním suchých větví; zdravotní stav stromu 2. Tento jasan by měl být
při výstavbě dobře chráněn a zachován.
Plocha je ze 70% pokryta hustými nálety zejména javorů mléčů (Acer
platanoides), místy i jasanů (Fraxinus excelsior), několika třešní ptačích
(Cerasus avium), topolu osiky (Populus tremula). Náletové dřeviny dosahují
výšky 4-6 m. V ose parcely je sedm přestárlých neplodících švestek –
zřejmě pozůstatky bývalého ovocného sadu. Tyto stromy budou pokáceny.
O odstranění (pokácení) stromů je nutno požádat orgán ochrany
přírody. Husté nálety javorů však nelze považovat za plošné smýcení keřů.
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Místy plochu pokrývá i břečťan (Hedera helix) asi v součtu plochy 20 m2. Z
keřů je zde výskyt několika kusů kultivarů slivoní (Prunus sp.), růže šípkové
(Rosa canina) a pámelníku bílého (Symphoricarpos albus). Keře jsou v
součtu v rozsahu asi 100 m2 – i o toto mýcení keřů je nutno požádat orgány
ochrany přírody.
Na dvou místech je výskyt nepůvodní agresivní křídlatky.
Biologickým průzkumem nebyly zaznamenány žádné zvláště chráněné
druhy rostlin podle Přílohy II vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Dle názoru
zpracovatele dokumentace proto nebude nutno přijímat specifická opaření k
ochraně takových druhů nebo společenstev s jejich výskyty.
Součástí stavby je i vytvoření zelených ploch v okolí parkovacího
domu a zakomponování stávajících dřevin. Je rovněž počítáno
s výsadbou popínavých rostlin, které budou částečně zakrývat boční a
zadní stěny parkovacího domu.
Z charakteristiky zájmového území vyplývá, že stavbou nebude
přímo zasažena žádná biologicky chráněná lokalita ani chráněný strom.
Vliv na floru
Realizací posuzovaného záměru dojde ke změně prostředí tím, že
současná společenstva budou nahrazena zástavbou a zpevněním ploch.
Dojde k trvalému odstranění části vegetačního pokryvu na části zájmového
území. Na části plochy, kde nebude odstraněn vegetační kryt, dojde k jeho
zkulturnění a následně bude pravidelně udržován a ošetřován. Místní vliv na
fytocenózu je možno po následném kvalitním ozelenění a sadových
úpravách pokládat za přijatelný.
Vliv na faunu
Na základě biologického průzkumu lze konstatovat, že na zájmovém
území nebyly zaznamenány chráněné živočišné druhy.
Podle názoru zpracovatele dokumentace – biologického průzkumu nebude nutno řešit žádná zvláštní opatření k ochraně živočichů a jejich
společenstev. Přesto však doporučujeme zahájení stavebních prací
mimo vegetační a hnízdní období, nejlépe od podzimu do předjaří.
Po dokončení výstavby a provedení výsadby stromů a keřů
doporučujeme vyvěsit několik ptačích budek s různou velikostí vletových
otvorů.
Místní vliv na faunu je možno po ozelenění a kvalitních sadových
úpravách pokládat za přijatelný.
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Poškození ekosystémů
Realizací stavby nedojde k poškození významných biotopů v jejím
okolí. Realizací záměru investora nebude zasažen žádný evidovaný
ekosystém, který má z hlediska ekologické stability krajiny nějakou hodnotu.
Při provozu parkovacího domu bude na ekosystém působit jak vlastní
provoz (tj. pohyb automobilů a lidí), tak práce spojené s ostrahou a údržbou
(úklidové práce a péče o zelené plochy a pod.). V současném ekosystému se
savci vyskytují jen spoře.
Ochrana dřevin při výstavbě a navržené sadové úpravy
V rámci záměru budou vykáceny některé ze vrostlých stromů.
Dendrologická kvalita stromů nalézajících se na pozemku není příliš vysoká,
přesto se hledá takové řešení, aby se zachovalo co nejvíce stávajících
dřevin.
O povolení kácení stromů požádá oznamovatel v souladu
s ustanoveními § 8 zákona č. 114/1992 Sb. ve znění zákona č. 460/2004 Sb.
a § 8 vyhlášky č. 385/1992 Sb. Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích
mimo les podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka
pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.
Celkově lze konstatovat, že z hlediska ochrany přírody - flóry,
fauny a celých ekosystémů, bude mít navrhovaný záměr jen malý
negativní vliv na své okolí. Shrnutí vlivů je provedeno v následující tabulce.
Vliv výstavby a provozu stavby na ekosystémy, jejich složky a funkce.
Vlivy

Typ ovlivnění

Odhad významnosti vlivu

Emise z
dopravy při
výstavbě

Minimální,
krátkodobé

minimální nepříznivý vliv, zmírňující
opatření jsou dostupná

Prach a hluk při
výstavbě

krátkodobé

nepříznivý vliv při zemních pracích

Emise a hluk z
dopravy v době
provozu

Přímé,
omezené,
dlouhodobé

nepříznivý vliv malý, malý obrat vozidel

Vliv na jakost
povrchové vody

Minimální

minimální nepříznivý vliv, nejsou používány
látky nebezpečné vodám, pouze pohonné
hmoty v automobilech

Vliv na flóru a
faunu v době
výstavby

Přímé

nutné kácení dřevin, nejcennější stromy
budou zachovány, náhradní výsadba

Vliv na flóru a
faunu v době
provozu

Minimální
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D.I.8

VLIVY NA KRAJINU

Zákon č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny stanoví v §12:
„Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika
určitého místa či oblasti, je ochráněn před činností snižující jeho estetickou a
přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a
povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování
významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.“
Krajinný ráz závisí v prvé řadě na trvalých ekologických podmínkách a
ekosystémových režimech krajiny. V těchto rámcích je krajinný ráz dotvářen
(krajiny přírodní) až vytvářen (krajiny antropicky přeměněné) lidskou činností
a životem lidí v nich. Krajinný ráz je tedy výsledkem lidské činnosti v určitých
přírodních podmínkách.
Krajinný ráz je vytvářen souborem typických přírodních a člověkem
vytvářených znaků, které jsou lidmi vnímány a určitý prostor pro ně
identifikují. Typické znaky krajinného rázu tedy vytváří obraz dané krajiny.
Navrhovaný záměr neznamená podstatnou
estetických parametrů vlastního zájmového území.

změnu

stávajících

Vliv na estetické kvality území a krajinný ráz
Parkovací dům bude umístěn mezi stávající zástavbu a bude částečně
odcloněn okolní zelení, která zůstane zachována.
Pro posouzení vlivu parkovacího domu na krajinný ráz a estetické
parametry území je podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu
určujících faktorů krajinného rázu území.
Hodnocení z hlediska vlivů na krajinný ráz je možné provést z několika
pohledů
- realizací záměru nedojde
Vznik nové charakteristiky území
k vytvoření nové významné charakteristiky území
Narušení stávajícího poměru krajinných složek – záměr svým
rozsahem nenaruší poměr krajinných složek. Vliv je možno pokládat za
nevýznamný.
Nepředpokládá se významný zásah do krajinného rázu zájmové
oblasti, tj. snížení jeho estetické a přírodní hodnoty.
Vlivy na estetické kvality území je možno v souhrnu pokládat za plně
akceptovatelné.
Pozemek pro
chráněného území.

výstavbu

nezasahuje

do

žádného

vyhlášeného

Vlivy na rekreační využití krajiny
V širším okolí města Příbrami se nachází přírodní území, která jsou
hojně využívána k rekreačním účelům.
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Daná lokalita zvolená pro navrhovanou výstavbu parkovacího domu se
nachází v centrální části města Příbrami, v blízkosti nemocnice a hřbitova,
takže lze konstatovat, že výstavba nebude mít žádný vliv na rekreační využití
krajiny.

D.I.9

VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY

Vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské
výtvory
Výstavbou parkovacího domu nebudou nepříznivě ovlivněny žádné
další budovy ani architektonické a archeologické památky nebo jiné lidské
výtvory nacházející se v okolí. Na pozemku určeném pro navrhovaný záměr
se v současnosti nachází pouze volné zatravněné plochy a náletové dřeviny.
Z posudků oslunění a denního osvětlení okolních obytných staveb
vyplývá, že i po realizaci stavby parkovacího domu budou v okolních
stavbách splněny požadavky na proslunění a denní osvětlení.
Ochrana případných archeologických nálezů bude zajištěna v souladu
s § 22 (o náležitostech provádění archeologických výzkumů) a 23 zákona
č.20/1987 Sb. o státní památkové péči.
Výstavba parkovacího domu je veřejně prospěšnou stavbou a jejím
cílem je zmírnit deficit parkovacích ploch v dané oblasti a vytvořit 168 nových
parkovacích stání pro rezidenty a návštěvníky nemocnice.
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D.II.

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH
VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI
PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ

Vliv na dopravu
Záměr spočívá ve výstavbě parkovacího domu pro 168 osobních
automobilů v Příbrami v lokalitě v sousedství Oblastní nemocnice Příbram.
Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu, jejímž cílem je snížit deficit
parkovacích míst v dané centrální oblasti města.
Parkovací dům bude sloužit rezidentům a návštěvníkům nemocnice..
Vliv navazujících souvisejících staveb a činností
Realizace záměru nevyvolá žádné související stavby. Objekt bude
napojen přípojkami na inženýrské sítě.
Vliv na rozvoj navazující infrastruktury
Stavba nebude mít žádný zásadní vliv na rozvoj navazující
infrastruktury, avšak významně zlepší parkovací možnosti v této lokalitě.
Uvolní se tím plochy, na nichž v současnosti parkují automobily v rozporu
s předpisy (chodníky, plochy zeleně).
Vliv na estetické kvality území
Vliv záměru na estetické kvality území je nevýznamný.
Vliv na rekreační využití krajiny
Plochy pro výstavbu ani jejich okolí nejsou využívány k rekreačním
účelům a nepředpokládá se žádný vliv na rekreační využití krajiny.
Biologické vlivy
Stavba nebude mít žádné vedlejší biologické vlivy na prostředí.
Možnost přeshraničních vlivů
Vzhledem k poloze zájmové lokality a rozsahu záměru přeshraniční
vlivy z hlediska dopadu na stav životního prostředí nenastanou.
Shrnutí vlivu výstavby a provozu stavby na strukturu a funkční
využití území je uvedeno v následující tabulce:
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Vlivy stavby na strukturu a funkční využití území:
Vlivy

Typ ovlivnění

Odhad významnosti vlivů

Pojezdy při
výstavbě

přímé,
krátkodobé

minimální nepříznivý vliv, zmírňující
opatření jsou dostupná

Doprava při
provozu

přímé

minimální nepříznivý vliv na stávající
obytnou zástavbu, pozitivní vliv na
dopravu v klidu – zlepšení parkovacích
možností typu P&R

D.III.

CHARAKTERISTIKA ENVIROMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI
MOŽNÝCH
HAVÁRIÍCH
A
NESTANDARDNÍCH
STAVECH

Možnosti vzniku havárií
Obecně nelze možnost vzniku havárií nebo nestandardních stavů
nikdy zcela vyloučit, je však třeba stavbu řešit tak, aby byl negativní dopad
těchto havárií minimalizován. Pro případ těchto událostí je vypracován
havarijní plán, jehož dodržení zajistí rychlou evakuaci osob a vozidel a bude
minimalizovat následky na zdraví i škody na majetku a životním prostředí.
Mezi havarijní a nestandardní stavy patří zejména tyto události: požár,
poruchy kanalizace, výpadky elektrického proudu, dopravní havárie, úniky
ropných látek, vloupání, vytopení vodou, zásah blesku a další.
Vzhledem k charakteru stavby – parkovací dům osobních vozidel – je
pravděpodobnost vzniku havarijních stavů minimální. Nejpravděpodobnější
možností havárie je požár, např. v důsledku elektrického zkratu ne
elektrickém zařízení některého z parkujících vozidel. Vzhledem k charakteru
těchto hromadných garáží – přítomnost ostrahy během denního provozu, kdy
je výměna vozidel, a tedy i možnost kolize největší – lze díky rychlému
zásahu obsluhy parkovacího domu zabránit větším hmotným i ekologickým
škodám.
Maximální snahou investora je takovýmto stavům předcházet. Proto
byl zvolen systém ramp, kterými se vjíždí a vyjíždí do jednotlivých pater.
opravní režim v celém parkovacím domě je jednosměrný.
Zabezpečení objektu pro případ požáru
Navržený objekt parkovacího domu je z hlediska požární bezpečnosti
klasifikován jako volně stojící hromadné garáže pro osobní automobily
(vozidla skupiny 1). Koncepce požárně bezpečnostního řešení vychází
z požadavků vyhlášky 23/2008 Sb. a požární bezpečnost je řešena podle
požadavků přílohy I ČSN 73 0804 (10/2002).
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Jedná o volně stojící objekt hromadných garáží se 2 nadzemními a 2
podzemními užitnými podlažími. Objekt bude tvořit 1 požární úsek jehož
mezní velikost je podle položky 1 tabulky I.2 ČSN 73 0804 dána počtem stání
190. Celkový počet projektovaných míst v objektu je 168 stání pro osobní
automobily. Mezní hodnota počtu stání není překročena. Dalšími
samostatnými požárními úseky jsou prostory chráněných únikových cest
(venkovní úniková schodiště s přirozeným větráním).
Stavební konstrukce objektu jsou navrženy nehořlavé (konstrukce
druhu DP1). Stupeň požární bezpečnosti je předpokládán III. - IV.
Oddělující stěny a stropy mezi jednotlivými odděleními musí splňovat
požadavky čl. I.5.3 a I.5.4 ČSN 73 0804.
Pro únik osob z jednotlivých podlaží požárního úseku garáží jsou
k dispozici samostatná schodiště, která tvoří samostatné požární úseky se
zajištěným přirozeným větráním (vnější chráněná úniková cesta typu A).
Mezní délky NÚC v jednotlivých odděleních nejsou překročeny Celý prostor
garáží a chráněných únikových cest bude vybaven nouzovým osvětlením
(napojení na zajištěný zdroj - UPS).
Zabezpečení garáží požární vodou je uvažováno z veřejného
městského vodovodu. Potřeba požární vody pro vnější zásah je dána
položkou 3 tab. 2 ČSN 73 0873, tj. hodnotou Q = 9,5 l/s. Toto množství bude
odebíráno ze stávajících hydrantů v ulici.
V objektu garáží bude proveden vnitřní požární vodovod. Vzhledem
k tomu, že objekt není vytápěn, bude vnitřní rozvod navržen jako suchovod,
spouštěný impulsem EPS, případně tlačítkem , umístěným v místě hydrantu,
v místnosti obsluhy a u vjezdových vrat.
V každém podlaží budou v prostoru garáže osazeny požární
hydranty. Pro návrh rozvodné vodovodní sítě se počítá se současným
použitím nejvýše 2 hadicových potrubí na jednom stoupacím potrubí.
Požadovaný hydrodynamický přetlak nejméně 0,2 MPa a současný průtok
vody z uzavíratelné proudnice alespoň Q = 0,3 l/s (čl.6.6 – 6.8 ČSN 73 0873)
Prostor požárního úseku garáží a navazující požární úseky
technického zázemí budou vybaveny automatickými a tlačítkovými hlásiči
elektrické požární signalizace (EPS) s napojením na ústřednu EPS,
umístěnou v místnosti ostrahy u vjezdu do garáží. V případě, že nebude
zajištěna 24 hodinová služba bude signál směrován na pracoviště vyhovující
tomuto požadavku, případně na pult centrální ochrany HZS. Od impulsu čidel
EPS bude vypínáno větrání (VZT) garáží, odblokování vjezdových a
výjezdových zařízení, spouštění požární vody k naplnění suchovodu apod.).
Ovládání těchto zařízení bude dále možné tlačítky umístěnými v garáži
a v prostoru CHÚC A.
Ve smyslu § 21 odstavec 5 musí být požární úsek hromadné garáže
v podzemní části vybaven domácím rozhlasem s nuceným odposlechem.
Prostory, kde bude možné parkování vozidel na plynná paliva musí být
vybaveny detektory úniku plynu a účinným větráním (§21 odstavec 2 vyhl.
23/2008 Sb.).
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V požárním úseku garáží není nutno instalovat samočinné požární
odvětrání (SOZ) ani instalovat samočinné stabilní hasicí zařízení (SHZ)
vzhledem k tomu, že v podzemních podlažích není překročeno limitní
kritérium počtu vozidel.
Garáže se vybaví přenosnými hasicími přístroji práškovými.
Prostor pro rozvaděče a místnost UPS se vybaví přenosnými hasicími
přístroji sněhovými.
Dopady na okolí
Při dodržení běžných bezpečnostních opatření podle platných norem a
předpisů je pravděpodobnost havárie a následné dopady na okolí velmi
nízká.
V areálu parkovacího domu nebudou používány látky, které jsou dle
platné legislativy zařazeny mezi nebezpečné látky.

D.IV.

CHARAKTERISTIKA
OPATŘENÍ
K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Územně plánovací opatření
Stavba parkovacího domu je situována do území, které je vedeno v ÚP
města Příbram jako plochy SS – tedy plochy určené pro samosprávu a
státní správu, neboli území veřejného vybavení.
Veškeré činnosti v rámci daného investičního záměru výstavby budou
prováděny výhradně na pozemcích ve vlastnictví města Příbrami v souladu
s územním plánem města.
Výstavba si nevyžádá vynětí půdy ze ZPF ani PUPFL a nezasahuje do
žádných ochranných pásem s výjimkou pásem inženýrských sítí, jejichž
vedení je známo a ochranná pásma budou respektována.
Kopie stanoviska stavebního úřadu, vyjadřující soulad záměru
s územním plánem, je v příloze tohoto oznámení.
Technická opatření
Opatření technického rázu bude muset být provedena celá řada,
v předkládaném oznámení jsou stanoveny pouze rámcově, detailně budou
rozpracována a řešena v projektu ke stavebnímu povolení.
Technická opatření pro ochranu vod:
•

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

LI-VI Praha spol. s r.o.

82

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Parkovací dům Příbram“

Technická opatření pro ochranu půdy:
•

Během výstavby omezit negativní vlivy způsobené pojezdy stavební
techniky a provozem staveniště. Zabezpečit dobrý stav stavební
techniky, mechanismy odstavovat na nepropustné ploše.

Technická opatření pro ochranu ovzduší:
•

Negativní vlivy při výstavbě minimalizovat vhodnou organizací práce,
volbou technologie a maximálním zkrácením doby výstavby.

•

Snížit prašnost při výstavbě kropením a čištěním staveniště a
komunikací v nejbližším okolí.

Technická opatření na ochranu před hlukem:
•

Během výstavby používat techniku, která bude v dobrém stavu a bude
splňovat požadavky nařízení vlády č.9/2001 Sb. v platném
novelizovaném znění

•

Během provozu
č.148/2006 Sb.

dodržovat

veškeré

požadavky

nařízení

vlády

Ostatní opatření:
•

Celý proces výstavby zajišťovat organizačně tak, aby maximálně
omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních
hodinách a ve dnech pracovního klidu.

•

Ke kolaudaci předložit doklad o smluvním
komunálního odpadu oprávněnou firmou.

zajištění

odvozu

Preventivní opatření
•

Elektroinstalace bude navržena dle platných norem, hlavní vypínače
elektrického proudu budou označeny bezpečnostními tabulkami .

•

Stavební práce budou prováděny ve shodě se souvisejícími ČSN,
předpisy a vyhláškami.

•

Provádět pravidelné kontroly všech technických zařízení.

•

Bezpečnost provozu (dopravy) bude zajištěna vhodným dopravním
značením.

•

Budou se provádět pravidelné revize elektrických zařízení dle platných
norem.

Následná opatření
•

Následná opatření při případné havárii budou specifikována v
příslušných havarijních řádech. S těmito řády budou seznámeni
všichni uživatelé parkovacího domu.
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D.V.

CHARAKTERISTIKA

POUŽITÝCH

METOD

PROGNÓZOVÁNÍ
A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI
HODNOCENÍ VLIVŮ
Při hodnocení vlivu záměru „Parkovací dům Příbram“ byly použity
podklady vyjmenované v seznamu použitých podkladů tohoto Oznámení.
Při hodnocení bylo použito standardních metod a dostupných
vstupních informací. Použitá metodika je zmíněna v rámci příslušných
odborných kapitol a u obsáhlejších zpráv v přílohách.
Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny v porovnání s
normovanými limity, které jsou obsaženy v právních předpisech pro složky
životního prostředí. V oborech, u nichž normované limity nejsou stanoveny, je
předpokládaný dopad verbálně zhodnocen.
Základním podkladem byla ověřovací studie vypracovaná
projektovou organizací SUDOP PRAHA a.s. pod vedením Ing. Jaroslavy
Šudové. Zdrojem informací pro vypracování oznámení byla i konzultace se
zástupci zadavatele a veřejnoprávních orgánů.
Dalšími podkladem byl detailní průzkum navrhovaného pozemku,
včetně biologických průzkumů a rešerše jednotlivých složek životního
prostředí.
Právní normy:
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákonů č. 521/2002 Sb. č.
92/2004 Sb. a č. 186/2004 Sb., č.695/2004 Sb., č.180/2005 Sb., č.385/2005
Sb., č.444/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č.472/2005 Sb.), ve
znění zákonů č.186/2006 Sb., č.212/2006 Sb., č.222/2006 Sb., č. 230/2006
Sb., č.180/2007 Sb., č.296/2007 Sb.
Nařízení vlády č.597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší
Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro
některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních
inventur a emisních projekcí, ve znění nařízení vlády č. 417/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách
provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších
podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší,
(nahrazuje Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a
další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší)
Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další
podmínky pro spalování odpadu, ve znění nařízení vlády č. 206/2006 Sb.
Nařízení vlády č.597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší
Vyhláška MŽP č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další
podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
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emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická
rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, ve znění vyhlášky č.
509/2005 Sb.
vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o
provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Vyhláška
zrušuje vyhlášku MŽP č. 356/2002 Sb., vyhlášku č. 363/2006 Sb. a vyhlášku
č. 570/2006 Sb.
Vyhláška MŽP č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace
pachových látek, přípustné limity ohrožování zápachem a způsob jejího
zjišťování
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 553/2002 Sb., kterou se
stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední
regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních
zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování
krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování
informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti, ve znění vyhlášky č.42/2005
Sb.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění zákonů č.254/2001 Sb. , č.274/2001 Sb.,
č.13/2002 Sb. , č.76/2002 Sb., č.86/2002 Sb., č.120/2002 Sb., č.309/2002 Sb,
č.320/2002 Sb., č.274/2003 Sb., č.356/2003 Sb., č.167/2004 Sb., č.326/2004
Sb. a č.562/2004 Sb., č.125/2005 Sb., č.253/2005 Sb., č.381/2005 Sb.,
č.444/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č. 471/2005 Sb.) ve znění
zákonů č.59/2006 Sb., č.74/2006 Sb., č.186/2006 Sb., č.189/2006 Sb.,
č.222/2006 Sb., č.264/2006 Sb., č.342/2006 Sb., č.110/2007 Sb. a č.296/2007
Sb.
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací.
Vyhláška č. 540/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č.221/2004 Sb., kterou
se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných
chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž
uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o
změně některých zákonů (nabyl účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení
ČR k EU v platnost), ve znění zákonů č.186/2004 Sb.,č.125/2005 Sb., a
č.345/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č.434/2005 Sb.) ve znění
zákona č.222/2006 Sb.
Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů,
týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a
chemických přípravků, ve znění vyhlášky č. 369/2005 Sb. a č. 28/2007 Sb.
Vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných látek a
chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo do oběhu
nebo používání je omezeno, ve znění vyhlášek č. 109/2005 Sb., č.78/2006
Sb., č.284/2006 Sb., č. 504/2006 Sb., č. 135/2007 Sb.
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Vyhláška č. 223/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika
nebezpečných chemických látek pro životní prostředí
Vyhláška č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek, ve znění vyhlášky
č.12/2006 Sb.
Vyhláška č. 443/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení
toxicity chemických látek a chemických přípravků ve znění vyhlášky č.
449/2005 Sb.
Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a
náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně
zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a č.320/2002 Sb., o
změně a zrušení některých zákonů souvisejících s ukončením činnosti
okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných
havárií) – ruší zákon č.353/1999 Sb.)
Zákon č.76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezení znečištění, o
integrovaném registru znečišťování a změně některých zákonů (zákon o
integrované inspekci), ve znění zákonů č.521/2002 Sb., č.437/2004 Sb.,
č.695/2004 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 222/2006 Sb., úplné znění vyhlášeno pod
č. 435/2006 Sb.
Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002
Sb., č. 356/2003 Sb. (nabyl účinnosti s nabytím účinnosti zákona č. 356/2003
Sb.), č. 167/2004 Sb.,č. 188/2004 Sb., č. 317/2004 Sb. a č.7/2005 Sb. (úplné
znění vyhlášeno zákonem č.106/2005 Sb.) ve znění zákona č. 444/2005 Sb.,
č. 186/2006 Sb., č.222/2006 Sb. a č. 314/2006 Sb.
Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů) – nabyla účinnosti 1.1.2002, ve znění vyhlášky č.
503/2004 Sb. a č.168/2007 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady ve znění vyhlášek č.41/2005 Sb.,
č.297/2005 Sb. a č.353/2005 Sb.
Vyhláška č.95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů, na které se
vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb.
Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného
opatření předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákonů č.289/1995 Sb., nálezu
Ústavního soudu č. 3/1997 Sb., č.16/1997 Sb., č.123/1998 Sb., č.161/1999
Sb., č. 238/1999 Sb., č.132/2000 Sb., vyhlášky č.216/2001 Sb., zákonů č.
254/2001 Sb., č.76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb. , č.100/2004 Sb., č.168/2004
Sb. a č.218/2004 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č. 460/2004 Sb., ve
znění zákonů č.287/2005 Sb., č.444/2005 Sb., č.186/2006 Sb. a č.222/2006
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Sb.
Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění vyhlášek č. 105/1997 Sb., č.200/1999 Sb., č. 85/2000 Sb., č. 190/2000
Sb., č.116/2004 Sb., č.381/2004 Sb., č.573/2004 Sb., č.574/2004 Sb.,
č.452/2005 Sb., č.175/2006 Sb., č.425/2006 Sb., č.96/2007 Sb., č.141/2007
Sb., a č. 267/2007 Sb.
Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní v platném znění (zákon
č.216/2007 Sb., kterým se mění zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí ve znění zákona č.93/2004 Sb., 163/2006 Sb. a
č.186/2006 Sb.).
Zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
zákonů č.10/1993 Sb., č. 98/1999 Sb., (úplné znění č. 231/1999 Sb.), ve
znění zákonů č.76/2002 Sb., č.320/2002 Sb. a č. 444/2005 Sb.
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění zákonů č.76/2002 Sb., č.320/2002 Sb., č.274/2003 Sb., č.20/2004
Sb., č.413/2005 Sb., č.444/2005 Sb., č.186/2006 Sb., č.222/2006 Sb., a č.
342/2006 Sb.
Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitosti povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých
oblastech (nabyl účinnosti dnem 1.března 2003 s výjimkou § 6 odst. 11, který
nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2008), ve znění nařízení vlády č.229/2007 Sb.
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č.242/1992
Sb.
Zákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon)
Vyhláška č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu,
ve znění vyhlášky č. 502/2006 Sb.
Vyhláška č.369/2001 Sb.,
o
obecných
technických
požadavcích
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a
orientace
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců při práci
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Použitá literatura:
Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech Česká republika –2006,
ČHMÚ Praha 2007
Územní plán města Příbram
Metodika SYMOS 1997 (ČHMÚ), "Systém modelování stacionárních zdrojů"
Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP č.36 – Emisní faktory pro motorová
vozidla
Internetové stránky města Příbrami, ČHMÚ, MŽP a další
Příslušné ČSN
V následující tabulce jsou v souhrnu uvedeny konkrétní použité
metody a základní údaje potřebné při hodnocení vlivů.
Metody použité při hodnocení vlivů stavby:
Vliv

Metoda hodnocení

Imisní zatížení z
dopravy

Modelový výpočet,
rozptylová studie

emisní faktory MEFA,
dopravní zátěž

Hluk z provozu
a dopravy

Měření, modelový
výpočet

Podklady od projektanta a
investora

Fauna

Místní šetření

Biologické průzkumy

Flóra

Místní šetření

Biologické průzkumy

Vliv na jakost
vod

Bilanční výpočet
splaškových
odpadních vod

Množství vypouštěných vod,
znečištění odpadních vod

Vliv na půdu

Bilance

Podklady od projektanta a
investora

D.VI.

Základní podklady

CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH
A NEURČITOSTI, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI
ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Míra neurčitosti je dána vypovídací schopností podkladů, které jsou v
dané fázi přípravy stavby k dispozici. Určení míry vlivu na jednotlivé složky
životního prostředí vychází ze znalostí odpovídajících příslušné fázi přípravy
stavby.
Zvýšení stupně objektivity je možné dosáhnout uplatněním poznatků z
výstavby a provozu obdobných investičních záměrů.
Podklady pro zpracování oznámení záměru odpovídají stádiu
projektových příprav, v němž se oznámení předkládá. Zpřesňování podkladů
proběhne v rámci dalších stupňů přípravné dokumentace k výstavbě.
Jedním z podkladů, které nebyly v době zpracování k dispozici, byly
údaje o hydrogeologickém a inženýrsko geologickém průzkumu a vsakovací
LI-VI Praha spol. s r.o.

88

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Parkovací dům Příbram“

zkoušky. Po provedení těchto průzkumů bude detailně zpracován projekt
nakládání s dešťovými vodami.
Lze však jednoznačně konstatovat, že v průběhu zpracování
Oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které
by významně snižovaly vypovídací schopnost odhadu vlivů na životní
prostředí. Jedná se o výstavbu parkovacího domu osobních automobilů, tedy
o záměr zcela běžný, u něhož nelze předpokládat výskyt takových
negativních vlivů, které by nebyly v tomto oznámení zhodnoceny.
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ČÁST E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Popis navržených variant řešení
Varianta navržená investorem – městem Příbram – vychází
z Územního plánu města Příbrami a z rešerše vhodných ploch v majetku
města, které by umožňovaly výstavbu parkovacího domu v místě, kde je
značný deficit parkovacích míst..
Vytipovaná lokalita se jeví z tohoto hlediska jako prakticky jediná
vhodná, a to jak svým umístěním a velikostí, tak i stávajícím druhem a
využitím pozemků a souladem s územním plánem.
Podle platného územního plánu města Příbrami se lokalita pro
navrhovanou výstavbu parkovacího domu nachází v ploše SS – tedy ploše
určené pro samosprávu a státní správu, neboli území veřejného
vybavení.
Veškeré činnosti v rámci daného investičního záměru výstavby budou
prováděny výhradně na pozemcích ve vlastnictví města Příbrami v souladu
s územním plánem města.
Jak bylo podrobně uvedeno v kapitole B.I.5 tohoto oznámení, výsledná
varianta, která je v tomto oznámení popisována, byla zvolena jako
nejvýhodnější ze 4 zvažovaných variant:
Varianta A
Varianta představuje umístění parkovacího domu na pozemcích č.964
a 965, počítá s 1 podzemním a 3 nadzemními podlažími, s minimálními
možnými odstupy od hranic sousedních pozemků. Celková kapacita stání je
144 míst.
Po ověření oslunění vedlejších bytových domů ovšem tato varianta
nepřichází v úvahu, vzhledem nedodržení proslunění bytů v 1.NP.
Varianta B
Jedná se o modifikaci varianty A respektující požadavky na odstupové
vzdálenosti od sousedních bytových objektů (č.p. 135 a 87) z hlediska jejich
oslunění a denního osvětlení.
Celková kapacita stání je 168 míst, z toho 10 o rozměrech pro
imobilní.
Z hlediska kapacity parkovacího domu a dodržení všech
normových požadavků je tato varianta B jednoznačně nejvýhodnější a je
podrobně popisována a posuzována v tomto oznámení.
Varianta C
Tato varianta ověřuje možnosti umístění parkovacího domu na
pozemku č. 969, který je v současné době využíván jako parkoviště pro cca
100 vozů.
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Varianta se jeví jako nevhodná, přínos pro parkování města je malý a
značně investičně náročný (v podstatě dvojnásobné náklady na získání
jednoho nového parkovacího stání).
Varianta D
Varianta D je obdobou varianty C s tím, že budova je zkrácena a
odsazena od ulice Generála Tesaříka. Počet stání se ovšem zredukoval na
144. Což představuje pouze o 44 parkovacích míst více než doposud.
U této varianty byla potlačena brutální hmotnost předchozí, ohrožení
lipové aleje ale zůstává a efektivnost vložených prostředků je ještě nižší.
Srovnávací variantou je varianta nulová
Nulová varianta představuje stav bez realizace stavby parkovacího
domu a ponechání plochy s neudržovanou náletovou zelení ve stávajícím
stavu. V tomto případě by přetrvával nedostatek parkovacích míst v dané
lokalitě, což je stav dlouhodobě neudržitelný, zejména s ohledem na
probíhající dostavbu a modernizaci nemocnice. Parkovací dům bude
návštěvníky nemocnice využíván, neboť se nachází v její těsné blízkosti.
Z uvedených důvodů se navržená lokalita pro daný záměr jeví velmi
vhodná a vzhledem ke skutečnosti, že je nezbytně nutné řešit parkování
osobních vozidel v daném oblasti, aniž by došlo k záboru stávajících
parkovacích ploch, je prakticky jedinou reálnou variantou.
Aktivní varianta - Realizace stavby – varianta B
Pro realizaci stavby lze použít následující argumenty:
•

Potřeba řešení tohoto typu parkování v centrální části města v místech
s největším deficitem parkovacích míst – u nemocnice;

•

Nedochází k záboru stávajících parkovacích míst, a tím ke snížení
efektu stavby;

•

Zvolené pozemky jsou svojí velikostí, tvarem a umístěním pro daný
záměr vhodný;

•

V okolí pozemků se vyskytují stávající inženýrské sítě, na něž je
parkovací dům možno napojit;

•

Nedochází k záboru zemědělské půdy (ZPF);

•

Pouze minimální zásah do zeleně – hodnotné dřeviny zůstanou
zachovány;

•

Soulad s územním plánem.

Na základě výše uvedených aspektů se varianta výstavby varianta B - na dané lokalitě jeví jako vhodná pro realizaci hodnoceného
záměru.
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ČÁST F.

ZÁVĚR

Záměrem investora – města Příbrami - je veřejně prospěšná stavba výstavba parkovacího domu osobních automobilů v centrální části města – u
Oblastní nemocnice Příbram..
Cílem výstavby je vyřešení parkování rezidentů a návštěvníků
nemocnice a snížení deficitu parkovacích míst v dané oblasti. V současné
době zde dochází z důvodů nedostatku parkovacích stání k tomu, že některá
vozidla parkují i na místech, která k tomu nejsou určena - na chodnících a
zelených plochách.
Popisované řešení bylo zvoleno výběrem ze 4 zvažovaných variant, při
čemž na základě jejich porovnání a vyhodnocení byla zvolena varianta B
jakožto nejvýhodnější, a to jak svým efektem – získáním 168 nových
parkovacích míst, aniž by došlo k záboru stávajících parkovacích stání – tak
i minimálním negativním dopadem na složky životního prostředí.
Zvolená lokalita je z hlediska navrhované výstavby parkovacího domu
v souladu s platným územním plánem. Není vyžadováno vynětí pozemků ze
ZPF. Při realizaci stavby bude nutné vykácet celkem 7 vzrostlých přestárlých
ovocných stromů (švestek) a některé keřové porosty. Hodnotné dřeviny, které
se vyskytují zejména v jihovýchodní části pozemku, budou zachovány a po
dokončení výstavby parkovacího domu budou doplněny zelení v rámci
sadových úprav.
Výstavbou ani provozem parkovacího domu nedojde k významnému
zásahu do životního prostředí ani nedojde k ohrožení zdraví obyvatel.
Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad
Středočeského kraje, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí.
Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby
„Parkovací dům Příbram“ zařazen do kategorie II, přílohy č.1
k citovanému zákonu (záměry vyžadující zjišťovací řízení). Záměr
naplňuje dikci bodu 10.6 – Skladové nebo obchodní komplexy včetně
nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy;
parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu
pro celou stavbu.
V tomto případě bude ve čtyřpodlažním parkovacím domě zřízeno
celkem 168 parkovacích stání.
Při zpracování oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. byly
konkretizovány všechny charakteristiky a ukazatele vlivu záměru na životní
prostředí požadované v příloze č.3 zákona č. 100/2001 Sb. Předložené
oznámení je zpracováno na úrovni stávajících podkladů, zejména projektové
dokumentace záměru, legislativních předpisů a rešerše základních složek
životního prostředí. Na základě výše zpracovaného oznámení je patrné, že
záměr bude mít nepatrný vliv na okolí, a to pouze z hlediska emisí a hluku z
automobilové dopravy.
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Z výsledků výpočtu akustické studie vyplývá, že provoz nového
parkovacího domu zajistí splnění denních i nočních limitů dle nařízení vlády
č.148/2006 Sb. v chráněném venkovním prostoru u fasád nejbližších
obytných domů.
Jedinou dotčenou obcí je město Příbram.
Zpracovatel Oznámení záměru „Parkovací dům Příbram“ při svém
hodnocení dospěl k závěru, že realizací této stavby nebude přírodní
prostředí výrazně negativně ovlivněno a stavba bude z ekologického
hlediska přijatelná. Stavba je v souladu s platnou územně plánovací
dokumentací. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu, jejímž cílem je
zlepšit parkovací možnosti v centrální oblasti města Příbrami v blízkosti
Oblastní nemocnice Příbram.
Výstavbu parkovacího domu lze tedy doporučit k realizaci.
Podpis oprávněné osoby – zpracovatele oznámení:

............................................................
Ing. Jiří Blažek, CSc.
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ČÁST G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Investor – město Příbram – se rozhodl na základě dlouhodobě
nevyhovující situace s parkováním osobních automobilů u Oblastní
nemocnice Příbram vyřešit deficit parkovacích stání výstavbou nového
parkovacího domu na dosud nezastavěném pozemku v ulici Generála R.
Tesaříka
Projekt předpokládá výstavbu nového parkovacího domu pro osobní
automobily napojeného na stávající komunikaci. III. třídy. Příjezd i výjezd
vozidel je navržen jako jediný možný, a to z ulice Generála R. Tesaříka.
Kapacita nového parkovacího domu je:
•

168 parkovacích míst

Objekt je umístěn na pozemcích č. 964 a 965 a část na pozemku č.
962/1 v katastrálním území Příbram. Odstup od nejbližších okolních objektů
č.p. 135 a 136 je 7 m.
Vlastní objekt má 1 podzemní a 3 nadzemní podlaží s plochou
střechou. Vstupní podlaží přechází ve východní části v pod úroveň okolního
terénu, to znamená, že nad terén vystupují pouze dvě podlaží, čímž je
vizuálně potlačen jeho celkový objem.
Podle platného územního plánu města Příbrami se lokalita pro
navrhovanou výstavbu parkovacího domu nachází v ploše SS – tedy ploše
určené pro samosprávu a státní správu, neboli území veřejného
vybavení.
Veškeré činnosti v rámci daného investičního záměru výstavby budou
prováděny výhradně na pozemcích ve vlastnictví města Příbrami v souladu
s územním plánem města.
Jak bylo podrobně uvedeno v kapitole B.I.5 tohoto oznámení, výsledná
varianta, která je v tomto oznámení popisována, byla zvolena jako
nejvýhodnější ze 4 zvažovaných variant.
Investiční záměr investora odpovídá vymezení činností, pro které je
dané území určeno. Dotčené pozemky jsou dle výpisu z katastru nemovitostí
zařazeny jako druh pozemku „ostatní plocha“ se způsobem využití „jiná
plocha“.
Realizace záměru nevyžaduje zábor orné půdy a zásah do ZPF.
Na dotčených pozemcích byl proveden biologický průzkum včetně
dendrologického průzkumu. Z výsledků těchto průzkumů vyplývá, že na
dotčených pozemcích se nevyskytují chráněné druhy rostlin a zvířat . Před
výstavbou parkovacího domu bude nutno pokácet celkem 7 přestárlých
ovocných stromů a dále některé keřové a náletové dřeviny. Nejcennější
stromy v jihovýchodní části pozemku zůstanou zachovány, v době výstavby
budou chráněny a po jejím skončená budou doplněny další výsadbou v rámci
sadových úprav. Podél bočních stěn a zadní stěny parkovacího domu budou
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vysázeny popínavé rostliny, což přispěje k vhodnému začlenění parkovacího
domu mezi okolní zástavbu.
Název záměru:
„Parkovací dům Příbram“

Základní údaje o investorovi a oznamovateli stavby:
A.1

Investor a oznamovatel:
Město Příbram
Tyršova ulice 108
261 01 Příbram
IČO: 00243132
DIČ:

CZ00243132 (není plátcem DPH)

Zástupce oznamovatele a investora:
statutární zástupce: MVDr. Josef Řihák, starosta města
zástupce ve věcech technických: pan Zdeněk Škaloud,
vedoucí odboru správy silnic
telefon: 318 498 273
e-mail: zdenek.skaloud@pribram-city.cz
A.2

Jméno, příjmení, pracoviště a telefon oprávněného
zpracovatele:
Ing. Jiří Blažek, CSc.
LI-VI Praha, spol. s r.o.
Jana Želivského 8
130 00 Praha 3
telefon: 222 580 933
e-mail: blazek@livi.cz
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A.3

Zpracovatel projektové dokumentace – objemové a
ověřovací studie stavby:
SUDOP PRAHA, a.s.
Olšanská 1a
130 80 Praha 3
Ing. Jaroslava Šudová – hlavní inženýr projektu
telefon: 267 094 269, 267 196 392
e-mail: jaroslava.sudova@sudop.cz

Předkládané oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí
„Parkovací dům Příbram“ slouží pro zjišťovací řízení a bylo vypracováno
podle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění, v rozsahu dle přílohy č.3.
Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby
„Parkovací dům Příbram“ zařazen do kategorie II, přílohy č.1
k citovanému zákonu (záměry vyžadující zjišťovací řízení). Záměr
naplňuje dikci bodu 10.6 – Skladové nebo obchodní komplexy včetně
nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy;
parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu
pro celou stavbu.
V tomto případě bude v parkovacím domě zřízeno celkem 168
parkovacích stání.
Pro stavby kategorie II je vyžadováno vypracování oznámení záměru o
hodnocení vlivů na životní prostředí v rozsahu daném přílohou č.3 citovaného
zákona. Příslušným orgánem k provedení zjišťovacího řízení je v tomto
případě Středočeský kraj.
Z hlediska vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel lze jednoznačně
konstatovat, že záměr bude mít pouze minimální negativní vliv na své okolí, a
to v důsledku emisí a hluku z obslužné dopravy osobními automobily.
Vliv dopravy spojené s provozem parkovacího domu na znečišťování
ovzduší byl vyhodnocen rozptylovou studií a bylo zjištěno, že nedojde
k překročení platných limitů – příspěvek těchto zdrojů ke stávajícímu
znečištění ovzduší je minimální.
Rovněž vliv na hlukovou situaci v okolí parkovacího domu bude
minimální. Hluk z parkovacího domu byl vyčíslen v akustické studii a bylo
zjištěno, že provoz parkovacího domu nezpůsobí překročení přípustných
hygienických limitů hluku u nejbližších obytných domů.
V rámci zpracování tohoto oznámení bylo provedeno vyhodnocení
vlivu parkovacího domu na oslunění a denní osvětlení okolních obytných
domů a bylo konstatováno, že normové hodnoty budou i po výstavbě
dodrženy.
Pozemky pro navrhovanou výstavbu parkovacího domu umožňují
bezproblémové napojení na inženýrské sítě.
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Provozem, parkovacího domu budou vznikat minimální množství
splaškových odpadních vod vedených do kanalizace. Definitivní způsob
řešení odvodu dešťových vod bude stanoven na základě hydrogeologického
průzkumu – preferován bude co největší podíl zasakování na pozemku.
Výstavba parkovacího domu nezpůsobí žádné nenapravitelné škody
okolní přírodě, nedojde ke znečištění půdy ani vody ani k ohrožení
chráněných druhů rostlin a živočichů. Stávající dřeviny byly ohodnoceny
dendrologickým průzkumem a byla navržena vhodná náhrada za pokácené
dřeviny. Stromy, které zůstanou zachovány, budou v průběhu stavby
důsledně chráněny před poškozením.
Z údajů uvedených v částech C a D tohoto oznámení je možno zjistit
všechny předpokládané vlivy navrhovaného provozu na okolí. Vyplývá z nich,
že výstavba parkovacího domu neovlivní životní prostředí ve svém okolí nad
míru povolenou platnými zákony a předpisy a že nedojde k ohrožení zdraví
obyvatelstva.
Podle vyjádření Stavebního úřadu MÚ Příbram je navrhovaná
výstavba plně v souladu se schváleným územním plánem a navrhované
využití je plně v souladu s územně plánovací dokumentací.
Závěrem tohoto netechnického shrnutí je možno konstatovat, že
zpracovatelé oznámení záměru „Parkovací dům Příbram“ při svém
hodnocení dospěli k závěru, že realizací této stavby nebude přírodní
prostředí ani zdraví obyvatel výrazně negativně ovlivněno a stavba bude
z ekologického hlediska přijatelná.

Navrhovanou stavbu lze doporučit k realizaci.
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ČÁST H.

PŘÍLOHY
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H.II. Celková situace stavby
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Studie proslunění a denního osvětlení

1.1 Předmět studie
Předmětem této studie je posouzení vlivu výstavby parkovacího domu na pozemcích
parc. č. 962/1, 964 a 965, k.ú. Příbram, na kvalitu oslunění a denního osvětlení sousedních
objektů.
1.2 Výchozí podklady
/1/

Projektová dokumentace navrhovaného parkovacího domu

/2/

Archivní stavební dokumentace bytového domu č.p. 135 (parc. č. 963/2)

/3/

ČSN 730580-1: Denní osvětlení budov

/4/

ČSN 730580-2: Denní osvětlení obytných budov

/5/

ČSN 734301: Obytné budovy

/6/

vyhl. 137/98 OTPP

1.3 Popis navrhovaného stavu
Navrhovaná novostavba parkovacího domu bude mít jedno podzemní a tři nadzemní
podlaží. Atika objektu bude v úrovni 519,7mnm. půdorysný rozsah navrhovaného objektu je
patrný z přiložené situace.

A/ Oslunění
2.1 Požadavky ČSN
Dle čl.4.3.1 ČSN 73 4301 je byt prosluněn tehdy, je-li součet prosluněných ploch
obytných místností roven min 1/3 z celkové obytné plochy všech obytných místností
bytu. U samostatně stojících rodinných domků, dvojdomků a koncových rodinných domků
má být součet ploch prosluněných obytných místností roven nejméně jedné polovině součtu
ploch všech obytných místností bytu. Do součtu ploch z jedné strany prosluněných
obytných místností ani do součtu ploch všech obytných místností bytu se pro tento účel
nezapočítávají části ploch obytných místností, které leží za hranicí hloubky 2,3 násobku
její světlé výšky.
Dle čl.4.3.2 ČSN 73 4301 se obytná místnost považuje za prosluněnou, jestliže jsou
splněny tyto podmínky :
a) půdorysný úhel slunečních paprsků hlavní přímkou roviny okenního otvoru musí být
nejméně 25°, hlavní přímka roviny je přímka, která je průsečnicí této roviny s vodorovnou
rovinou
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b) přímé sluneční záření musí po stanovenou dobu vnikat do místnosti okenním otvorem
nebo otvory, krytými průhledným a barvy neskreslujícím materiálem, jejichž celková plocha
vypočtená ze skladebních rozměrů je rovna nejméně jedné desetině podlahové plochy
místnosti; nejmenší skladební rozměr osvětlovacího otvoru musí být alespoň 900mm; šířka
oken umístěných ve skloněné střešní rovině může být menší, nejméně však 700mm;
c) sluneční záření musí po stanovenou dobu dopadat na kritický bod v rovině vnitřního
zasklení ve výšce 300mm nad středem spodní hrany osvětlovacího otvoru, ale nejméně
1200mm nad úrovní podlahy posuzované místnosti.
d) výška slunce nad horizontem musí být nejméně 5o (pro 50o severní zeměpisné šířky
dne 1.března přibližně mezi 7.10 a 16.50 hod SEČ, dne 21.června přibližně mezi 4.30 a
19.30 hod SEČ).
e) při zanedbání oblačnosti musí být dne 1.března a 21. června doba proslunění nejméně 90
minut. Požadovanou dobu proslunění pro den 1. března lze nahradit bilancí, při které je
mimo přestupné roky celková doba proslunění ve dnech od 10. února do 21. března včetně
3600 minut (jedná se o 40 dní s průměrnou dobou proslunění 90 minut)
Dle čl.4.3.4 ČSN 73 4301 při umísťování obytné budovy do území je nutno prověřit
dodržení uvedených podmínek podle 4.3.1 a 4.3.2 také u obytných místností stávajících
budov. V obytných místnostech stávajících budov není nutno tyto podmínky dodržet, jedná-li
se o doplnění stávající souvislé zástavby výstavbou v prolukách, popř. formou nástaveb a
přístaveb, jestliže doplněná budova zachovává půdorysný rozsah a výškovou úroveň
zástavby sousedních budov.
Dle čl.4.3.5 venkovní zařízení a pozemky v okolí obytných budov sloužící k rekreaci jejich
obyvatel, mají mít alespoň polovinu plochy osluněnou nejméně 3 hodiny dne 1. března.
Dle čl.4.3.7 ČSN 73 4301 je nutno orientaci situace a objektů doložit spolehlivými
podklady. Přitom se přihlíží k meridiánové konvergenci, která pro Příbram činí přibližně
7o45´

2.2 Výsledky výpočtů oslunění

bod

objekt (parc. č.) doba oslunění současná

doba oslunění po realizaci návrhu

1

963/2 - 1.NP

10:45 – 16:50, tj. 365 min

10:45 – 16:50, tj. 365 min

- vyhoví

2

766 - 1.NP

7.10 – 10:15, tj. 185 min

8:30 – 10:15, tj. 105 min

- vyhoví

Posuzované objekty parc. č. 766 a 963/2 budou mít fasády orientované k navrhované
výstavbě dostatečně osluněny, dle požadavků ČSN 73 4301, i po realizaci navrhované
výstavby.

Zak.č.: 906096
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B/ Denní osvětlení
3.1 Požadavky ČSN
ČSN 73 0580 - 2 Denní osvětlení obytných budov
V obytných místnostech, ve kterých se nepožaduje podle 4.3.3 ČSN 73 0580-1 splnění
průměrné hodnoty činitele denní osvětlenosti (nejedná se o převažující horní osvětlení), musí
být ve dvou kontrolních bodech v polovině hloubky místnosti, ale nejdále 3,0m od okna,
vzdálených 1 metr od vnitřních povrchů bočních stěn, hodnota činitele denní osvětlenosti
nejméně 0,7% a průměrná hodnota činitele denní osvětlenosti z obou těchto bodů nejméně
0.9%. Jsou-li okna ve dvou stýkajících se stěnách, postačí, je-li tento požadavek splněn
alespoň u jedné z obou dvojic kontrolních bodů.
Dle ČSN 73 0580 – 1 se vypočtené hodnoty činitele denní osvětlenosti zaokrouhlují na jedno
desetinné místo.

Postup výpočtu
Vypočtené hodnoty (č.d.o.) v interiéru byly počítány pomocí programu DEN 3.10 od
ing.Maixnera a ing.Rybára.
Činitel denní osvětlenosti byl počítán pro body rovnoměrně rozmístěné v půdoryse na
vodorovné srovnávací rovině ve výšce 0.85 m nad podlahou. Výpočtové body byly voleny dle
čl. 4.1.11 ČSN 73 0580-1, tzn. 1m od zdí v pravidelné síti. Základní podmínky výpočtu:
rovnoměrně zatažená obloha 5000lx + gradovaný jas. Odrazivost terénu Ro 0.1. Znečištění
zasklení je uvažováno z vnější strany 0.9 a z vnitřní strany 0.95. Prostup světla zasklením
0.846 pro dvě skla. Odrazivost stropů, stěn a podlahy byla určena dle ČSN - (podlahy 0.3,
stěn 0.5 a stropů 0.7).

Zak.č.: 906096
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Výpočty č.d.o.

Bytový dům č.p. 135
obytná místnost 2.03 - B.J.č.1.04

Popis místnosti: místnost v 1.NP o půdorysných rozměrech 5,25x6,175m a výšce 2,75m je
osazena třemi okny o rozměrech 2,5x1,5m, 0,75x1,5m a 2,5x1,5m
Stávající stav
Oblohová složka.

┌───────────────────────┐
│ y | x 1
2
3 │
│ 1 | 3.82 4.42 2.39 │
│ 2 | 4.97 1.45 0.70 │
│ 3 | 1.68 0.71 0.34 │
└───────────────────────┘

Vnitřní odražená složka.

┌───────────────────────┐
│ y | x 1
2
3 │
│ 1 | 1.43 1.19 1.07 │
│ 2 | 1.12 0.87 0.75 │
│ 3 | 0.96 0.71 0.59 │
└───────────────────────┘

Vnější odražená složka.

┌───────────────────────┐
│ y | x 1
2
3 │
│ 1 | 0.00 0.00 0.00 │
│ 2 | 0.00 0.00 0.00 │
│ 3 | 0.00 0.00 0.00 │
└───────────────────────┘

Činitel denní osvětlenosti.

┌───────────────────────┐
│ y | x 1
2
3 │
│ 1 | 5.26 5.61 3.45 │
│ 2 | 6.09 2.32 1.45 │
│ 3 | 2.64 1.42 0.93 │
└───────────────────────┘

Navrhovaný stav
Oblohová složka.

┌───────────────────────┐
│ y | x 1
2
3 │
│ 1 | 3.46 3.39 1.96 │
│ 2 | 4.14 0.75 0.19 │
│ 3 | 1.02 0.17 0.01 │
└───────────────────────┘

Vnitřní odražená složka.

┌───────────────────────┐
│ y | x 1
2
3 │
│ 1 | 1.43 1.19 1.07 │
│ 2 | 1.12 0.87 0.75 │
│ 3 | 0.96 0.71 0.59 │
└───────────────────────┘

Vnější odražená složka.

┌───────────────────────┐
│ y | x 1
2
3 │
│ 1 | 0.06 0.17 0.07 │
│ 2 | 0.13 0.11 0.08 │
│ 3 | 0.11 0.09 0.05 │
└───────────────────────┘

Činitel denní osvětlenosti.

┌───────────────────────┐
│ y | x 1
2
3 │
│ 1 | 4.95 4.74 3.10 │
│ 2 | 5.39 1.73 1.02 │
│ 3 | 2.09 0.97 0.66 │
└───────────────────────┘

Vyhodnocení výpočtu č.d.o.:
Denní osvětlení posuzované místnosti bude i po navrhované výstavbě vyhovující
ČSN 73 0580-2.

- 106 -

Bytový dům č.p. 135
obytná místnost 2.04 - B.J.č.2.04

Popis místnosti: místnost v 1.NP o půdorysných rozměrech 2,6x5,25m a výšce 2,75m je
osazena oknem o rozměru 2,0x1,5m
Stávající stav
Oblohová složka.

┌───────────────────────┐
│ y | x 1
2
3 │
│ 1 | 4.01 4.15 4.01 │
│ 2 | 0.70 0.71 0.70 │
│ 3 | 0.20 0.20 0.20 │
└───────────────────────┘

Vnitřní odražená složka.

┌───────────────────────┐
│ y | x 1
2
3 │
│ 1 | 0.89 0.89 0.89 │
│ 2 | 0.55 0.55 0.55 │
│ 3 | 0.38 0.38 0.38 │
└───────────────────────┘

Vnější odražená složka.

┌───────────────────────┐
│ y | x 1
2
3 │
│ 1 | 0.00 0.00 0.00 │
│ 2 | 0.00 0.00 0.00 │
│ 3 | 0.00 0.00 0.00 │
└───────────────────────┘

Činitel denní osvětlenosti.

┌───────────────────────┐
│ y | x 1
2
3 │
│ 1 | 4.90 5.05 4.90 │
│ 2 | 1.25 1.26 1.25 │
│ 3 | 0.58 0.58 0.58 │
└───────────────────────┘

Navrhovaný stav
Oblohová složka.

┌───────────────────────┐
│ y | x 1
2
3 │
│ 1 | 3.30 3.53 3.50 │
│ 2 | 0.40 0.43 0.46 │
│ 3 | 0.04 0.05 0.06 │
└───────────────────────┘

Vnitřní odražená složka.

┌───────────────────────┐
│ y | x 1
2
3 │
│ 1 | 0.89 0.89 0.89 │
│ 2 | 0.55 0.55 0.55 │
│ 3 | 0.38 0.38 0.38 │
└───────────────────────┘

Vnější odražená složka.

┌───────────────────────┐
│ y | x 1
2
3 │
│ 1 | 0.11 0.10 0.08 │
│ 2 | 0.05 0.04 0.04 │
│ 3 | 0.03 0.02 0.02 │
└───────────────────────┘

Činitel denní osvětlenosti.

┌───────────────────────┐
│ y | x 1
2
3 │
│ 1 | 4.31 4.52 4.48 │
│ 2 | 0.99 1.03 1.05 │
│ 3 | 0.44 0.45 0.46 │
└───────────────────────┘

Vyhodnocení výpočtu č.d.o.:
Denní osvětlení posuzované místnosti bude i po navrhované výstavbě vyhovující
ČSN 73 0580-2.

Zak.č.: 906096
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4. Závěrečné zhodnocení
Oslunění:
Posuzované objekty parc. č. 766 a 963/2 budou mít
fasády orientované
k navrhované výstavbě dostatečně osluněny, dle požadavků ČSN 73 4301, i po realizaci
navrhované výstavby. Další obytné objekty nebudou navrhovanou výstavbou z hlediska
oslunění dotčeny.

Denní osvětlení:
Posuzované obytné místnosti bytového domu č.p. 135, budou mít denní osvětlení
vyhovující požadavkům ČSN 73 0580-2 i po realizaci navrhované výstavby.
Pro posouzení denního osvětlení byl vybrán objekt a obytné místnosti u kterých bude
patrný největší vliv navrhované výstavby na kvalitu jejich denního osvětlení, ostatní obytné
místnosti v okolí navrhované výstavby budou mít nižší míru zastínění vlivem navrhované
výstavby.

5. Přílohy
P.1

Situace s osluněním k 1. březnu

P.2

Půdorys 1.NP bytového domu č.p. 135

P.3

Řez bytového domu č.p. 135

P.4

Řez navrhovaného parkovacího domu

P.5

Severní pohled navrhovaného parkovacího domu

Zak.č.: 906096
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P.1

Situace s osluněním k 1. březnu
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P.2

Půdorys 1.NP bytového domu č.p. 135

Zak.č.: 906096
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P.3

Řez bytového domu č.p. 135

Zak.č.: 906096
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P.4

Řez navrhovaného parkovacího domu

Zak.č.: 906096
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P.5

Severní pohled navrhovaného parkovacího domu

Zak.č.: 906096

- 113 -

Studie proslunění a denního osvětlení

H.IV. Rozptylová studie

- 114 -

Buc ek s.r.o.
Sídlo
Pekařská 364/76
602 00 Brno

Provozovna:
Staňkova 18 a
602 00 Brno

Tel. Č. 723 495 422, ema il: ja kub.b uc ek@seznam.c z, buc ek@enving.cz
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
Oddíl C, složka 57221, IČO: 282 66 111

Příspěvková rozptylová studie
dle §17 zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

1

„PARKOVACÍ DŮM - PŘÍBRAM“

zpracoval : Mgr. Jakub Bucek
Kateřina Chumelová DiS
autorizovaná osoba pro výpočet rozptylových studií a odborných posudků dle §15 zákona
86/2002 Sb., č.autorizace 2315/740/02

Brno, červen 2009

OBSAH:

1. Určení rozptylové studie.......................................................................................... 3
1.1.

Záměr Investora ................................................................................................ 3

1.2.

Umístění Záměru ............................................................................................... 4

2. Emisní charakteristika zdroje .................................................................................. 4
2.1.

Vstupní podklady............................................................................................... 8

2.2.

Mapové podklady ............................................................................................. 9

2.3.

Meteosituace .................................................................................................... 9

3. Varianty výpočtu...................................................................................................... 9
3.1.

Vstupní data ..................................................................................................... 9

3.2.

Metodika výpočtu............................................................................................ 12

4. Diskuse výsledků .................................................................................................. 16
5. Závěr ..................................................................................................................... 21
2

1. Určení rozptylové studie
Tato rozptylová studie je zpracována pro posouzení stávajícího imisního zatížení v předmětné
lokalitě města Příbram a pro posouzení příspěvku nových zdrojů znečišťování ovzduší – provoz
PARKOVACÍHO DOMU. Tato rozptylová studie je zpracována jako součást Dokumentace pro
stavební povolení.
Tato rozptylová studie má za cíl stanovit příspěvek zdroje ke stávajícímu imisnímu zatížení.
Situace širších vztahů je patrná z následujícího obrázku:
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1.1.

Záměr Investora

Záměrem investora je realizovat formou novostavby na vlastních pozemcích parkovací dům o
čtyřech podlažích pro parkování osobních vozidel. Realizací stavby bude umožněno parkování
168 osobních vozidel.
Záměrem investora je zvýšit počet stávajících parkovacích míst v uvažované lokalitě.

1.2.

Umístění Záměru

Předmětné území leží na území města Příbrami.
Konkrétní umístění parkovacího domu je patrné z následujícího obrázku:
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Tímto záměrem jsou dotčeny následující parcely:
964, 965 a část pozemku 962/1.
Vjezd k parkovacímu domu bude situován z ulice generála R. Tesaříka (stejně tak výjezd).

2. Emisní charakteristika zdroje
Varianta 1
Vlastní posouzení stávajícího imisního zatížení v lokalitě bylo provedeno na základě Krajské
rozptylové studie pro Středočeský kraj (Mgr. J. Bucek). Dále pak na základě vymezení OZKO
pro rok 2007.
Varianta 2

Vyhodnocení příspěvku nových stacionárních a mobilních zdrojů znečišťování ovzduší
provozovaných v rámci provozu parkovacího domu. Rozptylová studie byla zpracována pro
průměrné roční koncentrace jednotlivých látek na průměrný provoz.

Bodové zdroje znečištění ovzduší
Vzhledem k tomu, že garáže v uvažovaném objektu jsou z části podzemní a jsou odvětrávány
vzduchotechnikou, uvažujeme tento zdroj znečištění ovzduší za bodový.
Emise z pojezdů automobilů byly vypočteny následujícím způsobem:
Počet parkovacích míst: 168
Pro potřeby rozptylové studie počítáme s následující intenzitou dopravy:
-

denní provoz (součet vjíždějících a vyjíždějících vozidel): 55 OS/hod

-

noční provoz (součet vjíždějících a vyjíždějících vozidel): 18 OS/den (1/3 denního
provozu)
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Celkový počet automobilů vyvolaný provozem areálu bude tedy 876 OS za den. Emise jsou
spočítány následujícím způsobem: Tedy uvažujme pohyb 438 OS za den. Pokud opět vyjdeme
z programu MEFA 2002 lze konstatovat, že při pojezdu tohoto počtu automobilů za den se
v průměru uvolní 4,8 g emisí NO2 za den a 0,092 g benzenu, 0,053 g PM10, pokud budeme
uvažovat průměrný pojezd po garážích max. 100 metrů.

Emisní faktor pro OS automobil:

0,11 g emisí na km NO2

Emisní faktor pro OS automobil:

0,0021 g emisí na km benzenu

Emisní faktor pro OS automobil:

0,0012 g emisí na km PM10

Dále pak je nutné k této emisi připočítat emise ze startu automobilů, tu lze vypočítat na základě
dále uvedeného postupu.
Emisní faktory pro studený start automobilů byly převzaty od DEFRA UK, což je obdoba našeho
ČHMU ve Velké Británii. Emisní faktory jsou k nahlédnutí u zpracovatele této rozptylové studie.
Ty jsou stanoveny u NO2 na 1,119 g pro OS. Obdobně tak pro benzen: 0,074 g pro OS.
Pro PM10 pak platí: 0,079 g na jeden start pro OS.
Pokud budeme uvažovat 438 OS za den, tak jsou celkové emise ze startů dány vztahem:

(1,119 *438) = 490 g emisí za den na start všech automobilů pro NO2.

(0,074 *438) = 32,4 g emisí za den na start všech automobilů pro benzen.
(0,079 *438) = 34,6 g emisí za den na start všech automobilů pro PM10.

Celkové emise jsou pak dány součtem emisí z pojezdu po garážích a startů automobilů.
suma emisí

Nox
CO
benzen
PM10

6

g/s
0,0057
0,071
0,00037
0,00040

g/den
495
6120
33
35

Vzduchotechnika odvádí 3x10 000 m3/hod vzdušniny, celkem tedy 30 000

m3/hod

vzdušniny. Výduchy jsou vyvedeny nad střechu objektu (tj. výška 9 m)

Liniové zdroje znečištění ovzduší
Uvažovaná automobilová doprava vyvolaná záměrem:
V uvažovaném parkovacím domě je plánováno celkem 168 parkovacích míst. Celkový počet
jízd je stanoven na 876 OS/den.
Dělení dopravního proudu:
-

70% jízd ulicí generála R. Tesaříka severním směrem (cca 613 OS/den)

-

30% jízd ulicí generála R. Tesaříka jižním směrem (cca 263 OS/den)

Intenzita dopravy:
- provoz parkovacího domu bude celodenní, předpokládá se však spíše denní využití
parkoviště, (intenzita v noci představuje 1/3 intenzity dopravy ve dne).
Výpočet emisí byl proveden na základě metodiky MEFA 02. Emise z pojezdů automobilů a
startů automobilů po parkovacím domě jsou zohledněny v předcházejících bodech v rámci
řešení plošných zdrojů znečištění ovzduší.

Emisní zatížení ve fázi výstavby:

POV nebyl v době zpracování rozptylové studie vypracován. Proto se pro výpočet
předpokládaného imisního přitížení výstavbou vycházelo z intenzity prací a doby jejich trvání
na základě již realizovaných staveb obdobného rozsahu.
Volné plochy v prostoru staveniště budou využity jako manipulační a skladovací plochy pro
předzásobení materiálem. Na staveništích budou umístěny dočasné objekty, ve kterých budou
šatny pracovníků stavby a kanceláře vedení stavby.
Vytěžená zemina ze srovnávání terénu bude ukládána na městskou skládku. Odvoz výkopové
zeminy, bude těžkými nákladními automobily. K odvozu budou použity předem vytvořené
komunikace. Vzhledem k velikosti stavby se pro výpočet předpokládá, že
budou trvat cca 1 měsíc.

výkopové práce

Ve špičce výkopových prací se uvažuje 10 jízd TNV/den a 2

jízdy/hod.
Dále je nutné uvažovat dopravu betonu na staveniště. Trasa dopravy betonu bude shodná
s trasou odvozu vytěžené zeminy. Pro potřeby této rozptylové studie uvažujeme dopravu betonu
a dalšího materiálu na staveniště v délce cca 3 měsíců, 8 jízd TNV denně.
Na staveništi - u výjezdů ze staveniště bude zpevněná plocha výjezdu využita jako plocha pro
mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby. Zhotovitel stavby zajistí techniku, která v
případě potřeby bude odstraňovat nečistoty z veřejných komunikací a skrápět vnitrostaveništní
komunikace.
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Předpokládá se, že stavební a montážní práce budou prováděny při 7mi denním pracovním
týdnu v době od 06.00 do 21.00 hod v pracovní dny a v době od 8.00 do 19.00 mimo
pracovní dny.
Emise ve fázi výstavby lze rozdělit na primární a sekundární. Primárně budou vznikat emise
z jednotlivých mechanismů podílející se na výstavbě. Emise z těchto zdrojů jsou dány především
spotřebou nafty těchto mechanismů. Z obdobných staveb lze předpokládat, že roční spotřeba
nafty u těchto mechanismů nebude vyšší než 10 000 litrů.
Přepočtené emise na 1 litr nafty jsou v následující tabulce:
Emise g/1litr nafty ; (benzo(a)pyren mg/1litr nafty)
NOx

CO

PM10

benzen

benzo(a)pyren

44,70

18,546

4,466

0,172

0,066

Celkové roční emise jsou uvedeny v následující tabulce:
Emise kg/rok (benzo(a)pyren g/rok)

NOx

CO

PM10

benzen

benzo(a)pyren

447

185

44,6

1,72

0,6

U TZL však významnou roli hraje resuspenze znečišťujících látek (sekundární prašnost).
Sekundární znečištění ovzduší vzniká vznosem znečišťujících látek již usazených z dotčených
ploch, včetně komunikací. Jedná se hlavně o pevné částice – prach. Plynné sorbované složky se
uvolňují do ovzduší (při poklesu koncentrace v ovzduší) v zanedbatelné míře. Základní
podmínkou vzniku resuspenze je prach o velikosti menší než 50 μm, který se reálně je schopný
dostat do vznosu. Čím menší frakce prachu tím je i menší pádová rychlost a doba setrvání
v atmosféře. Dále pak resuspenze vzniká dvěmi možnými způsoby. Jednak vířením vzduchu od
kol projíždějících automobilů a jednak při vyšších rychlostech větru. V obou případech ale platí,
že ke vznosu dojde za předpokladu, že prach bude suchý bez vody. U stavební činnosti je
rozsah vstupních faktorů takový, že výpočtové stanovení má znehodnocující chyby. Pro
stanovení emisní vydatnosti stavby tak lze s jistými omezeními využít výsledky měření v okolí
prováděných staveb. V tomto konkrétním případě vyjděme z měření při bouracích pracích
Brněnských kasáren na ulici Staňkova. Při těchto pracích byly dodržovány následující podmínky:
- v místech rozpojování materiálu bylo nakládáno pouze s vlhkým materiálem, veškeré práce
byly prováděny při současném zkrápění bouraného materiálu.
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- veškeré mechanismy přijíždějící a odjíždějící ze stavby byly omývány WAP
- byl zajištěn pravidelný mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací.

Za těchto podmínek byly měřené emise v místě stavební činnosti následující:
Místo
měření/

Odběr

vzorek

Objem

(mg)

(m3)

pozice

Celkem

Imise

Průřez

Rychlost

(mg/m

(m2)

(m/s)

Hmotn.
tok (kg/h)

E. F.
(kg/t)

)

3

Při provozu skrápění a čištění

0,11

Při vypnutém skrápění a bez čištění

6,83

0,0005
5
0,034

Podíl částic menší než 50 μm byl stanoven na úrovni 7 %. Potom hmotnostní toky částic menší
než 7 μm při skrápění a čištění komunikací budou na úrovni 0,0077 g/hod.

2.1.

Vstupní podklady

Pro zpracování rozptylové studie byly k dispozici následující podklady:
-

Podklady od investora

-

Konzultace s projektantem stavby

-

Krajská rozptylová studie pro Středočeský kraj 2007 (Mgr. J. Bucek)

-

Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší za rok 2007 dle ČHMÚ

2.2.
•

mapové listy 1:5 000 zahrnující hodnocenou oblast

•

digitální mapu 1:25 000 zahrnující předmětné území

2.3.
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Mapové podklady

•

Meteosituace

osmisměrná větrná růžice zpracovaná ČHMU pro Středočeský kraj - Brdy

3. Varianty výpočtu
Výpočet byl proveden pro 2 varianty:
•

Varianta 1

Vyhodnocení stávajícího imisního zatížení v lokalitě na základě Krajské
rozptylové studie pro Středočeský kraj a dále pak na základě vymezení
OZKO pro rok 2007

•

Varianta 2

Vyhodnocení příspěvku nových stacionárních a mobilních zdrojů
znečišťování ovzduší provozovaných v rámci provozu parkoviště

3.1.

Vstupní data

Vstupní údaje tvoří tři soubory dat :
•

údaje o zdrojích

•

údaje o referenčních bodech

•

meteorologické údaje

Údaje o zdrojích

Pro bodový zdroj zařazený do výpočtu byly zadány:
•

hmotnostní tok emisí

•

objemové množství exhalací

•

stavební výška výduchu

•

nadmořská výška

•

provozní hodiny zdroje

•

teplota spalin

•

umístění zdroje

Údaje o referenčních bodech
Pro výpočet imisní charakteristiky bylo vytvořeno zájmové území se sítí uzlových

bodů

v

počtu 357 s krokem 50 m (základní síť RB). A dále pak síť referenčních bodů lemující
komunikaci.
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K tvorbě sítě referenčních bodů:
Síť uzlových referenčních bodů pro potřebu výpočtu rozptylové studie je vytvářena
nezávisle na zeměpisných souřadnicích dané lokality. Jejím účelem je pokrýt dané zájmové
území tak, aby matematická modelace zatížení ovzduší dané lokality škodlivinami postihla v
rámci zadaných dat co nejvěrněji reálný stav.
Rozsah a tvar území pokrytého sítí referenčních bodů stanovuje zpracovatel studie s
ohledem na předpokládaný plošný rozsah hodnocených vlivů, obvykle ve tvaru jednoduchého
geometrického obrazce libovolného tvaru. Krok jednotlivých referenčních bodů (jejich
vzdálenost od sebe) je volen na základě obdobných požadavků, může být v rámci jedné sítě
různý (např. v oblasti předpokládaných vyšších koncentrací škodlivin je síť hustší).
Číslování referenčních bodů se provádí tak, že jeden bod je zvolen za počátek („0“) a
ostatní body se číslují čísly dle vzestupné aritmetické řady (1,2,....n). Způsob zvolení počátku i
systém dalšího číslování referenčních bodů závisí na úsudku zpracovatele rozptylové studie, na
úroveň výsledků studie nemá žádný vliv. Obvykle je jako počátek volen bod nacházející se v
levém spodním rohu sítě tak, aby při odečítání souřadnic nebylo nutno používat záporných
hodnot.
Po vytvoření sítě referenčních bodů jsou jednotlivým referenčním bodům přiřazovány
souřadnice x,y,z podle následujícího systému:
x: vzdálenost referenčního bodu od zvoleného počátku na vodorovné ose v metrech

y: vzdálenost referenčního bodu od zvoleného počátku na svislé ose v metrech
z: nadmořská výška referenčního bodu v metrech (odečítá se z vrstevnicové mapy)
Uvedené souřadnice pro jednotlivé referenční body tvoří jeden ze základních souborů
vstupních dat nutných pro konstrukci rozptylové studie, neboť pro zvolené referenční body jsou
počítány příslušné hodnoty znečištění. Ztotožnění posléze vzniklého obrazu s reálem se provádí
např. grafickou konstrukcí izolinií znečištění pro jednotlivé škodliviny v rozsahu zvolené sítě
referenčních bodů a jejich překrytím s mapovým podkladem hodnoceného zájmového území.
Pozn.: Stejným způsobem, jak je uvedeno, se konstruují souřadnice emisních zdrojů v rámci
zvolené sítě. Emisní zdroje se číslují (či označují) samostatně.

Meteosituace
Z dat ČHMU byla převzata větrná růžice pro Středočeský kraj - Brdy.
Větrná růžice je rozpočtena do 120 směrů větru (po 3 stupních). Označení směrů větru
se provádí po směru hodinových ručiček, přičemž 0 stupňů je severní vítr, 90 stupňů východní
vítr, 180 stupňů jižní vítr, 270 stupňů západní vítr. Bezvětří (Calm) je rozpočteno do první třídy
rychlosti směru větru.
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Pozn.: Zeměpisné značení směrů větru označuje, odkud vítr vane (severní vítr fouká od severu,
jižní od jihu atd.)
Klasifikace meteorologických situací je rozdělena do pěti tříd stability a každá třída stability do
jedné až tří tříd rychlosti větru.
Výpočet očekávaných imisních půlhodinových

přízemních koncentrací byl proveden pro

každou třídu stability a třídu rychlosti větru.

TŘÍDY STABILITY:
I. třída stability (superstabilní), kdy vertikální teplotní gradient je menší než -1,6 oC/100 m a je
limitován rychlostí větrů do 2 m.s-1.
II. třída stability (stabilní), zde vertikální teplotní gradient leží v uzavřeném intervalu

<-

1,6,-0,7> [oC/100 m] a je limitován rychlostí větrů do 3 m.s-1.
III.

třída stability (izotermní), zde vertikální teplotní gradient leží v uzavřeném intervalu

<-

0,6,+0,5> [oC/100 m] v celém rozsahu rychlostí větrů
IV. třída stability (normální), pro kterou je vertikální teplotní gradient v uzavřeném intervalu
<+0,6, +0,8> [oC/100 m] - společně se III. třídou stability je dominantní charakteristika stavu
ovzduší ve střední Evropě.

V.

třída stability (konvektivní), kdy vertikální teplotní gradient je větší než +0,8 oC/100 m a

je limitován rychlostí větrů do 5 m.s-1.
TŘÍDY RYCHLOSTI VĚTRU:
1.

třída rychlosti větru - interval 0 - 2,5 m.s-1.

2.

třída rychlosti větru - interval 2,6 - 7,5 m.s-1.

3.

třída rychlosti větru - interval nad 7,6 m.s-1.

3.2.

Metodika výpočtu

Výpočet krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek a doby překročení
zvolených hraničních koncentrací byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“, která byla
vydána MŽP ČR v r.1998.
Tato metodika je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na průřezu
kouřové vlečky. Umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících látek
v síti referenčních bodů, dále doby překročení zvolených hranič-ních koncentrací (např. imisních
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limitů a jejich násobků) za rok, podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin zdrojů na roční
průměrné koncentraci v daném místě a maximální dosažitelné koncentrace a podmínky (třída
stability ovzduší, směr a rychlost větru), za kterých se mohou vyskytovat. Metodika zahrnuje
korekce na vertikální členitost terénu, počítá se stáčením a zvyšováním rychlosti větru s výškou a
při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení hraničních koncentrací bere v úvahu
rozložení četností směru a rychlosti větru. Výpočty se provádějí pro 5 tříd stability atmosféry (tj.
5 tříd schopnosti atmosféry rozptylovat příměsi) a 3 třídy rychlosti větru. Charakteristika tříd
stability a výskyt tříd rychlosti větru vyplývají z následující tabulky:

třída

rozptylové podmínky

stability

výskyt tříd
rychlosti větru (m/s)

I

silné inverze, velmi špatný rozptyl

1,7

II

inverze, špatný rozptyl

1,7

5

III

slabé inverze nebo malý vertikální gradient 1,7
teploty, mírně zhoršené rozptylové podmínky

5

11

IV

normální stav atmosféry, dobrý rozptyl

1,7

5

V

labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl

1,7

5
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Termická stabilita ovzduší souvisí se změnami teploty vzduchu s výškou nad zemí. Vzrůstá-li
teplota s výškou, těžší studený vzduch zůstává v nižších vrstvách atmosféry a tento fakt vede k
útlumu vertikálních pohybů v ovzduší a tím i k nedostatečnému rozptylu znečišťujících látek. To
je právě případ inverzí, při kterých jsou rozptylové podmínky popsané pomocí tříd stability I a
II.
Inverze se vyskytují převážně v zimní polovině roku, kdy se zemský povrch intenzivně
vychlazuje a ochlazuje přízemní vrstvu ovzduší. V důsledku nedostatečného slunečního záření
mohou trvat i nepřetržitě mnoho dní za sebou. V letní polo-vině roku, kdy je příkon slunečního
záření vysoký, se inverze obvykle vyskytují pouze v ranních hodinách před východem slunce.
Výskyt inverzí je dále omezen pouze na dobu s menší rychlostí větru. Silný vítr vede k velké
mechanické turbulenci v ovzduší, která má za následek normální pokles teploty s výškou a tedy
rozrušení inverzí. Silné inverze (třída stability I) se vyskytují jen do rychlosti větru 2 m/s, běžné
inverze (třída stability II) do rychlosti větru 5 m/s.
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Běžně se vyskytující rozptylové podmínky představují třídy stability III a IV, kdy dochází buď k
nulovému (III. třída) nebo mírnému (IV. třída) poklesu teploty s výškou. Mohou se vyskytovat za
jakékoli rychlosti větru, při silném větru obvykle nastávají podmínky ve IV. třídě stability.
V. třída stability popisuje rozptylové podmínky při silném poklesu teploty s výškou. Za těchto
situací dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosféře, protože lehčí teplý vzduch
směřuje od země vzhůru a těžší studený klesá k zemi, což vede k rychlému rozptylu
znečišťujících látek. Výskyt těchto podmínek je omezen na letní půlrok a slunečná odpoledne,
kdy v důsledku přehřátého zemského povrchu se silně zahřívá i přízemní vrstva ovzduší. Ze
stejného důvodu jako u inverzí se tyto rozptylové podmínky nevyskytují při rychlosti větru nad 5
m/s.
Metodika SYMOS'97 však musela být oproti původní verzi upravena. V souvislosti s
předpokládaným vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního prostředí přizpůsobuje
platným evropským předpisům a proto v ní vznikají změny, na které musí reagovat i metodika
výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i nadále k výsledkům snadno použitelným v běžné praxi.
Tyto změny zahrnují např.:
•

stanovení imisních limitů pro některé znečišťující látky jako hodinových průměrných

hodnot koncentrací nebo 8-hodinových průměrných hodnot (dříve 1/2-hodinové hodnoty)
•

stanovení imisních limitů pro některé znečišťující látky jako denních průměrných hodnot

koncentrací

•

hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx)

Změna průměrovací doby se promítla do změny rozptylových parametrů σy a σz (viz [12]
Metodika, kap.3.2.5.1.) tak, aby popisovaly rozptyl znečišťujících látek v delším časovém
intervalu. Pro NO2, NOx, prach (PM10) a SO2 jsou jako krátkodobé koncentrace počítané 1hodinové průměrné hodnoty, pro CO jsou počítané 8-hodinové průměrné hodnoty.
Znečištění ovzduší oxidy dusíku se podle dosavadní praxe hodnotilo pomocí sumy oxidů dusíku
ozn. NOx. Pro tuto sumu byl stanovený imisní limit a zároveň jako NOx byly (a dodnes jsou)
udávané nejen emise oxidů dusíku, ale i emisní faktory z průmyslu, energetiky i z dopravy.
Suma NOx je přitom tvořena zejména dvěmi složkami, a to NO a NO2. Nová legislativa
ponechává imisní limit pro NOx ve vztahu k ochraně ekosystémů, ale zavádí nově imisní limit
pro NO2 ve vztahu k ochraně zdraví lidí, zřejmě proto, že pro člověka je NO2 mnohem
toxičtější než NO.
Ze zdrojů oxidů dusíku (zejména při spalovacích procesech) je společně s horkými spalinami
emitován převážně NO, který teprve pod vlivem slunečního záření a ozónu oxiduje na NO2,
přičemž rychlost této reakce značně závisí na okolních podmínkách v atmosféře. Protože
vstupem do výpočtu zůstaly emise NOx, bylo nutné upravit výpočet tak, aby jednak poskytoval
hodnoty koncentrací NO2 a jednak zahrnoval rychlost konverze NO na NO2 v závislosti na
rozptylových podmínkách.
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Podle dostupných informací obsahují průměrné emise NOx pouze 10 % NO2 a celých 90 %
NO. Rychlost konverze NO na NO2 popisuje parametr kp, jehož hodnota závisí na třídě
stability atmosféry. Zároveň platí, že i po dostatečně dlouhé době zbývá 10 % oxidů dusíku ve
formě NO. Vztah pro výpočet krátkodobých koncentrací NO2 z původních hodnot koncentrací
NOx pak má tvar

⎛
⎛
⎛
x ⎞⎞⎞
c = c 0 .⎜ 0,1 + 0,8.⎜⎜1 − exp⎜⎜ − k p . L ⎟⎟ ⎟⎟ ⎟
⎜
u h1 ⎠ ⎠ ⎟⎠
⎝
⎝
⎝
kde c je krátkodobá koncentrace NO2
c0 je původní krátkodobá koncentrace NOx
xL je vzdálenost od zdroje
uh1 je rychlost větru v efektivní výšce zdroje

Definice pojmů
Koncentrace znečišťující látky v ovzduší
 hmotnost znečišťující příměsi, obsažená v jednotce objemu vzduchu při standardní

teplotě a tlaku. Vyjadřuje se v mg.m-3.

Maximální koncentrace
 největší průměrná krátkodobá přízemní koncentrace látky za dané rychlosti větru.

Doba trvání koncentrací převyšujících dané limitní hodnoty
 jako limitní koncentrace se často používají krátkodobé imisní limity. Tak dostaneme

přímo dobu, kdy jsou na dané lokalitě překročeny.

Dávka znečišťující látky
 integrál koncentrace za dané časové období, např. rok [mg.rok.m-3].

Tepelná vydatnost
 tepelná energie odcházející za jednotku času se spalinami do ovzduší z komína

[MW].

Teplotní zvrstvení
 průběh teploty vzduchu s výškou. V troposféře teplota obvykle s výškou klesá.
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Případ, kdy se s výškou nemění, se označuje jako izotermie, pokud teplota s výškou
roste, mluvíme o inverzním teplotním zvrstvení.

Třídy stability
 charakteristika počasí, která typizuje počasí do několika kategorií s ohledem

zvrstvení.

Stavební výška zdroje
 výška koruny komína nad úrovní okolního terénu.

Efektivní výška zdroje
 výška, do které vystoupí vlečka z komína vlivem tepelného vznosu. Pro její výpočet

se používá řada převážně empirických vzorců.

4. Diskuse výsledků
Výsledky uvedené v přílohách
Maximální imisní krátkodobé koncentrace: udávají maximální hodnotu vypočtenou v daném
referenčním bodě s uvedením třídy stability, třídy rychlosti větru a směru větru, při kterém k
maximální imisní koncentraci dochází. Hodnoty jsou uvedeny v mikrogramech/ m3 (μg.m-3).
Průměrná roční koncentrace: udávají roční zatížení území. Hodnoty jsou uvedeny v
mikrogramech/m3 (μm-3).
Intervaly imisních hodinových koncentrací: udávají četnost výskytu koncentrací nad zadanou
hodnotu (nad 10, nad 50, nad 100, nad 200, nad 500 a nad 1000 mikrogramů/m3.
Hodnoty jsou uvedeny v % ročního časového fondu (roční časový fond činní 8760 hodin).

Imisní limity
Imisní situace je podrobně hodnocena pomocí maximálních imisních hodinových koncentrací a
průměrných ročních koncentrací. Imisní limit pro NO2 je stanoven na úrovních, jež jsou uvedeny
v následujícím přehledu imisních limitů.
Prahové a imisní limity jsou dané Nařízením Vlády ČR číslo 597/2006, které byly zpracovány
16

na základě níže uvedených direktiv EU.
Přípustné úrovně znečištění (imisní limity a cílové imisní limity)
Imisní limity a cílové imisní limity jsou dány nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a
vyhodnocování kvality ovzduší. Všechny uvedené přípustné úrovně znečištění ovzduší
pro plynné znečišťující látky se vztahují na standardní podmínky (objem přepočtený na teplotu
293,15 K a normální tlak 101,325 kPa). U všech přípustných úrovní znečištění ovzduší se
jedná o aritmetické průměry.
Část A
Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a přípustné četnosti jejich překročení
za kalendářní rok
1. Imisní limity vybraných znečišťujících látek a přípustné četnosti jejich překročení
Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní limit

Přípustná četnost překročení

Oxid siřičitý

1 hodina

350 μg.m

24

Oxid siřičitý

24 hodin

125 μg.m-3 3

Oxid uhelnatý

max.

PM10

24 hodin

PM10

1 kalendářní rok

denní

-3

osmihodinový 10 mg.m-3

-

50 μg.m

-3

35

40 μg.m

-3

-

Olovo

1 kalendářní rok

0,5 μg.m-3

-

2. Imisní limity oxidu dusičitého a benzenu a přípustné četnosti jejich překročení
Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní limit

Oxid dusičitý

1 hodina

200 μg.m

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

40 μg.m

Benzen

1 kalendářní rok

5 μg.m-3

-3

Přípustná četnost překročení
18

-3

-

Část B
Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní limit

Oxid siřičitý

kalendářní rok a zimní období (1. října – 31. března)

20 μg.m-3

Oxidy dusíku

1 kalendářní rok

30 μg.m-3

Část C
Cílové imisní limity a dlouhodobé imisní cíle
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1. Cílové imisní limity vybraných znečišťujících látek vyhlášené pro ochranu zdraví lidí
Znečišťující látka

Doba průměrování

Cílový imisní limit1)

Arsen

1 kalendářní rok

6 ng.m-3

Kadmium

1 kalendářní rok

5 ng.m-3

Nikl

1 kalendářní rok

20 ng.m-3

Benzo(a)pyren

1 kalendářní rok

1 ng.m-3

Poznámka: 1) Pro celkový obsah v PM10.
2. Cílové imisní limity troposférického ozonu
Účel vyhlášení
Ochrana
Ochrana

Doba průměrování

zdraví max. denní osmihodinový průměr
AOT40

Charakteristiky kvality ovzduší

Cílový imisní limit
120 μg.m-3
18000 μg.m-3.h

LH – limitní hodnota představuje úroveň znečištění stanovenou na vědeckém základě s cílem
odvrátit, předejít nebo redukovat poškozující efekt na lidské zdraví nebo životní prostředí jako
celek, který musí být dosažen v daném období a nesmí být překračován jinak, než je
stanoveno. Je to pevná
překračována o

hodnota přípustné úrovně znečištění ovzduší, která nesmí být

více než je mez tolerance (MT) , vyjádřená jako podíl

imisního limitu v

procentech , o který může být tento limit v období stanoveném zákonem o ovzduší (po jeho
vydání) a jeho prováděcími předpisy, překročen.
MT – mez tolerance představuje procento imisního limitu, o které může být překročen za
podmínek stanovených směrnicí 96/62/EC a směrnicemi souvisejícími.
Popis stavu znečištění ovzduší výčtem úrovní imisních charakteristik látek, měřených v dané
lokalitě a jejich poměru k stanoveným imisním limitům je relativně komplikovaný a pro klasifikaci
zájmového území jsme použili klasifikaci z publikace „Znečištění ovzduší na území České
republiky v roce 1997“, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav Praha. Klasifikace se
provádí dle 5 tříd, které představuje následující tabulka:
třída

Význam

I.

imisní hodnoty všech sledovaných látek jsou nejvýše rovny čisté-téměř
polovině imisních limitů IHx
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II.

čisté

ovzduší

imisní hodnota některé z látek je větší než 0,5 IHx, ale žádný mírně
limit není překročen

III.

Klasifikace

znečištěné

ovzduší

imisní limit jedné látky je překročen, imisní hodnoty ostatních Znečištěné ovzduší
sledovaných látek jsou nejvýše rovny polovině emisních limitů
IHx

IV.

V.

imisní limit jedné látky je překročen, imisní hodnoty některých silně
dalších látek >IHx, ale <IHx

ovzduší

imisní limit více než jedné látky je překročen

velmi

znečištěné

silně

znečištěné ovzduší

Vyhodnocení stávajícího imisního zatížení v lokalitě:

Vyhodnocení imisního zatížení na základě Sdělení OOO MŽP ČR:
Jak vyplývá ze SDĚLENÍ odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení
oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2007 se vlastní území dotčené
uvažovanou výstavbou parkovacího domu nachází v území OZKO a to pro znečišťující látku
benzen.

Vyhodnocení stávajícího imisního zatížení v předmětné lokalitě:
Dle údajů Krajské rozptylové studie pro Středočeský kraj (Mgr. J. Bucek) je stav následující:
Průměrné roční koncentrace NO2 jsou na úrovni 15-20 μg/m3. Imisní limit je 40 μg/m3. Tedy
stávající vypočtené hodnoty jsou na úrovni cca 1/2 platného imisního limitu. Maximální
hodinové koncentrace škodliviny NO2 jsou na úrovni 100 μg/m3, imisní limit je 200 μg/m3, tj.
i zde jsou platné imisní limity dodržovány.
Průměrné roční koncentrace BaP dosahují hodnot na úrovni do 1-1,1ng/m3. Imisní limit je 1
ng/m3. Tedy pro škodlivinu BaP platí, že vypočtené koncentrace jsou na hranici

platného

imisního limitu.
Pro škodlivinu PM10 platí následující: Nejvyšší vypočtené průměrné roční koncentrace PM10 dle
krajské rozptylové studie jsou na úrovni 30-35 μg/m3. Tato škodlivina tedy taktéž splňuje dané
platné imisní limity.
Co se týče škodliviny benzen, potom průměrné roční koncentrace dosahují v uvažované lokalitě
hodnot 1,2-1,6 μg/m3. Imisní limit je 5 μg/m3, tzn. i pro tuto škodlivinu jsou platné imisní limity
dodržovány.
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Vyhodnocení příspěvku vyvolané dopravy a stacionárních
zdrojů znečištění ovzduší v rámci provozu ke stávajícímu
imisnímu zatížení
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO2 z provozu parkovacího domu budou
na úrovni do 0,98 μg/m3. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím pak bude na úrovni do
0,021 μg/m3.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím benzenu se pohybují na úrovni do 0,0058 μg/m3.
Maximální hodinové koncentrace se v nejzatíženější oblasti pohybují na úrovni do 0,44 μg/m3.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím BaP se pohybují na úrovni do 0,0013 ng/m3.
Maximální hodinové koncentrace se v nejzatíženější oblasti pohybují na úrovni do 0,1 ng/m3.
Příspěvek zdroje k průměrným ročním koncentracím PM10 se pohybuje na úrovni do 0,0072
μg/m3 a příspěvek maximálních hodinových koncentrací PM10 se pohybuje na úrovni 0,47
μg/m3 a to pouze v nejzatíženější oblasti.

Vyhodnocení příspěvku vyvolané dopravy a stacionárních
zdrojů znečištění ovzduší v rámci provozu ve vztahu k nejbližší
obytné zástavbě

místo:
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Dům řádových sester
Dům řádových sester
8mi patrový obytný dům
8mi patrový obytný dům

místo:
Dům řádových sester
Dům řádových sester
8mi patrový obytný dům
8mi patrový obytný dům

Maximální hodinové koncentrace
NO2
ve výšce
x
y
[µg/m3]
[m]
-778004 -1082471
1,5
1,038
-778004 -1082471
8
1,826
-778032 -1082372
1,5
0,448
-778032 -1082372
8
0,498

Průměrné roční koncentrace
NO2
ve výšce
x
y
3
]
[µg/m
[m]
-778004 -1082471
1,5
0,0207
-778004 -1082471
8
0,0266
-778032 -1082372
1,5
0,0090
-778032 -1082372
8
0,0105

BaP
[ng/m3]

benzenu
[µg/m3]

PM10
[µg/m3]

0,151
0,268
0,052
0,064

0,655
1,165
0,226
0,279

0,696
1,238
0,237
0,293

BaP
[ng/m3]

benzenu
[µg/m3]

PM10
[µg/m3]

0,0025
0,0034
0,0007
0,0009

0,0110
0,0147
0,0031
0,0040

0,0111
0,0151
0,0025
0,0034

Na základě dat výše uvedené tabulky lze konstatovat, že provozem parkovacího domu nedojde
k překročení imisních limitů maximálních hodinových koncentrací ani průměrných ročních
koncentrací v žádném stanoveném bodě (ve vztahu nového zdroje znečištění ovzduší
k nejbližším obytným zástavbám).

Vyhodnocení příspěvku zdroje znečišťování ovzduší ve fázi
výstavby:

Maximální hodinové koncentrace NO2 dosahují v nejzatíženějším území vypočtených hodnot
na úrovni 2,68 μg/m3. Imisní limit je 200 μg/m3. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím
se pak bude pohybovat na úrovni do 0,017 μg/m3. V obou případech platí, že vypočtené
koncentrace nemohou významně změnit imisní situaci v lokalitě.
Pro benzen platí, že nejvyšší vypočtené průměrné roční koncentrace se pohybují na úrovni do
0,0009 μg/m3, maximální hodinové koncentrace jsou na úrovni 0,135 μg/m3.
Příspěvek k imisnímu zatížení pro škodlivinu BaP je na úrovni 0,00015 ng/m3 v rámci ročních
průměrných koncentrace, co se týče maximálních hodinových koncentrací, je příspěvek zdroje
ve fázi výstavby na úrovni 0,024 ng/m3.
Pro škodlivinu PM10 platí: Příspěvek k průměrným ročním koncentracím je na úrovni do 0,021
μg/m3. Maximální hodinové koncentrace škodliviny PM10 dosahují v nejzatíženější oblasti
3,146 μg/m3.
Lze tedy říci, že v průběhu výstavby dojde k mírnému navýšení stávající imisní situace a to
především u znečišťujících látek PM10 a NO2, ale ani v tomto případě nebudou překročeny
platné emisní limity.
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5. Závěr
Dle vymezení OZKO za rok 2007 jsou v lokalitě překračovány platné imisní limity u látky
benzen. Dle Krajské rozptylové studie však nikoli a u dané škodliviny je i určitá imisní rezerva.
Ve fázi provozu zdroje:
Příspěvek k imisnímu zatížení z nového zdroje znečišťování ovzduší je na takové úrovni, že
vlivem těchto zdrojů nemůže dojít k zásadnímu ovlivnění imisní zátěže v lokalitě. Jejich vliv není
natolik významný, aby byl zásadní proto, zda v lokalitě budou dodržovány platné imisní limity.
Ve fázi výstavby:
Ve fázi výstavby lze předpokládat, že při dodržování níže uvedených pravidel nebudou
vyvolané zdroje významně ovlivňovat kvalitu ovzduší v lokalitě. Jedná se o tyto podmínky:
•

v místech rozpojování materiálu pracovat pouze s vlhkým materiálem, tzn. zkrápět je,
předem vlhčit, využívat operativně k činnostem produkujícím prašnost vlhká období

•

zajistit očistu všech mechanizmů při odjíždění z upravované plochy

•

zajistit pravidelný mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací. Ten neřešit pouze
splachem, nýbrž i sběrem

•

všechna opatření prováděná k omezení prašnosti zařadit do provozních předpisů a
zajistit prokazatelné seznámení pracovníků s těmito opatřeními

•
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při výběru prováděcí firmy sledovat také v nabídce hledisko vlivu na životní prostředí

4

rozptylová studie Středočeského Kraje - rok 2007

Oseč

Lhota u Příbramě
Trhové Dušníky

Liha

Podlesí nad Litavkou

Dubno
Orlov

Příbram

Březové Hory
Lazec
Legenda

průměrná roční koncentrace

PM10 [µg/m3] rok 2007
3,8 - 5
5,1 - 10

Háje u Příbramě
Zdaboř
Žežice

875

21 - 25
26 - 30

Brod u Příbramě
0

11 - 15
16 - 20

1 750

Meters
3 500

31 - 35
36 - 40
41 - 45
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rozptylová studie Středočeského Kraje - rok 2007

Oseč

Lhota u Příbramě
Trhové Dušníky

Liha

Podlesí nad Litavkou

Dubno
Orlov

Příbram

Březové Hory
Lazec
Legenda

průměrná roční koncentrace

NO2 [µg/m3] rok 2007
2-5
5,01 - 7

Háje u Příbramě
Zdaboř
Žežice

875

15,1 - 20
20,1 - 25

Brod u Příbramě
0

7,01 - 10
10,1 - 15

1 750

Meters
3 500

25,1 - 30
30,1 - 40
40,1 - 50
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rozptylová studie Středočeského Kraje - rok 2007

Oseč

Lhota u Příbramě
Trhové Dušníky

Liha

Podlesí nad Litavkou

Dubno
Orlov

Příbram

Březové Hory
Lazec
Legenda

maximální hodinové koncentrace

NO2 [µg/m3] rok 2007
25,3 - 50
50,1 - 70

Háje u Příbramě
Zdaboř
Žežice

875

121 - 140
141 - 160

Brod u Příbramě
0

70,1 - 100
101 - 120

1 750

Meters
3 500

161 - 180
181 - 200
201 - 300
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rozptylová studie Středočeského Kraje - rok 2007

Oseč

Lhota u Příbramě
Trhové Dušníky

Liha

Podlesí nad Litavkou

Dubno
Orlov

Příbram

Březové Hory
Lazec
Legenda

průměrná roční koncentrace

benzen [µg/m3] rok 2007
0,13 - 0,49
0,5 - 0,85

Háje u Příbramě
Zdaboř
Žežice

875

1,7 - 1,9
2 - 2,3

Brod u Příbramě
0

0,86 - 1,2
1,3 - 1,6

1 750

Meters
3 500

2,4 - 2,6
2,7 - 3
3,1 - 3,4
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rozptylová studie Středočeského Kraje - rok 2007

Oseč

Lhota u Příbramě
Trhové Dušníky

Liha

Podlesí nad Litavkou

Dubno
Orlov

Příbram

Březové Hory
Lazec
Legenda

průměrná roční koncentrace

BaP [ng/m3] rok 2007
0,16 - 0,2
0,21 - 0,3

Háje u Příbramě
Zdaboř
Žežice

875

0,51 - 0,6
0,61 - 0,7

Brod u Příbramě
0

0,31 - 0,4
0,41 - 0,5

1 750

Meters
3 500

0,71 - 0,8
0,81 - 1
1,1 - 2

Roptylová studie: "Parkovací dům - Příbram"

4

Příbram

Parkovací dům
Hřbitov

Legenda

Maximální hodinové koncentrace BaP
příspěvek zdroje [ng/m3]
0,0045 - 0,015
0,016 - 0,026
0,027 - 0,037
0,038 - 0,048
0,049 - 0,059
0,06 - 0,07
0,071 - 0,08
0,081 - 0,091
0,092 - 0,1
0

75

150

Meters
300

Roptylová studie: "Parkovací dům - Příbram"
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Příbram

Parkovací dům
Hřbitov

Legenda

Maximální hodinové koncentrace benzenu
příspěvek zdroje [µg/m3]
0,02 - 0,067
0,068 - 0,11
0,12 - 0,16
0,17 - 0,21
0,22 - 0,26
0,27 - 0,3
0,31 - 0,35
0,36 - 0,4
0,41 - 0,44
0

75

150

Meters
300

Roptylová studie: "Parkovací dům - Příbram"
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Příbram

Parkovací dům
Hřbitov

Legenda

Maximální hodinové koncentrace NO2
příspěvek zdroje [µg/m3]
0,068 - 0,17
0,18 - 0,27
0,28 - 0,37
0,38 - 0,47
0,48 - 0,57
0,58 - 0,67
0,68 - 0,77
0,78 - 0,88
0,89 - 0,98
0

75

150

Meters
300

Roptylová studie: "Parkovací dům - Příbram"
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Příbram

Parkovací dům
Hřbitov

Legenda

Maximální hodinové koncentrace PM10
příspěvek zdroje [µg/m3]
0,02 - 0,07
0,071 - 0,12
0,13 - 0,17
0,18 - 0,22
0,23 - 0,27
0,28 - 0,32
0,33 - 0,37
0,38 - 0,42
0,43 - 0,47
0
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Roptylová studie: "Parkovací dům - Příbram"
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Příbram

Parkovací dům
Hřbitov

Legenda

Průměrné roční koncentrace BaP
příspěvek zdroje [ng/m3]
0,000017 - 0,00016
0,00017 - 0,00031
0,00032 - 0,00045
0,00046 - 0,0006
0,00061 - 0,00075
0,00076 - 0,00089
0,0009 - 0,001
0,0011 - 0,0012
0,0013 - 0,0013
0
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Příbram

Parkovací dům
Hřbitov

Legenda

Průměrné roční koncentrace benzenu
příspěvek zdroje [µg/m3]
0,000074 - 0,00071
0,00072 - 0,0013
0,0014 - 0,002
0,0021 - 0,0026
0,0027 - 0,0032
0,0033 - 0,0039
0,004 - 0,0045
0,0046 - 0,0051
0,0052 - 0,0058
0
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Příbram

Parkovací dům
Hřbitov

Legenda

Průměrné roční koncentrace NO2
příspěvek zdroje [µg/m3]
0,00028 - 0,0026
0,0027 - 0,0049
0,005 - 0,0073
0,0074 - 0,0096
0,0097 - 0,012
0,013 - 0,014
0,015 - 0,017
0,018 - 0,019
0,02 - 0,021
0
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Příbram

Parkovací dům
Hřbitov

Legenda

Průměrné roční koncentrace PM10
příspěvek zdroje [µg/m3]
0,000058 - 0,00085
0,00086 - 0,0016
0,0017 - 0,0024
0,0025 - 0,0032
0,0033 - 0,004
0,0041 - 0,0048
0,0049 - 0,0056
0,0057 - 0,0064
0,0065 - 0,0072
0

75

150

Meters
300
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1. Úvod
Předkládaná akustická studie hodnotí hluk z provozu nového parkovacího
domu v Příbrami na venkovní chráněný prostor staveb. Samostatně je počítán hluk
z výstavby parkovacího domu – tedy hluk ze stavební činnosti.
Výpočet byl proveden za účelem ověření, zda v okolí navrhovaného záměru
nebudou překročeny příslušné hlukové limity stanovené § 11 odst. 4 pro chráněný
venkovní prostor staveb nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Předmětem posuzovaného záměru je výstavba nového parkovacího domu pro
parkování 168 osobních automobilů. Dům je navržen na pozemcích č. 964, 965 a
části parcely č.962/1. Všechny pozemky jsou ve vlastnictví města Příbram.
Pozemky pro budoucí výstavbu jsou vedeny v ÚP města Příbram jako plochy
SS – tedy plochy určené pro samosprávu a státní správu, neboli území veřejného
vybavení. Pro snížení stávajícího deficitu parkovacích míst v oblasti jsou v ÚPn
doporučeny k zařazení do seznamu veřejně prospěšných staveb i hromadné garáže
pro max. 200 vozidel v ulici primáře Václava Trnky.
Vlastní objekt má 1 podzemní a 3 nadzemní podlaží s plochou střechou.
Vstupní podlaží přechází ve východní části pod úroveň okolního terénu. Příjezd a
přístup k parkovacímu domu je ze západní strany z ul. Generála Tesaříka. Pěší
propojení je navrženo ještě do ulice Sokolské, v úvahu přichází i možnost pěší spojky
k bytovému objektu č.p. 135. Odstup od nejbližších okolních objektů č.p. 135 a 136 je
7 m.
Objekt má jednoduchý kubický tvar s plochou fasádou po obvodě traktovanou
dvojicemi rizalitů s větracími žaluziemi a třemi venkovními únikovými ocelovými
schodišti. Plochá fasáda z monolitického betonu slouží jako podklad pro popínavé
rostliny (přísavníky apod.). Rizality jsou oživeny strukturovaným betonem. Odlišně je
ztvárněna západní fasáda do ulice Generála Tesaříka. Její plocha je členěna
spárořezem obkladových cementotřískových, případně cementovláknitých desek
s vloženými větracími žaluziemi. Vjezdová/vstupní část je zdůrazněna horizontální
markýzou.
Celková kapacita stání je 168 míst, z toho 10 o rozměrech pro imobilní.
Výpočet byl proveden programem HLUK + verze 7.11 profi (01/2006),
licenční číslo LIVI 5066, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí
generovaného dopravními i průmyslovými zdroji a byl vytvořen podle platné
novelizované metodiky pro výpočet hluku z dopravy a průmyslových zdrojů
Hluková situace ve venkovním prostoru byla vyhodnocena modelovým
výpočtem ekvivalentních hladin hluku podle „Novely metodiky pro výpočet hluku ze
silniční dopravy“ vydané v odborném časopise MŽP Planeta č. 2/2005, s využitím
výpočetního programu Hlukplus verze 7.11 autora JP Soft Praha a to pro výhledový
rok 2010.
Posouzen je provoz parkovacího domu tj. vliv stacionárních zdrojů hluku a
dopravy spojené s provozem objektu.
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Dokladována je tzv. ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněném
venkovním prostoru staveb, tj. v bodech situovaných 2 m před fasádami
nejbližších chráněných objektů.
Nejistota výpočtu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A vyjádřená
směrodatnou odchylkou činí 2,0 dB.

2. Zdroje hluku
2 a) Dopravní zdroje hluku
V parkovacím domě budou parkovat výhradně osobní automobily a to jednak
návštěvníků nemocnice a jednak zde budou vyhrazena místa pro parkování
rezidentů.
Vstupní údaje dopravních zdrojů v denní době
Zdroj hluku
K 1 Generála Tesaříka I
K 2 Generála Tesaříka II
K 3 vjezd/výjezd garáže

Celkový počet obousměrných pohybů
automobilů v denní době za hodinu
40,00
15,00
55,00

Dopravní zdroje v noční době
Zdroj hluku
K 1 Generála Tesaříka I
K 2 Generála Tesaříka II
K 3 vjezd/výjezd garáže

Celkový počet obousměrných pohybů
automobilů v noční době za hodinu
6,00
2,00
8,00

Stacionární zdroje hluku
Pro větrání garáží je zvolen systém nuceného podtlakového větrání vybavený
3 zařízeními pro odvod vzduchu, zařízení se sestávají ze tří odvodních potrubních
ventilátorů, které budou umístěny na střeše objektu, ventilátory budou v provedení
pro venkovní prostředí a vybaveny akustickým pláštěm. Budou umístěny –
alternativně v jednotlivých prostorech nebo společně v jednom prostoru střechy
s exteriérovou i akustickou úpravou. Nasávací vzduch bude k ventilátorům veden
z jednotlivých pater potrubním rozvodem horizontálním s distribučními výustkami
(vždy u čel parkujících vozů) a svislým rozvodem (3 stoupačky). Potrubí sání bude
opatřeno tlumiči hluku.
Výdech odpadního vzduchu od ventilátorů bude opatřen tlumiči hluku v míře
potřebné pro soulad s hygienickým předpisem, bude situován jižním směrem a
vyfukován do volné atmosféry.
Přisávaný větrací vzduch pro garáže bude přiváděn z volných nasávacích
otvorů v obvodovém plášti – volná průtočná plocha otvorů min. 11 m2.
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Vzduchotechnická zařízení budou spouštěna automaticky v časovém režimu a
současně od čidel koncentrace CO, při případném překročení koncentrace škodliviny
v garáži nad povolenou mez.
Parametry ventilátorů – odtahy z garáží V = 3 x 10 000 m3/h.
Akustické parametry ventilátorů akust. tlak 35 dB(A) ve vzdálenosti 5 m (P23
– P25).
Stacionárními zdroji hluku tedy budou vzduchotechnická zařízení umístěná na
střeše objektu parkovacího domu a otvory po obvodu pláště zajišťující přívod
vzduchu od garáží. Fasáda parkovacího domu bude po obvodě traktovaná dvojicemi
rizalitů s větracími žaluziemi, kterými se bude šířit hluk z parkujících automobilů.
Přehled stacionárních zdrojů hluku:
Zdroj č.
P1–P4
P 5 – P 12
P 13 – P 20
P 21 – P 22
P 23 – P 25

Zdroj hluku
zdroje

a

umístění Plocha
Hladina
2
m
akustického
tlaku (dB)
Severní fasáda - větrací
2
60 dB
otvory
Východní fasáda - větrací
2
60 dB
otvory
Jižní fasáda - větrací otvory
2
60 dB
Západní fasáda – větrací
4
60 dB
Ventilátory – odvod vzduchu z
35 dB v 5 m
garáží

Hladina
akustického
výkonu (dB)
63 dB
63 dB
63 dB
66 dB
60 dB

Výpočet byl proveden pro všechna zařízení provozovaná současně.

3. Referenční body
Výsledky výpočtů jsou uvedeny v následujících tabulkách a grafických
výstupech.
Pro vyhodnocení chráněného venkovního prostoru staveb bylo zvoleno
celkem 34 kontrolních výpočtových bodů situovaných 2 m před okny nejbližších
objektů
Umístění referenčních bodů je patrno z grafických výstupů.
Referenční bod č.
1-6
7 – 13
14 – 18
19 - 22
23 - 27
28 – 29
30 - 31
32
33
34

název bodu
Bytový dům Generála Tesaříka č.p. 135
Obytný dům – ubytovna sester Prim. Václava Trnky č.p. 87
Objekt projektových firem – generála Tesaříka č.p. 136
Oblastní nemocnice Příbram – stávající objekty
Oblastní nemocnice Příbram – objekty ve výstavbě
Oblastní nemocnice Příbram – stávající objekt
Oblastní nemocnice Příbram – stávající administrativní objekt
Rodinný řadový dům - Generála Tesaříka č.p. 125
Řadový dům - Generála Tesaříka č.p. 338 - ubytovna
Rodinný řadový dům - Generála Tesaříka č.p. 347
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4. Výsledky výpočtu a jejich porovnání s povolenými hodnotami
Denní doba
Nejvyšší hodnoty hladiny akustického tlaku 48,7 dB z provozu nového
parkovacího domu v součtu stacionárních i dopravních zdrojů bylo dosaženo
v referenčním bodě č.30 (stávající administrativní objekt nemocnice Příbram) ve
výšce 3 m nad úrovní terénu.
Samotné dopravní zdroje parkovacího domu zatíží chráněné venkovní
prostory staveb lůžkových zdravotnických zařízení v denní době max. 48 dB
v referenčním bodě č.29 ve výšce 3 m nad úrovní terénu, ostatní chráněné venkovní
prostory staveb max. 46,5 dB v referenčním bodě č.32 ve výšce 9 m nad úrovní
terénu
Samostatně hodnocené stacionární zdroje hluku parkovacího domu
dosahují u chráněných venkovních prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení
maximální hodnoty 32,6 dB v referenčním bodě č.19 shodně ve výškách 3 a 6 m nad
úrovní terénu, u ostatních chráněných venkovních prostor staveb 37,3 dB
v referenčním bodě č.8 shodně ve výškách 3 a 6 m nad úrovní terénu.
Pro lůžková zdravotnická zařízení jsou v denní době požadovány maximální
hodnoty ze stacionárních zdrojů LAeq = 45 dB a dopravních zdrojů LAeq = 55 dB
Pro ostatní chráněné venkovní stavby v denní době jsou stanoveny limity LAeq
= 50 dB pro stacionární zdroje hluku a LAeq = 60 dB pro dopravní zdroje hluku.
Z výsledných hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku hodnocených
stacionárních a dopravních zdrojů parkovacího domu vyplývá, že budou splněny
limity pro jednotlivé druhy chráněných prostor.
Noční doba
Nejvyšší hodnoty hladiny akustického tlaku 48,7 dB z provozu nového
parkovacího domu v součtu stacionárních i dopravních zdrojů v noční době bylo
dosaženo v referenčním bodě č.18 (stávající administrativní objekt projektových firem
– v noční době není provozován) ve výšce 3 m nad úrovní terénu.
Samotné dopravní zdroje parkovacího domu zatíží chráněné venkovní
prostory staveb lůžkových zdravotnických zařízení max. 41,6 dB v referenčním bodě
č.29 ve výšce 9 m nad úrovní terénu, ostatní chráněné venkovní prostory staveb
max. 41,6 dB v referenčním bodě č.1 shodně ve výškách 3,6 a 9 m nad úrovní
terénu.
Samostatně hodnocené stacionární zdroje hluku parkovacího domu
dosahují u chráněných venkovních prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení
maximální hodnoty 32,6 dB v referenčním bodě č.19 shodně ve výškách 3 a 6 m nad
úrovní terénu, u ostatních chráněných venkovních prostor staveb 37,3 dB
v referenčním bodě č.8 shodně ve výškách 3 a 6 m nad úrovní terénu.
Pro lůžková zdravotnická zařízení jsou v noční době požadovány maximální
hodnoty ze stacionárních zdrojů LAeq = 35 dB a dopravních zdrojů LAeq = 45 dB.
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Pro ostatní chráněné venkovní stavby v denní době jsou stanoveny limity LAeq
= 40 dB pro stacionární zdroje hluku a LAeq = 50 dB pro dopravní zdroje hluku.
Z výsledných hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku hodnocených
stacionárních a dopravních zdrojů parkovacího domu vyplývá, že budou splněny
limity pro jednotlivé druhy chráněných prostor.
Z přiložených výpočtů pro předmětnou lokalitu vyplývá, že vypočtené hodnoty
ekvivalentních hladin akustického tlaku z provozu nového parkovacího domu splňují
požadavky platné legislativy a nepřekračují přípustné limity nařízení vlády č.148/2006
Sb.
Povolené hodnoty
Nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací stanoví
Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v
chráněném venkovním prostoru
(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku
tvořeného impulsy ve venkovním prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní,
při explozích výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a
při sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T.
V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících
nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h).
Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových
komunikací, a dráhách, a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina
akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu
(LAeq,8h).
(2) Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími
při střelbě z lehkých zbraní, explozí výbušnin s hmotností pod 25 g ekvivalentní
hmotnosti trinitrotoluenu a při vzájemném nárazu tuhých těles, se vyjadřuje
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T podle odstavce 1.
(3) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou
akustického tlaku C LCeq,T a současně i průměrnou hladinou expozice zvuku C LCE
jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe
navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější hodinu
(LCeq,1h).
(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou
hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví
součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí
přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k
tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. Obsahuje-li
hluk tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte
se další korekce -5 dB.
(5) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C
vysokoenergetického impulsního hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná
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83 dB, pro noční dobu LCeq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku
C LCeq,T se vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
(6) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z leteckého
provozu se vztahuje na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční
dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50 dB.
(7) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze
stavební činnosti LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v
ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 4
přičte korekce přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 k tomuto
nařízení. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s se
pro hluk ze stavební činnosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší
než 14 hodin vypočte způsobem upraveným v příloze č.3 k tomuto nařízení.
Příloha č.3 k NV č.148/2006 Sb.
Korekce pro stanovení hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru
podle přílohy č.3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.:
Část A
Způsob využití území

Korekce dB
1)

2)

3)

4)

Chráněné venkovní prostory staveb
lůžkových zdravotnických zařízení
včetně lázní

-5

0

+5

+ 15

Chráněné venkovní prostor lůžkových
zdravotnických zařízení včetně lázní

0

0

+5

+ 15

Chráněné venkovní prostory
ostatních staveb a chráněné ostatní
venkovní prostory

0

+5

+ 10

+ 20

Poznámky k tabulce:
Pro noční dobu (22,00 – 06,00 hodin) se pro chráněný venkovní prostor
staveb použije další korekce –10 dB s výjimkou hluku z železniční dráhy, kde se
použije korekce – 5 dB.
1)

Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších
zdrojů hluku, s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace
a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce,
zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.
2)

Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových
komunikací, a drahách.
3)

Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde
je hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na
ostatních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném
pásmu drah.
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4)

Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích
a drahách, kdy starou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na
pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech
vznikl do 31.12.2000. Tato korekce zůstane zachována i po položení nového povrchu
vozovky, výměna kolejového svršku, případně rozšíření vozovek při zachování
směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které
nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a
v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.
Shrnutí platných limitů dle NV č.148/2006 Sb. pro případ obytného území
a) venkovní chráněný prostor
Chráněným venkovním prostorem podle definice ze zákona č.258/2000 Sb.
v novelizovaném znění se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k
rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor určených pro zemědělské účely,
lesů a venkovních pracovišť.
Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo
bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro
zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.
Rekreace pro účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě
vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím
bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich.
Přehled přípustných hladin akustického tlaku v chráněném venkovním
prostoru staveb bez uplatnění korekcí:
Nejvyšší přípustné hodnoty
hladin akustického tlaku LAeq,T
z provozu parkovacího domu

Druh prostoru
Chráněné venkovní prostory ostatních
staveb, chráněné ostatní venkovní prostory
- denní doba
Chráněné venkovní prostory ostatních
staveb, chráněné ostatní venkovní prostory
- noční doba

LAeq,16h

= 50 dB

LAeq,8h

= 40 dB

Přehled přípustných hladin akustického tlaku v chráněném venkovním
prostoru staveb při uplatnění korekce na hluk z dopravy na hlavních
pozemních komunikacích v území, kde je hluk z dopravy na těchto
komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních komunikacích:
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Druh prostoru
Chráněné venkovní prostory staveb
lůžkových zdravotnických zařízení - denní
doba
Chráněné venkovní prostory staveb
lůžkových zdravotnických zařízení - noční
doba

Nejvyšší přípustné hodnoty
hladin akustického tlaku LAeq,T
z provozu parkovacího domu
LAeq,16h = 55 dB

LAeq,8h

= 45 dB

Chráněné venkovní prostory ostatních
staveb, chráněné ostatní venkovní prostory
- denní doba

LAeq,16h

= 60 dB

Chráněné venkovní prostory ostatních
staveb, chráněné ostatní venkovní prostory
- noční doba

LAeq,8h

= 50 dB

Přehled přípustných hladin akustického tlaku v chráněném venkovním
prostoru staveb při uplatnění korekce na druh chráněného prostoru (ze
stacionárních zdrojů):
Nejvyšší přípustné hodnoty
hladin akustického tlaku LAeq,T
z provozu parkovacího domu

Druh prostoru
Chráněné venkovní prostory staveb
lůžkových zdravotnických zařízení - denní
doba
Chráněné venkovní prostory staveb
lůžkových zdravotnických zařízení - noční
doba
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LAeq,16h

= 45 dB

LAeq,8h

= 35 dB

5. Výpočet hluku z průběhu výstavby – ze stavební činnosti
Výstavba parkovacího domu Příbram se hlukově projeví nejvíce ve fázi
zemních prací. Ostatní stavební činnosti budou méně hlučné, proto byl výpočet
proveden pro fázi zemních prací.
Nejvíce zatíženým objektem bude sousední bytový dům, který je situován
v malé vzdálenosti od staveniště a vzhledem k jeho výšce (7 podlaží) ho není možno
dostatečně odstínit oplocením staveniště.
V této fázi projektové dokumentace nejsou známi dodavatelé stavebních a
zemních prací ani přesné údaje o organizaci výstavby.
Při prováděných zemních či stavebních pracích během výstavby objektu bude
dbáno na důslednou kontrolu stavu strojů, jejich seřízení, vypínání při pracovních
přestávkách a snižování počtu vozidel jejich vytížením. Také bude dbáno na omezení
doby nasazení hlučných mechanismů a jejich méně častější využití.
Výstavba bude prováděna v 1 etapě v těchto základních krocích:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zaměření a vytyčení staveniště a vedení IS.
Sejmutí vrchní vrstvy zeminy a HTÚ na staveništi. Použitelná zemina bude
následně využita pro sadové úpravy.
Výkop stavební jámy a zajištění jámy pomocí záporového pažení.
Provedení přípojek IS.
Založení objektu.
Provádění výstavby hrubé spodní stavby.
Provádění výstavby hrubé vrchní stavby včetně střechy a schodišť.
Provádění rozvodů IS v objektu.
Vnitřní povrchové úpravy – omítky, podlahy, … .
Dokončovací práce – malby, nátěry, osazení vrat, dveří a technologie,
vodorovné a svislé dopravní značení.
Terénní úpravy okolí.
Zpevněné plochy a sadové úpravy.

Výstavba parkovacího domu, včetně přípojek inženýrských sítí a příjezdové
komunikace, bude probíhat v jedné etapě.
Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby se minimalizoval dopad na
okolí a stavební činnost neomezovala žádné stávající objekty a provozy
v sousedství.
Stavební práce budou prováděny dle technologicko-technických předpisů,
norem platných v ČR a při dodržování podmínek určených v Územním rozhodnutí,
resp. následně ve stavebním řízení.
Stavební práce budou prováděny od 700 do 2100 hodin, přičemž nejhlučnější
operace budou zahájeny nejdříve v 8 hodin a ukončeny nejpozději v 18 hodin.
Způsob výstavby a zařízení staveniště
v projektové dokumentaci v části POV projektu.
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bude

podrobně

popsán

Dodavatel zabezpečí plné vytížení nákladních automobilů a tím minimalizuje
negativní dopady na životní prostředí. Vozidla opouštějící stavbu budou pravidelně
čištěna, aby neznečistila veřejné komunikace.
Staveniště bude oplocené plným oplocením výšky minimálně 2 m. Prostor
staveniště bude zabezpečen tak, aby nedošlo k úrazu třetích osob na veřejných
prostorách. Dodavatel musí zabezpečit, aby v období výstavby nebyly porušeny
stávající nebo nově vybudované inženýrské sítě.
Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna ručním mechanickým
oklepem, případně oplachem tlakovou vodou, přičemž voda bude odtékat do
staveništní jímky a odtud čerpána do kanalizace. Splachy z jímky budou odtěženy a
odvezeny na skládku. Suť a jiné prašné materiály bude nutno vlhčit kropením. Výjezd
ze stavby bude pod stálou kontrolou stavby a případné znečištění komunikací bude
okamžitě odstraněno.
Použitá mechanizace - předpokládaná stavební technika
Použitá mechanizace je plně v kompetenci prováděcí firmy, přičemž musí být
dodrženy základní předpoklady řešení. Je doporučeno využití lehčí mechanizace, tj.
techniky střední výkonnosti.
•

bagr na odtěžení zeminy

•

rypadlo

•

nakladač

•

nákladní automobily pro odvoz zeminy a dovoz stavebního materiálu

•

stavební věžový jeřáb

•

automixy

•

čerpadlo betonových směsí s ramenem

•

čerpadlo malty

•

omítací stroj

•

jednoplošinové výtahy s plošnou 1,8 x 2,0 m

•

kompresory na stlačený vzduch

•

svářečky a svářecí transformátory

•

další drobné stroje a nářadí

Údaje o akustických parametrech zdrojů hluku v době výstavby – stavebních
strojů a mechanizmů - byly převzaty z databáze zpracovatele této akustické studie a
od stavebních firem, které se touto činností zabývají.
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Popis průběhu výstavby – členění na jednotlivé části
Část 1 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ – odtěžení zeminy, terénní práce, zajištění
stavební jámy, vybudování zařízení a zabezpečení staveniště, staveništní
přípojky inž.sítí;
Část 2 ZÁKLADY – Založení objektu na základové desce
Část 3 HORNÍ STAVBA – monolitický skelet, hrubá stavba, vyzdívka obvodového
pláště, rozvody IS, omítky, podlahy, kompletace objektu;
Část 4 DOKONČENÍ OBJEKTU A ÚPRAVA VNĚJŠÍCH PROSTOR – terénní
úpravy, zpevněné plochy, ozelenění areálu
Počet jízd nákladních vozidel během jednotlivých částí výstavby:
Část stavby

Počet nákladních vozidel
přijíždějících na stavbu
za den

Počet jízd nákladních
vozidel za den
(příjezd + odjezd)

Část 1

16

32

Část 2

13

26

Část 3

13

26

Část 4

12

24

Při výpočtu bylo uvažováno s maximálním počtem 6 jízd nákladních vozidel
za hodinu.
Jak již bylo uvedeno, výstavba bude probíhat ve 4 základních částech. Přesný
harmonogram výstavby bude stanoven až po výběru dodavatele stavby, ale podle
předpokladu projektanta nepřekročí doba výstavby 7 měsíců.
Z akustického hlediska se v okolí stavby budou nejvýznamněji projevovat
část 1 - terénní úpravy. Vlastní výstavba parkovacího domu (hrubá stavba a
dokončování) bude akusticky méně významná.
Předpoklad nasazení rozhodujících stavebních mechanizmů v jednotlivých
fázích výstavby pro jednotlivé varianty výpočtu
Akustické parametry jednotlivých mechanizmů byly převzaty z databáze
zpracovatele akustické studie, kde byly získány na základě vlastního měření a dle
údajů výrobců. Hodnoty akustického výkonu jednotlivých strojů nesmí překračovat
hodnoty dle nařízení vlády č.9/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
výrobky z hlediska emisí hluku. Uvedené hladiny hluku odpovídají plnému
nasazení jednotlivých strojů. Ve skutečnosti bude čistý provozní čas strojů
výrazně nižší než je celá doba provádění stavby – tato skutečnost je
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zohledněna v akustických výkonech korigovaných
provozní dobu jednotlivých mechanizmů.

na

předpokládanou

Korigované akustické výkony jednotlivých stavebních mechanizmů uvedených
v tabulkách byly získány přepočtem na předpokládané skutečné využití mechanizmů
v jednotlivých fázích bouracích prací. Přepočet byl proveden pro čistý čas provozu
strojů během t0 = 14 hodin stavební činnosti podle vztahu
LwA korig = 10 . log (t1/t0 . 100,1.Lw),
kde t1 je doba skutečného nasazení stroje v hod/den.
LWA je akustický výkon zdroje
Pro jednotlivé fáze výstavby objektu byly zadány tyto hodnoty zdrojů hluku
s uvažovanými čistými provozními časy:
Část 1 - terénní úpravy, příprava staveniště, nakládání a odvoz materiálu
Číslo
zdroje

Popis – typ stroje

Akustický
výkon zdroje

Čistý
provozní
čas za den

Akustický výkon
korigovaný na
časové využití
stroje

P1

Rypadlo CAT 325

LWA = 99 dB

4,0 hod

LWA korig = 93,5 dB

P2

Nakladač CAT 438C

LWA = 99 dB

4,0 hod

LWA korig = 93,5 dB

P3

Nákladní automobil
TATRA 818

LWA = 92,5 dB

8,0 hod

LWA korig = 90,0 dB

Pro hluk ze stavební činnosti platí dle NV č.148/2006 tyto limity:
a) chráněný venkovní prostor staveb
Druh prostoru

Nejvyšší přípustná
ekvivalentní hladina
akustického tlaku LAeq,s

chráněný venkovní prostor ostatních staveb
v době 07,00 – 21,00 hodin ze stavební činnosti

LAeq s.

= 65 dB

chráněný venkovní prostor ostatních staveb
v době od 06,00 do 07,00 hodin a od 21,00 do
22,00 ze stavební činnosti

LAeq s.

= 60 dB

chráněný venkovní prostor ostatních staveb
v době od 22,00 do 06,00 hodin ze stavební
činnosti

LAeq s.

= 45 dB
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b) chráněný vnitřní prostor staveb
Druh prostoru - chráněný vnitřní prostor staveb

Nejvyšší přípustná
ekvivalentní hladina
akustického tlaku LAeq,s

obytné místnosti v pracovních dnech v době
07,00 – 21,00 hodin ze stavební činnosti

LAeq s.

= 55 dB

obytné místnosti v pracovních dnech v době
od 06,00 do 07,00 hodin a od 21,00 do 22,00 ze
stavební činnosti

LAeq s.

= 40 dB

obytné místnosti v době od 22,00 do 06,00
hodin ze stavební činnosti

LAeq s.

= 30 dB

obytné místnosti ve dnech pracovního klidu a
pracovního volna v době 06,00 – 22,00 hodin
ze stavební činnosti

LAeq s.

= 40 dB

Shrnutí výsledků výpočtu hluku ze stavební činnosti
Stavební činnost je předpokládána pouze v denní době nejvýše od 7,00 doo
21,00, přičemž nejhlučnější činnosti budou prováděny pouze v době od 8,00 do
18,00 hodin. Za těchto předpokladů jsou výsledky výpočtu porovnávány s limitem
LAeq s. = 65 dB. Tento limit je ve všech referenčních bodech splněn.

5. Závěr
Z výsledků výpočtu ekvivalentních hladin hluku ze stacionárních a
dopravních zdrojů hluku souvisejících s provozem nového parkovacího domu
v Příbrami vyplývá, že budou splněny požadavky nařízení vlády č.148/2006 Sb.,
o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací a na hranici chráněných
venkovních prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení a chráněných
venkovních prostor ostatních staveb bude dodržena nejvyšší přípustná
ekvivalentní hladina hluku v denní době i noční době.
Rovněž výpočty hluku ze stavební činnosti doložily, že přípustné
hygienické limity budou dodrženy.
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Přílohy – Výstupy akustické studie v tabelární a
grafické podobě

A. Provoz parkovacího domu
Výpočet pro denní dobu
Dopravní zdroje jsou uvedeny v kapitole 2.

Zdroj

Obj

P 1
P 2
P 3
P 4
P 5
P 6
P 7
P 8
P 9
P 10
P 11
P 12
P 13
P 14
P 15
P 16
P 17
P 18
P 19
P 20
P 21
P 22
P 23
P 24
P 25

27
28
29
30
31
31
32
32
33
33
34
34
38
38
37
37
36
36
35
35
1
1
39
40
41

PRŮMYSLOVÉ
[x ; y]
výška
[m]
73.3; 98.6
6.0
75.6; 98.4
6.0
104.2; 96.0
6.0
107.0; 95.7
6.0
131.6; 90.5
6.0
131.6; 89.2
6.0
131.5; 87.5
6.0
131.3; 86.2
6.0
130.3; 75.5
6.0
130.4; 74.2
6.0
130.2; 72.8
6.0
130.1; 71.5
6.0
105.4; 69.7
6.0
104.1; 69.5
6.0
102.1; 69.8
6.0
100.8; 69.8
6.0
75.4; 72.0
6.0
74.1; 72.0
6.0
72.4; 72.1
6.0
71.1; 72.1
6.0
65.8; 92.5
2.0
64.9; 81.6
2.0
97.5; 91.2
12.5
73.9; 78.1
12.5
113.2; 75.6
12.5
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ZDROJE
L2
Plocha
[dB]
[m2]
1.0 60.0
2.000
1.0 60.0
2.000
1.0 60.0
2.000
1.0 60.0
2.000
1.0 60.0
2.000
1.0 60.0
2.000
1.0 60.0
2.000
1.0 60.0
2.000
1.0 60.0
2.000
1.0 60.0
2.000
1.0 60.0
2.000
1.0 60.0
2.000
1.0 60.0
2.000
1.0 60.0
2.000
1.0 60.0
2.000
1.0 60.0
2.000
1.0 60.0
2.000
1.0 60.0
2.000
1.0 60.0
2.000
1.0 60.0
2.000
1.0 60.0
4.000
1.0 60.0
4.000
1.0 60.0
1.000
1.0 60.0
1.000
1.0 60.0
1.000
Q

Lw
[dB]
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
66.0
66.0
60.0
60.0
60.0

RMin
[m]
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28

TABULKA BODŮ
Č.
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6

výška
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
21.0
24.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
21.0
24.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
21.0
24.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
21.0
24.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
21.0
24.0
3.0
9.0
12.0
15.0
18.0
21.0

Souřadnice
70.8; 122.7
70.8; 122.7
70.8; 122.7
70.8; 122.7
70.8; 122.7
70.8; 122.7
70.8; 122.7
70.8; 122.7
78.8; 112.8
78.8; 112.8
78.8; 112.8
78.8; 112.8
78.8; 112.8
78.8; 112.8
78.8; 112.8
78.8; 112.8
85.5; 104.5
85.5; 104.5
85.5; 104.5
85.5; 104.5
85.5; 104.5
85.5; 104.5
85.5; 104.5
85.5; 104.5
94.3; 106.3
94.3; 106.3
94.3; 106.3
94.3; 106.3
94.3; 106.3
94.3; 106.3
94.3; 106.3
94.3; 106.3
99.6; 113.9
99.6; 113.9
99.6; 113.9
99.6; 113.9
99.6; 113.9
99.6; 113.9
99.6; 113.9
99.6; 113.9
91.2; 124.3
91.2; 124.3
91.2; 124.3
91.2; 124.3
91.2; 124.3
91.2; 124.3

doprava
46.4
46.4
46.4
45.7
45.6
45.5
44.7
44.7
42.5
42.5
42.5
41.7
41.6
41.8
41.3
41.7
38.8
38.8
38.8
38.4
37.4
38.2
38.3
38.9
20.1
20.7
21.7
22.7
24.9
30.1
32.7
33.8
30.6
30.7
30.7
30.7
28.4
29.2
30.4
31.5
31.9
32.0
31.9
31.5
31.5
31.5

VÝPOČTU (DEN)
LAeq (dB)
průmysl
celkem
předch.
33.7
46.6
33.7
46.6
33.5
46.6
33.4
45.9
33.1
45.8
32.8
45.7
32.4
44.9
31.9
44.9
36.5
43.5
36.4
43.4
36.2
43.4
35.7
42.7
35.1
42.5
34.4
42.5
33.6
42.0
32.7
42.2
24.0
38.9
24.1
38.9
24.3
39.0
24.5
38.5
25.0
37.6
26.0
38.5
26.0
38.6
25.9
39.1
16.1
21.6
16.9
22.3
17.8
23.2
18.8
24.1
19.7
26.1
20.4
30.5
20.3
33.0
20.4
34.0
14.5
30.8
15.1
30.8
15.6
30.8
16.0
30.9
16.2
28.6
16.4
29.4
16.5
30.5
16.8
31.7
10.5
32.0
10.8
32.0
10.9
32.0
11.1
31.5
11.4
31.5
11.9
31.5
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měření

6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
13
14
15
16
17
18
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
21

24.0
36.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
3.0
6.0
9.0

91.2; 124.3
91.2; 124.3
155.4; 77.2
155.4; 77.2
155.4; 77.2
155.4; 77.2
150.5; 68.5
150.5; 68.5
150.5; 68.5
150.5; 68.5
150.6; 57.4
150.6; 57.4
150.6; 57.4
150.6; 57.4
166.1; 71.0
166.1; 71.0
166.1; 71.0
166.1; 71.0
174.5; 77.0
174.5; 77.0
174.5; 77.0
174.5; 77.0
153.3; 53.6
153.3; 53.6
153.3; 53.6
153.3; 53.6
166.6; 47.3
166.6; 47.3
166.6; 47.3
166.6; 47.3
109.2; 54.2
102.2; 63.2
87.9; 65.0
75.2; 66.7
61.0; 61.2
43.9; 132.7
43.9; 132.7
43.9; 132.7
43.9; 132.7
43.9; 132.7
43.9; 132.7
29.6; 121.1
29.6; 121.1
29.6; 121.1
29.6; 121.1
29.6; 121.1
29.6; 121.1
10.8; 102.4
10.8; 102.4
10.8; 102.4

31.6
35.0
25.9
26.0
26.1
26.4
23.8
24.1
25.0
27.0
24.8
25.0
25.8
27.6
25.2
25.3
25.3
25.5
25.1
25.1
25.2
25.3
22.1
22.5
23.8
27.2
17.0
18.2
20.1
24.6
19.4
30.7
35.5
41.1
53.3
45.2
45.2
45.0
44.9
44.2
44.3
40.5
40.6
40.6
40.6
40.2
40.3
37.8
37.7
37.2

12.6
16.3
35.6
35.6
35.5
35.3
37.3
37.3
37.1
37.0
35.8
35.8
35.8
35.8
22.1
22.2
22.3
22.4
29.8
29.8
29.8
29.8
34.2
34.2
34.2
34.2
18.1
19.7
19.8
11.6
23.4
42.8
40.5
42.6
35.3
32.6
32.6
32.5
32.5
32.3
32.2
30.8
30.8
30.8
30.8
30.8
30.6
19.4
19.6
19.8
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31.6
35.0
36.1
36.0
36.0
35.8
37.5
37.5
37.4
37.4
36.2
36.2
36.2
36.4
27.0
27.0
27.1
27.2
31.1
31.1
31.1
31.1
34.4
34.5
34.5
35.0
20.6
22.0
23.0
24.8
24.9
43.0
41.7
44.9
53.4
45.4
45.4
45.2
45.1
44.5
44.6
41.0
41.0
41.0
41.1
40.7
40.7
37.9
37.7
37.3

21
21
21
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
25
25
25
25
26
26
26
26
27
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
29
30
30
30
31
31
31
32
32
33
33
33
34
34

12.0
15.0
18.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
3.0
6.0
9.0
6.0
9.0
3.0
6.0
9.0
3.0
6.0

10.8; 102.4
10.8; 102.4
10.8; 102.4
-14.0; 81.4
-14.0; 81.4
-14.0; 81.4
-14.0; 81.4
-14.0; 81.4
-14.0; 81.4
24.8; 63.9
24.8; 63.9
24.8; 63.9
24.8; 63.9
16.5; 86.4
16.5; 86.4
16.5; 86.4
16.5; 86.4
2.1; 74.3
2.1; 74.3
2.1; 74.3
2.1; 74.3
31.4; 36.5
31.4; 36.5
31.4; 36.5
31.4; 36.5
16.9; 24.6
16.9; 24.6
16.9; 24.6
16.9; 24.6
39.5; 31.7
39.5; 31.7
39.5; 31.7
39.5; 31.7
39.2; 20.9
39.2; 20.9
39.2; 20.9
39.2; 20.9
44.4; 72.9
44.4; 72.9
44.4; 72.9
43.3; 102.9
43.3; 102.9
43.3; 102.9
66.2; 15.2
66.2; 15.2
82.1; 14.3
82.1; 14.3
82.1; 14.3
111.0; 13.0
111.0; 13.0

37.1
37.2
37.7
29.1
29.2
29.3
29.2
29.9
31.9
43.9
43.8
43.0
41.7
37.6
37.6
36.4
36.7
20.4
21.2
22.4
24.4
45.8
45.6
45.1
45.3
40.8
40.6
39.9
39.8
47.9
47.7
47.2
45.8
48.0
47.7
46.5
45.9
48.6
48.5
47.8
42.8
42.9
42.9
43.9
46.5
31.6
38.1
37.1
32.7
32.9

20.7
20.6
22.5
5.0
11.4
10.7
11.6
11.8
16.3
31.8
32.0
32.0
31.9
15.5
15.9
16.4
18.9
5.4
5.9
6.8
8.5
29.6
31.9
32.1
31.5
4.8
5.3
6.2
10.4
28.8
31.3
31.6
30.4
7.1
8.7
14.9
29.3
30.5
30.6
30.8
29.1
29.1
29.1
27.1
27.7
20.2
28.4
27.7
17.9
27.6
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37.2
37.3
37.8
29.1
29.3
29.4
29.2
29.9
32.0
44.2
44.1
43.3
42.1
37.6
37.7
36.4
36.8
20.5
21.3
22.5
24.5
45.9
45.8
45.3
45.5
40.8
40.6
39.9
39.8
48.0
47.8
47.3
46.0
48.0
47.7
46.5
46.0
48.7
48.6
47.8
43.0
43.0
43.1
44.0
46.6
32.0
38.5
37.6
32.8
34.0

34

9.0

111.0; 13.0

32.0

27.0

33.2

Výpočet pro noční dobu
Dopravní zdroje jsou uvedeny v kapitole 2. Stacionární zdroje jsou totožné s denní
dobou.
TABULKA BODŮ
Č.
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5

výška
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
21.0
24.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
21.0
24.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
21.0
24.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
21.0
24.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
21.0
24.0

Souřadnice
70.8; 122.7
70.8; 122.7
70.8; 122.7
70.8; 122.7
70.8; 122.7
70.8; 122.7
70.8; 122.7
70.8; 122.7
78.8; 112.8
78.8; 112.8
78.8; 112.8
78.8; 112.8
78.8; 112.8
78.8; 112.8
78.8; 112.8
78.8; 112.8
85.5; 104.5
85.5; 104.5
85.5; 104.5
85.5; 104.5
85.5; 104.5
85.5; 104.5
85.5; 104.5
85.5; 104.5
94.3; 106.3
94.3; 106.3
94.3; 106.3
94.3; 106.3
94.3; 106.3
94.3; 106.3
94.3; 106.3
94.3; 106.3
99.6; 113.9
99.6; 113.9
99.6; 113.9
99.6; 113.9
99.6; 113.9
99.6; 113.9
99.6; 113.9
99.6; 113.9

doprava
41.6
41.6
41.6
40.8
40.8
40.7
39.9
39.9
37.7
37.7
37.7
36.9
36.8
37.0
36.5
36.9
34.0
34.0
34.0
33.6
32.6
33.5
33.5
34.1
15.3
15.9
16.9
17.7
19.5
25.3
27.9
29.0
25.9
25.9
25.9
26.0
23.6
24.5
25.5
26.7

VÝPOČTU (NOC)
LAeq (dB)
průmysl
celkem
předch.
33.7
42.2
33.7
42.2
33.5
42.2
33.4
41.6
33.1
41.5
32.8
41.3
32.4
40.6
31.9
40.5
36.5
40.1
36.4
40.1
36.2
40.0
35.7
39.3
35.1
39.0
34.4
38.9
33.6
38.3
32.7
38.3
24.0
34.4
24.1
34.4
24.3
34.5
24.5
34.1
25.0
33.3
26.0
34.2
26.0
34.3
25.9
34.7
16.1
18.8
16.9
19.5
17.8
20.3
18.8
21.3
19.7
22.6
20.4
26.5
20.3
28.6
20.4
29.5
14.5
26.2
15.1
26.2
15.6
26.3
16.0
26.4
16.2
24.3
16.4
25.1
16.5
26.1
16.8
27.1
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měření

6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
13
14
15
16
17
18
19
19
19
19
19
19
20
20
20

3.0
9.0
12.0
15.0
18.0
21.0
24.0
36.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
3.0
6.0
9.0

91.2; 124.3
91.2; 124.3
91.2; 124.3
91.2; 124.3
91.2; 124.3
91.2; 124.3
91.2; 124.3
91.2; 124.3
155.4; 77.2
155.4; 77.2
155.4; 77.2
155.4; 77.2
150.5; 68.5
150.5; 68.5
150.5; 68.5
150.5; 68.5
150.6; 57.4
150.6; 57.4
150.6; 57.4
150.6; 57.4
166.1; 71.0
166.1; 71.0
166.1; 71.0
166.1; 71.0
174.5; 77.0
174.5; 77.0
174.5; 77.0
174.5; 77.0
153.3; 53.6
153.3; 53.6
153.3; 53.6
153.3; 53.6
166.6; 47.3
166.6; 47.3
166.6; 47.3
166.6; 47.3
109.2; 54.2
102.2; 63.2
87.9; 65.0
75.2; 66.7
61.0; 61.2
43.9; 132.7
43.9; 132.7
43.9; 132.7
43.9; 132.7
43.9; 132.7
43.9; 132.7
29.6; 121.1
29.6; 121.1
29.6; 121.1

27.2
27.2
27.2
26.7
26.7
26.7
26.8
30.1
21.2
21.2
21.4
21.7
19.0
19.3
20.1
22.1
19.9
20.2
21.0
22.7
20.4
20.5
20.6
20.7
20.3
20.4
20.4
20.5
17.2
17.7
18.9
22.3
12.2
13.3
15.2
19.7
14.5
25.8
30.6
36.3
48.4
40.4
40.4
40.2
40.1
39.4
39.5
35.8
35.8
35.8

10.5
10.8
10.9
11.1
11.4
11.9
12.6
16.3
35.6
35.6
35.5
35.3
37.3
37.3
37.1
37.0
35.8
35.8
35.8
35.8
22.1
22.2
22.3
22.4
29.8
29.8
29.8
29.8
34.2
34.2
34.2
34.2
18.1
19.7
19.8
11.6
23.4
42.8
40.5
42.6
35.3
32.6
32.6
32.5
32.5
32.3
32.2
30.8
30.8
30.8

20

27.3
27.3
27.3
26.8
26.8
26.8
27.0
30.3
35.8
35.8
35.6
35.5
37.3
37.3
37.2
37.2
35.9
36.0
35.9
36.0
24.4
24.4
24.5
24.6
30.3
30.3
30.2
30.3
34.3
34.3
34.3
34.5
19.1
20.6
21.1
20.3
24.0
42.8
41.0
43.5
48.7
41.0
41.0
40.9
40.8
40.2
40.3
37.0
37.0
37.0

20
20
20
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
25
25
25
25
26
26
26
26
27
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
29
30
30
30
30
31
31
31

12.0
15.0
18.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0

29.6; 121.1
29.6; 121.1
29.6; 121.1
10.8; 102.4
10.8; 102.4
10.8; 102.4
10.8; 102.4
10.8; 102.4
10.8; 102.4
-14.0; 81.4
-14.0; 81.4
-14.0; 81.4
-14.0; 81.4
-14.0; 81.4
-14.0; 81.4
24.8; 63.9
24.8; 63.9
24.8; 63.9
24.8; 63.9
16.5; 86.4
16.5; 86.4
16.5; 86.4
16.5; 86.4
2.1; 74.3
2.1; 74.3
2.1; 74.3
2.1; 74.3
31.4; 36.5
31.4; 36.5
31.4; 36.5
31.4; 36.5
16.9; 24.6
16.9; 24.6
16.9; 24.6
16.9; 24.6
39.5; 31.7
39.5; 31.7
39.5; 31.7
39.5; 31.7
39.2; 20.9
39.2; 20.9
39.2; 20.9
39.2; 20.9
46.8; 102.7
46.8; 102.7
46.8; 102.7
46.8; 102.7
43.3; 73.0
43.3; 73.0
43.3; 73.0

35.9
35.4
35.5
33.0
32.8
32.4
32.3
32.4
32.8
24.2
24.4
24.5
24.3
25.0
27.0
39.1
38.9
38.1
36.8
32.8
32.8
31.5
31.8
15.5
16.3
17.5
19.6
41.0
40.7
40.2
40.5
35.9
35.7
35.0
34.9
43.0
42.8
42.3
41.0
43.2
42.8
41.6
41.0
40.1
40.2
40.2
40.0
42.9
42.8
42.0

30.8
30.8
30.6
19.4
19.6
19.8
20.7
20.6
22.5
5.0
11.4
10.7
11.6
11.8
16.3
31.8
32.0
32.0
31.9
15.5
15.9
16.4
18.9
5.4
5.9
6.8
8.5
29.6
31.9
32.1
31.5
4.8
5.3
6.2
10.4
28.8
31.3
31.6
30.4
7.1
8.7
14.9
29.3
34.8
34.6
34.4
35.2
30.2
30.3
30.5
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37.0
36.7
36.7
33.2
33.0
32.6
32.6
32.7
33.2
24.3
24.6
24.6
24.5
25.2
27.4
39.8
39.7
39.1
38.0
32.8
32.9
31.7
32.0
15.9
16.7
17.9
19.9
41.3
41.3
40.8
41.0
35.9
35.7
35.0
35.0
43.2
43.1
42.7
41.3
43.2
42.8
41.6
41.3
41.3
41.2
41.2
41.2
43.1
43.0
42.3

31
32
33
33
33
34
34
34

12.0
9.0
3.0
6.0
9.0
3.0
6.0
9.0

43.3;
64.4;
81.1;
81.1;
81.1;
112.7;
112.7;
112.7;

73.0
11.6
14.3
14.3
14.3
12.9
12.9
12.9

41.1
31.1
25.8
33.4
32.4
27.6
27.8
26.9

31.9
18.8
20.1
28.3
27.7
18.9
27.6
27.1

41.6
31.4
26.8
34.6
33.7
28.1
30.7
30.0

B. Hluk ze stavební činnosti – nejhlučnější etapa – zemní práce a terénní
úpravy
TABULKA
Č. výška
1
3.0
1
6.0
1
9.0
1
12.0
1
15.0
1
18.0
1
21.0
1
24.0
2
3.0
2
6.0
2
9.0
2
12.0
2
15.0
2
18.0
2
21.0
2
24.0
3
3.0
3
6.0
3
9.0
3
12.0
3
15.0
3
18.0
3
21.0
3
24.0
4
3.0
4
6.0
4
9.0
4
12.0
4
15.0
4
18.0
4
21.0
4
24.0
5
3.0
5
6.0

BODŮ

VÝPOČTU
(DEN)
LAeq (dB)
Souřadnice
doprava průmysl celkem
70.8; 122.7
54.2
48.1
55.2
70.8; 122.7
54.4
58.0
59.6
70.8; 122.7
54.3
58.7
60.0
70.8; 122.7
53.8
58.6
59.8
70.8; 122.7
53.8
58.4
59.7
70.8; 122.7
53.6
58.4
59.7
70.8; 122.7
52.5
58.2
59.3
70.8; 122.7
52.5
57.8
58.9
78.8; 112.8
50.6
53.9
55.6
78.8; 112.8
51.6
61.7
62.1
78.8; 112.8
51.7
61.5
61.9
78.8; 112.8
51.1
61.2
61.6
78.8; 112.8
51.0
60.9
61.4
78.8; 112.8
50.9
60.6
61.0
78.8; 112.8
50.0
60.0
60.4
78.8; 112.8
50.0
59.6
60.1
85.5; 104.5
47.8
63.7
63.8
85.5; 104.5
48.1
64.7
64.8
85.5; 104.5
49.1
64.3
64.4
85.5; 104.5
48.5
64.0
64.1
85.5; 104.5
47.9
63.5
63.6
85.5; 104.5
47.9
62.9
63.0
85.5; 104.5
48.0
62.0
62.2
85.5; 104.5
48.0
61.4
61.6
94.3; 106.3
38.4
57.5
57.5
94.3; 106.3
40.5
62.7
62.8
94.3; 106.3
40.5
62.3
62.3
94.3; 106.3
38.9
62.0
62.1
94.3; 106.3
38.9
61.7
61.7
94.3; 106.3
38.6
61.0
61.1
94.3; 106.3
38.8
60.4
60.5
94.3; 106.3
39.6
59.9
60.0
99.6; 113.9
36.0
50.1
50.2
99.6; 113.9
36.0
58.4
58.5
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předch.

měření

5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
13
14
15
16
17
18
19
19
19

9.0
12.0
15.0
18.0
21.0
24.0
3.0
9.0
12.0
15.0
18.0
21.0
24.0
36.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
6.0
9.0

99.6; 113.9
99.6; 113.9
99.6; 113.9
99.6; 113.9
99.6; 113.9
99.6; 113.9
91.2; 124.3
91.2; 124.3
91.2; 124.3
91.2; 124.3
91.2; 124.3
91.2; 124.3
91.2; 124.3
91.2; 124.3
155.4; 77.2
155.4; 77.2
155.4; 77.2
155.4; 77.2
150.5; 68.5
150.5; 68.5
150.5; 68.5
150.5; 68.5
150.6; 57.4
150.6; 57.4
150.6; 57.4
150.6; 57.4
166.1; 71.0
166.1; 71.0
166.1; 71.0
166.1; 71.0
174.5; 77.0
174.5; 77.0
174.5; 77.0
174.5; 77.0
153.3; 53.6
153.3; 53.6
153.3; 53.6
153.3; 53.6
166.6; 47.3
166.6; 47.3
166.6; 47.3
166.6; 47.3
109.2; 54.2
102.2; 63.2
87.9; 65.0
75.2; 66.7
61.0; 61.2
43.9; 132.7
43.9; 132.7
43.9; 132.7

35.9
35.9
35.7
35.7
35.7
35.8
39.2
39.2
39.2
39.2
39.1
39.1
39.2
40.6
37.8
38.6
38.7
38.7
29.4
33.3
33.5
33.8
35.1
38.4
38.6
38.4
31.5
32.7
32.7
32.8
34.0
35.5
35.5
35.4
34.1
38.1
38.2
38.0
15.1
15.8
16.9
19.0
23.4
40.3
38.2
41.6
46.7
53.5
53.5
53.3

57.9
57.9
57.7
57.4
56.8
56.1
31.0
31.1
31.2
31.4
31.7
32.3
33.5
40.8
47.6
53.0
53.0
52.7
30.6
46.4
45.2
45.2
44.9
54.5
54.1
54.0
26.5
27.2
28.4
31.0
42.7
51.6
51.6
51.3
44.3
53.3
53.3
53.2
26.1
27.0
28.5
31.7
38.2
55.1
60.7
61.1
48.7
45.3
52.0
56.2
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57.9
57.9
57.7
57.4
56.8
56.1
39.8
39.8
39.8
39.8
39.8
40.0
40.2
43.7
48.0
53.2
53.1
52.8
33.1
46.6
45.5
45.5
45.3
54.6
54.2
54.2
32.7
33.8
34.1
35.0
43.2
51.7
51.7
51.4
44.7
53.4
53.4
53.3
26.4
27.3
28.8
31.9
38.3
55.3
60.7
61.1
50.8
54.1
55.8
58.0

19
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
25
25
25
25
26
26
26
26
27
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
29
30

12.0
15.0
18.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0

43.9;
43.9;
43.9;
29.6;
29.6;
29.6;
29.6;
29.6;
29.6;
10.8;
10.8;
10.8;
10.8;
10.8;
10.8;
-14.0;
-14.0;
-14.0;
-14.0;
-14.0;
-14.0;
24.8;
24.8;
24.8;
24.8;
16.5;
16.5;
16.5;
16.5;
2.1;
2.1;
2.1;
2.1;
31.4;
31.4;
31.4;
31.4;
16.9;
16.9;
16.9;
16.9;
39.5;
39.5;
39.5;
39.5;
39.2;
39.2;
39.2;
39.2;
44.4;

132.7
132.7
132.7
121.1
121.1
121.1
121.1
121.1
121.1
102.4
102.4
102.4
102.4
102.4
102.4
81.4
81.4
81.4
81.4
81.4
81.4
63.9
63.9
63.9
63.9
86.4
86.4
86.4
86.4
74.3
74.3
74.3
74.3
36.5
36.5
36.5
36.5
24.6
24.6
24.6
24.6
31.7
31.7
31.7
31.7
20.9
20.9
20.9
20.9
72.9

53.3
53.0
53.0
49.0
49.0
49.1
49.1
48.9
48.9
43.9
43.9
44.0
44.0
44.0
43.8
23.1
23.5
24.2
25.6
27.8
31.5
26.1
27.0
28.5
30.5
39.7
39.8
39.8
40.0
19.3
19.8
20.5
21.9
36.5
36.8
37.7
38.3
16.7
17.1
17.9
19.6
39.5
39.8
40.4
37.6
17.4
19.0
24.4
36.8
28.4

55.9
56.0
55.9
44.8
50.5
55.4
56.0
55.9
55.8
32.0
33.5
35.4
37.5
45.6
46.6
26.5
27.5
29.0
31.3
34.1
36.9
41.6
45.3
51.2
51.7
33.0
34.6
36.6
39.1
26.5
27.0
28.0
29.9
43.3
46.6
49.8
49.1
25.4
25.9
26.6
28.0
38.5
42.8
47.3
48.4
28.1
29.5
33.6
45.1
47.8
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57.8
57.8
57.7
50.4
52.8
56.3
56.8
56.7
56.6
44.2
44.3
44.5
44.8
47.9
48.4
28.1
29.0
30.3
32.3
35.0
38.0
41.8
45.3
51.2
51.8
40.6
40.9
41.5
42.6
27.2
27.8
28.7
30.5
44.1
47.0
50.1
49.5
26.0
26.4
27.2
28.6
42.0
44.6
48.1
48.7
28.4
29.9
34.1
45.7
47.9

30
30
31
31
31
32
32
33
33
33
34
34
34

6.0
9.0
3.0
6.0
9.0
6.0
9.0
3.0
6.0
9.0
3.0
6.0
9.0

44.4; 72.9
44.4; 72.9
43.3; 102.9
43.3; 102.9
43.3; 102.9
66.2; 15.2
66.2; 15.2
82.1; 14.3
82.1; 14.3
82.1; 14.3
111.0; 13.0
111.0; 13.0
111.0; 13.0

29.6
33.1
52.1
52.1
52.1
37.7
39.5
24.8
28.0
28.9
22.7
25.6
26.6

54.0
53.9
40.7
41.4
50.7
33.1
34.9
31.7
33.3
35.1
32.0
33.7
35.5
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54.0
53.9
52.4
52.4
54.4
39.0
40.8
32.5
34.4
36.1
32.4
34.3
36.0

Obrázek č.1 – Hluk z provozu parkovacího domu - Celková situace
s vyznačením stacionárních zdrojů, komunikací a referenčních bodů výpočtu
(měřítko 1 : 1 000)

Obrázek č.2 – Hluk z provozu parkovacího domu - průběh pásem izofon ve
výšce 3 m nad terénem v denní době (měřítko 1:1 000)
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Obrázek č.3 – Hluk z provozu parkovacího domu - průběh pásem izofon ve
výšce 3 m nad terénem v noční době (1:1 000)

Obrázek č.4 - Hluk ze stavební činnosti – průběh pásem izofon ve výšce 3 m
nad terénem v denní době (1:1 000)
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Popis zájmové plochy a okolí
Příroda zájmového území je po staletí lidskými zásahy trvale měněna, takže zde není možno
očekávat výskyt chráněných živočichů a rostlin.
Plocha je léta zanedbávána, nevyskytují se zde sice žádné nebezpečné odpady, přesto jsou
patrné návozy někde přebytečné zeminy či kameniva, místy železobetonové panely.
V nejbližším okolí směrem severním je plocha vysoké zeleně, kterou je možno spíš než park
charakterizovat jako vzrostlý stromový porost s vtroušenými parkovými stromy v dosti
rozsáhlém hřbitově.
Flora zájmového území
Zájmové území je situováno mezi rozestavěný mnohapodlažní bytový dům a č.p.136 –
přízemní dlouhodobě provizorní stavbu.
Byliny: bodlák obecný (Carduus acanthoides), bojínek luční (Phleum pratense), čičorka
pestrá (Coronilla varia), heřmánkovec přímořský (Matricaria maritima), jahodník obecný
(Fragaria vesca), jetel luční (Trifolium pratense), jetel plazivý (Trifolium repens), jetel
pochybný (Trifolium dubium), jílek vytrvalý (Lolium perenne), jitrocel kopinatý (Plantago
lanceolata), jitrocel větší (Plantago major), kakost smrdutý (Geranium robertianum), kopřiva
dvoudomá (Urtica dioica), kuklík městský (Geum urbanum), lipnice roční (Poa annua),
lipnice luční (Poa pratensis), maliník obecný (Rubus idaeus), merlík zvrhlý (Chenopodium
hybridum), měrnice černá (Ballota nigra), mochna pětilístek (Potentilla reptans), ovsík
vyvýšený (Arrhenatherum elatius), pampeliška podzimní (Leontodon autumnalis), pelyněk
černobýl (Artemisia vulgaris), plamének plotní (Clematis vitalba), ptačinec trávolistý
(Stellaria graminea), pýr plazivý (Agropyron repens), rdesno ptačí (Polygonum aviculare),
řebříček obecný (Achilea millefolium), smetanka lékařská (Taraxacum officinale), srha
říznačka (Dactylis glomerata), svízel povázka (Galium mollugo), svízel přítula (Galium
aparine), tetlucha kozí pysk (Aethusa cynapium), třezalka tečkovaná (Hypericum
perforatum), vikev huňatá (Vicia villosa), vratič obecný (Tanacetum vulgare).
Dřeviny: Z dřevin je nejcennější jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) s obvodem 187 cm při
kraji parcely v jihovýchodní části, vyžaduje ošetření odstraněním suchých větví; zdravotní
stav stromu 2. Tento jasan by měl být při výstavbě dobře chráněn a zachován. Plocha je ze
70% pokryta hustými nálety zejména javorů mléčů (Acer platanoides), místy i jasanů
(Fraxinus excelsior), několika třešní ptačích (Cerasus avium), topolu osiky (Populus
tremula). Náletové dřeviny dosahují výšky 4-6 m. V ose parcely je šest přestárlých
neplodících švestek – zřejmě pozůstatky bývalého ovocného sadu.
O odstranění (pokácení) stromů je nutno požádat orgán ochrany přírody. Husté nálety javorů
však nelze považovat za plošné smýcení keřů. Místy plochu pokrývá i břečťan (Hedera helix)
asi v součtu plochy 20 m2. Z keřů je zde výskyt několika kusů kultivarů slivoní (Prunus sp.),
růže šípkové (Rosa canina) a pámelníku bílého (Symphoricarpos albus). Keře jsou v součtu
v rozsahu asi 100 m2 – i o toto mýcení keřů je nutno požádat orgány ochrany přírody.
Na dvou místech je výskyt nepůvodní agresivní křídlatky.
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Biologickým průzkumem nebyly zaznamenány žádné zvláště chráněné druhy rostlin podle
Přílohy II vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Dle názoru zpracovatele dokumentace proto nebude
nutno přijímat specifická opaření k ochraně takových druhů nebo společenstev s jejich
výskyty.
Průzkum byl konán opakovaně v červnu 2009 ve dvou osobách.
Fauna zájmového území
Průzkumem provedeným v denních hodinách bylo zjištěno jen poměrně omezené druhové
zastoupení živočichů, zejména ptáků. Byly zjištěny většinou jen běžné druhy, vázané na
otevřenou krajinu či na blízkost sídel a zahrad.
Šetření bylo prováděno pomalou pochůzkou se zaznamenáváním živých i mrtvých jedinců a
jejich případných pobytových stop (např. okus či oděr kmínků, stopy v půdě, díry, nory,
hnízda ptáků, peří, trus). Sledovaly se rovněž zvukové projevy, zejména ptačí zpěv.
Pokud byly zaznamenány zvláště chráněné druhy, jsou v textu zvýrazněny podtržením a §
(§§§ - kriticky ohrožený druh , §§ - silně ohrožený druh, § - ohrožený druh ve smyslu Přílohy
č. III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.).
Dokladovány byly zejména následující druhy:
• savci – hraboš polní (Microtus arvalis), ježek západní (Erinaceus europaeus), myš domácí
(Mus musculus), je možnost výskytu kuny skalní (Martes foina), ale zjištěna nebyla.
• ptáci – holub městský (Columba livia domestica), kos černý (Turdus merula), pěnkava
obecná (Fringilla coelebs), straka obecná (Pica pica), sýkora koňadra (Parus major),
sýkora modřinka (Parus caeruleus).
• plazi – výskyt ještěrky obecné (Lacerta agilis) - §§ není předpokládán, protože plocha je
silně zarostlá vegetací a značně zastíněná (s výjimkou loučky) – to také nevytváří prostředí
pro výskyt chráněných čmeláků.
• hmyz - s ohledem na dobu provádění průzkumu byly zjištěny některé charakteristické,
avšak běžné druhy vybraných skupin, např.
 brouci – páteříček sněhový (Cantharis fusca), páteříček žlutý (Rhagonycha fulva),
slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata).
 motýli – bělásek zelný (Pieris brassicae), okáč bojínkový (Melanargia galathea),
okáč zední (Lasiommata megera), perleťovec nejmenší (Boloria dia).
 dvoukřídlí – bzučivka obecná (Calliphora vicina), masařka obecná (Sarcophaga
carnaria).
 blanokřídlí – mravenec sp. (Lasius sp.), včela medonosná (Apis mellifera).
 rovnokřídlí – kobylka šedá (Platycleis grissea), saranče suchobytná (Chorthippus
longicornus).
 ploštice – ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus) a jiné skupiny.
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• další bezobratlí - z pavouků slíďák tlustonohý (Alopecosa cuneata). Z plžů hlemýžď
zahradní (Helix pomatia) a páskovka keřová (Cepaea hortensis).
Biologickým průzkumem nebyly zaznamenány zvláště chráněné druhy živočichů podle
Přílohy III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Podle názoru zpracovatele dokumentace nebude
nutno řešit žádná zvláštní opatření k ochraně živočichů a jejich společenstev. Přesto však
doporučujeme zahájení stavebních prací mimo vegetační a hnízdní období, nejlépe od
podzimu do předjaří.
Průzkum byl konán opakovaně v červnu 2009 ve dvou osobách.

Vliv na floru
Realizací posuzovaného záměru dojde ke změně prostředí tím, že současná společenstva
budou nahrazena zástavbou a zpevněním ploch. Dojde k trvalému odstranění části
vegetačního pokryvu na části zájmového území. Na části plochy, kde nebude odstraněn
vegetační kryt, dojde k jeho zkulturnění a následně bude pravidelně udržován a ošetřován.
Místní vliv na fytocenózu je možno po následném kvalitním ozelenění a sadových úpravách
pokládat za přijatelný.
Vliv na faunu
Na základě biologického průzkumu lze konstatovat, že na zájmovém území nebyly
zaznamenány chráněné živočišné druhy.
Podle názoru zpracovatele dokumentace nebude nutno řešit žádná zvláštní opatření k ochraně
živočichů a jejich společenstev. Přesto však doporučujeme zahájení stavebních prací mimo
vegetační a hnízdní období, nejlépe od podzimu do předjaří.
Po dokončení výstavby a provedení výsadby stromů a keřů doporučujeme vyvěsit několik
ptačích budek s různou velikostí vletových otvorů.
Místní vliv na faunu je možno po ozelenění a kvalitních sadových úpravách pokládat za
přijatelný.

Ing. Pavel Kyzlík
Ing. Jana Maxová
16.6.2009
Fotografická příloha:
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Husté nálety javoru mléče.

Křídlatka ve střední části zájmové plochy.
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Zbytek přestárlého ovocného sadu.

Loučka s travními společenstvy.
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Jasan ztepilý k ošetření a ochraně.
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Dendrologický průzkum
Umístění dřevin je označeno v situačním plánku. Rozsáhlé plochy hustého až
neproniknutelného náletu v obvodech kmínků od 5 do 15 cm, výšce 2-5 m a v počtu přes
jeden tisíc kusů nejsou do situace zakresleny.
Z dřevin je nejcennější jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) s obvodem 187 cm při kraji parcely
v jihovýchodní části, vyžaduje ošetření odstraněním suchých větví; zdravotní stav stromu 2.
Tento jasan by měl být při výstavbě dobře chráněn a zachován. Plocha je ze 70% pokryta
hustými nálety zejména javorů mléčů (Acer platanoides), místy i jasanů (Fraxinus excelsior),
několika třešní ptačích (Cerasus avium), topolu osiky (Populus tremula). Náletové dřeviny
dosahují výšky 4-6 m. V ose parcely je 7 přestárlých neplodících švestek – zřejmě pozůstatky
bývalého ovocného sadu.
O odstranění (pokácení) stromů je nutno požádat orgán ochrany přírody. Husté nálety javorů
však nelze považovat za plošné smýcení keřů. Místy plochu pokrývá i břečťan (Hedera helix)
asi v součtu plochy 20 m2. Z keřů je zde výskyt několika kusů kultivarů slivoní (Prunus sp.),
růže šípkové (Rosa canina) a pámelníku bílého (Symphoricarpos albus). Keře jsou v součtu
v rozsahu asi 100 m2 – i o toto mýcení keřů je nutno požádat orgány ochrany přírody.
Stromy:

Obvod:

- jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)

187 cm1 ks

- švestka domácí (Prunus domestica) 89-137 cm
- třešeň ptačí (Cerasus avium)

Počet:

Číslo v situaci:
9

7 ks

1-7

114 cm1 ks

8

- v řadě na sever a jih od jasanu roste v plotě 10 podstatně menších javorů a jasanů.
Keře:
- slivoň (Prunus sp.)

17 ks

- růže šípková (Rosa canina)

8 ks

- pámelník bílý (Symphoricarpos albus)

6 ks

Biologickým průzkumem nebyly zaznamenány žádné zvláště chráněné druhy rostlin podle
Přílohy II vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Dle názoru zpracovatele dokumentace proto nebude
nutno přijímat specifická opaření k ochraně takových druhů nebo společenstev s jejich
výskyty.
Průzkum byl konán opakovaně v červnu 2009 ve dvou osobách.
Ing. Pavel Kyzlík
Ing. Jana Maxová
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Situační plánek se zákresem dřevin
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H.VII. Vyjádření SÚ MÚ Příbram z hlediska souladu s územním
plánem

- 126 -
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HVIII. Vyjádření odboru životního prostředí Krajského úřadu
Středočeského kraje k Natura 2000
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H.IX. Fotopříloha a vizualizace záměru

pozemek pro navrhovanou výstavbu parkovacího domu

vjezd na pozemek pro navrhovanou výstavbu parkovacího domu a okolí

129

ulice Generála Tesaříka je zcela zaplněna parkujícími automobily

křižovatka ulic Generála Tesaříka a Primáře Václava Trnky

130

do posledního místa zaplněné parkoviště i chodníky v ulici Primáře Václava
Trnky (Sokolské)
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vizualizace parkovacího domu
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H.X. Osvědčení odborné způsobilosti autorizované osoby
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