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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.1 Objednatel záměru (stavby)
Město Světlá nad Sázavou
Náměstí Trčků z Lípy 18
582 91 Světlá nad Sázavou

A.2 IČ
00268321

A.3 Sídlo
náměstí Trčků z Lípy 18
582 91 Světlá nad Sázavou

A.4 Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
Mgr. Jan Tourek, starosta města
Kontaktní osoba:
Josef Šlechta, referent odboru MIRR
Tel.: 569 496 609
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ŠIRŠÍ VZTAHY

Zájmové území

Lokalizace záměru v rámci města
Světlá nad Sázavou

Území realizace záměru

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I Základní údaje
B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001
Sb., v platném znění
Průmyslová zóna Světlá nad Sázavou – základní technická vybavenost
Podle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění je záměr zařazen do kategorie II,
bodu 9.1 „Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy
(záměry neuvedené v kategorii I)“, kdy posuzování těchto záměrů zajišťují příslušné orgány kraje.

B.I.2 Rozsah záměru
Záměr se nachází na území, které je v územním plánu města Světlá nad Sázavou označeno
jako „průmyslová výroba“, „ochranná zeleň“, „silnice II. a III. třídy“, „místní komunikace obslužné“ a
„orná půda“.
Posuzovaný záměr je v souladu s Územním plánem sídelního útvaru Světlá nad Sázavou, který
byl schválen 19.9.2001 formou obecně závazné vyhlášky č.1/2001 Zastupitelstvem města Světlá nad
Sázavou (Usnesení č.42/2001) včetně všech následujících změn. Nový územní plán, který je v návrhu,
zachovává stejnou koncepci dotčené lokality.
Záměr je situován na jihovýchodním okraji města, na levém břehu řeky Sázavy v těsné blízkosti
skláren Crystalite Bohemia s.r.o..

Základní charakteristiky záměru
druh stavby:

novostavba

identifikační a základní údaje:

silnice - třída

rozsah stavby:

kategorie

II/150
místní komunikace
MS2p/50

funkční skupina

C

délka řešeného úseku
okružní křižovatky
úrovňové stykové křižovatky
mostní objekty
zastávka MHD
přeložky a úpravy komunikací,
polních cest a chodníků
přeložky inženýrských sítí
odvodnění komunikace

0,428 km
1
1
2
2
ano
ano
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Navržená stavba dvoupruhé páteřní komunikace na rozhraní zastavěného a zastavitelného
území města, umožní napojit budoucí průmyslovou zónu na silniční síť a současně umožní nové
napojení Střediska odpadového hospodářství Rozinov.

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

Vysočina
Světlá nad Sázavou

Katastrální území:
Světlá nad Sázavou
Nová Ves u Světlé nad Sázavou

B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými
záměry
Záměr bude sloužit pro napojení areálu budoucí „Průmyslové zóny Světlá nad Sázavou“ na
veřejnou silniční síť, konkrétně na silnici II/150 Ledeč nad Sázavou – Havlíčkův Brod a současně jako
nová přístupová komunikace ke Středisku odpadového hospodářství Rozinov.
Nedojde ke kumulaci s jinými záměry.

B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního
prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Hlavním smyslem záměru je napojení areálu budoucí „Průmyslové zóny Světlá nad Sázavou“
na veřejnou silniční síť.
Realizací páteřní komunikace a okružní křižovatky na silnici II/150 nedojde k výrazné změně
v dopravním systému města Světlá nad Sázavou. Pro dopravní obsluhu průmyslové zóny bude sloužit
přímé napojení přes okružní křižovatku na silnici II/150. Po vybudování celé páteřní komunikace až
do areálu Střediska odpadového hospodářství Rozinov dojde také k přesunu dopravní zátěže ze
současné nevyhovující komunikace využívané dosud jako jediný příjezd na skládku Střediska
odpadového hospodářství Rozinov na posuzovanou stavbu.
Záměr je navržen jednovariantně.

B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Zásady směrového, výškového a prostorového řešení trasy
Prostorové řešení trasy je předurčeno polohou začátku a konce komunikace ve stávající konfiguraci
území a polohou stávajícího vedení vn.
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Směrové řešení – trasa páteřní komunikace vychází z okružní křižovatky na silnici II/150, pokračuje
podél oplocení firmy Crystalite Bohemia s.r.o. a vedení vn. Před zaústěním do areálu Střediska
odpadového hospodářství Rozinov je vložen pravostranný směrový oblouk.
Výškové řešení - niveleta páteřní komunikace je navrhována na návrhovou rychlost 50 km/hod. Od
silnice II/150 je navržen podélný sklon -0,613%; 0,035%; -5,689%; 0,000%; -4,796% a 2,917%, kde
v maximální míře sleduje stávající terén a v konci úpravy se napojuje na stávající komunikaci.

Příčné uspořádání
Páteřní komunikace je navržena dle ČSN 736110 v kategorii MS2p/50
s uspořádáním:
jízdní pruhy
vodící proužek
nezpevněná krajnice
volná šířka

2 x 3,00
2 x 0,25
2 x 0,5

6,00 m
0,50 m
1,00 m
7,50 m

komunikace je navržena s oboustrannými obrubníky výšky 0,10 m.

Zemní těleso
Niveleta komunikace řešena tak, aby byly minimalizovány zemní práce a zároveň bylo
zajištěno budoucí napojení průmyslové zóny.
Svahy zemního tělesa jsou navrženy ve sklonech: násyp 1:2,5 a 1:2. Trvalé svahy budou
ohumusovány ornicí v tl. 0,15m.

Zpevněné plochy
Konstrukce vozovky silnice II/150 a páteřní komunikace je navržena s ohledem na výhledové
intenzity dopravy v cílovém roce podle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací.

Křižovatky a křížení
V trase páteřní komunikace jsou navrženy dvě úrovňové křižovatky. Konec stavby se napojuje
na stávající komunikaci v areálu Střediska odpadového hospodářství Rozinov.
km 0,000

okružní křižovatka silnice II/150

km 0,06845

styková křižovatka s přeložkou příjezdové komunikace

km 0,4077

napojení na stávající komunikaci v areálu skládky a sběrného dvora stykovou
křižovatkou

km 0,3875

připojení sjezdu k odlučovači ropných látek

Mostní objekty
Stavba neobsahuje žádné mostní objekty.
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Vybavení a příslušenství
Součástí stavby je řešení vybavení a příslušenství v tomto rozsahu:
dešťová kanalizace včetně vpustí a lapačů splavenin a odlučovače ropných látek
vodící bezpečnostní zařízení (vodící proužky)
dopravní ostrůvky
svislé a vodorovné dopravní značení
vegetační úpravy nezpevněných ploch stavby
veřejné osvětlení

Zásady dopravního značení a dopravní telematiky
Součástí stavby je svislé a vodorovné dopravní značení.

Obslužná zařízení
Ve stavbě je navržen na přeložce příjezdové komunikace jednostranný zastávkový záliv MHD.
Další zastávka MHD je situována na jízdním pruhu. Šířka zálivu je 3,25 m, délka nástupní hrany je
12,0 m, připojovací a odbočovací pruh mají délku 20,0 m a 37,0 m.

Středisko správy a údržby silnic
Stavba neosahuje žádná zařízení ani objekty správy a údržby silnic.

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

2011
2012

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků
Světlá nad Sázavou
Nová Ves u Světlé nad Sázavou

B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Správním úřadem je Krajský úřad kraje Vysočina, který bude v rámci další přípravy
posuzovaného záměru vydávat následující rozhodnutí:
-

rozhodnutí podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
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-

rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění (stavební povolení, kolaudační rozhodnutí)
rozhodnutí podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
v platném znění

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování bude vydávat:
-

rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění (územní rozhodnutí)

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí bude vydávat:
-

rozhodnutí podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, v
platném znění
rozhodnutí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
rozhodnutí podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
závazné stanovisko v případě zásahu do významného krajinného prvku a povolení o
nezbytně nutném kácení dřevin rostoucích mimo les podle zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění

B.II Údaje o vstupech
B.II.1 Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru)
Na území dotčeném záměrem se podle syntetické půdní mapy ČR vyskytují primární
pseudogleje na polygenetických hlínách s eolickou příměsí a slabou příměsí štěrku.
Kamenitá příměs pochází z rozvolněného skalního podloží pararul, žul a světlých žilních hornin –
aplitů a pegmatitů. Podle inženýrskogeologického a hydrogeologického rešeršního průzkumu se
v dotčeném území nachází ornice o mocnosti cca 0,30 m.

Realizací záměru (stavby) dojde k následujícím záborům půd.
Trvalý zábor půdy:

Katastrální území

Světlá nad Sázavou

Druh pozemku

BPEJ

Orná půda
7.29.01
Ostatní plocha
Trvalý zábor celkem

Třída
Hlavní
ochrany
půdní Zábor půdy
(m2)
zemědělské jednotka
půdy
(HPJ)
I.
29
10 806
6 059
16 865

Trvalý zábor půdy souvisí s realizací okružní křižovatky, páteřní komunikace, chodníků a
přeložkou příjezdové komunikace před sklárnami.
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Zábor půdy

Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální

Trvalý zábor
Zemědělský půdní fond

Dočasný zábor
172/94

Čísla parcel

Zařazení do tříd ochrany zemědělské půdy podle metodického pokynu MŽP č.j. OOLP/1067/96 ze dne 12.6.1996:
BPEJ 72901

I. třída ochrany zemědělské půdy

BPEJ 75600

I. třída ochrany zemědělské půdy

Dočasný zábor půdy do 1 roku:

Katastrální území

Světlá nad Sázavou
Nová Ves u
Světlé nad Sázavou

Druh pozemku

BPEJ

Orná půda
7.29.01
Trvalý travní porost
7.56.00
Vodní plocha
Ostatní plocha
Vodní plocha
Ostatní plocha
Dočasný zábor celkem

Třída
ochrany
zemědělské
půdy
I.
I.

Hlavní
půdní
jednotka
(HPJ)
29
56

Zábor půdy
(m2)
820
60
110
5 695
50
40
6 775

Záměrem dotčené půdy jsou řazeny do tříd ochrany zemědělské půdy na základě kódu BPEJ
podle metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP, čj. OOLP/1067/96 ze dne 12.6.1996.
Dočasný zábor půdy je nutný:
- pro instalaci potřebných inženýrských sítí,
- pro dočasnou objízdnou komunikaci v místě okružní křižovatky,
- pro úpravy stávajícího oplocení,
- pro umístění deponie ornice pro ohumusování nových nezpevněných ploch při vegetačních
úpravách stavby (v místě Střediska odpadového hospodářství Rozinov),
- pro udržovací práce na stávajícím odvodňovacím zařízením.
Po dokončení prací na konkrétním objektu stavby budou plochy dočasného záboru (jedná se
většinou o ostatní plochy) upraveny zpět do původního stavu. 880 m2 orné půdy a trvalého travního
porostu bute také, po zpětném uložení sejmuté kulturní vrstvy půdy, vráceno do původního stavu, tj.
do zemědělského půdního fondu.

B.II.2 Odběr a spotřeba vody
Je třeba zdůraznit, že podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění je k nakládání
s povrchovými nebo podzemními vodami nezbytné povolení příslušného vodohospodářského orgánu.
Spotřebu vody lze obecně rozdělit do dvou fází:
- fáze výstavby
- fáze provozu
Pitná voda
Fáze výstavby
Voda bude spotřebována v místě zařízení staveniště. Plocha pro zařízení staveniště bude určena
ve fázi projektové a výrobní přípravy stavby.
Objem spotřeby bude závislý na počtu pracovníků činných při výstavbě, velikosti a vybavení
sociálního zázemí. Konkrétní spotřebu nelze v tomto stupni stanovit, lze pouze konstatovat obecné
údaje o předpokládané spotřebě vody na jednoho pracovníka (dle vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb.,
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kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů):

Druh potřeby vody
Položka
Provozovny místního významu, kde se vody
neužívá k výrobě
s výtoky, WC a přípravou teplé vody
v průtokovém ohřívači (bojleru) a možností
45.
sprchování teplou vodou u provozoven
s nečistým provozem
* cca 110 litrů za směnu a den v nepřetržitém provozu

Směrné číslo roční potřeby vody
popř. jiný ukazatel
(m3)
Na jednoho zaměstnance v jedné
směně
40*

V případě potřeby je možné napojení na veřejný vodovod v prostoru před areálem skláren
Crystalite Bohemia s.r.o.

Fáze provozu
Ve fázi provozu nebude odběr pitné vody prováděn.

Technologická (provozní) voda
Fáze výstavby
- ošetřování betonu ve fázi tuhnutí a tvrdnutí
- oplachy vozidel a ostatních strojních zařízení v místě zařízení staveniště.
Výroba betonových směsí bude zajištěna v betonárnách mimo staveniště.
Neopominutelnou nutností bude projednání potřebných odběrů s příslušným vodohospodářským
orgánem a správcem konkrétního zdroje, z něhož bude odběr prováděn.
Fáze provozu
Ve fázi provozu nebude třeba technologickou vodu zajišťovat.

Požární voda
Fáze výstavby
Případný požadavek na požární vodu může vzniknout v areálu zařízení staveniště či přímo na
staveništi a bude pokryt ze zdrojů provozní vody.
Fáze provozu
Ve fázi provozu nebude zajištění požární vod požadováno.
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SHRNUTÍ:
Nároky na množství vody potřebné ve fázi výstavby i provozu nejsou významné a nelze
předpokládat, že by v této oblasti způsobily jakýkoli deficit ve spotřebě vody.
Veškeré nakládání s vodami musí být v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách
v platném znění. Odebíraná množství a podmínky případného odběru musí být dohodnuty se správcem
příslušného vodního zdroje.

B.II.3 Surovinové a energetické zdroje
Zajištění surovin pro výstavbu bude předmětem výrobní přípravy zhotovitele stavby.
V dotčeném území se nenachází žádný dobývací prostor, chráněné ložiskové území, výhradní či
nevýhradní ložisko.
Nejbližší lom kamene je mezi Dolním Městem a Lipnicí nad Sázavou (žula), tj. cca 5 km JJZ od
Světlé nad Sázavou.
Jiné nerostné suroviny potřebné pro výstavbu bude nutno dovést ze vzdálenějších míst nebo je
odkoupit od obchodních organizací.

Elektrická energie
Ve fázi výstavby se nepředpokládá významnější spotřeba elektrické energie. Dodávka
elektrické energie bude zajišťována pro zařízení staveniště, při provádění řemeslných prací s použitím
elektrických strojů a nástrojů atd., a to ze stávající rozvodné sítě, která se nachází podél
jihovýchodního okraje areálu skláren.
Ve fázi provozu bude nutné elektrickou energii zajišťovat pro veřejné osvětlení nově
budovaného záměru, tj. osvětlení okružní křižovatky, páteřní komunikace a pro potřeby vrátnice
Střediska odpadového hospodářství Rozinov, přemístěné v rámci realizace stavby.

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Fáze výstavby
Pro výstavbu bude používána stávající silnice II/150 Ledeč nad Sázavou – Havlíčkův Brod
s omezením provozu přes dočasnou objízdnou komunikaci při výstavbě okružní křižovatky.
Fáze provozu
Po realizaci záměru bude silnice II/150 hlavní přístupovou komunikací.
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B.III Údaje o výstupech
B.III.1 Množství a druh emisí do ovzduší
a) Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší
Posuzovaná stavba není bodovým zdrojem znečišťování ovzduší.

b) Hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší
Plošným zdrojem znečištění ovzduší se záměr může stát ve fázi výstavby, kdy budou prováděny
skrývkové a výkopové práce. V případě jejich kombinace s déletrvajícím suchem a větrným počasím
mohou částečky orniční a podorniční vrstvy půdy do jisté míry způsobit znečištění ovzduší.
Vzhledem k proměnlivosti tohoto působení a jeho krátkodobosti nelze jeho vliv exaktně
vyhodnotit. Tento stav je však časově omezen a lze mu čelit zkrápěním zdroje znečištění.

c) Hlavní liniové zdroje znečištění
Posuzovaný záměr je liniovou stavbou, na níž se budou pohybovat mobilní zdroje znečišťování
ovzduší – automobily.

Způsob zachycování emisí
V případě motorových vozidel je v celosvětovém měřítku vyvíjen na výrobce neustálý
legislativní tlak, směřující ke snižování produkce znečišťujících látek. V současné době jsou ve světě
prosazovány a v řadě případů i schváleny normy, které musí motorové vozidlo splňovat, aby mohlo
být použito k provozu na pozemních komunikacích.
Výbavu vozidel, která splňují normy EURO, tvoří systémy s elektronicky řízenými procesy
přípravy palivové směsi a řízenými třícestnými katalyzátory výfukových plynů.

Charakteristické znečišťující látky z dopravy
Při charakterizování relativní významnosti emisí byl hodnocen vzájemný vztah mezi množstvím
dopravou vyprodukovaných emisí a jejich závažnosti z hlediska dopadů na zdraví člověka.
Jako charakteristické emise z dopravy byly pro potřebu této dokumentace vybrán oxid dusičitý,
benzen, benzo(a)pyren a suspendované částice frakce PM 10.
Použité emisní faktory
Ve Věstníku MŽP (částka 10, říjen 2002) byl Sdělením č. 36 odboru ochrany ovzduší určen
pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla PC program MEFA-02. Emisní faktory v tomto
oznámení byly určeny programem MEFA-06, který navazuje na verzi MEFA-02 a je doporučován
MŽP.
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Jedná se o emisní faktory pro oxidy dusíku, benzen, benzo(a)pyren a suspendované částice
frakce PM10. Výpočet koncentrací oxidu dusičitého je proveden programem Symos 97, verze 2006, a
to na základě zadaných emisních faktorů pro oxidy dusíku.
Výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla vyžaduje v programu MEFA zadání
následujících vstupních dat:
Výpočtový rok – 1995 až 2020
• determinuje emisní úroveň vozidla (v daném výpočtovém roce lze zvolit pouze ty emisní
úrovně, které již vstoupily v EU v platnost; viz tabulka v bodu Emisní úroveň)
• reflektuje snižování obsahu síry v motorové naftě v rámci současných i připravovaných změn
normativních kvalitativních parametrů motorových paliv v EU
• reflektuje proces stárnutí katalytických konvertorů motorových vozidel, naopak nereflektuje
proces stárnutí osobních automobilů konvenčních, bez katalyzátorů výfukových plynů
(množství produkovaných emisí těchto vozidel rozhodující měrou závisí na technickém
stavu pohonné jednotky a výfukového systému. Zhoršování technického stavu těchto vozidel
lze jen velmi obtížně korelovat s jejich stářím, mnohem více odpovídá pečlivosti prováděné
údržby)
V případě výpočtů týkajících se záměru „Průmyslová zóna Světlá nad Sázavou – základní
vybavenost“ byl zadán nejzazší výhledový rok, pro který byly emisní faktory zpracovány, tj.
rok 2020. Lze předpokládat, že v tomto roce bude plocha pro průmyslovou zónu plně
obsazena podnikatelskými subjekty a navrhovaný záměr (okružní křižovatka s páteřní místní
komunikací) bude vytížen konečným počtem vozidel přijíždějících do a odjíždějících
z průmyslové zóny.
Kategorie vozidla – osobní automobil (O), lehký nákladní automobil (LNA), těžký nákladní automobil
(TNA), autobus (BUS)
• nejsou zahrnuty kategorie jednostopých a třístopých vozidel a speciálních vozidel (stavební
stroje, zemědělská technika), které jsou z hlediska dopravní četnosti prakticky nevýznamné
• v případě HDV (celková hmotnost >3,5 t) jsou jako standard uvažována vozidla s průměrnou
vytížeností 50 %
• do kategorie BUS jsou zahrnuty jak autobusy MHD, tak i dálkové autobusy
V případě výpočtů týkajících se záměru „Průmyslová zóna Světlá nad Sázavou – základní
vybavenost“ bylo uvažováno se všemi výše uvedenými kategoriemi vozidel mimo autobusy.
Palivo – benzin, motorová nafta, stlačený zemní plyn (CNG), zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG)
• kategorie benzin zahrnuje všechny druhy automobilových benzinů oktanových hodnot 91 až
98, včetně olovnatých
• kategorie motorová nafta zahrnuje i směsnou bionaftu (obsahující 30 % hm. methylesterů
řepkového oleje), jejíž emisní parametry jsou prakticky srovnatelné s běžnou motorovou
naftou čistě ropného původu (problematika výfukových emisí škodlivin ze spalování
bionafty je dále studována a případné úpravy emisních faktorů budou zahrnuty v další verzi
programu MEFA)
• pohon plynnými palivy – CNG a LPG je uvažován pouze v případě kategorií vozidel O a
BUS
V případě výpočtů týkajících se záměru „Průmyslová zóna Světlá nad Sázavou – základní
vybavenost“ byl jako palivo uvažován benzín u 70 % osobních automobilů (dále jen O) a nafta
u 30 % těchto automobilů (poměr benzín/nafta vychází z údajů Centrálního registru vozidel i
z údajů Centra dopravního výzkumu Brno) a nafta u lehkých nákladních automobilů (dále jen
LNA), těžkých nákladních automobilů (dále jen TNA).
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Emisní úroveň – konvenční, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4
• kategorie konvenční se týká vozidel splňujících emisní limity platné ještě před emisními
úrovněmi EURO. U těchto vozidel nebyla ještě realizována žádná technická opatření na
pohonné jednotce či výfukovém systému za účelem snížení emisí škodlivin (např.
katalytické konvertory výfukových plynů, recirkulace spalin, apod.)
• časový harmonogram vstupu emisních limitů EURO v platnost v EU je uveden v následující
tabulce:
Předpis EURO
EURO 1
EURO 2
EURO 3
EURO 4
EURO 5
EURO 6

Osobní automobily
1993
1996
2000
2005
2009

Platnost od r.
LDV
1994
1998
2002
2006
2009
Předpoklad 2014

HDV + BUS
1992
1996
2000
2005
2009

• jako standard pro výpočet emisních parametrů kat. BUS s plynovým pohonem byly
uvažovány emisní parametry autobusů vybavených motory LIAZ M1.2C-ML636NGE
(pohon CNG) a LIAZ M1.2C-ML636PBEM (pohon LPG). Tyto motory splňují v případě
pohonu LPG emisní limit EURO 2 a v případě CNG emisní limit EURO 3.
V případě výpočtů týkajících se záměru „Průmyslová zóna Světlá nad Sázavou – základní
vybavenost“ bylo u všech druhů projíždějících motorových vozidel uvažováno s technickými
parametry respektujícími EURO 2. Důvodem je skutečnost, že ve výhledovém roce 2020 lze
předpokládat, že po silnicích nebudou v této době jezdit pouze nové automobily, ale i starší
automobily splňující minimálně požadavky předpisu EURO 2.
Rychlost jízdy – hodnoty 5, 10, 20, ... 120, 130 km/h
• rychlost jízdy vozidel v kategorii HDV a BUS je omezena pouze do 100 km/h
• rychlostí vozidel nepřevyšující 20 km/h lze v řadě případů simulovat podmínky jízdy s velmi
nízkou plynulostí, kdy může docházet ke snížení účinnosti katalytických konvertorů
výfukových plynů v důsledku jejich chladnutí pod tzv. „light-off“ teplotu.
V případě výpočtů týkajících se posuzovaného záměru bylo uvažováno s rychlostí 50 km/hod.
Podélný sklon vozovky – hodnoty -10, -9, -8, ..., 0, ... +8, +9, +10 %
Uvažované sklony jednotlivých úseků komunikací se pohybují v rozmezí 0-1-6 %.
Intenzity dopravy
Intenzity dopravy, s nimiž oznámení pracuje vycházejí z předpokladu, že plocha průmyslové
zóny je plně obsazena podnikatelskými subjekty. Předpokládá se 200 jízd osobních automobilů, 100
jízd lehkých nákladních automobilů a 200 jízd těžkých nákladních automobilů za 24 hodin.

Výpočet m nožství emitovaných škodlivin
Jedná se o výpočet, jehož cílem je zdokumentovat předpokládané hodnoty vyprodukovaných
emisí v roce 2020 v posuzovaných variantách.
Výpočet zohledňuje:
- délky komunikací
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- intenzity dopravy ve výhledovém roce 2020
- emisní faktory v g/km a vozidlo dle MEFA v. 06 (zohledňující technickou úroveň motorových
vozidel, jejich kategorii, použité palivo, rychlost jízdy vozidel a podélný sklon komunikace)

Výsledky výpočtů
Oxidy dusíku
(kg/rok)

Benzen
(kg/rok)

Benzo(a)pyren
(kg/rok)

499

0,738

0,014

Suspendované částice
frakce PM 10
(kg/rok)
17,696

Výše uvedené množství emisí vyprodukované v území realizací záměru je velmi malé,
prakticky zanedbatelné. Nemůže významnější měrou zhoršit kvalitu ovzduší v okolní obytné zástavby,
která je vzdálena nejméně 400 m od záměru (obec Příseka).

B.III.2 Množství odpadních vod a jejich znečištění
Odpadní vody jsou v § 38 zákona č. 20/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o
vodách definovány takto:
Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a
jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost
(složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových
nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť, s výjimkou vod, které jsou
zpětně využívány pro vlastní potřebu organizace, a vod, které odtékají do vod důlních, a dále jsou
odpadními vodami průsakové vody ze skládek odpadu.

Splaškové odpadní vody
Fáze výstavby
Splaškové vody budou vznikat pouze v zařízení staveniště mimo prostor stavby.
Objem spotřeby bude závislý na počtu pracovníků činných při výstavbě, velikosti a vybavení
sociálního zázemí. Konkrétní spotřebu nelze v tomto stupni stanovit, lze pouze konstatovat obecné
údaje o předpokládané spotřebě vody na jednoho pracovníka (dle vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů):

Položka

Druh potřeby vody

Provozovny místního významu, kde se vody
neužívá k výrobě
s výtoky, WC a přípravou teplé vody
v průtokovém ohřívači (bojleru) a možností
45.
sprchování teplou vodou u provozoven
s nečistým provozem
* cca 110 litrů za směnu a den v nepřetržitém provozu

Směrné číslo roční potřeby
vody popř. jiný ukazatel
(m3)
Na jednoho zaměstnance v jedné
směně
40*
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Pro záchyt splaškových vod se předpokládá použití žumpy. V případě WC lze uvažovat i s
použitím mobilních ekologických WC.

Fáze provozu
Ve fázi provozu nebudou vznikat splaškové vody.

Technologické odpadní vody
Fáze výstavby
Do skupiny těchto vod lze zařadit vody vznikající zejména při čištění stavebních mechanizmů.
Tyto vody budou vznikat v zařízení staveniště, na zpevněném místě k tomu určeném, opatřeném
usazovací jímkou s nornými stěnami apod.. Množství těchto vod nebude významné, protože na
staveništi se bude pohybovat malý počet nákladních automobilů a stavebních mechanizmů (jednotky
kusů). Opatření zabraňující znečištění vod a půdy musejí být náplní plánů organizace výstavby. Jejich
garantem je zhotovitel stavby.
Fáze provozu
Ve fázi provozu nebudou vznikat technologické vody.

SHRNUTÍ:
Ve fázi přípravy lze předpokládat, že nebude vznikat velké množství odpadních vod. Jejich
vznik bude přechodný a v době provozu stavby nebude dále pokračovat.
V průběhu výstavby bude třeba příslušnému vodohospodářskému orgánu doložit způsob
zneškodnění všech odpadních vod.
Veškeré nakládání s vodami musí být v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách,
v platném znění a souvisejícími předpisy.

B.III.3 Kategorizace a množství odpadů
Fáze výstavby
Po dobu výstavby budou vznikat odpady při zemních pracích, při odstraňování vrchní vrstvy
částí stávající komunikace v místě realizace okružní křižovatky na silnici II/150 nebo v prostoru před
jihovýchodní částí skláren. Odpady také mohou vznikat z provozu stavebních strojů a různé odpady
vázané na provoz zařízení staveniště. Z hlediska zatřídění odpadů do kategorií se jedná o odpady
ostatní (O) a odpady nebezpečné (N). Investor a zhotovitel stavby jsou povinni zajistit nakládání
s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a souvisejícími
předpisy. To znamená zejména v souladu s § 10 a 11 výše uvedeného zákona povinnost předcházet
vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze
zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní
prostředí. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.
Spektrum a množství odpadů produkovaných v průběhu výstavby nelze v daném stupni
přípravy stavby přesně stanovit, bude předmětem evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi,

14

kterou je původce (zhotovitel stavby) povinen vést (viz § 16 „Povinnosti původců odpadů“ zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění).

Přehled odpadů
Kód druhu
odpadu
15 01 01
15 01 02
15 01 06
17 01 01
17 02 03

Název druhu odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Směsné obaly
Beton
Plasty

Doporučené nakládání
s odpadem
Recyklace
Recyklace
Skládka
Recyklace
Recyklace
Skládka nebezpečných
odpadů
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Využití na stavbě, skládka
Využití na stavbě, skládka

17 03 01*

Asfaltová směs obsahující dehet

17 03 02
17 04 05
17 04 11
17 05 04
17 05 06

Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01
Železo a ocel
Kabely neuvedené pod č. 17 04 10
Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03
Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a
Recyklace
17 06 03
Biologicky rozložitelný odpad (tráva)
kompostování
Jiný biologicky nerozložitelný odpad (keře a větve) skládka
Uliční smetky
Skládka

17 06 04
20 02 01
20 02 03
20 03 03

Odpady označené * jsou odpady nebezpečnými podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu,
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
(Katalog odpadů), v platném znění.
Při nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady vzniklých při odstraňování staveb je
třeba se řídit metodickým pokynem č. 9 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí (viz Věstník
MŽP, září 2003, ročník XIII, částka 9).
Nakládání s odpady bude řešeno zhotovitelem stavby, který je povinen:
-

-

specifikovat způsob shromažďování, třídění, skladování, přepravy, využití či
nezávadného odstranění odpadů
konkretizovat prostor pro shromažďování odpadů, nádoby pro jejich ukládání a
prostředky pro přepravu v souladu s §§ 5, 6, 7 vyhlášky č. 383/2001 Sb., v platném
znění
zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem
připravit technické prostředky ke zneškodnění odpadů při vzniku havarijního stavu
(např. při úniku kapalin ze stavebních strojů a automobilů)

V rámci kolaudačního řízení musí zhotovitel doložit příslušnému orgánu státní správy
specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby včetně způsobu jejich
zneškodnění.
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Fáze provozu

Odpady z provozu
Kód druhu
odpadu
20 02 01
20 02 03

Název druhu odpadu
Biologicky rozložitelný odpad (tráva)
Jiný biologicky nerozložitelný odpad (keře)

Návrh nakládání
s odpadem
kompostování
skládka

Zneškodnění odpadů z provozu a údržby komunikací podle platných předpisů je povinností
správce silnice.
V kapitole D.IV. tohoto oznámení jsou uvedeny následující podmínky týkající se odpadů:
- Předcházet vzniku odpadů, minimalizovat jejich množství. Odpady, vzniklé během výstavby, předat
přednostně k druhotnému využití.
- Specifikovat po dobu výstavby způsob shromažďování, třídění, skladování, přepravy, využití či
nezávadného odstranění odpadů. Konkretizovat prostor pro shromažďování a skladování odpadů,
nádoby pro jejich ukládání a prostředky pro přepravu, zabezpečit je před odcizením a únikem.
- Nakládání s odpady, které vzniknou během realizace stavby nebo během jejího provozování, musí být
v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími předpisy, v platném
znění.
- V rámci kolaudačního řízení doložit příslušnému orgánu státní správy specifikaci druhů a množství
odpadů vzniklých v procesu výstavby včetně způsobu jejich zneškodnění.

B.III.4 Hluk a vibrace, záření, zápach
Hluk
Fáze výstavby
V době výstavby bude bezprostřední okolí stavby ovlivňováno hlukem stavebních strojů
(buldozer, nakladač aj.) a těžkých nákladních vozidel. Maximální hlučnost stavebních mechanismů ve
vzdálenosti 5 m je v rozpětí 80 – 95 dB. Největším zdrojem hluku bude nákladní doprava při
manipulaci se sejmutou ornicí a provádění zemních prací, dovozu materiálu na staveniště apod..
Nutným opatřením, minimalizujícím vliv hluku v době provádění stavebních prací, je optimální
technický stav stavebních mechanizmů, minimalizace jejich činnosti na nejnutnější možnou dobu a
omezení (minimalizace) činnosti v nočních hodinách.
Ve fázi výstavby je povinnost zhotovitele stavby respektovat odstavec 7) paragrafu 11 nařízení
vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Fáze provozu

Po uvedení záměru do provozu bude vznikat hluk vyvolaný pohybem vozidel. Výsledná
hladina hluku je ovlivňována těmito základními skupinami faktorů:
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- intenzitou a skladbou dopravy a dalšími charakteristikami dopravy jako jsou styl, plynulost a
rychlost jízdy, povrch vozovky, podélný sklon vozovky apod.
- druhem a technickým stavem dopravních prostředků
- uspořádáním a charakteristikou ovlivňované zástavby
Hlukové posouzení dotčeného území v okolí nulové a aktivní varianty, je součástí kapitoly
D.I.3 – Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky.

V kapitole D.IV tohoto oznámení jsou uvedeny následující podmínky týkající se hluku:
- Ve fázi výstavby respektovat odstavec 7 § 11 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací (hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro
hluk ze stavební činnosti).

Vibrace
Vibrace mohou vznikat po dobu výstavby i provozu.
Fáze výstavby
Vibrace mohou vznikat v důsledku činnosti stavebních mechanismů a nákladních automobilů
zajišťujících výstavbu.
Fáze provozu
Ve fázi provozu bude zdrojem vibrací vlastní silniční provoz.
Hlavními faktory, které ovlivňují intenzitu vibrací, jsou intenzita a skladba dopravy, rychlost
pohybu dopravního proudu a stav povrchu vozovky. Velikost přenosu vibrací je ovlivněna stavbou
geologického podloží, druhem stavební konstrukce budov a vzdáleností budov od komunikace.
Hlavním zdrojem vibrací je kontakt kola vozidla s vozovkou.
Důsledky vibrací z dopravy se mohou projevit pouze u objektů přilehlých ke stávajícím
komunikacím. Frekvence těchto vibrací se pohybují v rozmezí 30 – 150 Hz s amplitudami výjimečně
několik desítek mikrometrů.
Stavba nebude zdrojem nadměrných vibrací.

Záření
Vlastní stavba bude zdrojem infračerveného záření vyvolaným tepelnými účinky motorů
vozidel.

Zápach
V rámci stavebních prací, při pokládce živičného povrchu, bude na krátkou vzdálenost několika
desítek metrů působit zápach vznikající odpařováním směsi těkavých uhlovodíků z horké asfaltové
směsi. Toto působení bude krátkodobé.
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B.III.5 Významné terénní úpravy a zásahy do krajiny
Posuzovaný záměr je navržen tak, aby při dodržení technických podmínek a norem pro
projektování silnic co nejvíce kopírovala stávající terén a tím byly minimalizovány zemní práce
(terénní úpravy) a zásahy do krajiny.

B.III.6 Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Ovzduší
Negativní ovlivnění kvality ovzduší lze předpokládat v případě autohavárie v kombinaci se
vznikem požáru vozidla či jeho nákladu. Bude se však jednat vždy o lokální záležitost s přímým
vlivem na bezprostřední okolí, kterou bude řešit hasičský záchranný sbor.

Voda
Pro zájmové území je z hlediska vodohospodářských zájmů významné udržení a zachování
stávajícího stavu kvality a kvantity podzemní vody a s tím související aktivní ochrana. Jedná se
především o eliminování možných úniků škodlivých látek již v době výstavby. Za tímto účelem
zpracuje zhotovitel před zahájením výstavby v rámci výrobní přípravy havarijní plán po dobu
výstavby se zaměřením na ochranu vod.
Vlastní provoz bude zatížen riziky vzniku autonehody. V případě úniku škodlivých látek při
provozu řeší vzniklou situaci hasičský záchranný sbor.

Půda
Kontaminace půdy přichází v úvahu pouze v případě havárie v době výstavby, kdy např.
pohonné hmoty vozidla znečistí okolní půdu. V tomto případě přichází v úvahu odtěžení znečištěné
půdy a její dekontaminace odbornou firmou.
Jiné druhy havárií se posuzované lokalitě nepředpokládají.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území
C.1.1 Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného
využívání
Valná část území dotčeného záměrem je zemědělským půdním fondem, který je platným
územním plánem Světlé nad Sázavou určen pro průmyslovou výrobu. Záměr má řešit napojení
budoucí průmyslové zóny na dopravní a inženýrské sítě.
Záměr se nedostává do střetu s lesními pozemky.

C.1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních
zdrojů
Navrhovaný záměr prochází územím, které lze charakterizovat jako ekologicky nestabilní
(komunikace a parková úprava před jihozápadní částí areálu Crystalite Bohemia s.r.o., intenzívně
obhospodařovaný zemědělský půdní fond v jihovýchodním sousedství areálu skláren a areál Střediska
odpadového hospodářství Rozinov).
Žádné významné přírodní zdroje nebudou dotčeny. Podrobný popis dotčeného území a jeho
blízkého i vzdáleného okolí je uveden v následující kapitole.
Kácení dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu, mimo období hnízdění ptáků,
nejlépe v měsících listopad až únor.
Po dokončení stavebních úprav bude provedena náhradní výsadba původními dřevinami
odpovídající zájmovému území stavby.

C.1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž
Základní informace o území
Dotčené území se nalézá v nadmořské výšce cca 500 m n.m. v pahorkatinném a vrchovinném
georeliéfu Českomoravské vysočiny. Podle Geomorfologického členění reliéfu Čech (Balatka,
Kalvoda) se jedná o:
Českomoravská
Subprovincie
Českomoravská vrchovina
Oblast
Hornosázavská pahorkatina
Celek
Havlíčkobrodská pahorkatina
Podcelek
Chotěbořská pahorkatina
Okrsek
Okrouhlická pahorkatina
Podokrsek
Podle typologie české krajiny jde o krajinu vrchovin Hercynica.
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Nejrozšířenějším typem potenciální vegetace na Havlíčkobrodsku je biková a/nebo jedlová
doubrava.
Krajina je charakteristická řadou pramenišť a drobných vodních toků. Mnoho rybníků bylo
v minulosti zrušeno pro získání většího množství zemědělské půdy.
V současné době je širší území využíváno člověkem k bydlení, průmyslové, řemeslné a
intenzivní zemědělské výrobě.
Dotčená lokalita, kde je navržen záměr, není územím přírodě blízkým a ekologicky stabilním.

Chráněná území přírody
V posuzovaném území se nenachází zvláště chráněné území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny. Není zde vyhlášena přechodně chráněná plocha ani přírodní park,
evropsky významná lokalita či ptačí oblast.
Z významných krajinných prvků ze zákona č. 114/1992 S., v platném znění, kterými jsou lesy,
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy, je navržená stavba v kontaktu pouze
s Rozinovským potokem (původní tok přeložen kolaudačním rozhodnutím OkÚ v Havlíčkově Brodě
č.j. vod 1600/96-B ze dne 27.3.1997). Přeložená část Rozinovského potoka není přírodě blízká, jedná
se o otevřené koryto, jehož dno je zpevněno melioračními betonovými žlabovkami ukládanými do
betonového lože. Lesy, rašeliniště, rybníky, jezera a údolní nivy nejsou dotčeny. Malá vodní plocha na
toku Rozinovského potoka u vstupní brány Střediska odpadového hospodářství Rozinov je dle katastru
nemovitostí „vodní plochou“ a nikoli rybníčkem a tudíž není významným krajinným prvkem.
Nejbližším zvláště chráněným územím v okolí zájmového území je Přírodní rezervace Stvořidla
(původní kamenité řečiště řeky Sázavy s přilehlou nivou a okolními lesními porosty, 246 ha), která se
nachází západně od Světlé nad Sázavou ve vzdálenosti cca 6 km.
Přírodní park Melechov je přibližně ve stejném směru a vzdálenosti jako Stvořidla.
Nejbližší registrované významné krajinné prvky :
-

Rašeliniště u Radostovic (cca 2 km J od Světlé nad Sázavou)
Rákosiny u Radostovic (cca 2 km J od Světlé nad Sázavou)

Nejbližší evidované lokality ochrany přírody:
-

Louka u Žebrákova (cca 2,5 km SZ od Světlé nad Sázavou)
Louky u Opatovic (cca 3 km SZ od Světlé nad Sázavou)
Mezi lesy (louky 1 km JZ od Vlkanova)
Vstavače V Polích
Baniska (Dolnoměstský potok, cca 3 km J od Světlé nad Sázavou)
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Nejbližší památné stromy:
-

Panuškův dub u silnice Světlá nad Sázavou - Dobrá Voda (cca 2 km V od Světlé nad
Sázavou)
Lípa v k.ú. Opatovice u Světlé nad Sázavou (cca 3 km SZ od Světlé nad Sázavou)
Dub a jilm v Horní Březince (cca 1 km SZ od Světlé nad Sázavou)

Tato území nebudou stavbou nijak dotčena.

Územní systém ekologické stability krajiny
Podle zákona č. 114/ 1992 Sb., se ochrana přírody a krajiny zajišťuje rovněž tvorbou a
ochranou územních systémů ekologické stability (dále jen ÚSES) krajiny. ÚSES představuje účelové
propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního celku s cílem:
- zachovat biodiverzitu přírodních ekosystémů
- stabilizačně působit na okolní antropicky narušenou krajinu
ÚSES je tedy předpokladem záchrany genofondu rostlin, živočichů i celých ekosystémů a
zároveň nezbytným východiskem pro ozdravení krajinného prostředí a uchování všech jeho
užitečných funkcí. Je tvořen sítí biocenter a biokoridorů. V území relativně méně dotčeném
hospodářskou činností člověka představují prvky začleněné do ÚSES výběr z existující kostry
ekologické stability dle funkčních a prostorových kritérií.
ÚSES je postupně navrhován na třech navzájem provázaných hierarchických úrovních –
nadregionální, regionální a lokální (místní).
Záměr se nedostane do kontaktu s žádným prvkem ÚSES.
Z biocenter je nejblíže položené navržené lokální biocentrum BC 19 Rozinov (tok Sázavy
s břehovým porostem a vlhkou loukou, částečně les), které má ležet severovýchodně od záměru ve
vzdálenosti cca 100 m od jeho okraje.
Z biokoridorů je nejblíže RBK 14 Regionální biokoridor Sázava (říční koryto, břehové
porosty, přilehlé louky a okraj lesa), který se nachází severovýchodně od záměru ve
vzdálenosti cca 200 m.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Na záměrem dotčeném území a v jeho bezprostředním okolí se nevyskytují žádné historické
ani kulturních památky. Archeologické nálezy nelze vyloučit.

Území hustě zalidněná
2

Následující tabulka dokumentuje počet obyvatel a hustotu na 1 km ve městě Světlá nad
Sázavou, okresu Havlíčkův Brod a pro porovnání i počet obyvatel kraje Vysočina a celé ČR.
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Zdroj: Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí

Posuzovaný záměr

Územní systém ekologické stability:
RBK

Regionální biokoridor - funkční

RBK

Regionální biokoridor - navržený

LBC

Lokální biocentrum - funkční

LBC

Lokální biocentrum - navržené

LBK

Lokální biokoridor - funkční

LBK

Lokální biokoridor - navržený

Obec

Celkem
obyvatel k
1.1.2010

Katastrální
výměra v km2

Počet obyvatel
na km2

Světlá nad Sázavou

6 888

44

157

95 833

1 264

76

514 992
10 491 492

6 796
78 866

76
133

Okres
Havlíčkův Brod
Kraj Vysočina
ČR

Zdroj: Český statistický úřad.
Území, v němž se předpokládá realizace záměru, se nachází průmyslová výroba a v územním
plánu města se předpokládá její rozšíření. Toto území není obydlené.

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní poměry
v dotčeném území
Posuzované území nelze označit za území zatěžované nad míru únosného zatížení.
V sousedství stavby (na jejím konci) se nalézá areál Střediska odpadového hospodářství
Rozinov, které provozují Technické a bytové služby města Světlá nad Sázavou. V areálu je
provozovaná skládka Rozinov a bývalá skládka (stará ekologická zátěž). Areál je oplocen a je v něm
vrátnice, mostová váha, garáže, sběrný dvůr, dnes zrekultivovaná bývalá skládka, nová funkční
skládka (s akumulační a čerpací jímkou pro průsakové vody). Areál je pod kontrolou kamerového
systému.
Skládka Rozinov – skládka je zařazena do skupiny S – ostatní odpad, podskupiny S-OO3. Je určena
pro ukládání odpadů kategorie ostatní včetně odpadů s podstatným obsahem
organických biologicky rozložitelných látek, odpadů, které nelze hodnotit na
základě jejich vodného výluhu a odpadů s obsahem azbestu.
Skládka byla kolaudována v roce 1997, její kapacita činí 194 000 m3 hutněného
tuhého odpadu včetně překryvných vrstev. Je rozdělena na 3 etapy s celkovou
výměrou cca 3 ha, každá jednotlivá etapa je plánována na ploše cca 1 ha. V roce
2008 byla zaplněna 1. etapa úložiště.
Bývalá skládka – jedná se o uzavřenou a rekultivovanou bývalou skládku komunálních odpadů a
neutralizačních kalů (ze skláren). Odpady zde byly ukládány na konci 80-tých let.
Její provoz byl ukončen k 31.7.1996. Skládka je pravidelně monitorována.
Severovýchodně od vjezdu do areálu Střediska odpadového hospodářství Rozinov se nachází
uzavřená rekultivovaná a monitorovaná skládka neutralizačních kalů ze skláren.
Žádná složka životního prostředí není ovlivněna extémními poměry.
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Posuzovaný záměr

Areál Střediska odpadového hospodářství Rozinov
1 – vrátnice a mostní váha
2 – sběrný dvůr
3 – rekultivovaná bývalá skládka
4 – provozovaná skládka skupiny S – ostatní odpad
5 – akumulační jímka, čerpací jímka skládkových vod, garáž kompaktoru

C.2 Stručná charakteristika stavu životního prostředí
v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně
ovlivněny
V této kapitole jsou charakterizovány a v následujících kapitolách hodnoceny vlivy na
tyto složky životního prostředí:
-

-

ovzduší a klima
hlukové poměry
geologické a hydrogeologické podmínky v území
zemědělská půda
ochrana přírody
fauna a flóra
krajina
kulturní památky a archeologické lokality

C.2.1 Ovzduší a klima
Klimatické poměry v území
Podle klimatické klasifikace QUITTA (1971) a Atlasu podnebí Česka (2007) náleží posuzované
území do mírně teplé oblasti MW7. Standardní klimatické veličiny udává následující tabulka:
Parametr
počet letních dní
počet dní s průměrnou teplotou 10°C a více
počet dní s mrazem
počet ledových dní
průměrná lednová teplota
průměrná dubnová teplota
průměrná červencová teplota
průměrná říjnová teplota
průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více
suma srážek ve vegetačním období
suma srážek v zimním období
počet dní se sněhovou pokrývkou
počet zatažených dní
počet jasných dní

Hodnota
30 až 40
140 až 160
110 až 130
40 až 50
-2 až -3°C
6 až 7°C
16 až 17°C
7 až 8°C
100 až 120
400 až 450 mm
250 až 300 mm
60 až 80
120 až 150
40 až 50

Základní klimatické veličiny zájmové lokality lze pouze odvodit z výsledků dlouhodobých
měření profesionálních meteorologických stanic sítě ČHMÚ Přibyslav (533 m n.m., cca 26 km JV od
Světlé nad Sázavou):

stanice
Přibyslav

teplota vzduchu
(°C)
6,7

roční průměr 2010
srážkový úhrn
(mm)
796,8

sluneční svit
(hod)
1626
Zdroj: ČHMÚ
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Celková větrná růžice:
četnost směru větru (%)

Směr

S

Σ

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

Σ

bezvětří

8,46 6,14 10,53 15,28 9,66 9,04 18,73 14,16

8,00
100,0
Zdroj: ČHMÚ
Z tabulky je patrné, že v území převládají západní a jihovýchodní větry.

Kvalita ovzduší
Pravidelný monitoring kvality ovzduší se v posuzovaném území neprovádí, provádí se však na
následujících nejbližších měřicích stanicích:
-

Měřící stanice č. 1200 Havlíčkův Brod (pozaďová – městská, provozuje Zdravotní ústav)
Měřící stanice č. 1388 Košetice (pozaďová – venkovská, provozuje ČHMÚ)
Měřící stanice č. 1477 Jihlava (pozaďová – městská, provozuje ČHMÚ)

Imisní pozadí v posuzované lokalitě je odhadnuto na základě následujících výsledků měření:
Vybrané údaje naměřené v roce 2009:
Oxid dusičitý
(µg/m3)
Hod.
Roční
Stanice
19 MV průměr
Limit
Limit
= 200
= 40
52,6
19,7
1200 – Havl. Brod
54,9

1477 – Jihlava

15,2

44,4
8,9
1138 – Košetice
Zdroj: ČHMÚ Praha (http://www.chmi.cz)

Benzen
(µg/m3)
Roční
průměr

Benzo(a)pyren
(ng/m3)
Roční
průměr

Limit = 5

Limit = 1

1,1
(rok 2008)
-

-

Suspendované částice
PM10 (µg/m3)
Denní
Roční
36 MV
průměr
Limit
Limit
= 50
= 40
36,9
23,1

-

40,3

24,3

0,3

30,9

18,1

Při odborném odhadu imisního pozadí posuzovaného území byly využity měření z výše
uvedených městských měřících stanic, ale také výsledky měření z venkovské stanice Košetice.
Vzhledem k tomu, že nelze přesně určit vývoj imisního pozadí v posuzované lokalitě ve
výhledu, je uvažováno s následujícími hodnotami stávajícího imisního pozadí i pro rok 2020:

Znečišťující látka
Oxid dusičitý (µg/m3)
3

Benzen (µg/m )
Benzo(a)pyren (ng/m3)
Suspendované částice PM10 (µg/m3)

Koncentrace znečišťujících látek
Hodinový
Denní průměr
Roční průměr
průměr
55

-

20

-

40

1,0
0,6
24
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Podle Sdělení č. 5 odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší – vymezení
oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat za rok 2008 nepatří území náležející pod
stavební úřad Světlá nad Sázavou mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.

C.2.2. Hlukové poměry
Současná hluková situace v dotčeném území je ovlivněna v podstatě pouze automobilovou
dopravou. Celostátní sčítání dopravy z roku 2005 zaznamenalo v tomto úseku silnice II/150 celkem
5 009 motorových vozidel za 24 hodin, z toho 3 207 osobních, 1 169 nákladních a 33 motocyklů.
V bližším okolí se nenacházejí chráněné venkovní prostory lůžkových zdravotnických zařízení
včetně lázní ani chráněné ostatní venkovní prostory a chráněné venkovní prostory ostatních staveb ve
smyslu nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Hygienické limity platné pro venkovní prostor lze aplikovat až u nejbližších obytných domů v Přísece,
tj. cca 400 m od záměru.
Výpočet ekvivalentní hladiny hluku v kapitole „D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a eventuálně
další fyzikální a biologické charakteristiky“ předpokládá v roce 2020 bez realizace záměru u domu
č.p. 65 v Přísece z dopravního hluku na silnici II/150 (Ledeč nad Sázavou – Havlíčkův Brod) v denní
době 34,4 dB a v noční době 28,0 dB. Tyto hodnoty jsou hluboko pod hygienickým limitem pro starou
hlukovou zátěž 70 dB v denní době a 60 dB v noční době.

C.2.3 Voda
Ložiska nerostů, hornická činnost
Posuzovaný záměr není v přímém kontaktu s žádným dobývacím prostorem, ložiskem
nerostných surovin či chráněným ložiskovým územím. Neprochází sesuvným či poddolovaným
územím či geologicky významnou lokalitou.

Hydrografické a hydrologické poměry
Z hydrologického hlediska patří posuzované území do povodí Vltavy. Záměr se nachází na
výrazném, ale plochém morfologickém hřbetu, po němž probíhá rozvodnice mezi dvěma dílčími
povodími řeky Sázavy s hydrografickým pořadím 1-09-01-101 a 1-09-01-111.
Jihozápadně od hraniční rozvodnice protéká Závidkovický potok s kaskádou rybníků a
severozápadně od rozvodnice se nalézá Rozinovský potok. Původní tok Rozinovského potoka byl
v roce 1997 přeložen. Tato část potoka není přírodě blízká, jedná se o otevřené koryto, jehož dno je
zpevněno melioračními betonovými žlabovkami ukládanými do betonového lože.
Obě vodoteče se vlévají do řeky Sázavy.

Hydrogeologické poměry
Posuzované území se řadí (Olmer a Kessl et al. 1990) do hydrogeologického rajónu 652Krystalinikum v povodí Sázavy. Vyskytují se zde dva kolektory:
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Český úřad zeměměřičský a katastrální, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, list 23 – 21 Havlíčkův Brod
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- Připovrchový průlinový kolektor vázaný na svahové až deluviofluviální sedimenty a eluviální
zvětraliny.
- Puklinový kolektor skalních hornin (pararul a místy i žul)
Mělký oběh podzemních vod v těchto kolektorech je závislý zejména na atmosférických
srážkách a u puklinových kolektorů i na jejich otevřenosti a na litografickém charakteru nadložních
zvětralin. Průtočnost puklinového kolektoru skalních regionálně metamorfovaných pararul je celkově
nízká s hodnotami T = 1,4•10-5 až 9,1•10-5 m2•s-1 a s velikostí směrodatné odchylky sY = 0,40. Také
vydatnost puklinových kolektorů je malá, pohybuje se v rozmezí 0,05 – 0,5 litrů za sekundu. Kvalita
podzemní vody je v důsledku intenzivního zemědělského hospodaření většinou ve II. jakostním stupni.
V prostoru aluviální nivy Rozinského potoka se vyskytuje průlinový deluviofluviální kolektor.
Hydrogeologicky nejvýraznějším kolektorem širšího okolí záměru je průlinový fluviální kolektor
aluviální nivy řeky Sázavy.
V místě realizace záměru bude podzemní voda většinou hlouběji zakleslá a nejčastěji se bude
vyskytovat na rozhraní písčitých eluvií a skalního podloží nebo až ve skalních puklinových
kolektorech. Jen lokálně se může podzemní voda objevit i blíže povrchu v mělkých a dnes již téměř
neznatelných depresích terénu, kde by mohla být vázána na průlinové kolektory deluviofluviálních
sedimentů velmi malého rozsahu a malé mocnosti.

Vodohospodářské zájmy
V dotčeném území se nenachází žádný významnější vodní zdroj, žádné ochranné pásmo
vodních zdrojů.

C.2.4 Půda
Podle pedologické klasifikace M. Tomáška (2000) lze v prostoru budoucí průmyslové zóny ve
Světlé nad Sázavou očekávat pseudogleje s hnědými oglejenými půdami. Uvedené půdy jsou převážně
vyvinuty na svahových hlinitopísčitých soliflukčních sedimentech s proměnlivou kamenitou příměsí,
která pochází z rozvolněného skalního podloží pararul, žul a světlých žilných hornin – aplitů a
pegmatitů. Podle druhové klasifikace jsou místní půdy kamenité a ve smyslu typového zařazení se
jedná o podzolované půdy až podzoly.
V místě realizace záměru se mocnost ornice bude pohybovat od 0,3 do 0,5 m. Je tvořena
převážně písčitou hlínou s příměsí kamenito-štěrkovité frakce. V terénních depresích může mít ornice
charakter jílovité hlíny.
Základní informace o půdě v posuzovaném území jsou uvedeny v kapitole Údaje o vstupech
B.II.1 Půda.
Hledisko vlivu automobilové dopravy na kontaminaci půd bylo podrobně sledováno a
vyhodnoceno ve studii „Zhodnocení ekologického rizika provozu dálnice D1“, které bylo vypracováno
v roce 2000 firmou Evernia s.r.o., Liberec a Tocoen s.r.o., Brno.
Závěry této studie, které vycházely z intenzit na D1 v průběhu uplynulých dvaceti letech, lze
také aplikovat na nižší silniční síť s menší intenzitou dopravy než je na D1.
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Ze závěrů této studie citujeme:
„Předkládaná studie se zabývala hodnocením ekologického rizika kontaminace půd z dopravy
na dálnici D1 Praha – Brno na okolní ekosystémy. Koncepce přístupu a jednotlivé metodické postupy
vycházely ze závěrů projektu VaV 340/1996 „Identifikace rizik pro životní prostředí“ (Projekt IDRIS),
jehož zadavatelem bylo Ministerstvo životního prostředí a který byl úspěšně zoponován.
Základním obecným principem pro hodnocení ekologických rizik je kombinace chemických a
biologických postupů. Chemické analýzy zahrnovaly těžké kovy, polyaromatické uhlovodíky,
polychlorované bifenyly a organické chlorované pesticidy.
Z biologických metod byl použit test toxicity Microtox a dále série analýz pro hodnocení
biologického potenciálu půd.
Základní šetření probíhalo na 20 lokalitách rozmístěných přibližně rovnoměrně po celé trase
dálnice Praha – Brno, detailní rozbory byly soustředěny do 5 modelových lokalit. Vzorky půd byly
odebírány v transektu kolmém na osu dálnice ve 3 vzdálenostech od zpevněného okraje vozovky:
1 m – jako model maximálního průmyslového znečištění
10 m – jako model maximální možné hospodářské kontaminace
100 m – jako model maximální pozaďové kontaminace.
Výsledky chemických analýz u všech sledovaných složek ukazují, že kontaminace půd
z provozu na dálnici D1 je i po více než 20 letech provozu celkově na nízké úrovni, ve většině případů
pod hranicí udávaného přirozeného pozadí, a nepředstavuje pro okolní ekosystémy reálné ekologické
riziko. To platí i o olovu, které je tradičně nejvíce sledovaným kontaminantem v souvislosti
s automobilovou dopravou a které se však s vyloučením prodeje olovnatých benzínů u nás (od r. 2001)
stalo problémem minulosti.
Z výsledků biologických testů vyplývá, že vzorky půd v okolí dálnice nevykazují akutní
toxicitu. Vliv toxických látek na mikrobiální společenstva je velmi malý, zjištěna byla vysoká úroveň
jejich adaptace. Rovněž nebyl pozorován výrazný negativní vliv na fertilitu půdy. Celkově biologické
testy potvrdily a doplnily závěr chemických analýz, že kumulace kontaminantů z provozu dálnice
nepředstavuje významné ekologické riziko pro okolní ekosystémy.
Matematické modelování množství emisí z provozu na dálnici od zprovoznění hodnocených
úseků od roku 1998 ukázalo, že nárůst emisí z dopravy na dálnici D1 je výrazně nižší, než by
odpovídalo zvýšení dopravních intenzit v 90. letech. Technologická inovace vozového parku a
především zavádění katalyzátorů prakticky kompenzovala nárůst přepravních výkonů. Při současném
stavu našeho vozového parku lze s tímto trendem počítat i v dalších letech.“
Na základě výše uvedených výsledků rozborů půd podél dopravou zatížené komunikace lze
předpokládat, že ani v případě realizace záměru „Průmyslová zóna Světlá nad Sázavou – základní
technická vybavenost“ nebudou překročeny limity platné pro úroveň znečištění půd.

C.2.5 Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geologické poměry
Podle regionálního členění (Mísař et al. 1983) leží Světlá nad Sázavou v krystaliniku českého
moldanubika, při severovýchodním okraji Centrálního moldanubického masívu. Paleozoické hlubinné
vyvřeliny – žuly pronikají regionálně metamorfovanými pararulami až migmatity prekambrického
stáří.
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Podloží budoucího záměru je tvořeno skalními horninami, sillimanit – biotitickými až
biottickými, slabě migmatitizovanými pararulami. Foliace pararul probíhá ve směru SZ-JV s 30°
úklonem k severovýchodu. Východně od záměru se vyskytuje výběžek Centrálního moldanubického
masívu tvořený dvojslídnými žulami jemně až středně zrnitými, typu Lipnice. Skalní podklad lokality
je možné předpokládat, na základě archivních sond, v hloubce 1,0 až 2,0 m od stávajícího terénu a jen
výjimečně hlouběji. Uvedené skalní horniny jsou v zájmovém území překryty kvartérními svahovými
sedimenty (hlinité písky, hlinité štěrky, písčité hlíny, hlíny štěrkovité) malé mocnosti v rozsahu 0,5 až
1,5 m.
Z kvartérních sedimentů se vyskytují v širším okolí fluviální sedimenty řeky Sázavy a větších
potoků jako je Závidkovský. V aluviálních nivách menších potoků převládají smíšené deluviofluviální
sedimenty (písčité jíly, jílovité písky, sporadicky i prachovité jíly). V posuzovaném území tvoří
svrchní část pokryvu svahové sedimenty tvořené písčitými hlínami až hlínami kamenitými.

C.2.6. Fauna a flóra
Fauna
Území dotčené stavbou lze rozdělit do tří částí.
První část se nachází před čelní částí skláren Crystalite Bohemia s.r.o., kde je stávající parková
úprava (mimo silnici II/150 a místní komunikace jsou zde plochy udržovaného trávníku se vzrostlými
jehličnany a několika listnáči).
Druhá část je vedena podél plechového plotu po pravé části skláren. Tato část je tvořena
neudržovaným travnatým pásem podél zmiňovaného plotu, kde se nachází mimo ruderální druhy
rostlin občas také pařezy vrb, bez či svída (jsou řezány z důvodu podélného průchodu nadzemního
vedení vysokého napětí). Zbytek tvoří intenzívně obdělávaná zemědělská půda.
Třetí část tvoří napojení navržené páteřní místní komunikace na stávající panelovou účelovou
komunikaci areálu Střediska odpadového hospodářství Rozinov.
Území dotčené záměrem není svým charakterem přírodě blízké a není příznivé pro trvalý
pobyt a rozmnožování živočichů.
Zájmová lokalita je zcela pozměněná činností člověka (sklárny, intenzivní zemědělská výroba,
Středisko odpadového hospodářství Rozinov) a celkově poskytuje nevhodné podmínky pro existenci
živočichů. Na základě průzkumu v zájmové lokalitě lze předpokládat, že se zde nenacházejí zvláště
chráněné druhy živočichů ve smyslu vyhlášky č. 395/1992 Sb.

Flóra
Jak už bylo výše komentováno, území dotčené stavbou lze rozdělit do tří částí.
Mimo parkové druhy trav před areálem skláren a na území Střediska odpadového hospodářství
Rozinov byly v posuzovaném území zjištěny následující druhy rostlin:

− Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica)
− Pampeliška (smetánka) lékařská (Taraxacum officinale)
− Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria)
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− Pcháč (Cirsium)
− Pelyněk (Artemisia)
− Lebeda rozkladitá (Triplex patula)
− Jetel (Trifolium)
− Orobinec (Typhaí)
− Jitrocel (Plantago)
− různé druhy trav (jílek, kostřava, srha, aj.)
V rámci inventarizace dřevin byly zjištěny následující druhy:
Zatravněná plocha před sklárnami: buk lesní, vrba, bříza bělokorá, javor klen, jasan, lípa srdčitá,
jedle, smrk, douglaska tisolistá, švestka
Porosty u oplocení skláren: javor klen, svída, vrba, růže šípková, bříza bělokorá.
Porosty za sklárnami: vrba, bříza bělokorá, javor, olše, jasan, bez černý, topol černý, líska.
Jejich přesný počet a umístění je uvedeno v dokumentaci pro územní řízení „Průmyslová zóna
Světlá nad Sázavou – základní technická vybavenost“, Transconsult s.r.o., únor 2011.

Posuzovaným záměrem nebude dotčen žádný lesní porost.

C.2.7 Ekosystémy
Ekosystém je zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění
definován jako „funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem
spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a
vyvíjejí v určitém prostoru a čase“.
Posuzované území nelze označit za přírodě blízké. Zastoupeny jsou ostatní plochy (plocha
před sklárnami Crystalite Bohemia s.r.o., Strředisko odpadového hospodářsrví Rozinov) a intenzívně
obhospodařovaný zemědělský půdní fond (agroekosystémy).
Na základě těchto poznatků lze území jako celek hodnotit jako nestabilní. Předpoklad
ekologické nestability vyplývá z dominantního podílu zastavěného území a zemědělské půdy.

C.2.8 Krajina
Popis řešeného území
Posuzované území se nachází v jihovýchodní části Světlé nad Sázavou vedle skláren Crystalite
Bohemia s.r.o. v místě, které je platným územním plánem vyčleněno pro průmyslovou výrobu.
Krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně
propojených ekosystémů a civilizačními prvky (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).
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Širší okolí zájmového území lze popsat jako vesměs otevřenou, zvlněnou, intenzivně
obhospodařovanou krajinu s převažující zemědělskou produkční funkcí a nízkým podílem přírodě
blízkých ekosystémů. Krajinná mozaika je středně hrubá a prostorově středně rozmanitá. Na zástavbu
Světlé nad Sázavou navazují rozsáhlé plochy zemědělské půdy, místy protnuté vodními toky
s doprovodnou vegetací včetně Sázavy, obohacené menšími lesními komplexy. Bezprostřední kontakt
s urbanizovaným a výrazně antropogenně utvářeným prostorem Světlé nad Sázavou vytváří obraz
krajiny, kde krajinná matrice v podobě zemědělské půdy je výrazně orámována matricí zastavěného
území.
Současná typologie české krajiny (Löw ET AL. cit. in CIBULKA 2005) zařazuje dotčené území do
následujících typů:
– z hlediska přírodní charakteristiky v typologické řadě podle reliéfu krajiny
KRAJINA VRCHOVIN HERCYNICA
– z hlediska kulturní charakteristiky v typologické řadě podle využití krajiny
LESOZEMĚDĚLSKÁ KRAJINA
– z hlediska historické charakteristiky v typ. řadě podle charakteru osídlení krajiny
VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ SÍDELNÍ KRAJINA HERCYNICA
Pokud se vztáhne výše uvedený popis krajiny v širším zájmovém území k definici krajinného
rázu podle § 12 zákona č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny, v platném znění („Krajinný ráz,
kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika místa či oblasti, je chráněn před
činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.“), je možné konstatovat, že posuzovaný záměr je
situován do území s celkově běžnou, místy sníženou hodnotou krajinného rázu.

C.2.9 Obyvatelstvo, hmotný majetek
Posuzovaná stavba se nachází na jihovýchodním okraji Světlé nad Sázavou, města, které mělo
k 1.1.2010 celkem 6 888 obyvatel.
Záměrem dotčené území se nalézá v prostoru mezi silnicí II/150, sklárnami Crystalite
Bohemia s.r.o. a areálem Střediska odpadového hospodářství Rozinov. Toto území není obydlené.
Z majetkového hlediska lze očekávat výkupy pozemků, které nepatří městu Světlá nad
Sázavou a přeložky inženýrských sítí.

C.2.10 Kulturní památky
V dotčeném území se nenalézají žádné kulturní památky.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA
OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti,
složitosti a významnosti
D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Imisní situace
Jak vyplývá z kapitoly „D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima“ realizace záměru prakticky
nezpůsobí zhoršení kvality ovzduší v posuzovaném území.
Po realizaci záměru nedojde k překročení platných imisních limitů.
Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že emise z dopravy po realizaci
záměru „Průmyslová zóna Světlá nad Sázavou – základní technická vybavenost“ nezvýší zdravotní
riziko obyvatel žijících v okolí (nejbližší obytná zástavba se nalézá cca 400 m od záměru v obci
Příseka).

Hluk ze silniční dopravy
Kapitola „D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a eventuálně další fyzikální a biologické
charakteristiky“ uvádí, že bez realizace záměru ani po jeho realizaci nedochází u nejbližších
chráněných venkovních prostorů nebo chráněných venkovních prostorů staveb k překročení limitních
hodnot 55 dB v denní době a 45 dB v noční době.
Záměr nemůže být zdrojem venkovního hluku, jehož ekvivalentní hladina by překračovala
platné hygienické limity.
Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že hluk z dopravy po realizaci záměru
nezvýší zdravotní riziko obyvatel žijících v okolí posuzovaného záměru (nejbližší obytná zástavba se
nalézá cca 400 m od záměru v obci Příseka).

Nehodovost
Z hlediska vlivu záměru na zdraví a bezpečnost obyvatel lze konstatovat, že ve srovnání se
současným stavem se situace nezhorší. Vznikne sice nová křižovatka v místě napojení navržené
páteřní místní komunikace, ale ta bude okružní a tudíž přinutí řidiče přijíždějící ze všech směrů snížit
rychlost vozidel a tím i riziko nehody.

Sociální důsledky
Sociální důsledky se nepředpokládají.
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Ekonomické důsledky
Realizací záměru (konkrétně realizací okružní křižovatky), dojde ke snížení škod způsobených
dopravními nehodami včetně škod vyvolaných na zdraví.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na klima
Záměr nepředstavuje v krajině zřetelnější nárůst její diverzity. Z tohoto hlediska nelze její
realizací očekávat významnější klimatické změny.
Při konkrétních synoptických situacích, především při radiačním počasí s negativní
energetickou bilancí (v noci), nemůže nová komunikace svým rozsahem a stavebním řešením (bez
hlubokých zářezů a vysokých násypů, bez významných mostních těles) způsobit větší změny
v mezoklimatu.
Rozšířením zpevněného asfaltového povrchu se vytvoří větší mikrocirkulační buňka než
doposud. V ní bude v denních hodinách obvykle vozovka rychle prohřívána a do jejího prostoru se
bude „tlačit“ relativně chladnější vzduch z okolní krajiny (proces přenosu exhalací z dopravy do
vyšších vrstev atmosféry, zlepšení rozptylových podmínek). V nočních a ranních hodinách pak bude
chladnější a případně znečištěný vzduch směřovat z ochlazeného prostoru vozovky do okolí (v noční
době však bude intenzita dopravy významně nižší než v denní době).

Vlivy na čistotu ovzduší
Kapitola C.2.1 Ovzduší a klima předpokládá, na základě výsledků nejbližších měřících stanic,
že stávající imisní pozadí odpovídá následujícím hodnotám:

Znečišťující látka
Oxid dusičitý (µg/m3)
Benzen (µg/m3)
Benzo(a)pyren (ng/m3)
Suspendované částice PM10
(µg/m3)

Koncentrace znečišťujících látek
Hodinový
Denní průměr
Roční průměr
průměr
55
20
(Limit = 200)
(Limit = 40)
1,0
(Limit = 5)
0,6
(Limit = 1)
40
24
(Limit = 50)
(Limit = 40)

Nelze předpokládat překročení platných imisních limitů v území.
Podle Sdělení č. 5 odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší – vymezení
oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat za rok 2008 nepatří území náležející pod
stavební úřad Světlá nad Sázavou mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Jak je uvedeno v kapitole „B.III. Údaje o výstupech“, množství emitovaných škodlivin do
ovzduší vlivem realizace záměru lze předpokládat následující:
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Oxidy dusíku
(kg/rok)

Benzen
(kg/rok)

Benzo(a)pyren
(kg/rok)

499

0,738

0,014

Suspendované částice
frakce PM 10
(kg/rok)
17,696

Výše uvedené množství emisí vyprodukované v území realizací záměru za rok je velmi malé,
prakticky zanedbatelné. Nemůže významnější měrou zhoršit kvalitu ovzduší v území.
Toto malé množství emisí vyprodukované záměrem za rok je dáno nízkou intenzitou dopravy,
která bude záměr využívat. Intenzity dopravy, s nimiž oznámení pracuje vycházejí z předpokladu, že
plocha průmyslové zóny, kterou bude záměr obsluhovat, je plně obsazena podnikatelskými subjekty.
Předpokládá se 200 jízd osobních automobilů, 100 jízd lehkých nákladních automobilů a 200 jízd
těžkých nákladních automobilů za 24 hodin. To je řádově nižší množství automobilů než například
jezdí po sousední silnici II/150 Ledeč nad Sázavou – Havlíčkův Brod. Při celostátním sčítání dopravy
v roce 2005 bylo na tomto úseku silnice II/150 zjištěno celkem 5 009 motorových vozidel za 24 hodin,
z toho 3 207 osobních, 1 169 nákladních a 33 motocyklů.
Pro porovnání dále uvádíme hodnoty intenzit dopravy na silnici II/360 ve Velkém Meziříčí
(které jsou podobné jako na silnici II/150 u skláren ve Světlé nad Sázavou) a současně naměřené roční
průměrné hodnoty oxidu dusičitého tamtéž (koncentrace dalších v oznámení sledovaných
znečišťujících látek se zde neměří). Lze předpokládat, že imisní situace v posuzovaném území ve
Světlé nad Sázavou bude obdobná.
Vybrané údaje naměřené v roce 2005 ve Velkém Meziříčí:
OA – osobní automobily, TNA – těžké nákladní automobily, M - motocykly
Měřící stanice

Intenzity dopravy za 24 hodin
Ulice K Novému nádraží,
silnice II/360, sčítací úsek 6-1731
OA
TNA
M
Celkem

1326 – Velké Meziříčí,
stanice dopravní,
5 782
985
městská
Zdroj: ČHMÚ Praha (http://www.chmi.cz)

80

Oxid dusičitý (µg/m3)

6 847

Roční průměr
Limit = 40

30,1

Shrnutí kapitoly Vlivy na ovzduší a klima
Ovlivnění mezoklimatických procesů výstavbou záměru bude minimální, prakticky
neznatelné.
Realizace záměru prakticky nezpůsobí zhoršení kvality ovzduší v posuzovaném území.
Po realizaci záměru nedojde k překročení platných imisních limitů.
Návrh opatření ve fázi výstavby záměru:
- V případě extrémně nevhodných meteorologických podmínek (horké, suché a větrné počasí) snižovat
prašnost skrápěním povrchu staveniště.
- Řádně čistit veřejnou komunikaci na výjezdech ze stavby.
- Vypínat motory automobilů a mechanismů v době, kdy nejsou v činnosti.
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Při splnění podmínek pro fázi výstavby nelze očekávat významnější vliv na kvalitu ovzduší
v oblasti.

D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a eventuálně další fyzikální a biologické
charakteristiky
Současná hluková situace v dotčeném území je ovlivněna v podstatě pouze automobilovou
dopravou. Celostátní sčítání dopravy z roku 2005, kdy bylo v tomto úseku silnice II/150 zjištěno
celkem 5 009 motorových vozidel za 24 hodin, z toho 3 207 osobních, 1 169 nákladních a 33
motocyklů.
Realizací záměru se intenzita dopravy navýší o 200 jízd osobních automobilů, 100 jízd lehkých
nákladních automobilů a 200 jízd těžkých nákladních automobilů za 24 hodin. To je zhruba 6 až 10
krát menší množství automobilů než jezdí po sousední silnici II/150 Světlá nad Sázavou – Havlíčkův
Brod.
V bližším okolí se nenacházejí chráněné venkovní prostory lůžkových zdravotnických zařízení
včetně lázní ani chráněné ostatní venkovní prostory a chráněné venkovní prostory ostatních staveb ve
smyslu nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Nejbližší obytný dům je vzdálen od okraje záměru cca 400 m v obci Příseka.
Pro dům č.p. 65 v Přísece byly provedeny výpočty ekvivalentní hladiny hluku pro denní a
noční dobu ve výhledovém roce 2020 (předpokládaná doba plného zprovoznění průmyslové zóny)
pro následující tři situace:
Situace 1 - zdrojem hluku je pouze doprava ze silnice II/150 bez realizace záměru
Situace 2 – zdrojem hluku je pouze doprava ze samotného záměru
Situace 2 – zdrojem hluku je doprava jak ze záměru, tak ze silnice II/150

Hluk ve venkovním prostředí
Podle § 11 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací se hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku
A LAeq,T 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle
přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
Příloha č. 3 uvádí následující korekce pro stanovení hygienických limitů hluku
v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru:
Způsob využití území
Chráněný venkovní prostor staveb
lůžkových zdravotnických zařízení
včetně lázní
Chráněný venkovní prostor
lůžkových zdravotnických zařízení
včetně lázní
Chráněný venkovní prostor
ostatních staveb a chráněný
ostatní venkovní prostor

Korekce (dB)
1)

2)

3)

4)

-5

0

+5

+15

0

0

+5

+15

0

+5

+10

+20

34

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce –10 dB, s výjimkou
hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce –5 dB.
1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku,
s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah,
nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu
nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.
2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a
drahách.
3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy
na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních
komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy
starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a
drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a chráněném venkovním prostoru
vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu
vozovky, výměně kolejového svršku, případně rozšíření vozovek při zachování směrového nebo
výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající
hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro
krátkodobé objízdné trasy.
Pozn.: Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění definuje chráněný
venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb následujícím způsobem:
„Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány
k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních
pracovišť.“
„Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů,
rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely,
jakož i funkčně obdobných staveb.“
Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném
venkovním prostoru:
V případě chráněného venkovního prostoru staveb Příseka č.p. 65 se použije korekce podle
bodu 2), kdy platí následující hygienické limity hluku:
V denní době LAeq,T = 50 + 5 = 55 dB
V noční době LAeq,T = 50 – 10 + 5 = 45 dB
Pro stanovení výhledového stavu akustické situace v zájmovém území byl proveden výpočet
pomocí výpočetního programu SoundPlan verze 6.3 firmy Braunstein a Bernd. Tento softwarový
produkt představuje rozsáhlý modulový výpočetní systém umožňující stanovit očekávané akustické
pole vybuzené liniovými zdroji, a to ve výpočtových situacích modelujících reálný terén včetně
zástavby. Výpočtová situace je zadávána z digitálních mapových podkladů terénu. Rozsáhlá grafická
podpora umožňuje prezentovat výsledky v přehledné formě.
Součástí výpočetního programu jsou i pomocné bloky pro optimalizaci akustických bariér.
Stanovení hladiny hluku v imisním výpočtovém bodě je založeno na metodě akustického paprsku,
která umožňuje zahrnout fyzikální jevy, jako jsou odrazy od překážek, stínění těmito překážkami aj.
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Tento výpočetní program byl ověřen Národní referenční laboratoří pro měření a posuzování
hluku v komunálním prostředí v Ústí nad Orlicí.
Prostorový model 3D byl vytvořen z navrženého tělesa záměru, silnice II/150, vrstevnic a
domů v Přísece za pomocí map v měřítku 1 : 5 000.
Ekvivalentní hladiny akustického tlaku (hluku) jsou vypočteny ve výši 3,0 m nad terénem.

Výhledová akustická situace
Výsledky výpočtů pro výhledovou akustickou situaci v roce 2020 jsou prezentovány
v následujícím textu tabulkovou formou.
Ekvivalentní hladina akustického tlaku (dB)
Označení
situace

Situace 1
Situace 2
Situace 3

Označení
referenčního bodu

Denní doba

Noční doba

Limit = 55 dB

Limit = 45 dB

34,4

28,0

26,7

18,1

35,5

28,9

Příseka
RD č.p. 65
Příseka
RD č.p. 65
Příseka
RD č.p. 65

Bez realizace záměru ani po jeho realizaci nedochází u nejbližších chráněných venkovních
prostorů nebo chráněných venkovních prostorů staveb k překročení limitních hodnot 55 dB v denní
době a 45 dB v noční době.
Záměr nemůže být zdrojem venkovního hluku, jehož ekvivalentní hladina by překračovala
platné hygienické limity ve vztahu k chráněným venkovním prostorům a chráněným venkovním
prostorům staveb.

Shrnutí kapitoly Vlivy na hlukovou situaci
V kapitole D.4 „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů“ tohoto oznámení jsou navržena následující opatření pro fázi přípravy a výstavby:
-

Dodržovat hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze stavební činnosti
podle odstavce 7 § 11 nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací..

-

Během výstavby omezit činnost stavebních mechanizmů a stavební dopravy na nejnutnější možnou
dobu.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
V prostoru posuzovaného záměru se nenalézá žádný vodní zdroj s vymezeným ochranným
pásmem.
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Odvodnění záměru je navrženo tak, že okružní křižovatka a páteřní místní komunikace budou
odvodněny přes vpustě do silniční kanalizace, která bude přes odlučovač pevných a ropných látek
zaústěna do stávající jímky Střediska odpadového hospodářství Rozinov. Tato jímka je vybudována
v dolním toku Rozinovského potoka (poblíž stávající vrátnice střediska odpadového hospodářství).
Odtud se předčištěná voda dostane Rozinovským potokem až do řeky Sázavy.
Voda z místní komunikace a chodníku před sklárnami bude zaústěna do zde existující městské
dešťové kanalizace.
V rámci přemístění váhy a výstavby nové vrátnice Střediska odpadového hospodářství
Rozinov do prostoru nově navrhované páteřní místní komunikace bude pro potřeby sociálního zázemí
vrátnice vybudována jímka pro splaškovou vodu, jejíž obsah bude odvážen na čistírnu odpadních vod.

Shrnutí kapitoly Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vzhledem k minimálnímu zásahu do pokryvu není předpoklad kvantitativního ohrožení
podzemních vod
Vzhledem ke geologickému složení posuzovaného území, nízké transmisivitě horninového
prostředí a maloplošnému zásahu záměru v území nelze předpokládat ohrožení kvality podzemních
vod.
Odvodněním stavby, které je šetrné z hlediska ochrany kvality podzemních i povrchových
vod, nedojde k jejich kontaminaci.
Dále uvedený návrh opatření pro fázi přípravy, výstavby i provozu záměru je součástí kapitoly
D.IV. tohoto oznámení:
- Nakládat se závadnými látkami v souladu s § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění.
Zpracovat „Plán opatření pro případ havárie“ pro dobu výstavy se zapracováním ochrany vody a
půdy před únikem nebezpečných látek a předložit jej ke schválení věcně a místně příslušnému
vodoprávnímu úřadu.
- Zabezpečit zařízení staveniště proti úniku vodě a půdě nebezpečným látkám, provádět pravidelnou
preventivní kontrolu stavebních mechanizmů se zaměřením na možný únik výše uvedených látek.
- Při stavebních pracech zamezit kontaminaci půdy a tím i podzemních vod.
- Příslušnému vodohospodářskému orgánu doložit způsob zneškodnění veškerých odpadních vod
vzniklých v průběhu výstavby, jež musí být v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách,
v platném znění.
- Odvodnění záměru navrhnout tak, že okružní křižovatka a páteřní místní komunikace budou
odvodněny přes vpustě do silniční kanalizace, která bude přes odlučovač pevných a ropných látek
zaústěna do stávající jímky Střediska odpadového hospodářství Rozinov na dolním toku
Rozinovského potoka.

D.I.5 Vlivy na půdu
Zábory ploch
Realizací záměru (stavby) dojde k následujícím záborům půd.
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Trvalý zábor půdy:

Katastrální území

Světlá nad Sázavou

Druh pozemku

BPEJ

Orná půda
7.29.01
Ostatní plocha
Trvalý zábor celkem

Třída
Hlavní
ochrany
půdní Zábor půdy
(m2)
zemědělské jednotka
půdy
(HPJ)
I.
29
10 806
6 059
16 865

Trvalý zábor půdy souvisí s realizací okružní křižovatky, páteřní komunikace, chodníků a
přeložkou příjezdové komunikace před sklárnami.
Jak vyplývá z výsledků inženýrskogeologického a hydrogeologického rešeršního průzkumu,
v dotčeném území je orniční vrstva půdy o mocnosti 0,30 m.
Vzhledem k výsledkům výše uvedeného průzkumu doporučujeme skrývku ornice o mocnosti
30 cm. Tím bude k dispozici 3 242 m3 ornice, která bude umístěna v areálu Střediska odpadového
hospodářství Rozinov. Z tohoto množství bude 600 m3 bude použito na ohumusování nově vzniklých
nezpevněných ploch (svahů) stavby o rozloze 4 000 m2. Mocnost ohumusování se předpokládá 15 cm.
Zbývajících 2 642 m3 ornice bude určeno pro potřeby Střediska odpadového hospodářství Rozinov a
zejména města Světlá nad Sázavou.
Dočasný zábor půdy do 1 roku:

Katastrální území

Světlá nad Sázavou
Nová Ves u
Světlé nad Sázavou

Druh pozemku

BPEJ

Orná půda
7.29.01
Trvalý travní porost
7.56.00
Vodní plocha
Ostatní plocha
Vodní plocha
Ostatní plocha
Dočasný zábor celkem

Třída
ochrany
zemědělské
půdy
I.
I.

Hlavní
půdní
jednotka
(HPJ)
29
56

Zábor půdy
(m2)
820
60
110
5 695
50
40
6 775

Záměrem dotčené půdy jsou řazeny do tříd ochrany zemědělské půdy na základě kódu BPEJ
podle metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP, čj. OOLP/1067/96 ze dne 12.6.1996.
Dočasný zábor půdy je nutný:
- pro instalaci potřebných inženýrských sítí,
- pro dočasnou objízdnou komunikaci v místě okružní křižovatky,
- pro úpravy stávajícího oplocení,
- pro umístění deponie ornice pro ohumusování nových nezpevněných ploch při vegetačních
úpravách stavby (v místě Střediska odpadového hospodářství Rozinov),
- pro udržovací práce na stávajícím odvodňovacím zařízením.
Po dokončení prací na konkrétním objektu stavby budou plochy dočasného záboru (jedná se
většinou o ostatní plochy) upraveny zpět do původního stavu. 880 m2 orné půdy a trvalého travního
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porostu bute také, po zpětném uložení sejmuté kulturní vrstvy půdy, vráceno do původního stavu, tj.
do zemědělského půdního fondu.

Kontaminace půdy
Celkově z údajů kapitoly C.2.3 vyplývá, že automobilová doprava zemědělskou půdu
významnějším způsobem nepoškozuje.

Shrnutí kapitoly Vlivy na půdu
Pro minimalizaci negativních vlivů na půdu jsou v kapitole D.IV. uvedena následující
opatření:
- Provést skrývku svrchní kulturní vrstvy půdy o mocnosti 0,30 m.
- Provést skrývku kvalitních vrstev půdy po předchozí dohodě s vlastníky a uživateli pozemků, termín
skrývky určit ve spolupráci s nimi tak, aby škoda na zemědělském využití pozemků byla co nejmenší.
- Půdu ze skrývky okamžitě odvážet na určené plochy na Středisku odpadového hospodářství Rozinov,
kde budou k dispozici pro ohumusování svahů stavby, pro potřeby střediska a pro potřeby města
Světlá nad Sázavou.
- Chránit dočasně uloženou půdu ze skrývky před znečištěním, znehodnocením plevelnými nálety,
rozplavováním a zcizením.
- Omezit co nejvíce rozsah záborů stavby, důsledně dbát na dodržování hranice stavby při pohybu
stavební mechanizace.
- Veškerou stavební techniku udržovat v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k poškozování
zemin např. úkapy ropných látek; dojde-li z nějakého důvodu vlivem realizace stavby ke znečištění
zemin v prostoru stavby nebo na navazujících pozemcích, musí být znečištěná zemina odtěžena,
dekontaminována a nahrazena novou zeminou.
- Zatravnit ohumusované plochy stavby, aby se omezilo riziko erozních smyvů dešťovou vodou a
větrem.

D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V dotčeném území se nenachází žádný dobývací prostor, chráněné ložiskové území, výhradní
či nevýhradní ložisko.
Zajištění surovin pro výstavbu bude předmětem výrobní přípravy zhotovitele.

Vliv na změny geologických charakteristik
Vzhledem k technickým parametrům navrhovaného záměru, zejména jeho výškovému vedení,
které prakticky kopíruje terén, nedojde k významnějšímu zásahu do geologického prostředí.
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Vliv na změny hydrogeologických charakteristik
Tyto změny lze očekávat v menším měřítku všude, kde dojde k použití těžké techniky. Bude
se jednat především o lokální změnu propustnosti horninového souboru bez přímého zásahu do zóny
saturace. Vzhledem k malé rozloze stavebních aktivit záměru a jeho přísně lokálnímu charakteru nelze
očekávat negativní vliv na kvantitativní i kvalitativní parametry podzemních vod.

Shrnutí kapitoly Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Ve fázi výstavby či provozu záměru nelze očekávat významnější ovlivnění horninového
prostředí a tím geologických a hydrogeologických charakteristik.

D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na faunu
Záměr „Průmyslová zóna Světlá nad Sázavou – základní technická vybavenost“ a s tím
související terénní a vegetační úpravy nepředstavují výraznou změnu charakteru prostředí.
Vzhledem k tomu, že i v současnosti je zájmová lokalita zcela pozměněná činností člověka
(sklárny Crystalite Bohemia s.r.o., intenzivní zemědělská výroba, Středisko odpadového hospodářství
Rozinov) a celkově poskytuje nevhodné podmínky pro existenci živočichů, nelze očekávat realizací
záměru významný vliv na faunu v dotčeném území i v jeho okolí.
Pro minimalizaci negativních vlivů na živočichy jsou v kapitole „D.IV. Opatření k prevenci,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“ uvedena následující opatření:
- Kácení dřevin provádět v období vegetačního klidu, mimo období hnízdění ptáků, nejlépe v měsících
listopad až únor.
- Po dokončení stavebních úprav záměru je třeba provést náhradní výsadbu dřevin v maximálně
možném rozsahu, kterou technické parametry stavby umožní.

Vlivy na flóru
Souhrnně lze říci, že předpokládané stavební úpravy budou mít minimální vliv na flóru území.
Realizace záměru bude mít vliv pouze na vegetaci mezi plechovým plotem skláren a
intenzívně obdělávaným polem, což je pruh v délce cca 340 m a šířce cca 2 m. Složení této vegetace
odpovídá poloruderálnímu až ruderálnímu charakteru stanovišť. Stavební úpravy budou vyžadovat
odstranění dřevin zejména v prostoru zatravněné plochy před sklárnami a méně v prostoru oplocení
skláren a za sklárnami.
Pro minimalizaci vlivu stavby na flóru jsou navržena následující opatření:
- Provést náhradní výsadbu dřevin. Je třeba vycházet z druhového složení původní stromové vegetace.
Následovat musí péče o nově vysázené keře a stromy.
- Kácení stromů a keřů neprovádět ve vegetačním období.
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Při dodržení navrhovaných opatření je možno konstatovat, že realizace záměru „Průmyslová
zóna Světlá nad Sázavou – základní technická vybavenost“ nebude mít zásadní negativní vliv na
vegetaci v území.

Vliv na les
Realizací záměru nedojde k dotčení ani nepřímému ovlivnění žádného lesního porostu.

D.I.8 Vlivy na krajinu
Podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění je krajinný ráz
a jeho ochrana definována takto:
(1) Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa
či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do
krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze
s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
(2) K umísťování a povolování staveb, jakož i jiných činnostem, které by mohly snížit nebo
změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany
krajinného rázu může stanovit ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním
předpisem.
(3) K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami,
který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit
obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití
území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení tohoto území.
Záměrem dotčené území podle výše uvedených bodů nemá přírodní, kulturní ani historický
charakter. Výstavbou nebudou dotčeny a tudíž budou zachovány významné krajinné prvky, zvláště
chráněná území, kulturní dominanty, harmonické měřítko a vztahy v krajině.

Vyhodnocení zásahu do krajinného rázu
Z hlediska vlivů záměru na krajinný ráz je patrno, že mezi stávajícím a novým stavem není
zásadnější rozdíl. V obou případech se jedná a bude jednat o území silně ovlivněné činností člověka
(silnice II/150, sklárny, Středisko odpadového hospodářství Rozinov, zemědělsky intenzívně
obdělávaná orná půda), bez přírodě blízkého fenoménu. Lze konstatovat, že realizací záměru nedojde
k dalšímu negativnímu ovlivnění krajinného rázu v území.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Během přípravy posuzované stavby dojde ze strany investora k výkupům pozemků trvalého
záboru.
Realizací stavby nedojde k demolicím budov. Ze stávajícího Střediska odpadového
hospodářství Rozinov dojde pouze k přemístění váhy do prostoru nově budovaného vjezdu do tohoto
areálu.
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Jiné vlivy se nepředpokládají.
Stavba se nedotkne žádné kulturní památky či památkově chráněného území.

Poznámka:
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění v § 5
odstavci 3 požaduje nejen posuzování vlivů záměru při jeho přípravě, provádění a
provozování, ale i při jeho ukončení (popřípadě důsledky jeho likvidace a rekultivace
území).

Posuzovanou stavbou je „Průmyslová zóna Světlá nad Sázavou – základní technická
vybavenost“.
Navržené komunikace budou v budoucnosti průběžně udržovány a opravovány, protože
jejich význam nebude s časem klesat.
Přesto lze konstatovat, že v případě odstraňování záměru by bylo nutno dodržovat
obdobná opatření, která jsou navržena pro fázi výstavby a na následně provedenou
rekultivaci stavbou dotčeného území by bylo nutno vypracovat projekt včetně projektu
rekultivace a vegetačních úprav s cílem navrátit území do původní podoby.

D.II Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Vzhledem k charakteru záměru, jeho technickým parametrům, jeho umístění a při
respektování navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů na životní prostředí lze konstatovat, že rozsah těchto vlivů v okolním území nebude významný a
nepřesáhne platné limity v ochraně životního prostředí.
Tato skutečnost je dokumentována v předcházející kapitole D.I Charakteristika možných vlivů
a odhad jejich velikosti a významnosti.

D.III Údaje o možných významných nepříznivých vlivech
přesahujících státní hranice
Realizací záměru nedojde ke vzniku nepříznivých vlivů, které by přesahovaly státní hranice.

D.IV Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů
D.IV.1 Ovzduší
- V případě extrémně nevhodných meteorologických podmínek při výstavbě (horké, suché a větrné
počasí) snižovat prašnost skrápěním povrchu staveniště
- Řádně čistit veřejnou komunikaci na výjezdech ze stavby
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- Vypínat motory automobilů a mechanismů v době, kdy nejsou v činnosti

D.IV.2 Hluk
- Ve fázi výstavby respektovat odstavec 7 § 11 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací (hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro
hluk ze stavební činnosti).
- Během výstavby omezit činnost stavebních mechanizmů a stavební dopravy na nejnutnější možnou
dobu

D.IV.3 Voda
- Nakládat se závadnými látkami v souladu s § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění.
Zpracovat „Plán opatření pro případ havárie“ pro dobu výstavy se zapracováním ochrany vody a
půdy před únikem nebezpečných látek a předložit jej ke schválení věcně a místně příslušnému
vodoprávnímu úřadu.
- Zabezpečit zařízení staveniště proti úniku vodě a půdě nebezpečným látkám, provádět pravidelnou
preventivní kontrolu stavebních mechanizmů se zaměřením na možný únik výše uvedených látek.
- Při stavebních pracech zamezit kontaminaci půdy a tím i podzemních vod.
- Příslušnému vodohospodářskému orgánu doložit způsob zneškodnění veškerých odpadních vod
vzniklých v průběhu výstavby, jež musí být v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách,
v platném znění.
- Odvodnění záměru navrhnout tak, že okružní křižovatka a páteřní místní komunikace budou
odvodněny přes vpustě do silniční kanalizace, která bude přes odlučovač pevných a ropných látek
zaústěna do stávající jímky Střediska odpadového hospodářství Rozinov na dolním toku
Rozinovského potoka.

D.IV.4 Půda
- Provést skrývku svrchní kulturní vrstvy půdy o mocnosti 0,30 m.
- Provést skrývku kvalitních vrstev půdy po předchozí dohodě s vlastníky a uživateli pozemků, termín
skrývky určit ve spolupráci s nimi tak, aby škoda na zemědělském využití pozemků byla co nejmenší.
- Půdu ze skrývky okamžitě odvážet na určené plochy na Středisku odpadového hospodářství Rozinov,
kde budou k dispozici pro ohumusování svahů stavby, pro potřeby střediska a pro potřeby města
Světlá nad Sázavou.
- Chránit dočasně uloženou půdu ze skrývky před znečištěním, znehodnocením plevelnými nálety,
rozplavováním a zcizením.
- Omezit co nejvíce rozsah záborů stavby, důsledně dbát na dodržování hranice stavby při pohybu
stavební mechanizace.
- Veškerou stavební techniku udržovat v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k poškozování
zemin např. úkapy ropných látek; dojde-li z nějakého důvodu vlivem realizace stavby ke znečištění
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zemin v prostoru stavby nebo na navazujících pozemcích, musí být znečištěná zemina odtěžena,
dekontaminována a nahrazena novou zeminou.
- Zatravnit ohumusované plochy stavby, aby se omezilo riziko erozních smyvů dešťovou vodou a
větrem.

D.IV.5 Odpady
- Předcházet vzniku odpadů, minimalizovat jejich množství. Odpady, vzniklé během výstavby, předat
přednostně k druhotnému využití.
- Specifikovat po dobu výstavby způsob shromažďování, třídění, skladování, přepravy, využití či
nezávadného odstranění odpadů. Konkretizovat prostor pro shromažďování a skladování odpadů,
nádoby pro jejich ukládání a prostředky pro přepravu, zabezpečit je před odcizením a únikem.
- Nakládání s odpady, které vzniknou během realizace stavby nebo během jejího provozování, musí být
v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími předpisy, v platném
znění.
- V rámci kolaudačního řízení doložit příslušnému orgánu státní správy specifikaci druhů a množství
odpadů vzniklých v procesu výstavby včetně způsobu jejich zneškodnění.

D.IV.6 Fauna a flóra, ekosystémy, krajina
- Kácení dřevin provádět v období vegetačního klidu, mimo období hnízdění ptáků, nejlépe v měsících
listopad až únor.
- Po dokončení stavebních úprav záměru je třeba provést náhradní výsadbu dřevin v maximálně
možném rozsahu, kterou technické parametry stavby umožní. Je třeba vycházet z druhového složení
původní stromové vegetace. Následovat musí péče o nově vysázené keře a stromy.

D.V Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí,
které se vyskytly při specifikaci vlivů
D.V.1 Ovzduší
Odborný odhad imisního pozadí posuzovaného území vycházel z měření následujících stanic:
-

Měřící stanice č. 1200 Havlíčkův Brod (pozaďová – městská, provozuje Zdravotní ústav)
Měřící stanice č. 1388 Košetice (pozaďová – venkovská, provozuje ČHMÚ)
Měřící stanice č. 1477 Jihlava (pozaďová – městská, provozuje ČHMÚ)

Důvodem je skutečnost, že ve Světlé nad Sázavou se žádná měřící stanice nenalézá a stanovení
imisního pozadí vychází z výsledků výše uvedených stanic.

D.V.2 Hluk
Výpočet hluku z dopravy vycházel z následujících podkladů:
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- Novela metodiky výpočtu silniční dopravy, MŽP, 2005
- Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v r. 2005, Ředitelství silnic a dálnic ČR
- Výhled počtu vozidel, proběhů a dopravních výkonů 2005 - 2040, Ředitelství silnic a dálnic ČR
Každý z uvedených podkladů v sobě zahrnuje určitý podíl neurčitosti vycházející
z průměrování svých dat a tudíž ve vztahu ke konkrétní situaci na konkrétním místě vykazuje
nepřesnosti.

D.V.3 Voda, horninové prostředí a přírodní zdroje
Hydrologické, hydrogeologické a geologické informace vycházely z mapových, literárních a
archivních podkladů. V dotčeném území nebyly prováděny průzkumné práce.

D.V.4 Flóra, fauna a ekosystémy
Průzkum dotčeného území byl prováděn vzhledem k zadání oznámení v pozdně podzimním
období. Vzhledem k charakteru tohoto území, které je výhradně poznamenáno lidskou rukou a není
přírodě blízké, nepovažujeme tuto skutečnost za podstatný nedostatek.

D.V.5 Půda
Informace o půdě vycházely z nejpřesnějších možných dostupných podkladů jako jsou mapy
BPEJ v měřítku 1 : 5000.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
(pokud byly předloženy)
Předkládaný záměr „Průmyslová zóna Světlá nad Sázavou – základní technická vybavenost“
není řešen ve variantách.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
F.1 Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení
V části H. Přílohy jsou doložena následující vyjádření a stanoviska:
-

Vyjádření Městského úřadu Světlá nad Sázavou, odboru stavebního úřadu a územního
plánování, k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

-

Stanovisko Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru životního prostředí, podle § 45,
odstavce 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Předložené oznámení je zpracováno podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, v platném znění a zabývá se hodnocením vlivů přípravy, výstavby, provozu
a odstranění záměru „Průmyslová zóna Světlá nad Sázavou – základní technická vybavenost“ na
životní prostředí.

G.1 Zdůvodnění stavby
Hlavním smyslem záměru je napojení areálu budoucí „Průmyslové zóny Světlá nad Sázavou“
na veřejnou silniční síť.
Realizací páteřní komunikace a okružní křižovatky na silnici II/150 nedojde k výrazné změně
v dopravním systému města Světlá nad Sázavou. Pro dopravní obsluhu průmyslové zóny bude sloužit
přímé napojení přes okružní křižovatku na silnici II/150. Po vybudování celé páteřní komunikace až
do areálu Střediska odpadového hospodářství Rozinov dojde také k přesunu dopravní zátěže ze
současné nevyhovující komunikace využívané dosud jako jediný příjezd na skládku Střediska
odpadového hospodářství Rozinov na posuzovanou stavbu.

G.2 Posuzované varianty
Záměr je navržen jednovariantně.

G.3 Popis vlivů na životní prostředí
G.3.1 Vlivy na obyvatelstvo
Imisní situace
Jak vyplývá z kapitoly „D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima“ realizace záměru prakticky
nezpůsobí zhoršení kvality ovzduší v posuzovaném území.
Po realizaci záměru nedojde k překročení platných imisních limitů.
Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že emise z dopravy po realizaci
záměru „Průmyslová zóna Světlá nad Sázavou – základní technická vybavenost“ nezvýší zdravotní
riziko obyvatel žijících v okolí (nejbližší obytná zástavba se nalézá cca 400 m od záměru v obci
Příseka).

Hluk ze silniční dopravy
Kapitola „D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a eventuálně další fyzikální a biologické
charakteristiky“ uvádí, že bez realizace záměru ani po jeho realizaci nedochází u nejbližších
chráněných venkovních prostorů nebo chráněných venkovních prostorů staveb k překročení limitních
hodnot 55 dB v denní době a 45 dB v noční době.
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Záměr nemůže být zdrojem venkovního hluku, jehož ekvivalentní hladina by překračovala
platné hygienické limity.
Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že hluk z dopravy po realizaci záměru
nezvýší zdravotní riziko obyvatel žijících v okolí posuzovaného záměru (nejbližší obytná zástavba se
nalézá cca 400 m od záměru v obci Příseka).

Nehodovost
Z hlediska vlivu záměru na zdraví a bezpečnost obyvatel lze konstatovat, že ve srovnání se
současným stavem se situace nezhorší. Vznikne sice nová křižovatka v místě napojení navržené
páteřní místní komunikace, ale ta bude okružní a tudíž přinutí řidiče přijíždějící ze všech směrů snížit
rychlost vozidel a tím i riziko nehody.

Sociální důsledky
Sociální důsledky se nepředpokládají.

Ekonomické důsledky
Realizací záměru (konkrétně realizací okružní křižovatky), dojde ke snížení škod způsobených
dopravními nehodami včetně škod vyvolaných na zdraví.

G.3.2 Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na klima
Záměr nepředstavuje v krajině zřetelnější nárůst její diverzity. Z tohoto hlediska nelze její
realizací očekávat významnější klimatické změny.
Při konkrétních synoptických situacích, především při radiačním počasí s negativní
energetickou bilancí (v noci), nemůže nová komunikace svým rozsahem a stavebním řešením (bez
hlubokých zářezů a vysokých násypů, bez významných mostních těles) způsobit větší změny
v mezoklimatu.

Vlivy na čistotu ovzduší
Podle Sdělení č. 5 odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší – vymezení
oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat za rok 2008 nepatří území náležející pod
stavební úřad Světlá nad Sázavou mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Jak je uvedeno v kapitole „B.III. Údaje o výstupech“, množství emitovaných škodlivin do
ovzduší vlivem realizace záměru lze předpokládat následující:
Oxidy dusíku
(kg/rok)

Benzen
(kg/rok)

Benzo(a)pyren
(kg/rok)

499

0,738

0,014

Suspendované částice
frakce PM 10
(kg/rok)
17,696
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Výše uvedené množství emisí vyprodukované v území realizací záměru za rok je velmi malé,
prakticky zanedbatelné. Nemůže významnější měrou zhoršit kvalitu ovzduší v území.
Pro porovnání dále uvádíme hodnoty intenzit dopravy na silnici II/360 ve Velkém Meziříčí
(které jsou podobné jako na silnici II/150 u skláren ve Světlé nad Sázavou) a současně naměřené roční
průměrné hodnoty oxidu dusičitého tamtéž (koncentrace dalších v oznámení sledovaných
znečišťujících látek se zde neměří). Lze předpokládat, že imisní situace v posuzovaném území ve
Světlé nad Sázavou bude obdobná.
Vybrané údaje naměřené v roce 2005 ve Velkém Meziříčí:
OA – osobní automobily, TNA – těžké nákladní automobily, M - motocykly
Měřící stanice

Intenzity dopravy za 24 hodin
Ulice K Novému nádraží,
silnice II/360, sčítací úsek 6-1731
OA
TNA
M
Celkem

1326 – Velké Meziříčí,
5 782
985
stanice dopravní,
městská
Zdroj: ČHMÚ Praha (http://www.chmi.cz)
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6 847

Oxid dusičitý (µg/m3)
Roční průměr
Limit = 40
30,1

Návrh opatření ve fázi výstavby záměru:
- V případě extrémně nevhodných meteorologických podmínek (horké, suché a větrné počasí) snižovat
prašnost skrápěním povrchu staveniště.
- Řádně čistit veřejnou komunikaci na výjezdech ze stavby.
- Vypínat motory automobilů a mechanismů v době, kdy nejsou v činnosti.
Při splnění podmínek pro fázi výstavby nelze očekávat významnější vliv na kvalitu ovzduší
v oblasti.

G.3.3 Vlivy na hlukovou situaci
Současná hluková situace v dotčeném území je ovlivněna v podstatě pouze automobilovou
dopravou. Celostátní sčítání dopravy z roku 2005, kdy bylo v tomto úseku silnice II/150 zjištěno
celkem 5 009 motorových vozidel za 24 hodin, z toho 3 207 osobních, 1 169 nákladních a 33
motocyklů.
Realizací záměru se intenzita dopravy navýší o 200 jízd osobních automobilů, 100 jízd lehkých
nákladních automobilů a 200 jízd těžkých nákladních automobilů za 24 hodin. To je zhruba 6 až 10
krát menší množství automobilů než jezdí po sousední silnici II/150 Světlá nad Sázavou – Havlíčkův
Brod.
V bližším okolí se nenacházejí chráněné venkovní prostory lůžkových zdravotnických zařízení
včetně lázní ani chráněné ostatní venkovní prostory a chráněné venkovní prostory ostatních staveb ve
smyslu nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Nejbližší obytný dům je vzdálen od okraje záměru cca 400 m v obci Příseka.
Pro dům č.p. 65 v Přísece byly provedeny výpočty ekvivalentní hladiny hluku pro denní a
noční dobu ve výhledovém roce 2020 (předpokládaná doba plného zprovoznění průmyslové zóny)
pro následující tři situace:
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Situace 1 - zdrojem hluku je pouze doprava ze silnice II/150 bez realizace záměru
Situace 2 – zdrojem hluku je pouze doprava ze samotného záměru
Situace 2 – zdrojem hluku je doprava jak ze záměru, tak ze silnice II/150
Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném
venkovním prostoru:
V případě chráněného venkovního prostoru staveb Příseka č.p. 65 se použije korekce podle
bodu 2) přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, kdy platí následující hygienické limity hluku:
V denní době LAeq,T = 50 + 5 = 55 dB
V noční době LAeq,T = 50 – 10 + 5 = 45 dB
Výsledky výpočtů pro výhledovou akustickou situaci v roce 2020 jsou prezentovány
v následujícím textu tabulkovou formou.
Ekvivalentní hladina akustického tlaku (dB)
Označení
situace

Situace 1
Situace 2
Situace 3

Označení
referenčního bodu
Příseka
RD č.p. 65
Příseka
RD č.p. 65
Příseka
RD č.p. 65

Denní doba

Noční doba

Limit = 55 dB

Limit = 45 dB

34,4

28,0

26,7

18,1

35,5

28,9

Bez realizace záměru ani po jeho realizaci nedochází u nejbližších chráněných venkovních
prostorů nebo chráněných venkovních prostorů staveb k překročení limitních hodnot 55 dB v denní
době a 45 dB v noční době.
Záměr nemůže být zdrojem venkovního hluku, jehož ekvivalentní hladina by překračovala
platné hygienické limity ve vztahu k chráněným venkovním prostorům a chráněným venkovním
prostorům staveb.
V kapitole D.4 „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů“ tohoto oznámení jsou navržena následující opatření pro fázi přípravy a výstavby:
-

Dodržovat hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze stavební činnosti
podle odstavce 7 § 11 nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací..

-

Během výstavby omezit činnost stavebních mechanizmů a stavební dopravy na nejnutnější možnou
dobu.

G.3.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
V prostoru posuzovaného záměru se nenalézá žádný vodní zdroj s vymezeným ochranným
pásmem.
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Odvodnění záměru je navrženo tak, že okružní křižovatka a páteřní místní komunikace budou
odvodněny přes vpustě do silniční kanalizace, která bude přes odlučovač pevných a ropných látek
zaústěna do stávající jímky Střediska odpadového hospodářství Rozinov. Tato jímka je vybudována
v dolním toku Rozinovského potoka (poblíž stávající vrátnice střediska odpadového hospodářství).
Odtud se předčištěná voda dostane Rozinovským potokem až do řeky Sázavy.
Voda z místní komunikace a chodníku před sklárnami bude zaústěna do zde existující městské
dešťové kanalizace.
V rámci přemístění váhy a výstavby nové vrátnice Střediska odpadového hospodářství
Rozinov do prostoru nově navrhované páteřní místní komunikace bude pro potřeby sociálního zázemí
vrátnice vybudována jímka pro splaškovou vodu, jejíž obsah bude odvážen na čistírnu odpadních vod.
Vzhledem k minimálnímu zásahu do pokryvu není předpoklad kvantitativního ohrožení
podzemních vod
Vzhledem ke geologickému složení posuzovaného území, nízké transmisivitě horninového
prostředí a maloplošnému zásahu záměru v území nelze předpokládat ohrožení kvality podzemních
vod.
Odvodněním stavby, které je šetrné z hlediska ochrany kvality podzemních i povrchových
vod, nedojde k jejich kontaminaci.
Dále uvedený návrh opatření pro fázi přípravy, výstavby i provozu záměru je součástí kapitoly
D.IV. tohoto oznámení:
- Nakládat se závadnými látkami v souladu s § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění.
Zpracovat „Plán opatření pro případ havárie“ pro dobu výstavy se zapracováním ochrany vody a
půdy před únikem nebezpečných látek a předložit jej ke schválení věcně a místně příslušnému
vodoprávnímu úřadu.
- Zabezpečit zařízení staveniště proti úniku vodě a půdě nebezpečným látkám, provádět pravidelnou
preventivní kontrolu stavebních mechanizmů se zaměřením na možný únik výše uvedených látek.
- Při stavebních pracech zamezit kontaminaci půdy a tím i podzemních vod.
- Příslušnému vodohospodářskému orgánu doložit způsob zneškodnění veškerých odpadních vod
vzniklých v průběhu výstavby, jež musí být v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách,
v platném znění.
- Odvodnění záměru navrhnout tak, že okružní křižovatka a páteřní místní komunikace budou
odvodněny přes vpustě do silniční kanalizace, která bude přes odlučovač pevných a ropných látek
zaústěna do stávající jímky Střediska odpadového hospodářství Rozinov na dolním toku
Rozinovského potoka.

G.3.5 Vlivy na půdu
Zábory ploch
Realizací záměru (stavby) dojde k následujícím záborům půd.
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Trvalý zábor půdy:

Katastrální území

Světlá nad Sázavou

Druh pozemku

BPEJ

Orná půda
7.29.01
Ostatní plocha
Trvalý zábor celkem

Třída
Hlavní
ochrany
půdní Zábor půdy
zemědělské jednotka
(m2)
půdy
(HPJ)
I.
29
10 806
6 059
16 865

Trvalý zábor půdy souvisí s realizací okružní křižovatky, páteřní komunikace, chodníků a
přeložkou příjezdové komunikace před sklárnami.
Jak vyplývá z výsledků inženýrskogeologického a hydrogeologického rešeršního průzkumu,
v dotčeném území je orniční vrstva půdy o mocnosti 0,30 m.
Vzhledem k výsledkům výše uvedeného průzkumu doporučujeme skrývku ornice o mocnosti
30 cm. Tím bude k dispozici 3 242 m3 ornice, která bude umístěna v areálu Střediska odpadového
hospodářství Rozinov. Z tohoto množství bude 600 m3 bude použito na ohumusování nově vzniklých
nezpevněných ploch (svahů) stavby o rozloze 4 000 m2. Mocnost ohumusování se předpokládá 15 cm.
Zbývajících 2 642 m3 ornice bude určeno pro potřeby Střediska odpadového hospodářství Rozinov a
zejména města Světlá nad Sázavou.
Dočasný zábor půdy do 1 roku:

Katastrální území

Světlá nad Sázavou
Nová Ves u
Světlé nad Sázavou

Druh pozemku

BPEJ

Orná půda
7.29.01
Trvalý travní porost
7.56.00
Vodní plocha
Ostatní plocha
Vodní plocha
Ostatní plocha
Dočasný zábor celkem

Třída
ochrany
zemědělské
půdy
I.
I.

Hlavní
půdní
jednotka
(HPJ)
29
56

Zábor půdy
(m2)
820
60
110
5 695
50
40
6 775

Záměrem dotčené půdy jsou řazeny do tříd ochrany zemědělské půdy na základě kódu BPEJ
podle metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP, čj. OOLP/1067/96 ze dne 12.6.1996.
Dočasný zábor půdy je nutný:
- pro instalaci potřebných inženýrských sítí,
- pro dočasnou objízdnou komunikaci v místě okružní křižovatky,
- pro úpravy stávajícího oplocení,
- pro umístění deponie ornice pro ohumusování nových nezpevněných ploch při vegetačních
úpravách stavby (v místě Střediska odpadového hospodářství Rozinov),
- pro udržovací práce na stávajícím odvodňovacím zařízením.
Po dokončení prací na konkrétním objektu stavby budou plochy dočasného záboru (jedná se
většinou o ostatní plochy) upraveny zpět do původního stavu. 880 m2 orné půdy a trvalého travního
porostu bute také, po zpětném uložení sejmuté kulturní vrstvy půdy, vráceno do původního stavu, tj.
do zemědělského půdního fondu.
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Pro minimalizaci negativních vlivů na půdu jsou v kapitole D.IV. uvedena následující
opatření:
- Provést skrývku svrchní kulturní vrstvy půdy o mocnosti 0,30 m.
- Provést skrývku kvalitních vrstev půdy po předchozí dohodě s vlastníky a uživateli pozemků, termín
skrývky určit ve spolupráci s nimi tak, aby škoda na zemědělském využití pozemků byla co nejmenší.
- Půdu ze skrývky okamžitě odvážet na určené plochy na Středisku odpadového hospodářství Rozinov,
kde budou k dispozici pro ohumusování svahů stavby, pro potřeby střediska a pro potřeby města
Světlá nad Sázavou.
- Chránit dočasně uloženou půdu ze skrývky před znečištěním, znehodnocením plevelnými nálety,
rozplavováním a zcizením.
- Omezit co nejvíce rozsah záborů stavby, důsledně dbát na dodržování hranice stavby při pohybu
stavební mechanizace.
- Veškerou stavební techniku udržovat v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k poškozování
zemin např. úkapy ropných látek; dojde-li z nějakého důvodu vlivem realizace stavby ke znečištění
zemin v prostoru stavby nebo na navazujících pozemcích, musí být znečištěná zemina odtěžena,
dekontaminována a nahrazena novou zeminou.
- Zatravnit ohumusované plochy stavby, aby se omezilo riziko erozních smyvů dešťovou vodou a
větrem.

G.3.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V dotčeném území se nenachází žádný dobývací prostor, chráněné ložiskové území, výhradní
či nevýhradní ložisko.
Vzhledem k technickým parametrům navrhovaného záměru, zejména jeho výškovému vedení,
které prakticky kopíruje terén, nedojde k významnějšímu zásahu do geologického prostředí.
Vzhledem k malé rozloze stavebních aktivit záměru a jeho přísně lokálnímu charakteru nelze
očekávat negativní vliv na kvantitativní i kvalitativní parametry podzemních vod.

G.3.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na faunu
Záměr „Průmyslová zóna Světlá nad Sázavou – základní technická vybavenost“ a s tím
související terénní a vegetační úpravy nepředstavují výraznou změnu charakteru prostředí.
Vzhledem k tomu, že i v současnosti je zájmová lokalita zcela pozměněná činností člověka
(sklárny Crystalite Bohemia s.r.o., intenzivní zemědělská výroba, Středisko odpadového hospodářství
Rozinov) a celkově poskytuje nevhodné podmínky pro existenci živočichů, nelze očekávat realizací
záměru významný vliv na faunu v dotčeném území i v jeho okolí.
Pro minimalizaci negativních vlivů na živočichy jsou v kapitole „D.IV. Opatření k prevenci,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“ uvedena následující opatření:
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- Kácení dřevin provádět v období vegetačního klidu, mimo období hnízdění ptáků, nejlépe v měsících
listopad až únor.
- Po dokončení stavebních úprav záměru je třeba provést náhradní výsadbu dřevin v maximálně
možném rozsahu, kterou technické parametry stavby umožní.

Vlivy na flóru
Souhrnně lze říci, že předpokládané stavební úpravy budou mít minimální vliv na flóru území.
Realizace záměru bude mít vliv pouze na vegetaci mezi plechovým plotem skláren a
intenzívně obdělávaným polem, což je pruh v délce cca 340 m a šířce cca 2 m. Složení této vegetace
odpovídá poloruderálnímu až ruderálnímu charakteru stanovišť. Stavební úpravy budou vyžadovat
odstranění dřevin zejména v prostoru zatravněné plochy před sklárnami a méně v prostoru oplocení
skláren a za sklárnami.
Pro minimalizaci vlivu stavby na flóru jsou navržena následující opatření:
- Provést náhradní výsadbu dřevin. Je třeba vycházet z druhového složení původní stromové vegetace.
Následovat musí péče o nově vysázené keře a stromy.
- Kácení stromů a keřů neprovádět ve vegetačním období.
Při dodržení navrhovaných opatření je možno konstatovat, že realizace záměru „Průmyslová
zóna Světlá nad Sázavou – základní technická vybavenost“ nebude mít zásadní negativní vliv na
vegetaci v území.

Vliv na les
Realizací záměru nedojde k dotčení ani nepřímému ovlivnění žádného lesního porostu.

G.3.8 Vlivy na krajinu
Záměrem dotčené území podle výše uvedených bodů nemá přírodní, kulturní ani historický
charakter. Výstavbou nebudou dotčeny a tudíž budou zachovány významné krajinné prvky, zvláště
chráněná území, kulturní dominanty, harmonické měřítko a vztahy v krajině.

G.3.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Během přípravy posuzované stavby dojde ze strany investora k výkupům pozemků trvalého
záboru.
Realizací stavby nedojde k demolicím budov. Ze stávajícího Střediska odpadového
hospodářství Rozinov dojde pouze k přemístění váhy do prostoru nově budovaného vjezdu do tohoto
areálu.
Stavba se nedotkne žádné kulturní památky či památkově chráněného území.
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G.4 Celkové shrnutí
Z celkového hodnocení vlivů záměru stavby „Průmyslová zóna Světlá nad Sázavou – základní
technická vybavenost“ vyplývá skutečnost, že veškeré negativní vlivy této stavby na složky životního
prostředí jsou po realizaci doporučených opatření k prevenci, vyloučení, snížení a kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí minimálního významu. Tato opatření jsou podrobně uvedena
v kapitole D.IV tohoto oznámení.

G.5 Závěr
Předložené oznámení, zpracované podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění se
zabývá hodnocením vlivů záměru „Průmyslová zóna Světlá nad Sázavou – základní technická
vybavenost“ na životní prostředí.
Navrhovaný záměr nebude prakticky znamenat z hlediska vlivů na obyvatele významnější
změnu stávajícího stavu.
Při realizaci navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí nelze předpokládat významnější negativní vlivy na ovzduší,
hlukové poměry, povrchovou a podzemní vodu, půdu, horninové prostředí, faunu, flóru, ekosystémy,
krajinu a majetek, které by přesahovaly míru stanovenou zákony a souvisejícími předpisy.
Na základě celkového posouzení vlivů záměru na životní prostředí, popsaných a
posouzených v jednotlivých kapitolách tohoto oznámení, lze záměr „Průmyslová zóna Světlá nad
Sázavou – základní technická vybavenost“ doporučit k realizaci při respektování navržených
opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní
prostředí.

H. PŘÍLOHY
- Vyjádření Městského úřadu Světlá nad Sázavou, odboru stavebního úřadu a územního plánování,
k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
- Stanovisko Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru životního prostředí, podle § 45, odstavce 1
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
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Datum zpracování oznámení:
Únor 2011

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele dokumentace a
osob, které se podílely na zpracování dokumentace:
Ing. Mojmír Novotný
Wolkerova 935
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 533 105
Osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR č.j. 10133/1180/OPVŽP/94,
prodloužená autorizace ke zpracování dokumentace a posudku do roku 2015 na základě
rozhodnutí MŽP č.j. 7512/ENV/06 ze dne 24.2.2006 a č.j. 70030/ENV/10 ze dne 13.9.2010.

Členové řešitelského týmu:

Řešená problematika:

Ing. Vladimír Pravda
Transconsult s.r.o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 533 105

Technické řešení stavby, dopravní vztahy

Ing. Lucie Potůčková
Transconsult s.r.o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 533 105

Ochrana přírody a ÚSES, půda

Podpis zpracovatele oznámení:
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