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PRŮVODNÍ ZPRÁVA
Akce :

„Zastavitelná plocha Z3 Starý Mateřov - infrastruktura,
pozemky p.p.901 a p.p.902 - okres Pardubice, kraj Pardubický“
HLUKOVÁ STUDIE

hluk ze silniční dopravy na plánovaném jihozápadním obchvatu města Pardubice
Výpočet předpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku, způsobené
veřejnou silniční dopravou na budoucím jihozápadním obchvatu města Pardubice
(přeložka silnice I/2) a to pro cílový rok výpočtu 2025. Stanovení očekávané
ekvivalentní hladiny akustického tlaku v budoucím nejbližším chráněném
venkovním prostoru na severní hranici zastavitelné lokality Z3 a to ve třech
referenčních bodech „A“, „B“ a „C“ na západním konci, uprostřed a na východním
konci severní hranice pozemku p.p.901. Posouzení všech vypočtených hodnot
pro denní a noční období podle § 12 a přílohy č.3 nařízení vlády č.272/2011 Sb.:
„O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“ v platném znění.

ÚVOD
Projektová dokumentace (DÚR) obsahuje návrh infrastruktury pro 35 (33-37) rodinných domů
na pozemcích p.p.901 a p.p.902 v k.ú. Starý Mateřov (číslo katastrálního území 755089, okres
Pardubice, kraj Pardubický). Tyto pozemky jsou součástí zastavitelné plochy Z3 územního plánu
obce Starý Mateřov (plocha BI s plánovaným využitím pro bydlení individuální příměstského typu).
Vlastníkem obou uvedených pozemků a zároveň investorem akce je Yaqoub Y.A.M. Al Radhwan,
Bayan b 2 s3, Bayan, Kuvajt.
Řešené území je situováno v severovýchodním cípu obce Stará Mateřov a je určeno jako
plocha bydlení v rodinných domech ve vazbě na již zastavěné plochy jižně od řešeného území
a na plochy vedené jako Z2 a Z4, které jsou již zčásti zastavěny. V současné době je řešené
území využíváno nájemcem pro zemědělské účely. Nenachází se na něm žádná pozemní stavby,
dokonce ani žádný strom. Území protínají výtlačný řad kanalizace a nadzemní vedení VN.
Území lokality, pro kterou je infrastruktura navrhována, je vymezeno v rámci zastavitelné
plochy Z3 platného ÚPO dvěma pozemky jediného majitele p.p.901 a p.p.902. Z východní strany
je vymezeno pohotovostní komunikací pro nouzovou obsluhu letiště a poté katastrálním územím
sousední obce Třebosice, na severní straně je vymezeno plochou zeleně Zp v ÚPO, která má
úlohu izolační zeleně vůči letišti a budoucí trase JZ obchvatu města Pardubice, ze západu je
vymezeno obecním pozemkem, který je podle výhledu z územního plánu navržen jako místní
komunikace a bude sloužit jako jeden z příjezdů do území a na jižní straně je dáno hranicí
soukromých pozemků, které jsou také součástí plochy Z3 a jsou cca z 30 % již zastavěny
rodinnými domy.
Navrhované řešení je v souladu s územním plánem obce Starý Mateřov z roku 2011 a jeho
změn zejména z roku 2018. Řešené území bezprostředně navazuje na již zastavěné plochy jižně
od řešeného území. Lokalita je umístěna severně od komunikace III/32226 a východně od
komunikace III/32228 a dokončuje tak rozvoj obce Starý Mateřov v jejím severovýchodním cípu.
Předpokládaný časový průběh výstavby je následující: 12/2018 vydání územního rozhodnutí,
polovina 1./IV 2019 vydání stavebního povolení, 1./IV 2019 zahájení stavby, 5-8 měsíců doba
výstavby, 3./IV 2019 dokončení stavby.
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Severně od řešeného území leží v jeho v bezprostřední blízkosti plocha zeleně „Za dvorem“
označená v ÚPO jako plocha Zp. Na této ploše se nedá předpokládat v budoucnu stavební činnost
zejména vzhledem k blízkosti letiště a také vzhledem k umístění budoucího jihozápadního
obchvatu města Pardubice. V tomto území lze předpokládat vznik pásu izolační zeleně s vyšší
kvalitou výsadby.
Navrhovaná stavba má za účel zajištění nutné a potřebné infrastruktury pro následnou
výstavbu rodinných domů. Budoucí etapy projektové dokumentace lokality Z3 tedy budou řešit
soubor určený pro bydlení v rodinných domech. Je navrženo celkem 35 RD s tím, že v průběhu
zpracování dalších stupňů PD a v průběhu jejich projednání se může konečný počet pohybovat
v rozmezí 33 až 37 RD.
ooo

Ve vzdálenosti cca 330m od středu severní hranice řešené lokality (jihozápadní obchvat města
Pardubice má severně od řešené lokality tvar oblouku) je situována osa budoucího JZ obchvatu
města Pardubice (přeložka silnice I/2). Mezi budoucím obchvatem a řešenou lokalitou je
v územním plánu navržena plocha Zp (ÚPO: stávající zeleň přírodního charakteru). Projektant
DÚR: „Zastavitelná plocha Z3 Starý Mateřov - Infrastruktura“ v STZ uvádí, že na této ploše lze
v budoucnu předpokládat vznik pásu zeleně s vyšší kvalitou výsadby. Hloubka takto vysazené
ochranné zeleně ve směru kolmo k plánovanému obchvatu je více než dostatečná a proto by
případná zeleň mohla mít výrazný protihlukový účinek. Podmínkou je však, aby se jednalo
o kompaktní pás vzrostlé zeleně. Aby výpočet vytvořil dostatečnou výpočtovou rezervu, není
samostatná hodnota útlumu hluku vlivem zeleně započtena, mezi komunikací a řešenou lokalitou
je ale uvažován terén pohltivý.
ooo

Protože při projednání projektové dokumentace (DÚR) infrastruktury s pracovníky KHS
Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích vznikly pochybnosti o případném hlukovém zatížení
chráněného venkovního prostoru této lokality (hluk ze silniční dopravy na budoucím silničním JZ
obchvatu města Pardubice), byla na základě objednávky projektanta zpracována tato hluková
studie. Hluková studie obsahuje aproximativní výpočet předpokládané ekvivalentní hladiny
akustického tlaku v nejbližším chráněném venkovním prostoru (ve třech referenčních bodech „A“,
„B“ a „C“ na severní hranici pozemku p.p.901). Posouzena je tedy hlukově nejexponovanější
hranice řešené lokality (nejnepříznivější stav).
Výpočet je zpracován pro denní i noční období a to pro cílový rok výpočtu 2025. Intenzity
dopravy na komunikaci byly čerpána z údajů o celostátním sčítání dopravy na dálniční silniční síti
České republiky (poslední dostupné hodnoty z roku 2016 uvedené na stránkách Ředitelství silnic
a dálnic České republiky) a to pro sčítací úsek č.5-2150 pro odpovídající úsek komunikace I/2
(začátek úseku: Staré Čívice, zaústění III/32228 a konec úseku: Pardubice, zaústění do I/37),
která má být plánovaným obchvatem nahrazena. Pro výpočet byla potom tato intenzita dopravy
přepočtena na intenzitu dopravy očekávanou v roce 2025 (cílový rok výpočtu).
ooo

Posouzen je nejbližší chráněný venkovní prostor a to na nejbližší hranici pozemku p.p.901.
Předpokládaná ekvivalentní hladina akustického tlaku je výpočtem stanovena v referenčním bodě
„A“ na západním konci této severní hranice, v referenčním bodě „B“ uprostřed severní hranice
pozemku p.p.901 a v referenčním bodě „C“ na východním konci této severní hranice. Pro výpočet
byla tedy zvolena hlukově nejexponovanější hranice zastavitelné plochy Z3 v katastrálním území
Starý Mateřov.
Tvar a poloha řešené části lokality Z3, tvar a poloha okolních objektů a pozemků, tvar a poloha
budoucího jihozápadního silničního obchvatu města Pardubice a také poloha všech referenčních
bodů „A“, „B“ a „C“ exteriéru - víz grafické přílohy č.1 až č.6 - grafická příloha č.1: kopie katastrální
mapy ČÚZK v měřítku M 1:5000 s polohou pozemku řešené části zastavitelné plochy Z3, s tvarem
a polohou okolních objektů a pozemků a s tvarem a polohou plánovaného silničního obchvatu.
Zastavitelná plocha Z3 Starý Mateřov - infrastruktura, pozemky p.p.901 a p.p.902 - okres Pardubice, kraj Pardubický

Stavební fyzika Pardubice
32-18sa.doc

Hluková studie SA 32-2018
strana 4 (celkem 21 stran)

Dále grafická příloha č.2: fotosituace GIS Pk v měřítku M 1:5000 s polohou pozemků p.p.901
a p.p.902, s tvarem a polohou okolních objektů a pozemků a s tvarem polohou plánovaného
silničního obchvatu, grafická příloha č.3: výřez hlavního výkresu územního plánu obce Starý
Mateřov a obce Třebosice v měřítku M 1:5000 s polohou pozemků p.p.901 a p.p.902, s tvarem
a polohou okolních objektů a pozemků a s tvarem a polohou plánovaného silničního obchvatu,
grafická příloha č.4: legenda ke hlavnímu výkresu územního plánu obce Starý Mateřov a obce
Třebosice, grafická příloha č.5: situace převzatá z podkladů objednatele hlukové studie s polohou
řešené části zastavitelné plochy Z3 na pozemcích p.p.901 a p.p.902 a grafická příloha č.6: situace
M 1:5000 k výpočtu očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku ze silniční dopravy na
plánovaném jihozápadním obchvatu města Pardubice s polohou řešené části plochy Z3
a s polohou šech tří referenčních bodů „A“, „B“ a „C“ exteriéru v nejbližším chráněném venkovním
prostoru. Všechny grafické přílohy jsou v závěru hlukové studie.
Veškeré výpočty jsou provedeny pro denní i noční období (v souladu s požadavkem nařízení
vlády č.272/2011 Sb. v platném znění je hluk z dopravy vyhodnocen pro celé denní období od
06:00 do 22:00 hodin a pro celé noční období od 22:00 do 06:00 hodin).
V závěru hluková studie porovnává všechny vypočtené hodnoty s hodnotami uvedenými v §12
a příloze č.3 nařízení vlády č.272/2011 Sb.: „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací“ v platném znění (NV č.272/2011 Sb. bylo změněno nařízením vlády č.217/2016 Sb.).
ooo

Podle §12 a přílohy č.3 nařízení vlády č.272/2011 Sb.: „O ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací“, podle nařízení vlády č.217/2016 Sb. (jedná se o nařízení vlády, kterým se
mění nařízení vlády č.272/2011 Sb.), podle technických údajů obsažených podkladech
objednatele hlukové studie, podle doplňujících informací projektanta a na základě výsledků
celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2016 byly stanoveny následující
výchozí hodnoty pro aproximativní výpočet:
a) Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném
venkovním prostoru
[nejvyšší přípustná ekv. hladina akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb
a v chráněném venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T a korekcí
přihlížejících ke druhu chráněného prostoru (korekce se nesčítají) a denní a noční době]
a.1) základní hladina hluku LAeq,T pro stanovení nejvyšší přípustné hladiny hluku ve
venkovním prostoru ………………………………………………………….. LAeq,T = 50 dB(A)
a.2) korekce přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době
Druh chráněného prostoru
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 v dB
1)

2)

3)

4)

-5

0

+5

+ 15

0

0

+5

+ 15

0

+5

+ 10

+ 20

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
Pravidla použití korekcí uvedených v tabulce jsou uvedena na následující straně hlukové studie.
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Pravidla použití korekce uvedené v tabulce:
1)

2)
3)
4)

Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné
práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. Pro hluk ze
železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, které byly uvedeny do provozu před dnem
1.listopadu 2011, se přičítá pro noční dobu další korekce +5 dB.
Použije se pro hluk z dopravy na dráhách, silnicích III.třídy, místních komunikacích III.třídy a účelových komunikacích
ve smyslu § 7, odst. 1 zákona č.13/1977 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II.třídy a místních komunikacích I. a II.třídy
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 dráhách v ochranném pásmu dráhy.
Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže.

ooo

b) Intenzita dopravy na plánovaném JZ obchvatu města Pardubice (přeložka silnice I/2)
Intenzita dopravy byla stanovena na základě údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR a to
z výsledků celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2016. Protože se jedná
o přeložku silnice I/2 v úseku Pardubice - Staré Čívice, byly použity hodnoty intenzit dopravy
ve sčítacím úseku 5-2150 (začátek úseku: Staré Čívice, zaústění III/32228 a konec úseku:
Pardubice, zaústění do I/37). Takto získané intenzity dopravy byly potom pomocí koeficientů
růstu dopravního výkonu přepočteny na hodnoty očekávané v cílovém roce výpočtu, tedy
v roce 2025.
Intenzita dopravy 2016
celoroční průměr za 24 hodin ○ silnice I/2 ○ úsek Pardubice - Staré Čívice ○ sčítací úsek 5-2150 ○ rok 2016
úsek komunikace
jihozápadní obchvat města Pardubice
(přeložka silnice I/2)

T

O

M

S

1562

11464

148

13174

Koeficienty vývoje intenzit dopravy (TP 225: „Prognóza intenzit automobilové dopravy“ - 10/2012)
koeficient vývoje intenzit dopravy pro skupinu lehkých vozidel (2025/2016) ............... 1,2478 [-]
koeficient vývoje intenzit dopravy pro skupinu těžkých vozidel (2025/2016) ............... 1,0485 [-]
Přepočtené stávající intenzity dopravy na intenzity očekávané v 2025
celoroční průměr za 24 hodin ○ silnice I/2 ○ úsek Pardubice - Staré Čívice ○ sčítací úsek 5-2150 ○ rok 2025
úsek komunikace
jihozápadní obchvat města Pardubice
(přeložka silnice I/2)

T

O

M

S

1638

14305

185

16128

c) Charakteristika vyhodnocované části plánovaného obchvatu (přeložka silnice I/2)
charakter posuzované komunikace .................................. hospodářský a smíšený v extravilánu
kategorie komunikace (stávající ulice Kunětická i plánovaný obchvat) ................... silnice I.třídy
povrch komunikace .......................................................................................................... živičný
rychlost pohybu vozidel na komunikaci ......................................................................... 90 km/h.
podélný sklon nivelety ........................................................................................... od 0% do 1%
d) Doba provozu vyhodnocovaného zdroje hluku
• veřejná silniční doprava na plánované jihozápadním obchvatu
města Pardubice (přeložka silnice I/2) ................................................. celé sledované období
(tedy celé denní a celé noční období)
ooo
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Z výše uvedených skutečností vyplývá, že ekvivalentní hladina akustického tlaku (způsobená
silniční dopravou na plánovaném jihozápadním silničním obchvatu města Pardubice (přeložka
silnice I/2), nesmí v posuzovaných referenčních bodech „A“ až „C“ exteriéru (nejbližší chráněný
venkovní prostor) přesáhnout hodnotu 60dB(A) v průběhu denního období i v průběhu nočního
období.
ooo

POPIS POSOUZENÍ
Aproximativní výpočet je členěn do dvou základních částí:
A. Aproximativní výpočet předpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku v referenčních
bodech „A“ až „C“ exteriéru (nejbližší chráněný venkovní prostor) pro cílový rok výpočtu 2025
(hluk způsobený silniční dopravou na vyhodnocovaném úseku plánovaného jihozápadního
obchvatu města Pardubice).
B. Posouzení všech vypočtených hodnot pro denní a noční období podle §12 a přílohy č.3
(chráněný venkovní prostor staveb) nařízení vlády č.272/2011 Sb.: „O ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací“ v platném znění.
ooo

A. Výpočet předpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku (způsobené silniční
dopravou na vyhodnocovaném budoucím jihozápadním obchvatu města Pardubice)
v referenčních bodech „A“ až „C“ exteriéru - cílový rok výpočtu 2025
V části A hlukové studie je aproximativním výpočtem stanovena předpokládaná ekvivalentní
hladina akustického tlaku (způsobená silniční dopravou na budoucím jihozápadním obchvatu
města Pardubice), která se bude projevovat v nejbližším chráněném venkovním prostoru, tedy na
nejbližší hranici řešené části lokality Z3. Výpočet očekávané hlukové zátěže je proveden pro ve
třech referenčních bodech „A“, „B“ a „C“ na severní hranici pozemku p.p.901.
Referenční bod „A“ je umístěn na západním konci této severní hranice pozemku p.p.901,
referenční bod „B“ je umístěn uprostřed severní hranice pozemku p.p.901 a referenční bod C“ je
umístěn na východním konci této severní hranice pozemku p.p.901. Výpočet je zpracován pro
cílový rok výpočtu 2025 a to pro denní období i pro noční období.
Vyhodnocovaná část budoucího JZ obchvatu města Pardubice je pro potřeby výpočtu
ekvivalentní hladiny akustického tlaku rozdělena do 5 úseků s charakteristickými vstupními
parametry pro výpočet. Celková délka vyhodnocované části obchvatu činí 1200m. Navazující
úseky obchvatu nemá smysl hodnotit, protože jsou od referenčních bodů ve značné vzdálenosti
a na výslednou ekvivalentní hladinu akustického tlaku v referenčních bodech exteriéru budou mít
minimální vliv (u vzdálených úseků kromě toho dochází k částečnému stínění stávající zástavbou
obce a také k částečnému stínění zelení).
Vyhodnocen jsou úseky č.1 až č.5 shodné délky 240m. Na vyhodnocované části komunikace
nejsou žádné křižovatky a nevyskytují se ani přechody pro chodce. Poloha jednotlivých
vyhodnocovaných úseků budoucího obchvatu, tvar a poloha řešené lokality Z3, poloha
referenčních bodů „A“ až „C“ exteriéru a poloha stávajících okolních stavebních objektů
a pozemků - viz grafické přílohy č.1 až č.6 hlukové studie (všechny grafické přílohy jsou v závěru
hlukové studie).
V době zpracování hlukové studie byla k dispozici Intenzita dopravy na silnici I/2 a to ve
sčítacím úseku č.5-2150 (začátek úseku: Staré Čívice, zaústění III/32228 a konec úseku:
Pardubice, zaústění do I/37). Jedná se o poslední celostátní sčítání dopravy na dálniční a silniční
síti z roku 2016. Takto získaná intenzita dopravy byla pomocí koeficientů vývoje intenzit dopravy
[zdroj: Technické podmínky TP 225: „Prognóza intenzit automobilové dopravy (II.vydání)“, vydala
společnost EDIP s.r.o. v říjnu 2012] přepočtena na intenzitu dopravy očekávanou v cílovém roce
výpočtu, tedy v roce 2025.
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Maximální rychlost pohybu osobních i nákladních vozidel na vyhodnocovaných částech
budoucího obchvatu bude 90 km/hod. (extravilán obce). Povrch všech vyhodnocovaných úseků
bude živičný, podélný sklon nivelety se bude pohybovat do 1%. Vzhledem ke skutečnosti, že mezi
referenčními body „A“ až „C“ exteriéru a vyhodnocovanou částí obchvatu budou výhradně
zatravněné a ozeleněné plochy, je mezi komunikací a posuzovanými referenčními místy uvažován
terén pohltivý.
V aproximativním výpočtu je zohledněn útlum hluku závislý na vzdáleností referenčních bodů
od vyhodnocované komunikace a také na výšce referenčních bodů nad komunikací, dále korekce
na konečný úsek komunikace (tato korekce je závislá na úhlu, pod kterým je úsek komunikace
z referenčního místa viditelný). Korekce na útlum hluku vlivem průchodu zvuku ochrannou zelení
(korekce vyjadřuje stínící vliv zeleně na ploše Zp: stávající zeleň přírodního charakteru) započtena
není, protože se tlumící účinky zeleně jako samostatného prvku protihlukové ochrany významněji
projevují až souvislých kompaktních pásů zeleně, jejich šířka ve směru pronikání zvukové vlny je
dostatečná, přičemž musejí být zastoupeny tři patra vegetace - patro bylinné, keřové a stromové.
Předpokládaná ekvivalentní hladina akustického tlaku v posuzovaných referenčních
bodech exteriéru, způsobená silniční dopravou na budoucím obchvatu - rok 2025:
Nejbližší chráněný venkovní prostor staveb - cílový rok výpočtu 2025
Posuzované místo
bod „A“
západní konec severní hranice pozemku p.p.901
bod „B“
střed severní hranice pozemku p.p.901
bod „C“
východní konec severní hranice pozemku p.p.901

denní období

noční období

38,2 dB(A)

31,2 dB(A)

39,3 dB(A)

31,2 dB(A)

40,0 dB(A)

31,9 dB(A)

ooo

B. Posouzení vypočtených hodnot podle nařízení vlády č.272/2011 Sb.: „O ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací“ v platném znění
V části C hlukové studie jsou vypočtené hodnoty v referenčních bodech „A“ až „C“ exteriéru
(nejbližší chráněný venkovní prostor) posouzeny podle §12 a přílohy č.3 nařízení vlády č.272/2011
Sb.: „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“ v platném znění.
Posouzeny jsou hlukové účinky veřejné silniční dopravy na plánovaném jihozápadním
obchvatu města Pardubice, který bude veden severně od řešené lokality (osa komunikace ve
vzdálenosti cca 330m od středu severní hranice pozemku p.p.901).

VYPOČTENÉ HODNOTY A JEJICH POSOUZENÍ PODLE NAŘÍZENÍ VLÁDY č.272/2011 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ
Hluk se silniční dopravy na budoucím JZ obchvatu města Pardubice - chráněný venkovní prostor - rok 2025
Posuzované místo

Období

Hladina hluku LAeq,T
[dB(A)]
2025

Posouzení podle
nařízení vlády č.272/2011 Sb.
v platném znění

Bod „A“
západní konec severní
hranice p.p.901

denní

38,2 dB(A)

< 60 dB(A) - vyhovuje pro denní období

noční

31,2 dB(A)

< 60 dB(A) - vyhovuje pro noční období

denní

39,3 dB(A)

< 60 dB(A) - vyhovuje pro denní období

noční

31,2 dB(A)

< 60 dB(A) - vyhovuje pro noční období

Bod „B“
střed severní hranice
pozemku p.p.901
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pokračování tabulky
Posuzované místo

Období

Hladina hluku LAeq,T
[dB(A)]
2025

Bod „C“
východní konec severní
hranice p.p.901

denní

40,0 dB(A)

< 60 dB(A) - vyhovuje pro denní období

noční

31,9 dB(A)

< 60 dB(A) - vyhovuje pro noční období

Posouzení podle
NV č.272/2011 Sb.
v platném znění

ooo

ZÁVĚR
Z vypočtených hodnot vyplývá, že předpokládaná ekvivalentní hladina akustického tlaku
(způsobená silniční dopravou na vyhodnocovaném budoucím jihozápadním obchvatu města
Pardubice) nebude ani v roce 2025 přesahovat v nejbližším chráněném venkovním prostoru (na
severní hranici pozemku p.p.901) hygienický limit hluku pro denní a noční období.
Vypočtená očekávaná ekvivalentní hladina hluku je ve všech třech referenčním bodě „A“, „B“
a „C“ exteriéru (na severní hranici pozemku p.p.901) se značnou rezervou pod hodnotou
hygienického limitu hluku pro denní i noční období.
Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku v denním i nočním období splňují
také hygienické limity hluku stanovené pro denní a noční období pro chráněný venkovní prostor
staveb a to opět se značnou rezervou.
POZNÁMKA
Bylo použito aproximativní metody výpočtu, tudíž všechny uvedené výsledky mají ryze
informativní charakter. Přesné výsledky je možné získat pouze měřením a to na severní hranici
pozemku p.p.901 a po dokončení navrhovaného jihozápadního obchvatu města Pardubice.
NEJISTOTA VÝPOČTU
Použitá výpočtová aproximativní metoda výpočtu vykazuje nejistotu výpočtu ±2,0dB. Všechny
vypočtené očekávané ekvivalentní hladiny hluku vyhovují hygienickému limitu hluku pro denní
a noční období i po přičtení hodnoty vyjadřující nejistotu výpočtu.
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A. VÝPOČET HLUKU Z DOPRAVY NA BUDOUCÍM JZ OBCHVATU

MĚSTA PARDUBICE V NEJLIŽŠÍM CHRÁNĚNÉM VENKOVNÍM
PROSTORU ŘEŠENÉ LOKALITY Z3 - CÍLOVÝ ROK VÝPOČTU 2025

1. ROZDĚLENÍ VYHODNOCOVANÉ ČÁSTI KOMUNIKACE DO ÚSEKŮ
Vyhodnocovaná část budoucího JZ obchvatu města Pardubice je pro potřeby výpočtu
ekvivalentní hladiny hluku rozdělena celkem do 5 úseků s charakteristickými vstupními parametry
pro výpočet. Celková délka vyhodnocované části obchvatu činí 1200m. Navazující úseky obchvatu
nemá smysl hodnotit, protože jsou od referenčních bodů ve velké vzdálenosti a na výslednou
ekvivalentní hladinu akustického tlaku v referenčních bodech exteriéru budou mít minimální vliv
(navíc jsou nejvzdálenější úseky částečně stíněny stávající zástavbou a stávající zelení).
Vyhodnocen jsou úseky č.1 až č.5 shodné délky 240m. Všechny vyhodnocované úseky se
budou nacházet v extravilánu obce. Na vyhodnocované části komunikace nejsou žádné
křižovatky, kde by plánovaný obchvat tvořil vedlejší ramena křižovatky a nevyskytují se ani
přechody pro chodce.
Poloha jednotlivých vyhodnocovaných úseků plánovaného obchvatu, tvar a poloha lokality Z3
(pozemky p.p.901 a p.p.902), poloha referenčních bodů „A“ až „C“ exteriéru (nejbližší chráněný
venkovní prostor) a poloha stávajících okolních stavebních objektů a pozemků - viz grafické
přílohy č.1 až č.6 hlukové studie (všechny grafické přílohy jsou v závěru hlukové studie).
2. ÚDAJE O ČETNOSTI SILNIČNÍ DOPRAVY NA KOMUNIKACI
V době zpracování hlukové studie byla k dispozici Intenzita dopravy na silnici I/2 a to ve
sčítacím úseku č.5-2150 (začátek úseku: Staré Čívice, zaústění III/32228 a konec úseku:
Pardubice, zaústění do I/37). Jedná se o poslední celostátní sčítání dopravy na dálniční a silniční
síti z roku 2016. Takto získaná intenzita dopravy byla pomocí koeficientů vývoje intenzit dopravy
[zdroj: Technické podmínky TP 225: „Prognóza intenzit automobilové dopravy (II.vydání)“, vydala
společnost EDIP s.r.o. v říjnu 2012] přepočtena na intenzitu dopravy očekávanou v cílovém roce
výpočtu, tedy v roce 2025.
Maximální rychlost pohybu vozidel na vyhodnocovaných částech budoucího obchvatu bude
90 km/hod. (extravilán obce). Povrch všech vyhodnocovaných úseků bude živičný, podélný sklon
nivelety se bude pohybovat do 1%. Vzhledem ke skutečnosti, že mezi referenčními body „A“ až
„C“ exteriéru a vyhodnocovanou částí obchvatu budou výhradně zatravněné a ozeleněné plochy,
je mezi komunikací a posuzovanými referenčními místy uvažován terén pohltivý.
Stávající intenzita dopravy na silnici I/2
Stávající intenzita dopravy byla čerpána z údajů ředitelství silnic a dálnic ČR, které jsou volně
dostupné na internetu. Jedná se o výsledky posledního celostátního sčítání dopravy na dálniční
a silniční síti ČR z roku 2016 a to a to pro sčítací úsek č.5-2150, který je umístěn na stávající
komunikaci I/2 mezi Starými Čívicemi a Pardubice severně od řešené lokality (začátek úseku:
Staré Čívice, zaústění III/32228 a konec úseku: Pardubice, zaústění do I/37). Tato komunikace má
být plánovaným obchvatem nahrazena. Pro výpočet byla potom tato intenzita dopravy přepočtena
na intenzitu dopravy očekávanou v roce 2025 (cílový rok výpočtu).
Intenzita dopravy 2016
celoroční průměr za 24 hodin ○ silnice I/2 ○ úsek Pardubice - Staré Čívice ○ sčítací úsek 5-2150 ○ rok 2016
Úsek komunikace
Jihozápadní obchvat města Pardubice
(přeložka silnice I/2)

T

O

M

S

1562

11464

148

13174
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Koeficienty vývoje intenzit dopravy (TP 225: „Prognóza intenzit automobilové dopravy“ - 10/2012)
koeficient vývoje intenzit dopravy pro skupinu lehkých vozidel (2025/2016) ..................... 1,2478 [-]
koeficient vývoje intenzit dopravy pro skupinu těžkých vozidel (2025/2016) ..................... 1,0485 [-]
Přepočtené stávající intenzity dopravy na intenzity očekávané v 2025
celoroční průměr za 24 hodin ○ silnice I/2 ○ úsek Pardubice - Staré Čívice ○ sčítací úsek 5-2150 ○ rok 2025
Úsek komunikace
Jihozápadní obchvat města Pardubice
(přeložka silnice I/2)

T

O

M

S

1638

14305

185

16128

ooo

3. VÝPOČET POMOCNÉ VELIČINY HLADINY HLUKU „Y“
a) Stanovení hodnot S, N, n, v
◦ celoroční průměrná denní a noční intenzita dopravy:
- den 2025:
úsek č.1÷5:
Sd = 16128 - 1021,5.................................... Sd = 15106,5 ks
- noc 2025:
úsek č.1÷5:
Sn = NZ+(NQ+kPNA.PNA).I24=860,5OA+161,0NA ....... Sn = 1021,5 ks
◦ základní procentní podíl nákladních vozidel:
- 24 hodin:
úsek č.1÷5:
Nd = T/S . 100 = 1638 / 16128 x 100 .......... Nd = 10,1563 %
◦ průměrná denní a noční hodinová intenzita dopravy:
- den 2025:
úsek č.1÷5:
nd = Sd / 16 = 15106,5 / 16 …...…...…..…… nd = 944,156 ks
- noc 2025:
úsek č.1÷5:
nn = Sn / 8 = 1021,5 / 8 ……......……........… nn = 127,688 ks
◦ výpočtová rychlost pro stanovení hluku z dopravy odvozená z nejvyšší povolené rychlosti na
posuzovaných úsecích komunikace:
- den 2025:
úsek č.1÷5:
vmax = 90 km/h. ................................................ vd = 90 km/h.
- noc 2025:
úsek č.1÷5:
vmax = 90 km/h. ................................................ vn = 90 km/h.
b) Stanovení faktorů F1, F2, F3
□ faktor F1 vyjadřující vliv rychlosti dopravního proudu a zastoupení osobních a nákladních vozidel:
◦ skutečný počet osobních vozidel za hodinu:
- den 2025:
úsek č.1÷5:
nOAd = 13629,5 / 16 .................................. nOAd = 851,844 ks
- noc 2025:
úsek č.1÷5:
nOAn = 860,5 / 8 ........................................ nOAn = 107,563 ks
◦ skutečný počet nákladních vozidel za hodinu:
- den 2025:
úsek č.1÷5:
nNAd = 1477,0 / 16 ...................................... nNAd = 92,313 ks
- noc 2025:
úsek č.1÷5:
nNAn = 161,0 / 8 ..........................…............. nNAn = 20,125 ks
◦ funkce závislosti ekvivalentní hladiny akustického tlaku dopravního proudu osobních vozidel
na rychlosti proudu pro rychlost nad 60 km/hod:
FvOA = 2,70 . 10-7 . v2
- úsek č.1÷5 ve dne:
FvOAd = 2,70.10-7.902 ............................. FvOAd = 2,187.10-3 [-]
- úsek č.1÷5 v noci:
FvOAn = 2,70.10-7.902 ............................. FvOAn = 2,187.10-3 [-]
◦ funkce závislosti ekvivalentní hladiny akustického tlaku dopravního proudu nákladních vozidel
na rychlosti proudu pro rychlost nad 60 km/hod:
FvNA = 2,45 . 10-4 . v0,5
- úsek č.1÷5 ve dne:
FvNAd = 2,45.10-4.900,5 ........................... FvNAd = 2,324.10-3 [-]
- úsek č.1÷5 v noci:
FvNAn = 2,45.10-4.900,5 ........................... FvNAn = 2,324.10-3 [-]
◦ hladina akustického tlaku OA a NA pro cílový rok výpočtu 2025 pro provoz na obchvatu:
- osobní vozidla v roce 2025:
LOA .................................................................. LOA = 74,1 dB
- nákladní vozidla v roce 2025:
LNA .................................................................. LNA = 80,2 dB
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◦ hodnota faktoru F1 v denním a nočním období:
- denní období: F1d = nOAd . FvOAd . 10 LOA/10 + nNAd . FvNAd . 10 LNA/10
- noční období: F1n = nOAn . FvOAn . 10 LOA/10 + nNAn . FvNAn . 10 LNA/10
- den 2025: č.1÷5:
- noc 2025: č.1÷5:

F1d = 851,844.2,187.10-3 .107,41 + 92,313.2,324.10-3 .108,02 .......... 7,035.107 [-]
F1n = 107,563.2,187.10-3 .107,41 + 20,125.2,324.10-3 .108,02 ........... 1,094.107 [-]

□ faktor F2 vyjadřující vliv podélného sklonu nivelety:
denní i noční období:
úsek č.1 až č.5 ................... 0 % < s < 1 % ................ F2 = 1,000 [-]
□ faktor F3 vyjadřující vliv povrchu vozovky:
odečtením z tabulky 1.2 metodiky pro asfaltový kryt a výpočtovou rychlost nad 50km/hod.:
- faktor F3:
úsek č.1 až č.5 ........................................................................... F3 = 1,000 [-]
c) Výpočet hodnoty X a pomocné výpočtové veličiny Y
X = F1 . F2 . F3
- den 2025:

úsek komunikace č.1:
úsek komunikace č.2:
úsek komunikace č.3:
úsek komunikace č.4:
úsek komunikace č.5:

Xd = 7,035.107 . 1,000 . 1,000 ..……….
Xd = 7,035.107 . 1,000 . 1,000 ..……….
Xd = 7,035.107 . 1,000 . 1,000 ..……….
Xd = 7,035.107 . 1,000 . 1,000 ..……….
Xd = 7,035.107 . 1,000 . 1,000 ..……….

Xd = 7,035.107 [-]
Xd = 7,035.107 [-]
Xd = 7,035.107 [-]
Xd = 7,035.107 [-]
Xd = 7,035.107 [-]

- noc 2025:

úsek komunikace č.1:
úsek komunikace č.2:
úsek komunikace č.3:
úsek komunikace č.4:
úsek komunikace č.5:

Xn = 1,094.107 . 1,000 . 1,000 ..……….
Xn = 1,094.107 . 1,000 . 1,000 ..……….
Xn = 1,094.107 . 1,000 . 1,000 ..……….
Xn = 1,094.107 . 1,000 . 1,000 ..……….
Xn = 1,094.107 . 1,000 . 1,000 ..……….

Xn = 1,094.107 [-]
Xn = 1,094.107 [-]
Xn = 1,094.107 [-]
Xn = 1,094.107 [-]
Xn = 1,094.107 [-]

Y = 10 . log X - 10,1
- den 2025:

úsek komunikace č.1:
úsek komunikace č.2:
úsek komunikace č.3:
úsek komunikace č.4:
úsek komunikace č.5:

Yd = 10 . log 7,035.107 - 10,1 ................. Yd = 68,4 dB(A)
Yd = 10 . log 7,035.107 - 10,1 ................. Yd = 68,4 dB(A)
Yd = 10 . log 7,035.107 - 10,1 ................. Yd = 68,4 dB(A)
Yd = 10 . log 7,035.107 - 10,1 ................. Yd = 68,4 dB(A)
Yd = 10 . log 7,035.107 - 10,1 ................. Yd = 68,4 dB(A)

- noc 2025:

úsek komunikace č.1:
úsek komunikace č.2:
úsek komunikace č.3:
úsek komunikace č.4:
úsek komunikace č.5:

Yn = 10 . log 1,094.107 - 10,1 ................. Yn = 60,3 dB(A)
Yn = 10 . log 1,094.107 - 10,1 ................. Yn = 60,3 dB(A)
Yn = 10 . log 1,094.107 - 10,1 ................. Yn = 60,3 dB(A)
Yn = 10 . log 1,094.107 - 10,1 ................. Yn = 60,3 dB(A)
Yn = 10 . log 1,094.107 - 10,1 ................. Yn = 60,3 dB(A)

Vypočtené hodnoty pomocné výpočtové veličiny Y představují ekvivalentní hladinu
akustického tlaku ve vzdálenosti 7,5m od osy vyhodnocované komunikace (plánovaný obchvat
obce Sezemice) a to v průběhu denního období (hodnota Yd) a v průběhu nočního období
(hodnota Yn).
4. STANOVENÍ ZÁKLADNÍ EKVIVALENTNÍ HLADINY HLUKU LX
Vyčíslení útlumu U a hladiny LX v závislosti na půdorysné vzdálenosti posuzovaných
referenčních bodů od osy jednotlivých úseků vyhodnocované části komunikace na výšce bodů nad
vyhodnocovanou komunikací.
Protože mezi budoucím obchvatem a referenčními body exteriéru jsou výhradně ozeleněné
plochy, je mezi jednotlivými úseky vyhodnocované části komunikace a referenčními body „A“ až
„C“ exteriéru uvažován terén pohltivý.
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Útlum U a hladina Lx pro denní a noční období - terén pohltivý - referenční body „A“ až „C“
Úsek komunikace

Yd
[dB]

Yn
[dB]

di
[m]

Hi
[m]

Ui
[dB]

Lxd
[dB]

Lxn
[dB]

68,4
68,4
68,4
68,4
68,4

60,3
60,3
60,3
60,3
60,3

311,9
311,9
327,2
419,4
475,8

+ 1,5
+ 1,5
+ 1,5
+ 1,5
+ 1,5

- 27,3
- 27,3
- 27,6
- 29,5
- 30,5

41,1
41,1
40,8
38,9
37,9

33,0
33,0
32,7
30,8
29,8

68,4
68,4
68,4
68,4
68,4

60,3
60,3
60,3
60,3
60,3

343,5
343,5
331,0
352,4
382,1

+ 1,5
+ 1,5
+ 1,5
+ 1,5
+ 1,5

- 28,0
- 28,0
- 27,7
- 28,2
- 28,8

40,4
40,4
40,7
40,2
39,6

32,3
32,3
32,6
32,1
31,5

68,4
68,4
68,4
68,4
68,4

60,3
60,3
60,3
60,3
60,3

375,1
375,1
334,8
285,5
288,3

+ 1,5
+ 1,5
+ 1,5
+ 1,5
+ 1,5

- 28,7
- 28,7
- 27,8
- 26,6
- 26,7

39,7
39,7
40,6
41,8
41,7

31,6
31,6
32,5
33,7
33,6

Referenční bod „A“
ús. komunikace č.1
ús. komunikace č.2
ús. komunikace č.3
ús. komunikace č.4
ús. komunikace č.5
Referenční bod „B“
ús. komunikace č.1
ús. komunikace č.2
ús. komunikace č.3
ús. komunikace č.4
ús. komunikace č.5
Referenční bod „C“
ús. komunikace č.1
ús. komunikace č.2
ús. komunikace č.3
ús. komunikace č.4
ús. komunikace č.5

5. VYČÍSLENÍ KOREKCÍ A VÝPOČET Lj
V daném případě přichází v úvahu jedna korekce a to korekce na konečnou délku úseku
komunikace DU (závislá na úhlu, pod kterým je vyhodnocovaný úsek komunikace z posuzovaného
referenčního místa viditelný). Ostatní korekce (např. korekce na vliv přilehlé nebo protilehlé
zástavby DZ, korekce DZ na útlum hluku ochrannou zelení apod.) započteny nejsou.
Jednotlivé korekce a hladina Lj pro denní a noční období - referenční body „A“ až „C“
Úsek

Lxd
[dB]

Lxn
[dB]

úhel
[o]

DU
[dB]

DZ
[dB]

DL
[dB]

∑D
[dB]

Ljd
[dB]

Ljn
[dB]

33,0
33,0
32,7
30,8
29,8

29,7 o
42,0 o
29,2 o
20,3 o
13,5 o

- 07,8
- 06,3
- 07,9
- 09,5
- 11,2

+ 00,0
+ 00,0
+ 00,0
+ 00,0
+ 00,0

- 00,0
- 00,0
- 00,0
- 00,0
- 00,0

- 07,8
- 06,3
- 07,9
- 09,5
- 11,2

25,2
34,8
32,9
29,4
26,7

25,2
26,7
24,8
21,3
18,6

32,3
32,3
32,6
32,1
31,5

15,7 o
30,2 o
39,9 o
33,9 o
21,5 o

- 10,6
- 07,8
- 06,5
- 07,3
- 09,2

+ 00,0
+ 00,0
+ 00,0
+ 00,0
+ 00,0

- 00,0
- 00,0
- 00,0
- 00,0
- 00,0

- 10,6
- 07,8
- 06,5
- 07,3
- 09,2

29,8
32,6
34,2
32,9
30,4

21,7
24,5
26,1
24,8
22,3

Referenční bod „A“
úsek kom. č.1
úsek kom. č.2
úsek kom. č.3
úsek kom. č.4
úsek kom. č.5

41,1
41,1
40,8
38,9
37,9

Referenční bod „B“
úsek kom. č.1
úsek kom. č.2
úsek kom. č.3
úsek kom. č.4
úsek kom. č.5

40,4
40,4
40,7
40,2
39,6
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pokračování tabulky
Úsek

Lxd
[dB]

Lxn
[dB]

úhel
[o]

DU
[dB]

DZ
[dB]

DL
[dB]

∑D
[dB]

Ljd
[dB]

Ljn
[dB]

31,6
31,6
32,5
33,7
33,6

9,31 o
17,0 o
29,1 o
43,0 o
39,6 o

- 12,9
- 10,2
- 07,9
- 06,2
- 06,6

+ 00,0
+ 00,0
+ 00,0
+ 00,0
+ 00,0

- 00,0
- 00,0
- 00,0
- 00,0
- 00,0

- 12,9
- 10,2
- 07,9
- 06,2
- 06,6

26,8
29,5
32,7
35,6
35,1

18,7
21,4
24,6
27,5
27,0

Referenční bod „C“
úsek kom. č.1
úsek kom. č.2
úsek kom. č.3
úsek kom. č.4
úsek kom. č.5

39,7
39,7
40,6
41,8
41,7

6. EKVIVALENTNÍ HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU ZPŮSOBENÁ SILNIČNÍ DOPRAVOU
NA VYHODNOCOVANÉM PLÁNOVANÉM OBCHVATU - CÍLOVÝ ROK VÝPOČTU 2025
V závěrečné části výpočtu hluku ze silniční dopravy na vyhodnocovaném plánovaném JZ
obchvatu města Pardubice jsou vyčísleny očekávané celkové ekvivalentní hladiny akustického
tlaku a to ve všech posuzovaných referenčních bodech „A“ až „C“ exteriéru (referenční body jsou
umístěny na severní hranici pozemku p.p.901, tedy v nejbližším chráněném venkovním prostoru b
řešené části lokality Z3).
Výpočet je zpracován pro denní období i pro noční období a to pro cílový rok výpočtu 2025.
Očekávaná ekvivalentní hladina akustického tlaku je v referenčních bodech „A“ až „C“ exteriéru
stanovena jako energetický součet hladin akustického tlaku způsobeného silniční dopravou na
jednotlivých vyhodnocovaných úsecích č.1 až č.5 (tvar a poloha jednotlivých vyhodnocovaných
úseků komunikace - viz grafická příloha č.6 hlukové studie).
Předpokládaná ekvivalentní hladina akustického tlaku v posuzovaných referenčních
bodech exteriéru, způsobená silniční dopravou na JZ obchvatu města Pardubice - rok 2025
Nejbližší chráněný venkovní prostor staveb - cílový rok výpočtu 2025
Posuzované místo
bod „A“
západní konec severní hranice pozemku p.p.901
bod „B“
střed severní hranice pozemku p.p.901
bod „C“
východní konec severní hranice pozemku p.p.901

denní období

noční období

38,2 dB(A)

31,2 dB(A)

39,3 dB(A)

31,2 dB(A)

40,0 dB(A)

31,9 dB(A)

ooo

B. POSOUZENÍ VYPOČTENÝCH VÝSLEDKŮ PODLE NAŘÍZENÍ
VLÁDY Č.272/2011 Sb.: „O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED
NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY HLUKU A VIBRACÍ“ V PLATNÉM ZNĚNÍ
V části B hlukové studie jsou vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku
v referenčních bodech „A“ až „C“ exteriéru (nejbližší chráněný venkovní prostor na severní hranici
pozemku p.p.901) posouzeny podle §12 a přílohy č.3 nařízení vlády č.272/2011 Sb.: „O ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“ v platném znění (toto nařízení vlády bylo
změněno nařízením vlády č.217/2016 Sb.). Výsledné hodnoty a posouzení výsledků podle
nařízení vlády č.272/2011 Sb. jsou uvedeny v následující tabulce.
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VYPOČTENÉ HODNOTY A JEJICH POSOUZENÍ PODLE NAŘÍZENÍ VLÁDY č.272/2011 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ
Hluk se silniční dopravy na budoucím JZ obchvatu města Pardubice - chráněný venkovní prostor - rok 2025
Hladina hluku LAeq,T
[dB(A)]
2025

Posouzení podle
nařízení vlády č.272/2011 Sb.
v platném znění

denní

38,2 dB(A)

< 60 dB(A) - vyhovuje pro denní období

noční

31,2 dB(A)

< 60 dB(A) - vyhovuje pro noční období

Bod „B“
střed severní hranice
pozemku p.p.901

denní

39,3 dB(A)

< 60 dB(A) - vyhovuje pro denní období

noční

31,2 dB(A)

< 60 dB(A) - vyhovuje pro noční období

Bod „C“
východní konec severní
hranice p.p.901

denní

40,0 dB(A)

< 60 dB(A) - vyhovuje pro denní období

noční

31,9 dB(A)

< 60 dB(A) - vyhovuje pro noční období

Posuzované místo
Bod „A“
západní konec severní
hranice p.p.901

Období

ooo

Závěrečné shrnutí
Z vypočtených hodnot vyplývá, že předpokládaná ekvivalentní hladina akustického tlaku
(způsobená silniční dopravou na vyhodnocovaném budoucím jihozápadním obchvatu města
Pardubice) nebude ani v roce 2025 přesahovat v nejbližším chráněném venkovním prostoru (na
severní hranici pozemku p.p.901) hygienický limit hluku pro denní a noční období.
Vypočtená očekávaná ekvivalentní hladina hluku je ve všech třech referenčním bodě „A“. „B“
a „C“ exteriéru (na severní hranici pozemku p.p.901) pod hodnotou hygienického limitu hluku pro
denní i noční období.
Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku v denním i nočním období splňují
také hygienické limity hluku stanovené pro denní a noční období pro chráněný venkovní prostor
staveb a to opět se značnou rezervou.
Bylo použito aproximativní metody výpočtu, tudíž všechny uvedené výsledky mají ryze
informativní charakter. Přesné výsledky je možné získat pouze měřením a to na severní hranici
pozemku p.p.901 a po dokončení navrhovaného jihozápadního obchvatu města Pardubice.
Použitá výpočtová aproximativní metoda výpočtu vykazuje nejistotu výpočtu ±2,0dB. Všechny
vypočtené očekávané ekvivalentní hladiny hluku vyhovují hygienickému limitu hluku pro denní
a noční období i po přičtení hodnoty vyjadřující nejistotu výpočtu.
ooo
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