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Přehled nejdůležitějších používaných zkratek

BPEJ
Cl

-

Bonitované půdně ekologické jednotky
Chloridové anionty

CO

Oxid uhelnatý

ČHMÚ

Český hydrometeoro1ogický ústav

ČSN

Česká státní norma

EIA

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí

ha

Hektar

CHOPAV

Chráněné území přirozené akumulace vod

JTS

Jednotná telekomunikační soustava

k.ú.

Katastrální území

KN

Katastr nemovitostí

kV

Kilovolt

LAeq

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A

N

Odpady kategorie nebezpečné

NN

Nízké napětí

NEL

Nepolární extrahovatelné látky

NOx

Oxidy dusíku

NO2

Oxid dusičitý

O

Odpady kategorie ostatní

Pb

Olovo

PHO

Pásmo hygienické ochrany

PM10

Suspendované částice

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic

Sb.

Sbírka

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VKP

Významný krajinný prvek

VN

Vysoké napětí

ZPF

Zemědělský půdní fond

ZS

Zařízení staveniště

ŽP

Životní prostředí
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ÚVOD
Oznámení se zabývá vymezením a posouzením vlivů na životní prostředí, které mohou být způsobeny
výstavbou a provozem záměru „PODZEMNÍ PARKOVACÍ DŮM, Mladá Boleslav“. Předmětem záměru
je stavba podzemního parkovacího domu se dvěma PP v SV cípu Staroměstského náměstí v centru Mladé
Boleslavi. Vlastní řešené území je vymezeno ulicemi Kateřiny Militké, Železná a 9. května.
Záměr je posuzován v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění a jeho přílohou č. 3 a dalšími souvisejícími zákony a předpisy. Oznámení bude sloužit
jako podklad pro zjišťovací řízení.
Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
v platném znění, do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), sloupec B, pod pořadové číslo 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 ”.
Důvodem výstavby parkovacího domu je celková „Revitalizace Staroměstského náměstí“, v rámci které
dojde ke zrušení stávajících nadzemních parkovacích stání. Zrušená parkovací stání bude nutné nahradit
jiným způsobem, z tohoto důvodu je navržena realizace parkovacího domu.
Oznámení je přehledným shrnutím zpracovaným na základě terénního průzkumu a dostupných podkladů.
Ve spolupráci s oznamovatelem byla v průběhu zpracování oznámení korigována technická stránka
záměru z hlediska jeho vlivů na životní prostředí a bylo hledáno řešení k minimalizaci vlivů výstavby a
provozu na životní prostředí.
Text oznámení je doplněn mapovou částí, která poskytuje přehled o dané situaci, o místních podmínkách
a je podkladem pro snadnější orientaci v problému. Údaje z mapových podkladů byly doplněny o
informace získané na příslušných institucích státní správy a odborných institucích. Množství informací
bylo získáno průzkumem terénu.
Termín zahájení i dokončení realizace záměru se předpokládá v roce 2010. Výhledový stav je v tomto
oznámení řešen pro rok 2010, ve kterém se předpokládá zprovoznění parkovacího domu.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Oznamovatel

Statutární město Mladá Boleslav

IČO

00238295

Sídlo

Komenského náměstí 61
293 49 Mladá Boleslav

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. Věra Zbíralová
Komenského náměstí 61
293 49 Mladá Boleslav
tel.: 326 715 662
e-mail: zbiralova@mb-net.cz
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
PODZEMNÍ PARKOVACÍ DŮM, Mladá Boleslav
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Kategorie:

II

Sloupec:

B (státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonává příslušný
krajský úřad)

Pořad. číslo:

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”.

2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem záměru je výstavba podzemního parkovacího domu se 2 podzemními podlažími. Výstavba je
součástí projektu „Revitalizace Staroměstského náměstí“ v Mladé Boleslavi. Hlavním cílem revitalizace
je zrušit povrchové parkoviště v centrální části náměstí a přesunout parkovací stání do podzemního
parkovacího domu. Nad novostavbu dvoupodlažního podzemního parkovacího domu bude obnovena a
modernizována odpočinková a zábavní plocha (parčík).
V navrhovaném podzemním parkingu bude placené krátkodobé parkování osobních aut ve dvou
podlažích jako náhrada za rušené povrchové parkoviště na náměstí. Dále zde bude veřejné WC v 1.
podzemí parkovacího domu. Parkovací dům bude zahrnovat dvě technologické místnosti, ve kterých
budou instalovány rozvaděče NN a slaboproudu.

Navržená kapacita parkovacích stání
první podzemní podlaží

39 stání

druhé podzemní podlaží

46 stání

celková kapacita

85 stání

Stávající kapacita parkovacích stání
Staroměstské náměstí

152 stání

Staroměstské náměstí po revitalizaci

34 stání

parkovací dům

85 stání
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Na základě porovnání stávající a navržené kapacity parkovacích stání lze konstatovat, že po výstavbě
podzemního parkovacího domu, dojde ke snížení kapacity parkovacího stání v prostoru Staroměstského
náměstí o 33 parkovacích stání.

Obestavěný prostor a zastavěné plochy
Obestavěný prostor parkovacího domu (podzemní část)

9224 m3

Zastavěná plocha parkovacího domu (podzemní část)

1512 m2

Zastavěná plocha vjezdové rampy parkovacího domu

182 m2

Obestavěný prostor vstupního schodiště s výtahem

115,2 m3

Zastavěná plocha vstupního schodiště s výtahem

25,6 m2

3. Umístění záměru
Kraj:

Středočeský

Obec:

Mladá Boleslav

Katastrální území:

Mladá Boleslav

Posuzovaný záměr se nachází v centru Mladé Boleslavi, v SV cípu Staroměstského náměstí. Území se
nachází v prostoru bývalého Hejtmanství a je vymezeno ulicemi Kateřiny Militké, Železná a 9. května.
Nacházel se zde parčík, na jeho místě však již dnes probíhají archeologické práce. Širší okolí posuzované
stavby je tvořeno městskou zástavbou.
Obr. č. 1: Umístění záměru v rámci města Mladá Boleslav

Posuzovaný záměr
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Obr. č. 2: Prostor pro výstavbu podzemního parkovacího domu

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem je novostavba podzemního parkovacího domu se dvěma PP s kapacitou 85 parkovacích stání.
Stavba je jednou z etap celkové rekonstrukce Staroměstského náměstí od Pražské brány po úroveň
radnice, jejíž součástí je i rekonstrukce přilehlých komunikací na pozemku č. 1 u ulice Kateřiny Militké.
V místě plánované výstavby již proběhlo odstranění zeleně a v současné době zde probíhají archeologické
práce, který zjistí a zajistí možný výskyt pozůstatků původní zástavby po bývalém hejtmanství. V místě
stavby parkovacího domu se nachází značné množství podzemních sítí, které budou přeloženy jako
podmiňující investice. Po dokončení výstavby proběhne v území obnova parčíku. Vlastní sadové úpravy a
čisté úpravy terénu však nejsou předmětem tohoto územního rozhodování, ale jsou součástí stavebního
povolení celkové „Revitalizace Staroměstského náměstí“.
Okolní komunikace zůstanou po dokončení podzemního podzemního parkovacího domu zachovány. Do
západního rohu parčíku bude vyvedeno vstupní schodiště s výtahem. Vedle tohoto schodiště je do 1.
podzemního podlaží situováno veřejné WC pro muže, ženy i osoby s omezenou schopností pohybu.
V prostoru parkovacího domu jsou navíc umístěny strojovny vzduchotechniky a místnosti pro rozvaděče
silnoproudu a slaboproudu a technické místnosti pro ZTI.
Navržený záměr je součástí celkové „Revitalizace Staroměstského náměstí“ v Mladé Boleslavi. Výstavba
podzemního parkovacího domu je koordinována s celkovou revitalizací náměstí.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, vč. přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
V polovině roku 2008 bylo vedením města učiněno rozhodnutí provést revitalizaci Staroměstského
náměstí a bylo zadáno jeho nové řešení zaměřené hlavně na povrchy, automobilovou dopravu a dopravu v
klidu. Jako jediné možné místo pro náhradu dopravy v klidu, vzhledem k docházkové vzdálenosti na
náměstí, se ukázal prostor po bývalém Hejtmanství mezi radnicí, ulicí Kateřiny Militké a ulicí Železná
severovýchodně od plochy náměstí.
V souvislosti s rekonstrukcí Staroměstského náměstí dojde ke zrušení stávajících 152 parkovacích stání.
Zachováno zde zůstane pouze 34 parkovacích stání. Chybějící parkovací stání budou kompenzována
výstavbou posuzovaného záměru – podzemního parkovacího domu, který poskytne 85 PS v podzemí.
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Záměr je z hlediska technického řešení a architektonicko-stavební koncepce posuzován v jedné variantě,
která vychází z návrhu architektonické a projekční firmy Hlaváček a Partner, s. r. o.
Vyhodnocení vlivů záměru je provedeno pro následující stavy:
•

Stávající stav

2009

•

Fáze výstavby

01/2010 – 11/2010

•

Fáze provozu

2010

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Z architektonického hlediska se jedná o podzemní objekt se zelenou (parkovou) úpravou střechy, který se
na povrchu projeví pouze vjezdovou obousměrnou rampou a zastřešením vstupního schodiště s výtahem.
K tomuto jedinému nadzemnímu objektu budou zakomponována nasávací a výdechová potrubí
vzduchotechniky.
Nosnou konstrukcí objektu bude lehká ocelová konstrukce. Výtahová šachta a krytí schodiště bude
opláštěno sklem. Schodiště bude průhledné a vzdušné. Celý objekt bude zastřešen skleněnou deskou
s přesahem. Vjezdová rampa bude kamenná z kostek 12/12/8 kladených do betonu. Stěny a zábradlí
rampy budou bohatě porostlé popínavou zelení.
Vzhledem k charakteru objektu je dispoziční řešení jednoduché, postavené na ideálním modulovém
systému 7,5/7,5 a 4,75/7,5 metrů a půdorys je přibližně obdélník o rozměrech 49,1/34,6 metrů. Jedná se o
dvoupodlažní podzemní parkovací dům, který využívá sklonu terénu a má polovinu podlaží vždy o
polovinu jeho výšky posunutou. Jednotlivé úrovně jsou propojeny polorampami a schody pro pěší.
Z prostoru parkovacího domu je v případě požáru možný únik vjezdovou rampou a nebo vstupním
dvouramenným schodištěm ústícím na terén. Vedle tohoto schodiště je do 1. podzemního podlaží
situováno veřejné WC pro muže, ženy i osoby s omezenou schopností pohybu. V prostoru parkovacího
domu jsou navíc umístěny strojovny vzduchotechniky a místnosti pro rozvaděče silnoproudu a
slaboproudu a technické místnosti pro ZTI.
Nosná konstrukce podzemního parkingu byla navržena s ohledem na architektonicko dispoziční řešení,
funkční náplň, ekonomiku celé stavby, statické požadavky a výrobní technologii jako železobetonový
monolitický skelet. Stropní deska nad 2. PP je navržena konstantní tloušťky 0,24 m. Silně zatížená stropní
deska nad 1. PP je řešena jako hřibová se čtvercovými hlavicemi. Deska má tloušťku 0,35 m. Hlavice
jsou navrženy kónické o celkové tloušťce 0,8 až 0,45 m. Sloupy jsou navrženy oválného průřezu
0,7x0,35 m. Vnitřní stěny mají tloušťku 0,25 m, obvodové pak 0,3 m.
Založení stavby je navrženo na hřibové základové desce.
Povrchy desek v garážích budou ochráněny proti působení solí podlahou z litého asfaltu. Tato vrstva
musí být schopna překlenout aktivní trhlinky v betonu do šířky 0,4 mm.
Základová deska a obvodové stěny jsou navrženy jako vodostavební konstrukce. Strop nad 2. PP bude
proti vodě ochráněn sekundární izolací.
Nájezdová rampa bude od konstrukce parkingu oddilatována.
Pažení stavební jámy je uvažováno pomocí kotvené záporové stěny. Stěna tvořená pískovci pod úrovní
pažení se pak dle potřeby zajistí kotveným torkretovým nástřikem. Pažící stěna nebude od objektu
odsazena a bude tvořit vnější bednění pro obvodové železobetonové stěny.
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Příčky a nenosné stěny budou zděné, omítané nebo obkládané (WC). Ostatní betonové povrchy budou
opatřeny bezprašným nátěrem.

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

leden 2010

Ukončení výstavby:

listopad 2010

Celé stavba proběhne ve třech plynule navazujících a vzájemně podmíněných etapách. První etapou je
odstranění zeleně (již proběhlo) a vybudování přeložek. Druhou etapou je vybudování podzemní části
vlastního parkovacího domu a poslední třetí etapou jsou zásypy, HTÚ a ČTÚ parčíku, které jsou však
předmětem jiného stavebního povolení v rámci revitalizace Staroměstského náměstí.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Středočeský

Katastrální území:

Mladá Boleslav

9. Výčet navazujících rozhodnutí dle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Územní řízení – rozhodnutí o umístění stavby (dle § 79 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) vydává
Stavební úřad Magistrátu města Mladá Boleslav.
Stavební řízení – stavební povolení (dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) vydává Stavební
úřad Magistrátu města Mladá Boleslav.
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II. Údaje o vstupech
1. Půda
Navrženou stavbou budou dotčeny pozemky druhu ostatní plocha (zeleň, ostatní komunikace, silnice).
Jejich přehled udává následující tabulka. Výpis pozemků je proveden dle KN, včetně čísla parcely a
určení druhu pozemku.

Tab. č. 1: Přehled dotčených pozemků dle KN
Číslo parcely
Druh pozemku
1
ostatní plocha - zeleň
ostatní plocha - ostatní komunikace
1234
ostatní plocha - ostatní komunikace
1213/1
ostatní plocha - silnice
1208/1
ostatní plocha - silnice
1208/2
ostatní plocha - ostatní komunikace
1208/3

BPEJ
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá

Dočasný/trvalý zábor
Ve fázi výstavby je třeba počítat s dočasným záborem pro:
•

plochu pro zajištění administrativních a hygienických potřeb výstavby (140 m2),

•

plochu pro zajištění provozních a výrobních potřeb výstavby (765 m2),

•

plochu pro manipulaci (840 m2),

•

plochu pro mechanickou očistu vozidel (36 m2),

•

plochu pro skladovací potřeby (240 m2).

Ve fázi provozu bude v území znovu obnoven park, s výjimkou těchto ploch trvalého záboru:
•

zastavěná plocha vstupního schodiště s výtahem (25,6 m2),

•

zastavěná plocha vjezdové rampy parkovacího domu ( 182 m2).

Bilance zeminy
Při výkopových pracích dojde k odstranění cca 9339 m3 zeminy. S veškerým materiálem bude nakládáno
jako s odpadem ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 381/2001 Sb., a předpisů
souvisejících. Vytěžená zemina bude odvážena přímo na skládku. Nejbližší kapacitní skládka společnosti
Compag je situována v Mladé Boleslavi (Podlázky).

ZPF, PUPFL
Realizací záměru nedojde k záboru zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených k plnění
funkce lesa (PUPFL). Záměr si nevyžádá vynětí z PUPFL ani ze ZPF.
-
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2. Voda
V této fázi projektové přípravy není zásobování vodou přesně specifikováno.

Pitná voda
Výstavba
Voda pro potřeby výstavby a zařízení staveniště bude zajištěna ze stávajícího rozvodu vody s napojením
na řad vedený v jižní části staveniště.
Maximální denní spotřeba vody:
Qdmax = 6275 l/den
Qhod = 70 l/hod
Qsec = 0,07 l/sec
Technologická voda bude spotřebována především při výrobě betonových a maltových směsí, při
ošetřování betonu ve fázi tuhnutí, na oplachy vozidel a ostatních strojních zařízení.
Předpokladem je, že největší množství vody se spotřebuje v místě zařízení staveniště a výrobny
betonových směsí. Tato problematika bude řešena dodavatelem stavby.

Provoz
Zásobování objektu pitnou vodou bude zajištěno novou vodovodní přípojkou napojenou na vodovodní
řad z potrubí LT 100, který vede v komunikaci. V objektu bude bezprostředně za obvodovou zdí osazena
vodoměrová sestava.
Bilance spotřeby vody pro veřejné WC:
klozet - 9 l/použití
pisoár – 2 l/použití
umyvadlo – 4 l/použití
počet osob: 80 osob (50 mužů, 30 žen)/den
Qn = 456 l/den = 0,456 m3/den
Qm = Qn x 1,25 = 0,570 m3/den
Qm = 17,10 m3/měs
Qm = 205,2 m3/rok
Qh = Qm x 1/24 x 1,8 = 0,043 m3/hod = 0,012 l/s
V objektu nebudou umístěny hydrantové systémy.

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Nároky na suroviny

-
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Lze předpokládat, že ve fázi výstavby vzniknou nároky na suroviny v rozsahu odpovídajícím danému
typu staveb. Bude potřeba běžných stavebních surovin, materiálů a výrobků – písek, štěrk, cement, vápno,
beton, malta, železobeton, izolační materiály, sklo, elektroinstalační a zdravotechnické materiály,
materiály pro rozvod inženýrských sítí, pohonné hmoty, atd.
Ve stávající fázi projektové přípravy stavby nelze odpovědně stanovit zdroje surovin
a materiálů ve fázi výstavby ani jejich přesná množství. Přesná množství budou uvedena v dalších fázích
projektové dokumentace po vybrání zhotovitele stavby.
Spotřeba surovin ve fázi provozu záměru se nepředpokládá.

Elektrická energie
Výstavba
Elektrická energie pro potřeby výstavby a zařízení staveniště bude zajištěna ze sítě 1kV. Pokud nebude
v síti potřebná rezerva, bude nutno na staveništi osadit provizorní trafostanici a připojit ji na rozvod VN.
Spotřeba elektrické energie bude stanovena dodavatelem stavby dle skutečně použitých stavebních strojů,
rozsahu budovaných sociálních a provozních zařízení.
Celkový výkon instalovaných zařízení na staveništi

114,2 kW

Celkový výkon vnitřního osvětlení staveniště

1,6 kW

Celkový výkon vnějšího osvětlení staveniště

4,0 kW

Maximální elektrický příkon

111,5 kW

Předpokládaná soudobost mezi jednotlivými odběry

0,5

Soudobý elektrický příkon

55,8 kW

Provoz
Pro silnoproudé rozvody v podzemním parkovišti bude instalován nový rozvaděč RP, umístěný přímo
v prostoru parkoviště v 1. PP. Z tohoto rozvaděče budou provedeny silnoproudé vývody pro VZT
zařízení, větrání CHÚC, osvětlení, vjezdové a pokladní systémy, výtah a sociální zařízení.
Instalované příkony:
VZT - větrání:

11 kW

VZT - CHÚC:

2,5 kW

Zásuvkové skříně – odběry pro akce:

24 kW

Ostatní technologie:

2 kW

Instalovaný příkon celkem:

39 kW

Instalovaný příkon soudobý:

30 kW

Stávající kabely VN a NN jsou vedeny v pozemku p. č. 1. Tyto kabely budou přeloženy do ulice Kateřiny
Militké a to naspojkováním v prostoru před č. p. 58 a dále vedeny trasou podél průčelí do ulice Železná.
Odtud budou vedeny v komunikaci před do prostoru před č. p. 31. Zde budou opět naspojkovány na
původní kabely.
-

E K O L A group, spol. s r. o. –

12

Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Podzemní parkovací dům, Mladá Boleslav

V prostoru pozemku p. č. 1 bude vybudována nová podzemní trafostanice. Připojení této nové
trafostanice bude provedeno smyčkou z překládaných kabelů VN v ulici Kateřiny Militké. Z této
podzemní trafostanice budou připojeny vývody pro podzemní parkoviště, rozvody NN a veřejného
osvětlení v prostoru Staroměstského náměstí.

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Stávající uspořádání komunikační sítě
Hlavní komunikací v širším řešeném území je ulice 9. května, která spojuje Staroměstské náměstí s hlavní
výpadovou komunikací T. G. Masaryka. Ulice 9. května spolu s bočními ulicemi Kateřiny Militké a
Železná vytváří v SV rohu Staroměstského náměstí trohjúhelník, uvnitř kterého se nachází prostor pro
plánovanou výstavbu podzemního parkovacího domu. Ulice Železná a Kateřiny Militké jsou průjezdné
pouze v jednom směru.
Stávající kapacita parkovacích stání na Staroměstském náměstí je 152.

Výhledové uspořádání komunikační sítě
Výstavba
Nároky na silniční síť ve fázi výstavby budou vznikat především v důsledku přepravy výkopové zeminy a
stavebních materiálů. Staveništní doprava bude zajišťována nákladními automobily. Příjezd ke staveništi
bude veden z ulice 9. května od nám. Míru. Hlavní vjezd bude zřízen do západní strany staveniště, v jižní
části staveniště bude užíván vedlejší vjezd pro osobní vozidla stavby.
Stavební práce budou mít dopad na stávající dopravní režim v dotčené lokalitě v těchto případech:
•

zřízení záboru staveniště,

•

vjezd a výjezd ze staveniště,

•

krátkodobý zábor části průjezdní vozovky při provádění kanalizace,

•

krátkodobý zábor vozovky ulic Kateřiny Militké a Železné při provádění přeložek kabelových
sítí,

•

omezení na chodnících při provádění přeložek kabelových sítí.

Provoz
Ve výhledu bude v rámci revitaliazce Staroměstského náměstí přesunuta většina parkovacích stání do
podzemního parkovacího domu. Stávající kapacita parkovacích stání na Staroměstském náměstí je 152.
Po revitalizaci náměstí zůstane na povrchu 34 parkovacích stání. V parkovacím domě vznikne 85 stání.
Lze konstatovat, že celková kapacita parkovacích stání v řešeném území bude ve výhledu nižší (o cca 33
stání). Navržený parkovací dům nebude představovat nový zdroj dopravy v řešeném území.
Údaje o dopravě byly převzaty z Dopravního modelu současného stavu individuální dopravy města Mladá
Boleslav (CityPlan, 2006). Rozdělení intenzit dopravy na noční a denní dobu bylo provedeno v souladu s
technickými podmínkami TP 189 (EDIP, 2008). Ve výpočtu však bylo uvažováno pouze s denní dobou,
jelikož podzemní garáže nebudou v noční době v provozu. Použité vstupní údaje uvádí následující
tabulka.
-
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Intenzita dopravy směřující do podzemních garáží byla odvozena z předpokladu, že během 16hodin se
kapacita parkoviště (85 parkovacích míst) obmění 4krát. Na parkoviště tedy denně přijede 340 osobních
vozidel a stejný počet jich odjede. Příjezd na parkoviště povede jednosměrnou ulicí Kateřiny Militké z
ulice 9. května. Automobily z parkoviště budou odjíždět ulicí Železnou směrem ke Staroměstskému
náměstí.
Pozn.: Ve výhledu bude ulice Kateřiny Militké jednosměrná ve směru ulice 9. května – Železná. Ulice
Železná bude v úseku od Kateřiny Militké po Staroměstské náměstí jednosměrná ve směru ke
Staroměstskému náměstí.

Tab. č. 2: Intenzity dopravy v řešeném území před a po realizaci parkovacího domu
Komunikace
Všechna vozidla/16 h
Procento nákladních vozidel
Den (6–22 hod)
Den (6–22 hod)
Před realizací
Staroměstské náměstí, 9. května
177 x 16 = 2832
21,4
Kateřiny Militké
6 x 16 = 96
0
Železná
22 x 16 = 352
0
Po realizaci
Staroměstské náměstí, 9. května
177 x 16 = 2832
21,4
Kateřiny Militké; příjezd
(22 + 21,5 + 6) x 16 = 788
0
Železná; odjezd
21,25 x 16 = 340
0
Garáže – vjezdová rampa
21,5 x 2 x 16 = 680
0

Nároky na ostatní infrastrukturu
Přeložka NTL plynovodu
Při výstavbě podzemního parkovacího domu, budovaného v rámci revitalizace Staroměstského náměstí
v Mladé Boleslavi, je nutno provést přeložku části dvou větví NTL plynovodu, které zasahují do prostoru
výstavby parkovacího domu.
Prostorem náměstí směrem do Železné ulice prochází dvě větve NTL plynovodu z potrubí PE Ø110 a 160
mm. Přeložka plynovodu z potrubí PE Ø110 mm bude provedena v délce 29 m a propojena se stávajícími
rozvody z potrubí PE Ø110 v komunikaci a PE Ø50 mm v chodníku. Přeložka plynovodu z potrubí PE
Ø160 mm bude provedena v délce 65 m a propojena se stávajícími rozvody z potrubí PE Ø160
v komunikaci náměstí a PE Ø160 mm v ulici Kateřiny Militké.

Přeložka větve jednotné kanalizace
Při výstavbě podzemního parkovacího domu, budovaného v rámci revitalizace Staroměstského náměstí
v Mladé Boleslavi je nutno provést přeložku části stávající stoky jednotné kanalizace, která zasahuje do
prostoru výstavby parkovacího domu.
Prostorem náměstí prochází stoka jednotné kanalizace z potrubí KT 300. Úsek mezi dvěma revizními
šachtami v horní části náměstí v délce 28 m bude přeložen mimo prostor parkovacího domu do
komunikace.

-
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III. Údaje o výstupech
1. Ovzduší
Stávající stav
V současné době není v rámci posuzovaného území uvažován žádný bodový zdroj znečišťování ovzduší.
Stávající parkoviště na ploše Staroměstského náměstí má kapacitu 152 parkovacích stání. Stávající denní
(24hodinové) intenzity dopravy byly převzaty z Dopravního modelu současného stavu individuální
dopravy města Mladá Boleslav.
Plošný zdroj
Emise z parkoviště byly vyčísleny pomocí definovaného počtu pohybů a dále za předpokladu, že každé
osobní auto ujede po ploše náměstí za účelem parkování 300 m (v této vzdálenosti jsou zahrnuty i
studené starty). Pro vyčíslení emisí z parkoviště byly využity emisní faktory pro rok 2010, EURO 3 a
průměrná rychlost 50 km/hod. V následující tabulce jsou presentovány emise z tohoto plošného zdroje.
Tab. č. 3: Emise z plošného zdroje – stávající stav
Plošné zdroje

Oxid dusičitý

Oxid uhelnatý

Benzen

[g/den]

[g/den]

[g/den]

Suspendované
částice PM10
[g/den]

57,930

163,066

1,021

0,182

Parkoviště Staroměstské náměstí

Liniový zdroj
Liniové zdroje znečišťování ovzduší jsou charakterizovány zejména související dopravou, spalovacími
motory automobilů jedoucích po definovaných komunikacích. Pro výpočet emisí za účelem následného
porovnání byl stanoven předpoklad rozpadu dopravy po definovaných komunikací dle Dopravního
modelu současného stavu individuální dopravy města Mladá Boleslav. Tyto komunikace jsou
charakterizovány průjezdy dopravních prostředků. Do výpočtu množství emisí ze stávajícího stavu jsou
zahrnuty komunikace v nejbližším okolí. Ve výpočtu bylo uvažováno pouze s denní dobou, jelikož
podzemní garáže nebudou v noční době v provozu. Pro porovnání byla posuzována pouze osobní
doprava, neboť nákladní doprava nebude parkovací dům využívat. Nákladní doprava bude zachována ve
stejné výši tudíž není předmětem porovnání.

Tab. č. 4: Emise z dopravy – stávající stav
Liniové zdroje

Oxid dusičitý

Oxid uhelnatý

Benzen

[g/m/den]
0,44972
0,01524
0,05590

[g/m/den]
1,26590
0,04291
0,15734

[g/m/den]
0,00793
0,00027
0,00099

Staroměstské náměstí, ul. 9. května
Ul. Kateřiny Militké
Ul. Železná

-
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Fáze výstavby
Ve fázi výstavby lze očekávat plošné a liniové zdroje znečišťování ovzduší. Bodové zdroje nejsou
předpokládány. Dané zdroje budou ovlivňovat kvalitu ovzduší po časově omezenou dobu výstavby.
V období výstavby bude dočasným plošným zdrojem znečišťování ovzduší vlastní prostor staveniště, kde
bude docházet k produkci znečišťujících látek z provozu stavebních strojů a ke vzniku sekundární
prašnosti z pohybu stavebních mechanismů a manipulací se sypkými materiály.
Vliv na kvalitu ovzduší v bezprostředním okolí staveniště se v průběhu stavebních prací, ale
i během jednotlivých etap bude výrazně měnit. Z hlediska vlivů na ovzduší se jako nejvýznamnější fáze
výstavby zpravidla uvažuje období zemních prací. V této fázi je obvykle produkováno nejvyšší množství
emisí, v případě částic PM10 zejména vlivem nakládání se zeminou, ale také zvýšenými pohyby
nákladních vozidel po odkryté ploše staveniště.
Jelikož se jedná rozsahem o drobnou stavbu, lze očekávat zanedbatelný provoz nákladních automobilů v
souvislosti s obsluhou staveniště maximálně 12 nákladních automobilů denně. Tyto automobily způsobí v
okolí odvozových tras zanedbatelné zvýšení emisí na dobu nezbytně nutnou.
Fáze provozu
Posuzovaný záměr bude představovat jak bodové, plošné i liniové zdroje znečišťování ovzduší.
Bodový zdroj
Bodovým zdrojem znečišťování ovzduší bude výduch z podzemních garáží. Objekt bude větrán VZT
zařízením. Vzduchotechnická jednotka je umístěna v prostoru vedle schodiště, nasávání i výfuk je zajištěn
větracími šachtami. Výdechy vzduchotechniky z prostoru parkovacího domu jsou situovány do odlehlejší
části parčíku k hlavní komunikaci. Spodní hrany žaluzií budou minimálně 3 metry nad zemí.
Vzduchotechnické jednotky budou opatřeny předepsanými filtry a tlumiči hluku.
Vzduchotechnické zařízení je řešeno nuceným podtlakovým systémem s nuceným odvodem vzduchu a
samovolným přívodem vzduchu neuzavíratelnými otvory. Přívod vzduchu do prostor garáže je proveden
přes neuzavíratelný vjezdový profil garáží.
Množství vzduchu pro garáže:
• množství vzduchu odtahovaného z prostoru 1.PP:
• množství vzduchu odtahovaného z prostoru 2.PP:
• celkové množství vzduchu odtahovaného z objektu:

11 700 m3.hod-1
13 800 m3.hod-1
25 500 m3.hod-1

Spouštění a vypínání chodu odváděcích ventilátorových jednotek je řešeno čidlem CO a paralelně
časovým spínačem. Čidlo CO spustí ventilátory při překročení nastavené hodnoty. K vypnutí ventilátorů
dojde po 5 minutách od poklesu zvýšené koncentrace CO. Mimo spouštění a vypínání chodu odváděcích
ventilátorových jednotek čidlem CO je zajištěno také spouštění a vypínání pomocí časového spínače.
Časový spínač sepne chod odváděcích ventilátorů v časovém režimu na cca 15 minut v každé hodině bez
ohledu na intenzitu provozu v prostoru garáží.
Počty osobních automobilů směřující do podzemních garáží byly odvozeny z předpokladu, že během
16hodin se kapacita parkoviště (85 parkovacích míst) obmění 4 krát. Na parkoviště tedy denně přijede
340 osobních vozidel a stejný počet jich také odjede.
Emise z parkoviště byly vyčísleny pomocí definovaného počtu pohybů a dále za předpokladu, že každé
osobní auto ujede po ploše parkoviště za účelem parkování 300 m (v této vzdálenosti jsou zahrnuty i
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studené starty). Pro vyčíslení emisí z parkoviště byly využity emisní faktory pro rok 2010, EURO 3 a
průměrná rychlost 50 km/hod. V následující tabulce jsou presentovány emise z tohoto bodového zdroje.
Tab. č. 5: Emise z bodového zdroje za provozu parkovacího domu
Suspendované
Oxid dusičitý Oxid uhelnatý Benzen
částice PM10
Bodový zdroj
[g/den]
[g/den]
[g/den]
[g/den]
Parkovací dům

32,395

91,188

0,571

0,102

Plošný zdroj
Stávající parkoviště na ploše Staroměstského náměstí bude zrušeno, zachováno zůstane pouze 34
parkovacích stání na severozápadní straně Staroměstského náměstí. Pro výpočet emisí bylo uvažováno
s obměnou tohoto parkoviště 4 krát. Na parkoviště tedy denně přijede 134 osobních vozidel a stejný počet
jich odjede.
Emise z parkoviště byly vyčísleny pomocí definovaného počtu pohybů a dále za předpokladu, že každé
osobní auto ujede po parkovišti 300 m (v této vzdálenosti jsou zahrnuty i studené starty). Pro vyčíslení
emisí z parkoviště byly využity emisní faktory pro rok 2010, EURO 3 a průměrná rychlost 50 km/hod.
V následující tabulce jsou presentovány emise z tohoto plošného zdroje.
Tab. č. 6: Emise z plošného zdroje – 34 parkovacích stání na Staroměstském náměstí
Suspendované
Oxid dusičitý Oxid uhelnatý Benzen
částice PM10
Plošné zdroje
[g/den]
[g/den]
[g/den]
[g/den]
Parkoviště Staroměstské náměstí
(zbylých 34 stání)

12,958

36,475

0,228

0,041

Liniový zdroj
Příjezd do podzemního parkovacího domu bude jednosměrnou ulicí Kateřiny Militké z ulice 9. května.
Automobily z podzemního parkovacího domu budou odjíždět ulicí Železnou směrem ke Staroměstskému
náměstí. Pro související dopravu z posuzovaného záměru byly vyčísleny emise v následující tabulce.
Tab. č. 7: Emise z liniového zdroje za provozu parkovacího domu
Liniové zdroje
Staroměstské náměstí,
ul. 9. května
Ul. Kateřiny Militké
Ul. Železná
Parkovací dům
– vjezdová rampa

Suspendované
částice PM10
[g/m/den]
[g/m/den]

Oxid dusičitý

Oxid uhelnatý

[g/m/den]

[g/m/den]

0,44972

1,26590

0,00793

0,00142

0,12513
0,05399

0,35224
0,15198

0,00221
0,00095

0,00039
0,00017

0,10798

0,30396

0,00190

0,00034

-
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2. Odpadní vody
Záměr se vyznačuje nízkými nároky na spotřebu vody a tedy i na produkci odpadních vod při výstavbě a
minimální spotřebou i produkcí vody za provozu.
Dešťové vody
Fáze výstavby
Průsakové podzemní vody a zasakující srážkové vody budou v průběhu provádění zakládání stavby a
následných stavebních prací z pracovního prostoru odváděny vyspádovanými obvodovými drenážemi
těsně pod úrovní základové spáry. Vody budou drenážemi svedeny do odkalovací jímky a přečerpávány
do stávající kanalizace. Budou provedena běžná opatření k zamezení kontaminace vody a půdy, např.
úniky provozních kapalin ze stavebních mechanismů.
Fáze provozu
V prostoru budoucího parčíku budou dešťové vody zasakovány. Dešťové vody z odvodňovacích žlábků u
vjezdu do garáží budou odvedeny dvěma způsoby v závislosti na výšce sběrného žlábku vůči kanalizaci:
1) Voda ze žlábku v nájezdu bude odvedena přípojkou dešťové kanalizace, napojenou na
kanalizační stoku, která vede v komunikaci v Železné ulici. Napojení přípojky bude provedeno ve
stávající revizní šachtě.
2) Dešťové vody ze žlábku u vjezdu do garáže budou odvedeny potrubím, vedeným podél obvodové
stěny pod stropem 2 PP, potrubí bude zaústěno do čerpací jímky v technické místnosti ZTI.
Výpočet množství dešťových vod:
Qr = C.A.i, kde C je součinitel odtoku (pro asfaltové a betonové plochy 0,9), A je zpevněná plocha
(0, 0182 ha) a i je intenzita návrhového deště (164 l.s-1.ha-1).
Qr = 0,9.0,0182.164 = 2,69 l.s-1
Maximální množství odváděných dešťových vod bude cca 2,7 l.s-1.

Splaškové odpadní vody
Fáze výstavby
Objekty hygienického zařízení (umývárna, WC), umístěné v sestavě typových mobilních kontejnerů na
ploše zařízení staveniště, budou odvodněny v jihozápadní části staveniště do stávající kanalizace.
Množství odpadních vod bude dáno počtem pracovníků. Způsob nakládání s těmito vodami musí být v
souladu s platnou legislativou a konkrétně bude řešen dodavatelem stavby.
Fáze provozu
Kanalizační přípojka splaškové kanalizace bude napojena do stávající kanalizační stoky z potrubí KT
300, která vede v komunikaci. Napojení kanalizační přípojky na kanalizační stoku bude provedeno
v odbočce.
Množství odváděných splaškových vod:
Qm = 0,570 m3/den
Qm = 17,10 m3/měs

-
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Qm = 205,2 m3/rok
Qh = 0,043 m3/hod = 0,012 l/s

Technologické odpadní vody
Fáze výstavby
Produkce technologických vod při výstavbě bude minimální, budou vznikat např. při čištění stavebních
mechanismů, vlhčení betonů apod. V průběhu výstavby bude nutné realizovat opatření zabraňující
kontaminaci okolních ploch.
Fáze provozu
Menší množství technologické vody může dále vznikat při čištění pojezdových ploch garáží. Objem
těchto vod závisí na použité technologii zvolené úklidovou firmou.

3. Odpady
Nakládání s odpady se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a navazujícími a
upřesňujícími právními předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se
stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných látek, ve znění Vyhl. č. 503/2004 Sb.
V následujících odstavcích jsou uvedeny předpokládané kategorie a druhy odpadů vznikající ve fázi
výstavby a provozu záměru a způsob nakládání s těmito odpady.
Odpady vznikající při výstavbě
Tato podkapitola zahrnuje výčet předpokládaných kategorií a druhů odpadů, které budou vznikat při
výstavbě podzemního parkovacího domu.
Podskupiny 08 01, 08 02 a 08 04: Zbytky barev, lepidel a těsnících materiálů budou vznikat převážně
v průběhu výstavby. V této skupině mohou vznikat jak nebezpečné, tak ostatní odpady podle použité
technologie a materiálů. Pokud již nebudou použité materiály jinak využitelné, budou shromažďovány
v plechových uzavíratelných nádobách a podle potřeby a skutečných vlastností budou odváženy
k odstranění. Ostatní odpady (08 01 12, 08 02 01, 08 02 02) lze ukládat na skládkách S – OO.
Nebezpečný odpad bude ukládán na skládku NO.
Skupina 12: Při zpracování a použití kovových materiálů při stavbě můžou vznikat piliny a třísky
železných i neželezných kovů a odpady ze svařování, řezání, broušení apod. V případě vzniku většího
množství, budou tyto odpady řazeny do druhu (12 01 01, 12 01 03, 12 01 13). Předpokládá se však pouze
nepatrné množství tohoto odpadu.
Skupina 13: Použitím stavebních strojů mohou vznikat „vyjeté“ a upotřebené oleje. Z provozu
kompresorů mohou vznikat olejové chlorované nebo nechlorované emulze. Jedná se převážně o
nebezpečné odpady podskupiny 13 01 – Odpadní hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – Odpadní
motorové, převodové a mazací oleje. Konkrétní zařazení do druhu je závislé na výběru uživatele stavební
techniky. Odpadní oleje patří podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění mezi „vybrané
výrobky“, teprve po využití se stávají odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno speciálními
podmínkami. Původci těchto odpadů jsou vázáni podmínkami uvedenými zejména v odst. 1, § 29 zákona
o odpadech.

-
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Upotřebené oleje budou shromažďovány ve speciálních kontejnerech na určeném místě a budou
odevzdávány k recyklaci některé z firem, která se nakládáním s tímto odpadem zabývá.
Nejpravděpodobnější variantou však je, že údržba techniky bude prováděna u specializované firmy, tj.
mimo staveniště.
Podskupina 14 06: Zbytky organických rozpouštědel a ředidel budou vznikat při ředění barev, popř.
čistění materiálů. Může se jednat rovněž o pevné látky znečištěné rozpouštědly. Jedná se o odpad 14 06
02 N, 14 06 03 N. Nevyužitelné zbytky budou shromažďovány v uzavíratelné nádobě a následně
odváženy k recyklaci či odstranění některé z oprávněných osob.
Podskupina 15 01: Zahrnuje obaly, které mohou vznikat v souvislosti se zásobováním v průběhu
výstavby. Jedná se o papírové a lepenkové obaly, plastové, dřevěné, kovové, kompozitní, směsné,
skleněné a textilní obaly patřící do kategorie „ostatní“.
Kromě toho mohou vznikat obaly znečištěné nebezpečnými látkami, popř. prázdné kovové tlakové
nádoby (15 01 10 N, 15 01 11 N), které patří do nebezpečných obalů. Kvalitativní i kvantitativní
specifikace převažujících druhů odpadů této podskupiny je velmi obtížná, protože bude závislá na výběru
konkrétního dodavatele. Po vyprázdnění budou nevratné obaly tříděny a předávány přednostně
k následnému využití, recyklaci nebo odstranění. Obaly znečištěné nebezpečnými látkami budou
nebezpečné složky zbaveny nebo s nimi bude podle jejich povahy nakládáno jako s nebezpečným
odpadem.
Podskupina 15 02: Tyto odpady budou vznikat zejména v rámci realizace stavby a částečně při údržbě
parkoviště za provozu. Jedná se o absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy,
a to buď znečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 02 N nebo neznečištěné nebezpečnými látkami –
druh 15 02 03. Místem shromažďování tohoto nebezpečného odpadu budou normalizované sběrné
nádoby. Odpad bude skladován na zabezpečeném místě, a dále bude podle potřeby odvážen
k odstranění do spalovny nebezpečných odpadů. Ostatní odpad by měl být přednostně využíván jako
vytříděný odpad textilního materiálu.
Skupina 17: Jedná se o stavební odpad, který bude v největší míře obsahovat zbytky pojiv, stavebních
prefabrikátů, kovů, izolačních materiálů, umělých hmot, apod. Větší kusy využitelných materiálů by měly
být vytříděny a zařazeny do jednotlivých druhů stavebního odpadu skupiny 17. Vytříděné složky by měly
být přednostně recyklovány. Vytříděny musí být rovněž možné nebezpečné odpady.
Stavba si vyžádá rovněž přeložky inženýrských sítí uvedených v kap. B. II. 4. Předpokládá se vznik
odpadní mědi (17 04 01), železa a oceli (17 04 05), směsných kovů (17 04 09) a kabelů (17 04 11).
Zemina z výkopů v průběhu výstavby je řazena v katalogu odpadů pod číslem 17 05 04. Vytěžená zemina
bude odvážena přímo na skládku. Nejbližší kapacitní skládka fy Compag je situována v Mladé Boleslavi
(Podlázky).
V případě znečištění nebezpečnými látkami (např. vyteklý olej či palivo ze stavebních mechanismů) se
jedná o nebezpečný odpad 17 05 03, který by měl být přednostně dekontaminován.
Tab. č. 8: Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících ve fázi výstavby
Kód
druhu/podskupiny
odpadu
08 01
12 01 01

Název odpadu

Kategorie
odpadu

Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků
Piliny a třísky železných kovů

-
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Kód
druhu/podskupiny
odpadu
12 01 03
12 01 13

Podzemní parkovací dům, Mladá Boleslav

Název odpadu

Piliny a třísky neželezných kovů
Odpady ze svařování

Kategorie
odpadu
O
O

13 01

Odpadní hydraulické oleje

O, N

13 02

Odpadní motorové, převodové a mazací oleje

O, N

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15 01 04

Kovové obaly

O

15 01 05

Kompozitní obaly

O

15 01 06

Směsné obaly

O

15 01 07

Skleněné obaly

O

15 01 09

Textilní obaly

O

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

N

15 01 11

17 04 02

Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných
tlakových nádob
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod
číslem 15 02 02
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující
nebezpečné látky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem
17 01 06
Hliník

17 04 04

Zinek

O

17 04 05

Železo a ocel

O

17 04 07

Směsné kovy

O

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

17 05 03

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

N

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

17 09 04

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

20 03 04

Odpad ze septiků a žump, odpad z chemických toalet

15 02 02
15 02 03
17 01 06
17 01 07

O

N
N
O
N
O
O

O
N, O

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Odpad vznikající při provozu
Při provozu budou odpady vznikat v omezené míře při úklidu a údržbě parkoviště.
Odpad z čištění parkoviště po uvedení stavby do provozu se obvykle řadí do druhu 20 03 03 – uliční
smetky. Znečištění bude odstraňováno pomocí zametacích vozů či specializovaných pracovníků. Odpad
bude odvezen na příslušnou skládku.

Shrnutí
Ve fázi výstavby bude vznikat převážně odpad druhu 17 05 04. Výkopová zemina a kamení bude
ukládána na skládku odpadů. Rovněž budou vznikat ostatní odpady skupiny 17 Stavební a demoliční
odpady. Minimalizace těchto odpadů souvisí s úsporou stavebních nákladů.

-
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V rámci minimalizace stavebních odpadů bude plněn Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání
s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb (Věstník MŽP 9/2003) a
zejména nařízení vlády 197/2003 Sb. - Plán odpadového hospodářství ČR, který stanoví pro rok 2005
dosažení 50% podílu využívání vzniklého stavebního a demoličního odpadu a od roku 2012 dosažení
75% podílu využívání vzniklého stavebního a demoličního odpadu.
Za provozu parkovacího domu bude vznikat minimální množství odpadů, většinou z údržby a čištění
ploch.
Provozovatel stavby je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi dle §
39, odst. 1, zákona č. 185/2001 Sb. a v případě produkce více než 50 kg nebezpečného nebo 50 t
ostatního odpadu posílat každoročně hlášení o produkci odpadů dle § 39, odst. 2. S nebezpečnými odpady
může původce nakládat dle § 16, odst. 3 pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy.
Celý investiční záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového množství
i z hlediska druhů odpadů neměly významně ohrozit životní prostředí.

4. Hluk
Fáze výstavby
K emisi hluku bude docházet v průběhu výstavby zejména v důsledku vytěžení stavební jámy, dopravy
stavebních materiálů a montáže stavebních konstrukcí.
Hluk na staveništi lze uvažovat jako plošný akustický zdroj, po jehož ploše se rovnoměrně pohybují
stavební stroje. Přesný typ stavebních strojů bude znám až po výběru dodavatele stavby. Emisní vlastnosti
typických stavebních strojů, které uvádí následující tabulka, jsou proto převzaty z archivu firmy EKOLA
group.
Tab. č. 9: Akustické vlastnosti použitých stavebních strojů
Stavební stroj

Hladina akustického tlaku
v 1 m (dB)

Čistý čas nasazení
(hod)

Nákladní auto, 12x
Nakladač
Rypadlo

83
89
89

10
10
10

Fáze provozu
Ve fázi provozu záměru bude v území zdrojem hluku automobilová doprava, která bude využívat
parkovací dům a provoz vzduchotechnického zařízení.
Intenzita dopravy směřující do podzemních garáží byla odvozena z předpokladu, že během 24 hodin se
kapacita parkoviště (85 parkovacích míst) obmění 4krát. Na parkoviště tedy denně přijede 340 osobních
vozidel a stejný počet jich odjede.
Hlavním stacionárním zdrojem hluku bude větrací systém garáží, který bude vyměňovat vzduch v
1 PP a 2 PP parkovací plochy. K tomuto účelu bude použit větrací systém Vento 90-50 a Vento 70-40,
každý pod střechou jednoho podzemního patra a s vývodem vzduchu přes žaluzii do ulice Staroměstské
náměstí (směrem k radnici).

-
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Odvod vzduchu z prostoru garáží bude řízen čidlem, které kontroluje koncentraci CO ve vzduchu a
vzduchotechnika tedy nebude v provozu nepřetržitě, ale pouze v případě potřeby.
Akustická emise použitých ventilátorů:
Vento 90-50

LWA (dB) = 90,4

Vento 70-40

LWA (dB) = 88,6

5. Vibrace
Ve fázi výstavby mohou vznikat vibrace zejména při zemních pracích a při průjezdech těžké nákladní
dopravy. Vzhledem k tomu, že hrubé stavební práce budou probíhat po omezenou časovou dobu (cca 6
měsíců) a provoz nákladní automobilové dopravy bude omezený (cca 12 NA/den), vliv vibrací ve fázi
výstavby nebude významný.
Vibrace ve fázi provozu mohou být spojené s dopravou na komunikaci při vjezdu/výjezdu z parkovacího
domu. Vzhledem k tomu, že parkovací dům bude využíván převážně pro stání osobních automobilů,
významný vliv vibrací na okolní zástavbu se nepředpokládá.

6. Záření radioaktivní, elektromagnetické
Stavba není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.

7. Charakteristika environmentálních
a nestandardních stavech

rizik

při

možných

haváriích

Možnost vzniku havárií a dopad na okolí
Potenciální rizika vzniku havárií či nestandardního stavu, které lze obecně identifikovat, jsou porucha
technologického zařízení, požár, exploze, únik nebezpečných látek, úraz elektrickým proudem atd.
Největší nebezpečí pro širší okolí může nastat při vzniku většího požáru. Vzhledem k tomu, že parkovací
dům přímo nesousedí s dalšími objekty, je riziko přenosu požáru malé. Negativním projevem požáru pro
širší okolí je vznik jedovatých a dráždivých plynů. Dále pak při hasičském zásahu vznikají odpadní vody
kontaminované směsí hasebných látek a látek vyplavených při hašení.
Rozsáhlejší vliv může mít únik nebezpečných látek do podzemních a povrchových vod. Včasným
zásahem lze rozsah havárie omezit pouze na vlastní areál. Tuto problematiku je třeba řešit
v manipulačním řádu kanalizace. V objektech nebudou umístěny žádné nebezpečné provozy.

Preventivní opatření
Výstavba
Během stavby může být podzemní i povrchová voda kontaminována úniky pohonných hmot, olejů a
mazadel z dopravních či stavebních mechanizmů. Při případné havárii bude nutné zahájit sanační čerpání,
výstavbu norných stěn a v dekontaminační jednotce odstranit ropné produkty z čerpané vody.
Horninové prostředí může být v havarijním případě během výstavby záměru kontaminováno úniky
ropných produktů ze stavebních či dopravních mechanismů. V tomto případě bude nutné kontaminovanou
zeminu ihned vytěžit a odvézt na zabezpečenou skládku.
-
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Provoz
Pro prevenci všech havarijních a nestandardních stavů je třeba dodržovat provozní a manipulační řády.
Dodržováním těchto předpisů lze minimalizovat zejména úrazy. Poruchám technologických zařízení lze
zabránit pravidelnou a důkladnou údržbou.
Prevencí dopravních nehod v prostoru parkovacího domu je dodržování předpisů a dopravního značení.
Protipožární zabezpečení bude zajištěno požárním vodovodním potrubím vedeným do chráněných
prostorů a k hydrantům dle podmínek spec. požární ochrany. Pro případ výpadku proudu budou
instalován záložní zdroj elektrické energie. V objektu bude použita běžná ochrana před bleskem a proti
přepětí.
Provozovatel dieselagregátu je povinen dodržovat ustanovení § 39 odst. 2 vodního zákona, zejména
zpracovat plán havarijních opatření, který schvaluje příslušný vodoprávní úřad. Uživatel závadných látek
je dále povinen při zacházení s nimi učinit odpovídající opatření, aby nevnikly do povrchových nebo
podzemních vod či do kanalizace.

Následná opatření
Při vypuknutí požáru je nezbytné dodržovat požární a evakuační řád. Při úniku nebezpečných látek je
nutné co nejrychleji zabránit jejich dalšímu úniku, zejména do kanalizace, v opačném případě pak co
nejrychleji odčerpat kontaminanty z kanalizace.
Veškeré havárie je nutné nahlásit příslušným orgánům (Policie ČR, Záchranný hasičský sbor apod.).

-
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území
1. Územní systém ekologické stability (ÚSES)
V území dotčeném záměrem, ani v jeho blízkém okolí, se nenacházejí žádné prvky ÚSES dle odst. 1a § 3
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, ať již na místní, regionální či nadregionální úrovni.

2. Významné krajinné prvky (VKP)
V zájmovém území posuzovaného záměru ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné významné
krajinné prvky dané § 3 písm. b) a § 6 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění
pozdějších předpisů.

3. Zvláště chráněná území, přírodní parky, památné stromy
Na území dotčené stavbou ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádná zvláště chráněná území ani
přírodní parky podle § 12 a 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších
předpisů. Posuzovaná stavba nezasahuje ani do ochranného pásma zvláště chráněných území.
K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny v platném znění rovněž nedojde.

4. NATURA 2000
Dle vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje (č. j. 172370/2009/KUSK) ze dne 24. 11. 2009 lze
vyloučit významný vliv předloženého projektu samostatně i ve spojení s jinými projekty na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti stanovené příslušnými vládními nařízeními (viz příloha 2 kap. H tohoto
oznámení).

5. Kulturní památky a hmotný majetek
Kulturní památky
Ve vlastním zájmovém území se nenacházejí žádné movité ani nemovité kulturní památky. V širším okolí
posuzované stavby se nachází řada nemovitých kulturních památek. Nejblíže záměru se nacházejí
následující památky:
•

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, ulice Kateřiny Militké

•

Areál děkanství, ulice Kateřiny Militké č. p. 58

•

Měšťanský dům, Staroměstské náměstí č. p. 31

•

Měšťanský dům, ulice Železná č. p. 32
-
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•

Radnice, Staroměstské náměstí č. p. 69

•

K jejich dotčení záměrem nedojde.

Podzemní parkovací dům, Mladá Boleslav

Obr. č. 3: Radnice a kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mladé Boleslavi

Hmotný majetek
Záměr si vyžádá zásah do hmotného majetku. Bude provedena přeložka NTL plynovodu a přeložka větve
jednotné kanalizace.

6. Území hustě obydlená, obyvatelstvo
Město Mladá Boleslav je součástí Středočeského kraje, který byl jako vyšší územně samosprávný celek
vytvořen v roce 2000. Středočeský kraj se svojí rozlohou 11 014 km2 řadí k největším krajům, neboť
zabírá téměř 14 % území České republiky a patří mezi čtyři kraje, na jejichž území žije více než 1 milion
obyvatel.
K 31. 12. 2008 bylo v Mladé Boleslavi evidováno 45507 obyvatel, z čehož 23073 tvořili muži a 22434
ženy.

7. Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci
Navržený záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací sídelního útvaru Mladá Boleslav.
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k souladu záměru s územně plánovací dokumentací je přílohou č.
2 kap. H tohoto oznámení.

8. Staré ekologické zátěže a extrémní poměry v dotčeném území
V zájmovém území a jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné ekologické zátěže.

-

E K O L A group, spol. s r. o. –

26

Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Podzemní parkovací dům, Mladá Boleslav

II. Charakteristika stavu složek ŽP v dotčeném území, které budou
pravděpodobně významně ovlivněny
1. Ovzduší
Klima
Z klimatického hlediska patří zájmové území dle Quitta do teplé oblasti T2. Oblast je charakterizována
dlouhým létem, teplým a suchým, velmi krátkým přechodným obdobím s teplým až mírně teplým jarem i
podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové
pokrývky. Dlouhodobý teplotní průměr oblasti činí 8,2 °C, průměrný srážkový úhrn 550 mm.
Kvalita ovzduší
Pro popsání současného stavu bylo použito údajů z tabelárních ročenek Českého hydrometeorologického
ústavu pro roky 2006, 2007 a 2008.
Nejbližší měřící stanice monitorující NO2, CO, suspendované částice PM10 a benzen začleněné do AIM
ČHMÚ leží v Mladé Boleslavi (kód stanice ČHMÚ 1437), v Mělníku (kód stanice ZÚ 465),
v Rožďalovicích (kód stanice ČHMÚ 11337) a v Radimovicích (kód stanice ČHMÚ 1307) .
Z tabelárních ročenek byla čerpána následující data, která popisují stávající imisní situaci v okolí
posuzovaného záměru.

Tab. č. 10: Oxid dusičitý – NO2
Rok

2006

2007

2008

měřený ukazatel
kód stanice

Mladá Boleslav
ČHMÚ 1437

maximální
hodinová
koncentrace
průměrná roční
koncentrace
maximální
hodinová
koncentrace
průměrná roční
koncentrace
maximální
hodinová
koncentrace
průměrná roční
koncentrace

Mělník
ZÚ 465

Rožďalovice
ČHMÚ 1337

Radimovice
ČHMÚ 1307

133,5 µg.m-3
*210,0 µg.m-3
naměřeno 18.11.2006 naměřeno 3.2.2006

*106,9 µg.m-3
naměřeno 22.8.2006

*94,6 µg.m-3
naměřeno 13.11.2006

21,1 µg.m-3

17,8 µg.m-3

20,1 µg.m-3

134,9 µg.m-3
neměřeno
naměřeno 30.11.2007

*72,1 µg.m-3
naměřeno 10.12.2007

*72,1 µg.m-3
naměřeno 24.12.2007

23,2 µg.m-3

nestanovena

13,0 µg.m-3

13,9 µg.m-3

91,8 µg.m-3
naměřeno 8.1.2008

neměřeno

*48,6 µg.m-3
naměřeno 1.2.2007

*34,1 µg.m-3
naměřeno 25.10.2008

17,3 µg.m-3

nestanovena

14,2 µg.m-3

12,4 µg.m-3

nestanovena

* V tabulce jsou uvedeny maximální denní koncentrace.

Měření CO není na stanicích realizováno, z toho důvodu předkládáme pouze mapu z ročenky 2008.

-
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Obr. č. 4: Maximální 8hod. klouzavé průměrné koncentrace CO v letech 1998-2008 na vybraných stanicích

Měření benzenu není na nejbližších stanicích realizováno, z toho důvodu předkládáme pouze mapu
z ročenky 2008.
Obr. č. 5: Pole roční průměrné koncentrace benzenu v ovzduší v roce 2008

-
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Tab. č. 11: Suspendované částice - PM10
Rok

2006

2007

2008

měřený ukazatel
kód stanice

Mladá Boleslav
ČHMÚ 1437

Mělník
ZÚ 465

Rožďalovice
ČHMÚ 1337

Radimovice
ČHMÚ 1307

maximální
hodinová
koncentrace
průměrná roční
koncentrace
maximální
hodinová
koncentrace
průměrná roční
koncentrace
maximální
hodinová
koncentrace
průměrná roční
koncentrace

385,7 µ g.m-3
naměřeno 30.1.2006

*170,0 µg.m-3
naměřeno 31.1.2006

*250,0 µg.m-3
naměřeno 30.1.2006

*172,0 µg.m-3
naměřeno 30.1.2006

39,7 µg.m-3

31,8 µg.m-3

neuvedena

29,6 µg.m-3

615,3 µg.m-3
naměřeno 24.3.2007

*118,0 µg.m-3
naměřeno 21.2.2007

*124,0 µg.m-3
naměřeno 24.3.2007

*110,0 µg.m-3
naměřeno 24.3.2007

30,4 µg.m-3

23,7 µg.m-3

22,6 µg.m-3

18,8 µg.m-3

470,0 µg.m-3
naměřeno 5.11.2008

*113,0 µg.m-3
naměřeno 12.2.2008

*76,0 µg.m-3
naměřeno 20.2.2008

*79,0 µg.m-3
naměřeno 12.2.2008

29,3 µg.m-3

24,2 µg.m-3

19,7 µg.m-3

17,9 µg.m-3

* V tabulce jsou uvedeny maximální denní koncentrace.

2. Akustická situace
Počáteční akustická situace v okolí obytných objektů situovaných nejblíže k řešenému území byla
zjišťována výpočtem. K výpočtům bylo použito programového produktu CADNA/A, verze 3.7.
Vstupním podkladem pro výpočet byly 24hodinové intenzity dopravy, které byly převzaty z Dopravního
modelu současného stavu individuální dopravy města Mladá Boleslav.
Z výsledků výpočtu v následující tabulce vyplývá, že ve výpočtových bodech situovaných v blízkosti
řešeného záměru nedochází k překračování hygienických limitů hluku 60 dB ve dne. Ve výpočtovém
bodě D1, který je situován v bezprostřední blízkosti hlavní komunikace 9. května, je uvažováno
s hygienickým limitem hluku 70/60 dB, neboť hluk t této komunikace je v daném bodě dominantní. Ve
stávajícím stavu tedy k překračování hygienických limitů hluku v řešeném území nedochází.
Tab. č. 12: Výpočet hluku z dopravy
– stávající stav
Objekt

Den 6–22 hod

D1

62,7

D2

58,4

D3

56,0

D4

53,9

D5

53,5

D6

51,7

D7

53,3

D8

56,8

-
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3. Voda
Povrchová voda
Z hydrologického hlediska náleží hodnocený záměr do povodí Jizery od Kamenice po Klenici
(č. hydrologického povodí 1–05–02).
Zájmovým územím posuzovaného záměru ani jeho nejbližším okolí neprotéká žádná vodoteč. Místní
erozní bází je říčka Klenice (č. hydrologického povodí 1–05–02–081)., která protéká generelně od SV
k JZ jižně od lokality. Klenice je levobřežním přítokem Jizery, do které ústí v nadmořské výšce 203 m
v jihozápadní části Mladé Boleslavi. Záměr neleží v žádné kategorii zátopových území.
Obr. č. 1 Vodopis širšího zájmového území

Zdroj: http://heis.vuv.cz/

Podzemní voda
V řešeném území proběhl v prosinci 2008 inženýrsko-geologický průzkum, v rámci kterého byly
provedeny tři průzkumné vrty.
Zájmové území spadá do hydrogeologického rajonu 4430 Jizerská křída levobřežní. Zájmové území
neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Záměrem nebude dotčeno PHO.
Hladina podzemní vody nebyla ověřena v žádné ze sond. Zaznamenány nebyly ani přítoky infiltrované
srážkové vody v polohách relativně propustných navážek. Zvýšená vlhkost jejich báze (v sondě S1) a
přítomnost silně vlhkých písků v podloží navážek svědčí o tom, že s epizodickým zvodněním báze
navážek a reliktů fluviálních písků je nutno počítat. Jílovité štěrky, štěrkovité jíly a především slíny a
slínovce tvoří více či méně nepropustné partie.
Hladina podzemní vody ve středněturonských pískovcích je zaklesnuta hluboko pod terénem a její vliv na
zakládání podzemního parkoviště se neprojeví. S přítoky podzemní vody do stavební jámy lze tedy
počítat pouze epizodicky a pouze z poloh navážek, resp. jejich báze. Dle průzkumu budou přítoky malé a
zvládnutelné běžnými čerpadly – nepřesáhnou vydatnost 0,1 l.s-1.

4. Půda
Z pedologického hlediska tvoří převážnou část zájmového území deluviofluviální a fluviální sedimenty,
které překrývají antropogenní uloženiny (navážky). Na základě makroskopického popisu profilů
-
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průzkumných sond a laboratorních rozborů bylo zjištěno, že půdní profil (geohorizont I) je tvořen drnem
a humózní hlínou. Na ní navazuje poloha organického a štěrkovitého jílu, po kterou se nachází
nehomogenní navážka a nekonsolidovaná směs písku, dlažby, cihel, štěrku, slínu, hlíny, úlomků pískovců
a škváry.
Ve stávajícím stavu již byla odstraněna vrstva humózní hlíny a jílu a v prostoru navrženého parkovacího
domu probíhají archeologické práce.

5. Geomorfologické a geologické poměry
Geomorfologie území
Zájmové území lze zařadit do těchto vyšších geomorfologických celků:
Provincie

Česká Vysočina

Soustava (subprovincie)

Česká tabule

Oblast

Severočeská tabule

Celek

Jičínská pahorkatina

Podcelek

Turnovská pahorkatina

Okrsek

Mladoboleslavská kotlina

Zájmové území je součástí Mladoboleslavské kotliny, která leží v jihozápadní partii Turnovské
pahorkatiny.Mladoboleslavská kotlina představuje plochou, strukturně denudační sníženinu při severním
úpatí Chloumeckého hřbetu s rozsáhlými kryopedimenty, odlehlíky, středopleistocenními terasami a
širokými nivami mělkých, rozevřených údolí Klenice, Kněžmostky a jejích přítoků.
Terén zájmového území je téměř rovinný. Nadmořská výška lokality je na úrovni 236-238 m n. m.

Geologické poměry
Z obecně geologického hlediska leží řešené území v české křídové tabuli – jizerské oblasti. Skalní podloží
zde tvoří středněturonské křemité, místy vápnité pískovce, zvětrávající v jemnozrnné písky s větším či
menším podílem prachovito-jílovité frakce.
Pískovce jsou v zájmovém území často překryty reziduem slínovců, slíny a písčitými jíly. Nejvyšší partie
přirozeného vrstevního sledu (kvartér) jsou budovány deluviofluviálními a fluviálními sedimenty, které
překrývají antropogenní uloženiny (navážky).
Hlavní tektonické směry v oblasti SV-JZ (Krušnohorský) a S-J (jizerský) se v řešeném území ani
v blízkém okolí neprojevují.

6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Stavbou nebudou dotčena ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory. V řešeném území ani v jeho
blízkosti se nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území.

7. Flóra
Biogeografické a fytogeografické členění
-
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Zájmové území se z hlediska biogeografického členění ČR nachází v Mladoboleslavském bioregionu 1. 6.
(Culek, 1996). Flóra bioregionu je dosti pestrá, je v ní zastoupeno především teplomilnější křídlo
středoevropské květeny.
Z hlediska fytogeografického členění ČR se území nalézá v Českém termofytiku, ve fytogeografickém
okrsku 12 – Dolní Pojizeří. (Hejný et Slavík, 1988)

Potenciální přirozená vegetace
Dle mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová, 1998) představují v zájmovém území
potenciální přirozenou vegetaci černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi – Carpinetum).
Stromové patro dubohabřin tvoří dominantní dub zimní (Quercus petraea) a habr (Carpinus betulus),
s častou příměsí lípy (Tilia cordata, na vlhčích stanovištích T. platyphyllos), dubu letního (Quercus
robur) a stanoviště náročných listnáčů (jasan – Fraxinus excelsior, javor klen – Acer pseudoplatanus,
javor mléč – Acer platanoides, třešeň – Cerasus avium). Dobře vyvinuté keřové patro nalezneme pouze
v prosvětlených porostech. Charakter bylinného patra určují mezofilní druhy, především byliny (Hepatica
nobilis, Galium sylvaticum, Campanula persicifolia, Lathyrus vernus, L. niger, Asarum europaeum,
Pyrethrum corymbosum, Viola reichenbachiana, aj.), méně často trávy (Festuca heterophylla, Poa
nemoralis).

Kategorizace území podle Katalogu biotopů ČR
Dle Katalogu biotopů ČR (editor Chytrý a kol., 2000) lze dotčené území zařadit jako X1 – Urbanizovaná
území.

Aktuální vegetace zájmového území
Na základě terénního průzkumu lokality lze konstatovat, že území je z botanického hlediska nevýznamné.
Ve stávajícím stavu se na lokalitě nenachází téměř žádná vegetace. Prostor bývalého parčíku byl odkryt a
probíhají zde archeologické práce.
Na lokalitě se nevyskytují žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu vyhlášky č.
395/1992 Sb. ani druhy Černého a Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka, 2001).
Navržený záměr nebude představovat negativní zásah do floristických poměrů.

8. Fauna
Po zoologické stránce je dotčené území silně poznamenané antropickým tlakem. Ve stávajícím stavu se
zde nenachází téměř žádná zeleň a z tohoto důvodu zde nebyl prováděn detailní zoologický průzkum,
bylo provedeno pouze orientační ohledání lokality.
Vzhledem k těmto skutečnostem nelze předpokládat, že by se v území vyskytovaly vzácnější druhy
bezobratlých, kromě hojných druhů (škvorů, ploštic, ruměnic, běžných blanokřídlých).
Na lokalitě nebyly zastiženy žádné druhy obojživelníků ani plazů. U těchto choulostivých tříd nelze
předpokládat, že by se na lokalitě v rušné městské zástavbě vyskytli jejich zástupci.

-
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Ornitofauna je zastoupena synantropními druhy, které na ni nejsou přímo vázány hnízděním, nelze
předpokládat jejich negativní ovlivnění vlivem realizace záměru. Je předpokládán výskyt holuba
domácího (Columba palumbus), dále je možný pozorovat výskyt kosa černého (Turdus merula), vrabce
polního (Passer domesticus), pěnkavy obecné (Fringilla coelebs), sýkory koňadry (Parus major) a
dalších.
Ze zástupců savců je možný výskyt synantropních druhů hlodavců jako myš domácí (Mus musculus) či
potkan obecný (Ratus norvergicus).
Vzhledem k faktu, že je posuzovaná lokalita silně ovlivněná antropogenní činností (v území probíhají
archeologické práce), negativní ovlivnění fauny se nepředpokládá. Realizace záměru je z hlediska
ovlivnění živočichů akceptovatelná.

9. Krajina, krajinný ráz
Matrici širšího zájmového území tvoří město Mladá Boleslav. Významným přírodním liniovým prvkem
procházejícím územím je řeka Jizera a na ní navazující niva. Důležitou součástí krajiny je antropogenní
složka tvořená plochami obytné a ostatní zástavby, liniovými stavbami či umělými dominantami.
Navržený záměr podzemního parkovacího domu je umístěn do historického centra města Mladá Boleslav.
V okolní zástavbě převažují vícepodlažní obytné objekty a stavby s kulturně–historickou hodnotou.
V menší míře je zastoupena komerční zástavba.

10.

Území historického a archeologického významu

Město Mladá Boleslav má historii delší než tisíc let. Ve 2. polovině 10. století založil kníže Boleslav II.
na soutoku Jizery s Klenicí hrad, pod nímž brzy vznikla osada s tržním právem a kostelem sv. Víta.
Jejímu dalšímu rozvoji prospělo přenesení Mladé Boleslavi na táhlou plošinu v sousedství hradu, kde se
od roku 1334 začalo postupně rozvíjet středověké město. Jeho majiteli se posléze stali páni z Michalovic,
sídlící na nedalekém hradě na protějším břehu Jizery, z něhož se do dnešních časů zachovala
charakteristická zřícenina se šikmou válcovou věží zvanou Putna. Od konce 15. století do počátku 17.
století se město stalo střediskem Jednoty bratrské.
V zájmovém území probíhá v současné době archeologický průzkum.
Obr. č. 6: Archeologické vykopávky v prostoru navrženého parkovacího domu

-
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a
významnosti
1. Sociální a ekonomické vlivy
Během výstavby parkovacího domu vzniknou nové pracovní příležitosti. Výstavba bude vyžadovat
zejména takové profese jako: stavební dělníky, řidiče stavebních strojů, nákladních automobilů a
techniky. Počet volných pracovních míst bude záviset na dodavateli stavby, který bude určen ve
výběrovém řízení.
Se zprovozněním záměru budou nahrazena povrchová parkovací stání na Staroměstském náměstí.
Prostor, který byl do té doby zabrán parkovištěm, bude možné využít k jiným účelům a potřebám města.
Za pozitivní jev lze považovat také to, že v nad parkovacím domem bude obnoven parčík, sloužící
k oddychu obyvatel města.
Významné ekonomické vlivy v souvislosti s provozem parkovacího domu se neočekávají. Podzemní
parkoviště bude placené, stejně jako jsou dnes placená stání na Staroměstském náměstí.

2. Vlivy na zdraví obyvatel
Vzhledem k charakteru oznámení zpracovaného dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
je provedeno stručné posouzení vlivu záměru na zdraví obyvatel. V oznámení byly jako základní vstupní
údaje, pro vyhodnocení rizik na zdraví obyvatel, použity výstupy z akustické studie a z posouzení vlivu
na ovzduší, provedeného v této dokumentaci.
Plánovaným záměrem budou potenciálně ovlivněni obyvatelé domů v ulici Kateřiny Militké a v části
ulice Železné, kterými bude projíždět obslužná doprava parkovacího domu. Nejbližší chráněná obytná
zástavba je tedy od vlastního záměru vzdálena v jednotkách až desítkách metrů.
Je třeba si uvědomit, že navržený záměr nepřináší do území novou dopravní zátěž, neboť stávající
parkovací stání na Staroměstském náměstí budou zrušena a namísto nich budou návštěvníci využívat
podzemní parkovací dům.

Hluk
Při obecné kvalitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku je možné orientačně vycházet z
prahových hodnot hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku v denní a noční době ve venkovním
prostředí, které se dnes považují za dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro větší část
populace s průměrnou citlivostí vůči účinkům hluku. S ohledem na individuální rozdíly v citlivosti, je
tedy třeba předpokládat možnost těchto účinků u citlivější části populace i při hladinách hluku nižších.

-
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Tab. č. 13: Prahové hodnoty prokázaných nepříznivých účinků hluku - den
Nepříznivý účinek

40-45

45-50

50-55

dB /A/
55-60

60-65

65-70

> 70

Sluchové postižení
Zhoršené osvojení řeči u dětí
Kardiovaskulární účinky
Zhoršená komunikace řečí
Pocit obtěžování hlukem
Mírné obtěžování

Z tabulky obecně vyplývá, že při dodržení hygienického limitu 50 dB ekvivalentní hladiny akustického
tlaku v denní době, se nepředpokládá existence zdravotních rizik hluku pro exponované osoby. Nelze
ovšem vyloučit možnost určité míry obtěžování i úrovní hluku podlimitní v případě expozice osob se
zvýšenou citlivostí vůči hluku nebo v případě hluku se zvýšeným rušivým vlivem, jako je hluk
doprovázený vibracemi nebo hluk obsahující nízké frekvenční složky. Nepříjemnější je též hluk
s kolísavou intenzitou nebo obsahující výrazné tónové složky.
Vypočtené ekvivalentní hladiny hluku z dopravy se ve výpočtových bodech pohybují:
bez realizace parkovacího domu:

od 51,7 do 62,7 dB v denní době

s realizací parkovacího domu:

od 54,3 do 62,7 dB v denní době

U některých obyvatel v řešeném území se bez realizace parkovacího domu může projevovat pocit
obtěžování hlukem či zhoršená komunikace řečí. Stejný vliv na obyvatelstvo v denní době lze očekávat i
po realizaci parkovacího domu, neboť dominantním zdrojem hluku v řešeném území zůstane i nadále
ulice 9. května. V noční době nebude parkovací dům v provozu.
Vypočtené ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů se ve výpočtových bodech pohybují:
od 31,6 do 36,2 dB v denní době
od 31,6 do 36,2 dB v noční době
Při dodržení maximálních hodnot akustického výkonu zařízení (75 dB) nebudou překročeny hygienické
limity hluku 50/40 dB pro den/noc. V souvislosti s provozem stacionárních zdrojů hluku
(vzduchotechniky) se významný vliv na zdravotní rizika obyvatel posuzovaného území nepředpokládá.
Po zprovoznění podzemního parkovacího domu nebude docházet k překračování hygienických limitů
hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a je tedy možné konstatovat, že změny v akustické situaci
jsou akceptovatelné a nebudou mít vliv na zdravotní rizika obyvatel posuzovaného území.

Ovzduší
V řešeném území nedochází k překračování imisních limitů kvality ovzduší. Změny v celkových emisích
znečišťujícíhc látek (NO2, CO, benzen PM10) budou povýstavbě parkovacího domu minimální a nedojde
ke zhoršení kvality ovzduší v řešeném území. Významné zvýšení zdravotních rizik znečištění ovzduší se
nepředpokládá.
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3. Vlivy na akustickou situaci
Fáze výstavby
Výpočet akustické situace byl proveden pro nejhlučnější uvažovanou etapu výstavby. Tou jsou především
počáteční zemní práce a odvoz zeminy. Předpokládá se, že ostatní etapy výstavby budou buď stejně,
anebo méně hlučné než etapa uvažovaná při výpočtu.

Tab. č. 14: Výsledky výpočtu hluku z výstavby před fasádami vybraných obytných objektů
Objekt

Hodnota hluku (dB)

Hygienický limit (dB)

6–7 hod

7–21 hod

6–7 hod

7–21 hod

D1

57,7

57,7

60

65

D2

62,8

62,8

60

65

D3

68,4

68,4

60

65

D4

62,0

62,0

60

65

D5

61,8

61,8

60

65

D6

64,5

64,5

60

65

D7

66,7

66,7

60

65

D8

57,7

57,7

60

65

Legenda:

55,6

limit překročen – červená

50,2

na hranici limitu - oranžová

47,8

limit nepřekročen - černá

Na základě provedeného výpočtu lze předpokládat, že v době od 7 do 21 hodin se budou hodnoty hluku
pohybovat u některých domů na hranici hygienického limitu (limit 65 dB). V době od 6 do 7 hodin pak
bude pravděpodobně limit (60 dB) překračován ve většině zvolených výpočtových bodů.
Z výše popsaných důvodů doporučujeme zcela omezit použití hlučných mechanismů v době od 6 do 7
hodin.
Charakterem lokality (hustě zastavěná část města) je dáno, že hlučné stroje musí pracovat v těsné
blízkosti obytných domů. V daném případě by např. zkrácení denní pracovní doby nevedlo k výraznému
snížení hlukové zátěže a naopak by se obtěžování a zatížení obyvatel rozprostřelo do delšího časového
období. Ze znalosti těchto podmínek navrhujeme následující opatření, která si kladou za cíl maximálně
omezit negativní vliv hluku na obyvatele nejbližších domů a přitom dodržet optimální časový rozvrh
stavby tak, aby byla co nejrychleji dokončena:
•

zvolit dodavatele stavby, který používá stavební stroje s co možná nejnižšími hodnotami emisí
hluku,

•

před zahájením stavby informovat obyvatele o průběhu stavby a ustanovit kontaktní osobu, na
kterou by se mohli obracet se stížnostmi,

•

nejhlučnější operace na stavbě provádět v době 8–16 hod, kdy se předpokládá, že se většina
obyvatel nachází v zaměstnání apod.,

-

E K O L A group, spol. s r. o. –

36

Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

•

Podzemní parkovací dům, Mladá Boleslav

pravidelně dodržovat přestávky v hlučných činnostech, aby mohlo být zajištěno větrání přilehlých
objektů.

Fáze provozu
Vliv provozu podzemního parkovacího domu na akustickou situaci byl podrobně řešen v rámci Akustické
studie, která tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.
Vliv dopravy
Z výsledků akustické studie vyplývá, že po realizaci podzemích garáží dojde před nejbližšími objekty
(D4, D5, D6, D7 a D8) oproti současnosti k nárůstu hluku až o 2,9 dB. I přes tento nárůst však nebudou
hodnoty hluku z dopravy překračovat uvažované hygienické limity (60 dB pro den).
Ve výpočtových bodech před fasádou objektu D1 hluk překračuje hodnotu 60 dB ve dne a v bodě D2 je
hodnota na hranici hygienického limitu (60 dB). V těchto místech, stejně jako před ostatními objekty v
blízkosti komunikace na Staroměstském náměstí, je však dominantní hluk z hlavní komunikace (9.
května), a proto je zde uvažováno s limitem 70 dB. Hodnoty hluku v bodech D1 a D2 tedy nepřekračují
zákonem stanovené limity, a to i přesto, že mohou překračovat nebo se blížit hodnotám 60 dB pro den.

Tab. č. 15: Výsledky výpočtu hluku z dopravy
Objekt

Hodnota hluku (dB)

Nárůst (dB)

Před realizací
Den 6–22 hod

Po realizaci
Den 6–22 hod

Den 6–22 hod

D1

62,7

62,7

0,0

D2

58,4

58,4

0,0

D3

56,0

56,4

0,4

D4

53,9

56,3

2,4

D5

53,5

55,6

2,1

D6

51,7

54,3

2,6

D7

53,3

56,2

2,9

D8

56,8

57,7

0,9
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Obr. č. 7: Hodnoty hluku před fasádami vybraných obytných objektů (denní doba)
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Vliv stacionárních zdrojů hluku
Hlavním stacionárním zdrojem hluku bude větrací systém garáží s vývodem vzduchu přes žaluzii do
prostoru Staroměstského náměstí (směrem k radnici). Vzduchotechnika nebude v provozu nepřetržitě, ale
pouze v případě potřeby (dle koncentrace CO v garážích). Pro zachování principu předběžné opatrnosti
bylo při výpočtu uvažováno s nepřetržitým chodem vzduchotechnického zařízení. Vypočtené výsledky
jsou tak na straně bezpečnosti – při zachování ostatních parametrů budou v reálné situaci dosahovat
nižších hodnot, než uvádí výpočet.
Pro účely výpočtu bylo uvažováno, že hodnota akustického výkonu LWA na každém výstupu
vzduchotechniky dosahuje maximální hodnoty 75 dB. Při realizaci je tedy nutné zajistit, aby tato hodnota
nebyla překročena, a to osazením odpovídajících tlumičů hluku do vzduchotechnického potrubí.

Tab. č. 16: Výsledky výpočtu pro hluk ze vzduchotechniky
Hodnota hluku (dB)

Hygienický limit (dB)

Objekt

Den
6–22 hod

Noc
22–6 hod

Den
6–22 hod

Noc
22–6 hod

D1

34,6

34,6

50

40

D2

31,8

31,8

50

40

D3

33,5

33,5

50

40

D4

31,6

31,6

50

40

D5

32,2

32,2

50

40

D6

34,2

34,2

50

40

D7

36,2

36,2

50

40

D8

37,5

37,5

50

40
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Na základě vypočtených výsledků lze předpokládat, že při dodržení maximálních hodnot akustického
výkonu zařízení (75 dB), nebudou pravděpodobně hodnoty hluku překračovat uvažované hygienické
limity (50/40 dB pro den/noc).
Obr. č. 8: Hodnoty hluku před fasádami vybraných obytných objektů (denní i noční doba)
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4. Vlivy na ovzduší a klima
Fáze výstavby
Stavební činnost bude probíhat ve všední den od 6 do 21 hod a v den pracovního klidu od 8 do 19 hodin.
Doba realizace projektu je naplánována na 11 měsíců.
Nejvíce zatěžující etapou výstavby budou počáteční zemní práce spojené s odvozem zeminy a vytěžení
stavební jámy. Jelikož se jedná rozsahem o drobnou stavbu, lze očekávat zanedbatelný provoz nákladních
automobilů v souvislosti s obsluhou staveniště maximálně 12 nákladních automobilů denně. Tyto
automobily způsobí v okolí odvozových tras zanedbatelné zvýšení emisí na dobu nezbytně nutnou.
Pro etapu výstavby doporučujeme následující opatření:
•

Prašnost během přemisťování zeminy a vytěžení stavební jámy omezovat na minimum zkrápěním
prostoru staveniště a čištěním okolních komunikací.

•

Vytěžený materiál řádně třídit do kontejnerů, nebo přímo na nákladní auta, která budou následně
zakrytována a materiál bude odvážen k oprávněné osobě k recyklaci.

•

Veškeré dopravní prostředky opouštějící staveniště kontrolovat a povolit výjezd ze staveniště až
po důkladném očištění. Stavitel je povinen udržovat dotčené veřejné komunikace a chodníky
v čistém stavu.

-
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Výstavba podzemního parkovacího domu se sice krátkodobě zatíží životní prostředí, ale v konečném
důsledku se zlepší mikroklima a sníží prašnost v oblasti.
Fáze provozu
Při porovnání stávajícího a výhledového stavu je možné konstatovat, že dojde ke snížení a částečnému
posunutí místa znečišťování ze Staroměstského náměstí do podzemního parkovacího domu. S ohledem na
skutečnost, že dojde ke snížení parkovacích stání v posuzovaném území, dojde celkově ke snížení emisí z
parkování, jak je doloženo v následující tabulce.
Tab. č. 17: Porovnání emisí z bodových a plošných zdrojů ve stávajícím a výhledovém stavu
(s provozem parkovacího domu)
Oxid dusičitý

Oxid uhelnatý

Benzen

Suspendované
částice PM10

[g/den]

[g/den]

[g/den]

[g/den]

Staroměstské nám. (stávající stav)

57,930

163,066

1,021

0,182

Staroměstské nám. (fáze provozu)

12,958

36,475

0,228

0,041

Parkovací dům (fáze provozu)

32,395

91,188

0,571

0,102

Celkem (fáze provozu)

45,353

127,663

0,800

0,143

Rozdíl stávajícího stavu a výhledového
stavu s provozem parkovacího domu

12,577

35,402

0,222

0,040

Bodové a plošné zdroje

Při porovnání stávajícího a výhledového stavu (uvažujeme-li liniový zdroj znečištění ovzduší) dojde ve
fázi provozu k malému navýšení emisí, které je spojeno zejména s reorganizací průjezdu centra Mladé
Boleslavi, kdy dojde ke změně jednosměrné ulice Kateřiny Militké a ulice Železné tak, aby byla zajištěna
plynulá průjezdnost k budovanému parkovacímu domu.

Tab. č. 18: Porovnání emisí z liniových zdrojů ve stávajícím a výhledovém stavu
(s provozem parkovacího domu)
Liniové zdroje
Staroměstské náměstí, ul. 9. května
(stávající stav)
Staroměstské náměstí, ul. 9. května
(výhledový stav)
Ul. Kateřiny Militké
(stávající stav)
Ul. Kateřiny Militké
(výhledový stav)
Ul. Železná
(stávající stav)
Ul. Železná
(výhledový stav)
Parkovací dům
– vjezdová rampa

Oxid dusičitý

Oxid uhelnatý

Benzen

[g/m/den]

[g/m/den]

[g/m/den]

Suspendované
částice PM10
[g/m/den]

0,44972

1,26590

0,00793

0,00142

0,44972

1,26590

0,00793

0,00142

0,01524

0,04291

0,00027

0,00005

0,12513

0,35224

0,00221

0,00039

0,05590

0,15734

0,00099

0,00018

0,05399

0,15198

0,00095

0,00017

0,10798

0,30396

0,00190

0,00034

S ohledem na výše deklarované skutečnosti je možné konstatovat, že stávající kvalita ovzduší v etapě
provozu nebude nadlimitně ohrožována emisemi z posuzovaného záměru. Negativní vliv záměru na
ovzduší se neočekává.
-
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5. Vliv na povrchové a podzemní vody
Fáze výstavby
Hladina podzemní vody ve středněturonských pískovcích je zaklesnuta hluboko pod terénem a její vliv na
zakládání podzemního parkoviště se neprojeví. S přítoky podzemní vody do stavební jámy lze tedy
počítat pouze epizodicky a pouze z poloh navážek, resp. jejich báze. Dle průzkumu budou přítoky malé a
zvládnutelné běžnými čerpadly – nepřesáhnou vydatnost 0,1 l.s-1.
Záměrem dojde ke krátkodobému nevýznamnému ovlivnění odtokových poměrů v lokalitě v souvislosti
s výstavbou parkovacího domu. Průsakové podzemní vody a zasakující srážkové vody budou v průběhu
provádění zakládání stavby a následných stavebních prací odváděny drenážemi do odkalovací jímky a
přečerpávány do stávající kanalizace. Z hlediska velikosti vlivů na charakter odvodnění oblasti se však
bude jednat o malý až nulový vliv.
V blízkosti záměru se nenacházejí vodní zdroje, které by mohly být výstavbou ovlivněny. Možnost
kontaminace povrchových a podzemních vod by mohla nastat pouze v případě náhodných úniků
pohonných hmot, olejů a mazadel z používaných mechanismů a také v případě havarijních úniků látek
škodlivých vodám z používaného strojového parku. Při zachování běžných technologických opatření lze
vliv na jakost povrchových i podzemních vod minimalizovat.

Fáze provozu
Po dokončení stavby bude nad prostorem parkovacího domu obnoven park. Bude sem navrácena zemina
ve vrstvě min. 1,5 m. Dešťové vody v tomto prostoru budou zasakovány. Odvádění dešťových vod je
řešeno pouze pro vjezdovou/výjezdovou rampu parkovacího domu. Maximální množství odváděných
dešťových vod při přívalových srážkách bude cca 2,7 l.s-1. Jedná se o zanedbatelné množství.

Z hlediska problematiky vod by posuzovaný záměr neměl představovat riziko pro životní prostředí
v daném území. Je nutné však respektovat navržená ochranná opatření uvedená v kap. D.IV tohoto
oznámení.

6. Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
Zábor půdy
Navrženou stavbou budou dotčeny pozemky druhu ostatní plocha (zeleň, ostatní komunikace, silnice).
Realizací záměru nedojde k záboru zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených k plnění
funkce lesa (PUPFL). Zastavěná plocha parkovacího domu (podzemní část) bude představovat 1512 m2,
zastavěná plocha vjezdové rampy parkovacího domu bude 182 m2 a zastavěná plocha vstupního schodiště
s výtahem bude 25,6 m2.

Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
Horninové prostředí bude dotčeno v souvislosti s realizací stavební jámy. Vzhledem k charakteru podloží
nepřipadá svahování stěn jámy v úvahu. Bude provedeno pažení stavební jámy pomocí kotvené záporové
stěny. Při dodržení běžných opatření se riziko eroze či sesutí stavební jámy neočekává.

-
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Se zeminou z výkopů v průběhu výstavby bude nakládáno jako s odpadem a bude odvážena přímo na
skládku. Nejbližší kapacitní skládka fy Compag je situována v Mladé Boleslavi (Podlázky). Navážky,
místní kvartérní zeminy a jejich podložní slíny představují nevhodné zeminy pro zpětné zásypy. Vhodný
materiál pro zásypy bude na lokalitu dovezen.
V průběhu výstavby může dojít ke kontaminaci půd, např. při haváriích spojených s únikem
nebezpečných látek. Riziko je soustředěno do prostoru staveniště (znečišťování půd povrchovými splachy
z prostoru staveniště, uniklými oleji, ropnými produkty). Ke znečištění půdy může dojít při zemních
pracích, popř. při další manipulaci únikem pohonných a mazacích látek. Toto nebezpečí lze
minimalizovat zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, preventivní a pravidelnou údržbou veškeré
mechanizace, modernizací strojového parku a dodržováním bezpečnostních opatření při manipulaci
s těmito látkami.
Stavbou nebudou dotčena ložiska nerostných surovin, ani dobývací prostory. V navržené trase záměru ani
v její blízkosti se dále nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území.

7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Posuzovaný záměr se nachází v území, které lze dle katalogu biotopů klasifikovat jako X1 –
Urbanizovaná území. Na lokalitě býval parčík, avšak veškerá vegetace byla již odstraněna a v současnosti
zde probíhají archeologické práce. Z floristického hlediska je řešené území zcela nevýznamné.
Nevyskytují se zde žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu vyhlášky č. 395/1992
Sb. ani druhy Černého a Červeného seznamu rostlin (Procházka, 2001).
Po realizaci záměru bude jako náhrada za pokácené stromy provedena výsadba nové vegetace v rámci
parčíku. Vlastní sadové úpravy a čisté úpravy terénu však nejsou předmětem tohoto územního
rozhodování ani stavebního povolení, ale jsou součástí stavebního povolení celkové „Revitalizace
povrchů Staroměstského náměstí“.
Po zoologické stránce je dotčené území silně poznamenané antropickým tlakem. Ve stávajícím stavu se
zde nenachází téměř žádná zeleň a lze konstatovat, že výskyt zvláště chráněných druhů živočichů dle
vyhlášky č. 395/1992 Sb. je velmi nepravděpodobný. Negativní ovlivnění fauny se v souvislosti
s výstavbou podzemního parkovacího domu nepředpokládá.
Výstavbou záměru nebudou dotčeny žádné hodnotné ekosystémy.

8. Vlivy na ÚSES, VKP, ZCHÚ a systém NATURA 2000
Realizací záměru nedojde k dotčení územního systému ekologické stability.
V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné významné krajinné prvky dané § 3
písm. b) a § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
Záměrem nebudou dotčeny žádná zvláště chráněná území ani přírodní parky podle § 12 a 14 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Posuzovaná stavba nezasahuje
ani do ochranného pásma zvláště chráněných území.
K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny v platném znění rovněž nedojde.
Dle vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje (č. j. 172370/2009/KUSK) ze dne 24. 11. 2009
nemůže mít uvedený záměr významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
-
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9. Vliv na krajinu (charakter městské části)
Hodnocený záměr se nachází v intravilánu Mladé Boleslavi. Nelze tedy v pravém slova smyslu hovořit o
krajině, ale spíše o charakteru městské části. V řešeném území se nenachází žádné přírodní
charakteristiky, kterým by bylo třeba věnovat zvýšenou pozornost.
Záměr je situován v historickém centru města, kde převažuje stará zástavba měšťanských domů, přičemž
řada z nich je památkově chráněna. V okolní zástavbě jsou zastoupeny další významné památkově
chráněné objekty, které se významně podílí na kulturně-historické charakteristice Staroměstského
náměstí. Je to zejména radnice, kostel Nanebevzetí Panny Marie a areál děkanství v ulici Kateřiny
Militké.
Výstavba podzemního parkovacího domu nebude vytvářet nový charakter území. Podstatné je, že na
povrchu nad parkovacím domem bude obnoven parčík, který zde původně býval. Novými nadzemními
objekty bude pouze vjezdová/výjezdová rampa do parkovacího domu a prostor schodiště. Nadzemní
objekty budou vhodně zakomponovány do navržené zeleně. Realizací záměru nedojde k narušení
estetické hodnoty, harmonického měřítka a vztahů v území.
Současná hodnota krajinného rázu, resp. charakteru městské části nebude nijak snížena a záměr bude
vhodně začleněn do stávající zástavby. Za předpokladu realizace vegetačních úprav je záměr z hlediska
ovlivnění krajinného rázu akceptovatelný.

10.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

V okolí zájmového území se nachází řada kulturních památek. V bezprostřední blízkosti navrhované
výstavby parkovacího domu je to areál děkanství v ulici Kateřiny Militké (vzdálenost cca 10 m od
záměru), měšťanské domy č. p. 31 a 32 v ulici Železné (vzdálenost cca 10 m od záměru), budova radnice
(vzdálenost cca 15 m od záměru) a kostel (vzdálenost cca 20 m od záměru). V průběhu stavebních prací
bude třeba zajistit odborný dohled nad prováděním stavebních prací, aby se zamezilo případnému
poničení budov.
Území dotčené stavbou je zajímavé z archeologického hlediska. V současnosti zde probíhají
archeologické práce, které by měly zabezpečit případné archeologické nálezy.
Záměr si vyžádá zásah do hmotného majetku. Bude provedena přeložka NTL plynovodu a přeložka větve
jednotné kanalizace.

-

E K O L A group, spol. s r. o. –

43

II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Hodnocené vlivy záměru na životní prostředí mají lokální charakter, a to jak z hlediska zasaženého
území, tak i populace. Budou dotčeny pozemky v rámci městského prostředí vedené v KN jako druh –
ostatní plocha.
Vzhledem ke kapacitě záměru (85 parkovacích stání) a ke skutečnosti, že půjde pouze o přesun stávající
kapacity parkování lze předpokládat, že koncentrace všech sledovaných znečišťujících látek budou i po
zprovoznění záměru nižší než imisní limity dané zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, resp.
nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší s platností od 31. 12. 2006
v platném znění.
Z hlediska změny akustické situace budou plánovaným záměrem potenciálně ovlivněni obyvatelé domů
v ulici Kateřiny Militké a v části ulice Železné, kterými bude projíždět obslužná doprava parkovacího
domu. Nejbližší chráněná obytná zástavba je tedy od vlastního záměru vzdálena v jednotkách až
desítkách metrů. Po zprovoznění podzemního parkovacího domu nebude docházet k překračování
hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a je tedy možné konstatovat, že
změny v akustické situaci jsou akceptovatelné a nebudou mít vliv na zdravotní rizika obyvatel
posuzovaného území.
Stavba je situována do městského prostředí, střety se zájmy ochrany přírody nejsou očekávány.

III. Údaje o možných nepříznivých vlivech přesahujících státní
hranice
Realizace záměru nebude představovat nepříznivý vliv přesahující státní hranice.

IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
Fáze projektových příprav
•

K čerpání podzemní vody za účelem snižování její hladiny je třeba povolení k nakládání
s podzemními vodami dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 3 vodního zákona vydané místně
příslušným vodoprávním úřadem.

•

Napojení na vodovodní řady vodoprávním úřadem.

•

S provozovatelem veřejné kanalizace projednat místa napojení kanalizačních přípojek na veřejné
kanalizační řady, včetně objemu odváděných odpadních vod do kanalizace a následně na ČOV.

•

V průběhu projektových příprav splnit požadavky vznesené dotčenými památkovými úřady.

•

V průběhu projektových příprav zpracovat pro etapu výstavby podrobné zásady organizace
výstavby (ZOV), a to především s ohledem na minimalizaci vlivu staveništní dopravy a strojního
nasazení na chráněnou obytnou zástavbu.

-
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•

Před uvedením záměru do provozu zpracovat a předložit ke schválení manipulační, požární a
havarijní řády jednotlivých provozů a zařízení (např. dieselagregáty).

•

Postup a organizaci výstavby připravit tak, aby byl maximálně omezen počet výjezdů ze stavby a
pohyb vozidel a stavební techniky, a aby byl prováděn v maximální míře pouze na staveništi.

•

Zvolit dodavatele stavby, který používá stavební stroje s co možná nejnižšími hodnotami emisí
hluku.

•

Před zahájením stavby informovat obyvatele o průběhu stavby a ustanovit kontaktní osobu, na
kterou by se mohli obracet se stížnostmi.

Fáze výstavby
•

Celý proces výstavby organizačně zajistit tak, aby maximálně omezoval možnost narušení
faktorů pohody obyvatel.

•

Dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných
přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení komunikací do
původního stavu.

•

Vozidla vyjíždějící ze staveniště řádně očistit, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných
komunikací (zemina, bet. směs). U výjezdu ze staveniště situovat plochu pro mechanické očištění
vozidel.

•

Nejhlučnější operace na stavbě provádět v době 8–16 hod, kdy se předpokládá, že je většina
obyvatel v zaměstnání.

•

Dodržovat pravidelné přestávky v hlučných činnostech, aby mohlo být zajištěno větrání
přilehlých objektů.

•

Zajistit dopravní značení v prostoru výjezdů ze staveniště.

•

Při rekonstrukci a výstavbě zachovat průjezd pro sanitní a požární vozidla.

•

Věnovat zvýšenou pozornost technickému stavu dopravních a stavebních mechanismů z hlediska
jejich ekologické nezávadnosti a v tomto směru realizovat jejich periodické kontroly.

•

Provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů.

•

Bude-li to možné, používat místo paliv a maziv ropného původu snáze odbouratelné ekvivalentní
bioprodukty.

•

Nutnou manipulaci s pohonnými hmotami a mazivy na staveništi omezit na minimum.

•

V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou vodou
zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů.

•

V období výstavby záměru minimalizovat vznik odpadů.

•

Při výkopových pracích provést rozbor, zda mohou být zeminy dále používány jako inertní
materiál, nebo zda s nimi má být nakládáno jako s nebezpečným odpadem.

•

Při výstavbě postupovat tak, aby nedošlo ke znečištění horninového prostředí.

•

V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou
zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů.
-
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•

Musí být zpracován podrobný plán nakládání s odpady pro fázi výstavby. Jde zejména o
upřesnění množství a druhu odpadu vznikajícího při výstavbě, včetně navržení prostoru pro
shromažďování odpadů. Je třeba preferovat recyklaci a třídění odpadů, avšak za předpokladu
minimalizace přímých (hluk, prach) i nepřímých (obslužná doprava) negativních vlivů spojených
s touto činností.

•

Prašnost během přemisťování zeminy a hloubení stavební jámy omezovat na minimum
zkrápěním prostoru staveniště a čištěním okolních komunikací.

•

Vytěžený materiál řádně třídit do kontejnerů, nebo přímo na nákladní auta, která budou následně
zakrytována a materiál bude odvážen k oprávněné osobě k recyklaci.

•

Veškeré dopravní prostředky opouštějící staveniště kontrolovat a povolit výjezd ze staveniště až
po důkladném očištění. Stavitel je povinen udržovat dotčené veřejné komunikace a chodníky
v čistém stavu.

Fáze provozu
•

Po realizaci náhradních výsadeb zajistit pravidelnou pěstební péči.

•

Veškeré dešťové a splaškové vody odcházející z areálu musí splňovat podmínky předepsané
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění.

•

Provést kontrolu, zda stacionární zdroje hluku záměru nepřekračují hygienické limity pro denní a
noční dobu (50/40 dB). Zdroje hluku případně utlumit tak, aby byl ve venkovním chráněném
prostoru okolních staveb dodržen hygienický limit v denní i noční době.

•

Provozovatel stavby je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s
nimi dle § 39, odst. 1, z. 185/2001 Sb. a v případě produkce více než 50 kg nebezpečného nebo
50 t ostatního odpadu posílat každoročně hlášení o produkci odpadů příslušnému úřadu dle § 39,
odst. 2.

•

Je třeba preferovat recyklaci a třídění odpadů, avšak za předpokladu minimalizace přímých (hluk,
prach) i nepřímých (obslužná doprava) negativních vlivů spojených s touto činností.

•

Dodržovat schválené havarijní, provozní a manipulační řády.

•

Zajistit vhodné sorpční prostředky k likvidaci eventuálních havarijních úniků ropných látek
z dopravních prostředků.

V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při specifikaci vlivů
Oznámení záměru bylo zpracováno na základě vypracovaných technických podkladů. Z této skutečnosti
pak plynou nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které se při jeho zpracování vyskytly.

Výstavba
Vzhledem k tomu, že není znám dodavatel stavby a podrobný plán organizace výstavby, není možné
přesně kvantifikovat vlivy vlastní výstavby na okolní prostředí. Detailní vyhodnocení vlivů výstavby

-
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bude možné až po upřesnění materiálových toků, plánu organizace výstavby a také na základě dispozic
dodavatele stavby (strojové a materiálové vybavení).

Doprava
Intenzity dopravy byly převzaty z Dopravního modelu současného stavu individuální dopravy města
Mladá Boleslav. Intenzita dopravy vyvolaná provozem parkovacího domu byla odvozena z předpokladu,
že během 24 hodin se kapacita parkoviště (85 parkovacích míst) obmění 4krát.

Hluk a ovzduší
Vzhledem k situování záměru mimo zastavěné území města Benátek nad Jizerou nelze předpokládat
negativní ovlivnění nejbližší chráněné obytné zástavby, jak z hlediska hluku, tak znečištění ovzduší.
Vyhodnocení akustické situace a znečištění ovzduší bylo provedeno pouze na základě predikce
výhledových intenzit dopravy a ověření situace v terénu.

-
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předkládaný záměr „PODZEMNÍ PARKOVACÍ DŮM, Mladá Boleslav, ulice Kateřiny Militké,
pozemek č. 1“ je z hlediska umístění, finančního využití i architektonického a technického řešení
posuzován v jedné variantě, která vychází z návrhu architektonické a projekční firmy Hlaváček
a Partner, s. r. o.
V rámci oznámení jsou řešeny jednotlivé časové horizonty stavů v území, které nejsou v pravém smyslu
variantami.
Vyhodnocení akustické a rozptylové situace je provedeno pro následující stavy/varianty, které vycházejí
z jednotlivých časových horizontů intenzit dopravy v širším zájmovém území:
•

Stávající stav

2009

•

Fáze výstavby

2010

•

Fáze provozu

2010

Vyhodnocení výše uvedených stavů umožní vytvoření si podrobné představy o příspěvcích záměru
k hlukové zátěži a znečištěn ovzduší v daném území.
Ve stručnosti lze konstatovat, že realizace záměru nebude představovat významné zhoršení
životního prostředí. U jednotlivých složek životního prostředí nedojde v důsledku výstavby
a provozu záměru „PODZEMNÍ PARKOVACÍ DŮM, Mladá Boleslav“ k negativním změnám ani
k překročení únosné míry zatížení.

-
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Závěr
Předkládané oznámení záměru je zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů
na životní prostředí, v platném znění. Studie EIA se zabývá vymezením vlivů výstavby a provozu
posuzovaného záměru na životní prostředí a hodnocením jednotlivých staveb z hlediska ekologické
únosnosti prostředí.

Ze zpracování oznámení záměru vyplynuly následující závěry:
•

Předmětem záměru je výstavba podzemního parkovacího domu se dvěma podzemními podlažími.
Výstavba je součástí projektu „Revitalizace Staroměstského náměstí“ v Mladé Boleslavi.

•

Nad novostavbu dvoupodlažního podzemního parkovacího
modernizována odpočinková a zábavní plocha (parčík).

•

Navrženou stavbou budou dotčeny pozemky druhu ostatní plocha (zeleň, ostatní komunikace,
silnice). Stavbou nedojde k záboru ZPF ani PUPFL.

•

Stavbou nebudou dotčena ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory.

•

Záměr se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod ani v pásmu hygienické ochrany
vody. Záměr neleží v záplavové zóně.

•

Významný vliv na povrchové a podzemní vody se v souvislosti s posuzovaným záměrem
nepředpokládá. Je třeba respektovat navržená ochranná opatření uvedená v kap. D.IV tohoto
oznámení.

•

Záměrem nedojde k dotčení ÚSES, ZCHÚ, VKP, památného stromu ani území NATURA 2000.

•

V území se nenachází žádná hodnotná zeleň. K negativnímu ovlivnění flóry, fauny a ekosystémů
nedojde.

•

Záměr se nachází v historickém centru Mladé Boleslavi. V jeho blízkosti se nachází čtyři
památkově chráněné objekty. Při respektování navržených opatření ve fázi výstavby nebudou
kulturní památky dotčeny.

•

Záměr představuje zásah do archeologické lokality. V současnosti zde probíhají archeologické
práce.

•

Záměr si vyžádá zásah do hmotného majetku. Budou provedeny přeložky inženýrských sítí.

•

Realizace záměru nepředstavuje významné riziko pro lidské zdraví pro obyvatele v okolí
posuzovaného záměru.

•

Negativní ovlivnění chráněné obytné zástavby z hlediska akustické situace a znečištění ovzduší se
nepředpokládá.

domu

bude

obnovena

a

Záměr lze při respektování navržených opatření doporučit k realizaci.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Situace – širší vztahy, 1:2000 (měřítko upraveno), Atelier Hlaváček a Partner, s. r. o., 07/2009
Koordinační situace, 1:500, Atelier Hlaváček a Partner, s. r. o., 07/2009

-
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Oznámení se zabývá vymezením a posouzením vlivů na životní prostředí, které mohou být způsobeny
výstavbou a provozem záměru „PODZEMNÍ PARKOVACÍ DŮM, Mladá Boleslav“. Předmětem záměru
je stavba podzemního parkovacího domu se dvěma PP v SV cípu Staroměstského náměstí v centru Mladé
Boleslavi. Vlastní řešené území je vymezeno ulicemi Kateřiny Militké, Železná a 9. května.
V souvislosti s rekonstrukcí Staroměstského náměstí zde dojde ke zrušení stávajících 152 parkovacích
stání. Zachováno zde zůstane pouze 34 parkovacích stání. Chybějící parkovací stání budou
kompenzována výstavbou posuzovaného záměru – podzemního parkovacího domu, který poskytne 85
parkovacích stání v podzemí.
Termín zahájení výstavby se předpokládá v lednu 2010, dokončení je plánováno v listopadu 2010.

Hluk
K emisím hluku bude docházet jak v průběhu výstavby v důsledku dopravy stavebních materiálů a
provádění stavebních prací, tak v důsledku pohybu dopravy po dotčených komunikacích ve fázi provozu.
Navržený záměr nepřináší do území novou dopravní zátěž, neboť většina parkovacích stání na
Staroměstském náměstí bude zrušena a namísto nich budou návštěvníci využívat podzemní parkovací
dům.
V průběhu výstavby parkovacího domu může při provádění nejhlučnějších stavebních operací docházet k
překračování stanovených hygienických limitů před fasádami obytných objektů v okolí stavby. Za tímto
účelem je v kapitole D.IV navrženo několik opatření, které přispějí k minimalizaci obtěžujících vlivů
hluku na obyvatele okolních domů.
Po realizaci záměru dojde před nejbližšími objekty k nárůstu hluku až o 2,9 dB. I přes tento nárůst však
nebudou hodnoty hluku z dopravy překračovat uvažované hygienické limity (60 dB pro den). Ve
výpočtových bodech před fasádou objektu D1, D2 je dominantní hluk z hlavní komunikace (9. května), a
proto je zde uvažováno s limitem 70 dB. Hodnoty hluku v těchto bodech nepřekračují zákonem stanovené
limity.
Hluk ze vzduchotechnického zařízení nebude překračovat hygienické limity před fasádami nejbližších
obytných objektů v denní ani v noční době. Podmínkou však je dodržení maximální hodnoty akustického
výkonu 75 dB na výstupu vzduchotechniky, např. osazením potrubí vhodnými tlumiči hluku. Skutečnou
hodnotu hluku doporučujeme po realizaci ověřit měřením hluku.
Významné negativní ovlivnění akustické situace a zhoršení akustických podmínek u nejbližší chráněné
obytné zástavby vlivem provozu parkovacího domu se nepředpokládá.
Znečištění ovzduší
Výstavba podzemního parkovacího domu se sice krátkodobě zatíží životní prostředí, ale v konečném
důsledku se zlepší mikroklima a sníží prašnost v oblasti.

-

E K O L A group, spol. s r. o. –

51

Při porovnání stávajícího a výhledového stavu je možné konstatovat, že dojde ke snížení a částečnému
posunutí místa znečišťování ze Staroměstského náměstí do podzemního parkovacího domu. S ohledem na
skutečnost, že dojde ke snížení parkovacích stání v posuzovaném území, dojde celkově ke snížení emisí z
parkování.
Při porovnání stávajícího a výhledového stavu (uvažujeme-li liniový zdroj znečištění ovzduší) dojde ve
fázi provozu k malému navýšení emisí, které je spojeno zejména s reorganizací průjezdu centra Mladé
Boleslavi, kdy dojde ke změně jednosměrné ulice Kateřiny Militké a ulice Železné tak, aby byla zajištěna
plynulá průjezdnost k budovanému parkovacímu domu.
Lze konstatovat, že stávající kvalita ovzduší v etapě provozu nebude nadlimitně ohrožována emisemi
z posuzovaného záměru. Negativní vliv záměru na ovzduší se neočekává.

Zdraví
U některých obyvatel v řešeném území se bez realizace parkovacího domu může projevovat pocit
obtěžování hlukem či zhoršená komunikace řečí. Stejný vliv na obyvatelstvo v denní době lze očekávat i
po realizaci parkovacího domu, neboť dominantním zdrojem hluku v řešeném území zůstane i nadále
ulice 9. května. V noční době nebude parkovací dům v provozu.
Po zprovoznění podzemního parkovacího domu nebude docházet k překračování hygienických limitů
hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a je tedy možné konstatovat, že změny v akustické situaci
jsou akceptovatelné a nebudou mít vliv na zdravotní rizika obyvatel posuzovaného území.
V řešeném území nedochází k překračování imisních limitů kvality ovzduší. Změny v celkových emisích
budou povýstavbě parkovacího domu minimální a nedojde ke zhoršení kvality ovzduší v řešeném území.
Významné zvýšení zdravotních rizik znečištění ovzduší se nepředpokládá.

Voda
Záměrem dojde ke krátkodobému nevýznamnému ovlivnění odtokových poměrů v lokalitě v souvislosti
s výstavbou parkovacího domu. Průsakové podzemní vody a zasakující srážkové vody budou v průběhu
provádění zakládání stavby a následných stavebních prací odváděny drenážemi do odkalovací jímky a
přečerpávány do stávající kanalizace. Z hlediska velikosti vlivů na charakter odvodnění oblasti se však
bude jednat o malý až nulový vliv. V blízkosti záměru se nenacházejí vodní zdroje, které by mohly být
výstavbou ovlivněny.
Po dokončení stavby bude nad prostorem parkovacího domu obnoven park. Bude sem navrácena zemina
ve vrstvě min. 1,5 m. Dešťové vody v tomto prostoru budou zasakovány. Odvádění dešťových vod je
řešeno pouze pro vjezdovou/výjezdovou rampu parkovacího domu. Maximální množství odváděných
dešťových vod při přívalových srážkách bude cca 2,7 l.s-1. Jedná se o zanedbatelné množství.
Z hlediska problematiky vod by posuzovaný záměr neměl představovat riziko pro životní prostředí
v daném území. Je nutné však respektovat navržená ochranná opatření uvedená v kap. D.IV tohoto
oznámení.

-
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Půda
Navrženou stavbou budou dotčeny pozemky druhu ostatní plocha (zeleň, ostatní komunikace, silnice).
Realizací záměru nedojde k záboru zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených k plnění
funkce lesa (PUPFL).

Ochrana přírody
Realizací záměru nedojde k dotčení územního systému ekologické stability. V zájmovém území ani
v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné významné krajinné. Záměrem nebudou dotčeny žádná
zvláště chráněná území ani přírodní parky.
K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny v platném znění rovněž nedojde.
Navržený záměr nebude mít vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

Fauna, flóra, ekosystémy
Ve stávajícím stavu se v území nenachází téměř žádná zeleň. Ta byla odstraněna před zahájením
archeologických prací. Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů lze vyloučit. Po realizaci
záměru bude jako náhrada za pokácené stromy provedena výsadba nové vegetace a obnova parčíku.
Negativní ovlivnění fauny se v souvislosti s výstavbou podzemního parkovacího domu nepředpokládá.
Výstavbou záměru nebudou dotčeny žádné hodnotné ekosystémy.
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H. PŘÍLOHA
•

Příloha č. 1: Akustická studie

•

Příloha č. 2: Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace

•

Příloha č. 3: Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění
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