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PROHLÁŠENÍ
Toto Oznámení bylo zpracována kolektivem pracovníků pod vedením Ing. Richarda Kuka, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti dle zákona ČNR č. 244/92 Sb., č.j. 15700/4161/OEP/92 a nyní držitel
autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 24 odst. 1 citovaného zákona, která byla naposledy prodloužena rozhodnutím MŽP č.j. 35055/ENV/16.

Oznámení bylo zpracováno 09/2018.

Sestavení zpracovatelského týmu:
Ing. Richard Kuk – hlavní zpracovatel
Ing. Vladimír Zubr – AKMEST - Hluková studie
RNDr. Jiří Novák - Rozptylová studie
doc. Ing. arch. Ivan VOREL, CSc. – Krajinný ráz
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Seznam použitých zkratek:
AIM

automatizovaný imisní monitoring

BPEJ

bonitně půdně ekologická jednotka

ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČSN

česká státní norma

DN

průměr potrubí

DoKP

dotčený krajinný prostor

DOSS

dotčené orgány státní správy

DSP

dokumentace pro stavební povolení

DÚR i DUR

dokumentace pro územní řízení

DÚSC

dotčené úřad samosprávného celku

EVL

evropsky významná lokalita systému natura 2000

GIS

geografický informační systém

GTP

geotechnický průzkum

CHKO

chráněná krajinná oblast

CHOPAV

chráněná oblast přirozené akumulace vod

KHS

krajská hygienická stanice

KN

katastr nemovitostí

KO

kriticky ohrožený zvláště chráněný druh

KR

krajinný ráz

k.ú.

katastrální území

MČ

městská část

MKR

místo krajinného rázu

MÚK i MUK

mimoúrovňová křižovatka

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NP

národní park

NPP

národní přírodní památka

NPR

národní přírodní rezervace

NS

navazující řízení ve smyslu definice dle z. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP v platném

znění
OZKO

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PD

projektová dokumentace

PM10/2,5

respirabilní frakce prašného aerosolu (velikost částic do 10/2,5 μm)
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PO

ptačí oblast systému natura 2000

PP

přírodní památka

PR

přírodní rezervace

PUPFL

pozemek určeny k plnění funkce lesa

SO

silně ohrožený zvláště chráněný druh

SZÚ

Státní zdravotní ústav

UAN i ÚAN

území archeologických nálezů

ÚPD

územně plánovací dokumentace

ÚPN

územní plán návrh

ÚSES

územní systém ekologické stability

VKP

významný krajinný prvek

WHO

Světová zdravotnická organizace

ZCHÚ

zvláště chráněné území

ZOV

zásady organizace výstavby

ZPF

zemědělský půdní fond

ZUR

zásady územního rozvoje (příslušného kraje/magistrátu)
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ÚVOD
V letech 2009-2011 byl tento logistický areál posouzen dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Oznámení a Dokumentaci dle zákona zpracoval Ing. Richard Kuk, posudek zpracoval ing. Pavel
Varga. Proces EIA byl ukončen 6.6.2011 vydáním Stanoviska dle §10 zákona č.100/2001 ve znění pozdějších předpisů pod č.j. 29063/ENV/11. Stanovisko bylo vydáno souhlasné pro variantu A záměru s 38 podmínkami.
Dne 27.4.2017 bylo MŽP pod č.j. 13727/ENV/17 vydáno „Závazné stanovisko k ověření souladu“ dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Bylo vydáno Souhlasné závazné stanovisko.
V souladu s aktuálně platnými požadavky zákona EIA bylo dáno 24 závazných podmínek.
Investor provedl v řešení areálu v letech 2016-2017 změny a požádal dopisem doručeným dne 14. 6. 2016
a jeho e-mailovým doplněním ze dne 12. 7. 2017, 6. 10. 2017 a 17. 10. 2017 Ministerstvo životního prostředí o vyjádření ve smyslu § 23 odst. 3 zákona, zda je nutné výše uvedený záměr posoudit dle zákona.
MŽP vydalo dne 27.11.2017 vyjádření pod č.j. ENV/2017/8207 ve kterém rozhodlo, že je nutno posoudit
navržené změny areálu ve zjišťovacím řízení.
Na základě aktualizovaných požadavků byly investorem navrženy další úpravy řešení areálu a dne
21.3.2018 požádal investor MŽP opětovně o vyjádření ve smyslu § 23 odst. 3 zákona. MŽP potvrdilo, že i
nadále trvá s ohledem na charakter a rozsah změn na provedení zjišťovacího řízení.
Toto Oznámení je proto zpracováno pro potřeby zjišťovacího řízení, které ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c)
zákona porovná změny v řešení záměru.
Vzhledem k tomu, jsou pro jednodušší porovnání parametrů i vlivů nově navrhovaného řešení záměru (v
textu označeno „změna 2018“) a řešení záměru odsouhlaseného v rámci procesu EIA v souhlasném stanovisku v roce 2011 (v textu označeno „záměr dle EIA“) uvedeny porovnání obou variant převážně přímo
v jednotlivých kapitolách Oznámení.
Územní rozhodnutí na původní záměr bylo vydáno MÚ Sázava dne 7.11.2011 pod č.j. SU/870/2011-SU-D
a nabylo právní moci dne 8.12.2011. Na stavební objekty SO.04.04 – „Jímací objekty – vrty“ bylo vydáno
MÚ Benešov dne 15.1.2014 povolení k vodním dílům pod č.j. MUBN/536/2015/OVH, které nabylo právní
moci dne 15.1.2014. Na stavební objekt SO 01 – „Příprava území“ bylo vydáno MÚ Benešov dne 7.2.2018
stavební povolení pod č.j. MUBN/ 11402/2018/VÝST, které nabylo právní moci dne 18.5.2018.
Výstavba stavebního objektu SO.04.04 - Jímací objekty - vrty byla zahájena 05/2014. Sejmutí ornice SO
01.01 v rozsahu dle územního rozhodnutí ze dne 7.11.2014 bylo realizováno 01/2018 až 03/2018 na základě oznámení o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, které bylo podáno MÚ Benešov dne 21.11.2017.
Kácení dřevin 40 až 45 a skupin dřevin SK7 až SK9 dle rozhodnutí o povolení kácení, které bylo vydáno
Obecním úřadem Ostředek dne 24.3.2017 pod č.j. 152-1/2017/FV a nabylo právní moci dne 11.4.2017. bylo realizováno 04/2017.
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Kácení dřevin dle rozhodnutí o povolení kácení, které bylo vydáno Obecním úřadem Ostředek dne
27.11.2017 pod č.j. 721-1/2017/FV a nabylo právní moci dne 27.11.2017 bylo realizováno 03/2018.

Toto Oznámení bylo zpracováno podle projektu pro změnu Rozhodnutí o umístění stavby - Hlaváček &
Partner s.r.o. – 08/2018.
Výčet hlavních změn v návrhu areálu –
Pozemky, na kterých bude realizována stavba, byly rozšířeny o pozemek 216/15, k.ú. Ostředek, který je ve
vlastnictví investora
Byl redukován počet skladových hal z původních 6-ti hal na stávající 4 haly, označené SO 02 01 Objekt
„A“ až SO 02 04 Objekt „D“, byly upraveny rozměry hal. Dále byl vypuštěn administrativní objekt G.
Bylo mírně upraveno výškové osazení hal s ohledem na podrobný geologický průzkum.
Osazení hal je nyní:
SO 02 01 Objekt „A“ - ±0,000 = 485,00 m.n.m. Bpv
SO 02 02 Objekt „B“ - ±0,000 = 472,30 m.n.m. Bpv
SO 02 03 Objekt „C“ - ±0,000 = 470,05 m.n.m. Bpv
SO 02 04 Objekt „D“ - ±0,000 = 472,80 m.n.m. Bpv
Byl zrušen administrativně správní objekt SO 02 07
Byly doplněny objekty Vrátnic SO 02 05
Dále došlo ke změnám, které neovlivňují hodnocení prováděná v rámci procesu EIA - Byl doplněn samostatný objekt SO 01 04 Zajištění stavební jámy, do stavebního objektu SO 06 01 Areálový plynovod bylo
doplněno napojení pro sousední areál D1 E34 s.r.o., včetně potřebných kapacit, byl doplněn SO 07 04
Přípojka 22kV. Tato je řešena samostatným stavebním řízením, u stavebního objektu SO 12 Opěrné stěny, došlo k rozdělení na SO 12 01 Opěrné stěny u mimoúrovňových vrat a na SO 12 02 Opěrné stěny u
areálových komunikací a stavební objekt SO 13 01 Rekonstrukce vrchního vedení 22 kV byl nahrazen kabelovou přeložkou 22kV.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.1. Obchodní firma
Hlaváček & partner, s.r.o.

A.2. IČ
IČ: 48 11 53 80

A.3. Sídlo (bydliště)
Archeologická 2256/1 (3p. OC Lužiny), PSČ 1550 00, Praha 5

A.4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing.arch.Martin Hlaváček
Praha 6 Vokovická 685/14
tel: 222 745 333
e-mail: martin.hlavacek@hlavacek-partner.cz
web: www.hlavacek-partner.cz
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
LOGISTICS PARK D1 – OSTŘEDEK
Zařazení záměru dle Přílohy č.1 zák. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů –
Záměr naplňuje dikci bodu 106 (Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou od
10 000 m2) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu, a to jako změna záměru ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona

Příslušný úřadem je MŽP.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
V novém návrhu areálu (změna 2018) jsou navrženy 4 haly A÷D ve variantě „záměr dle EIA“ bylo navrženo celkem 6 hal a administrativně-správní objekt.
Tabulka 1 – Plošné bilance areálu

Záměr dle EIA

Záměr - změna 2018

rozdíl = změna 2018EIA

Funkční plocha

Plocha

Plocha

Plocha

Plocha

Plocha

Plocha

[m²]

[%]

[m²]

[%]

[m²]

[%]

8 304

7,0%

-4 887

-9,5%

Plocha areálu

119 229

127 533

Zastavěná plocha

51 516

Stavební objekty

51 130

46 258

-4 872

-9,5%

Inženýrské objekty

386

371

-15

-3,9%

Komunikace, zpev. Plochy

29 388

24,7%

34 186

27,0%

4 798

16,3%

Retenční nádrž

1 020

0,9%

1 184

0,9%

164

16,1%

Zeleň na rostlém terénu

36 821

30,9%

45 195

35,4%

8 374

22,7%

Zeleň včetně náhradní zeleně

40 457

33,9%

47 229

37,0%

6 433

15,8%

43,2%

46 629

36,6%

Pozn. Ke zvětšení celkové plochy záměru došlo tím, že investor dokoupil v severní části jeden pozemek (216/15, k.ú. Ostředek), o
který je areál zvětšen.
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Tabulka 2 - Plošné a objemové ukazatele objektů

Záměr dle EIA

Záměr – změna

rozdíl = změna 2018-EIA

2018
Objekt

Zasta-

Obesta-

Zasta-

Obesta-

Zasta-

Zasta-

Obesta-

Obesta-

věná

věný pro-

věná

věný pro-

věná

věná

věný pro-

věný pro-

plocha

stor (m3)

plocha

stor (m3)

plocha

plocha

stor (m3)

stor (%)

(m2)

(%)

(m2)
Objekt „A“ –

(m2)

6 964

83 568

9 406

112 842

2 442

35,1%

29 274

35,0%

8 421

101 052

11 362

136 344

2 941

34,9%

35 292

34,9%

11 732

164 248

6 246

74 952

-5 486

-46,8%

-89 296

-54,4%

8 610

180 810

19 244

230 928

10 634

123,5%

50 118

27,7%

7 938

95 256

-7 938

-100,0%

-95 256

-100,0%

6 203

78 158

-6 203

-100,0%

-78 158

-100,0%

1 262

10 626

-1 262

-100,0%

-10 626

-100,0%

386

1 150

371

1 113

-15

-3,9%

-37

-3,2%

51 516

714 868

46 629

556 179

-4 887

-9,5%

-158 689

-22,2%

skladová hala
Objekt „B“ –
skladová hala
Objekt „C“ –
skladová hala
Objekt „D“ –
skladová hala
Objekt „E“ –
skladová hala
Objekt „F“ –
skladová hala
Objekt „G“ –
admin.správní objekt
Objekty inženýrských
staveb (trafostanice,
čističky, vodojem,...atd.)
Celkem
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Tabulka 3 – Provozní a kapacitní ukazatele – zaměstnanci

Záměr dle EIA

Sek

Sklad

Záměr - změna 2018

Obj

Obj

Obj

Obj

Obj

Obj

Obj

Obj

Obj

Obj

Obj

Vrát

ekt

ekt

ekt

ekt

ekt

ekt

ekt

ekt

ekt

ekt

ekt

nice

„A“

„B“

„C“

„D“

„E“

„F“

„G“

„A“

„B“

„C“

„D“

5

11

6

18

11

9

Sklad

63

12

12

20

Admi-

27

33

33

33

Sek

ce

ce

A

A
Admi-

Sek

15

20

12

12

18

18

nistrati-

nistrati-

va

va

Sklad

6

7

6

18

9

7

Sek

ce

ce

B

B
Admi-

Sek

12

12

12

12

12

12

Sklad

10

18

Admi-

33

33

nistrati-

nistrati-

va

va

Sklad

7

7

8

18

10

8

ce

Vrátni-

4

ce

C
Admi-

12

12

12

12

Sklad

10

7

10

18

Admi-

15

15

12

12

15

15

nistrativa
Sek
ce
D

nistrativa
Sek

Sklad

10

Admi-

12

ce
E

nistrativa
Sek

Sklad

10

ce F
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Záměr dle EIA

Záměr - změna 2018

Obj

Obj

Obj

Obj

Obj

Obj

Obj

Obj

Obj

Obj

Obj

Vrát

ekt

ekt

ekt

ekt

ekt

ekt

ekt

ekt

ekt

ekt

ekt

nice

„A“

„B“

„C“

„D“

„E“

„F“

„G“

„A“

„B“

„C“

„D“

90

88

45

10

Admi-

12

nistrativa
AD

Admi-

10

MIN

nistrati-

0

.

va
Správci

12

obj.
Vrátni-

3

ce
Cel

82

kem
Celkem

91

12

12

2

0

75

674

69

11

Cel

5

kem
Celkem

4

4
331

Počet navržených parkovacích stání

-

202 – záměr 2018 (záměr dle EIA - 276)

Předběžné celkové náklady stavby

-

cca 600 mil. Kč (záměr dle EIA - 2 100 mil. Kč)

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Lokalita se nachází na katastrálním území Ostředek a Bělčice u Ostředka (v části zvané “Nad Mžižovici,
Ve starým křivánku“), v těsné blízkosti
dálnice D1, u exitu 34. Zájmové území je

Obrázek 2 – Umístění areálu u exitu č.34, dálnice D1

situováno mezi rychlostní komunikaci D1
na severu, státní komunikaci II/110 na východě a komunikací III. třídy na jihozápadě (směr Všechvaty). Na komunikaci
II/110 ústí sjezd z dálnice D1 v těsné blízkosti zájmového území, komunikace
II/110 je spojnicí měst Sázava a Benešov.
V současné době je prostor zájmové lokality využíván jako orná půda - pole. Pozemek je tvořen mírným kopcem se středem v jeho východní část (pod budoucím
objektem B) a generelně se svažuje smě-
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rem k severozápadu – k retenčnímu propustku pod dálnici D1. Nadmořská výška lokality se pohybuje v
současnosti v rozmezí cca 457÷488 m.n.m.

Kraj:

Středočeský kraj

Obec: Ostředek
Katastrální území: 716294 Ostředek, 716278 Bělčice u Ostředka

Tabulka 4 – Výpis pozemků, na kterých bude trvalý zábor pro stavbu

Katastrální území
Bělčice u Ostředka [716278]
Bělčice u Ostředka [716278]
Bělčice u Ostředka [716278]
Ostředek [716294]
Ostředek [716294]
Ostředek [716294]
Ostředek [716294]

Parc. č.
349/13
349/1
553
216/15
225/2
935
936

Tabulka 5 – Výpis pozemků, na kterých bude dočasný zábor pro stavbu

Katastrální území
Bělčice u Ostředka [716278]
Bělčice u Ostředka [716278]
Ostředek [716294]
Ostředek [716294]
Ostředek [716294]

Parc. č.
349/1
553
935
936
904/1

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
B.I.4.1. Charakter záměru
Posuzovaný areál bude obsahovat 4 objekty, které mají administrativní část umístěnou ve 2 patrech a
skladovou část v jednom podlaží. V areálu budou dále vybudovány 2 vrátnice a další související objekty
potřebné pro provoz areálu – komunikace a zpevněné plochy, úpravna vody včetně čerpací stanice a rozvodů vody, čistírna odpadních vod, retenční nádrž, požární nádrže a potřebné kanalizační, plynovodní a
elektro rozvody.
Charakter záměru je zcela stejný jako u záměru dle EIA.

B.I.4.2. Možnost kumulace s jinými záměry
Vzhledem k uvedenému charakteru záměru bylo vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů provedeno v souladu s rozsudkem NSS č. j. 1 Ao 7/2011 – 526 ze dne 21.6.2012.
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Výklad pojmů „kumulace“ a „synergie“ byl rovněž převzat z rozsudku NSS č. j. 1 Ao 7/2011 – 526 ze dne
21.6.2012:
Při výkladu zákonného obsahu posouzení kumulativních a synergických vlivů záměrů v ZÚR je dále třeba
vycházet ze standardních výkladových metod. Lexikální význam slova „kumulativní“ odpovídá přídavnému
jménu „hromadný“, slovo „synergický“ pak značí „společné působení, součinnost“ (Petráčková, V., Kraus,
J. a kol. Akademický slovník cizích slov. Academia: Praha, 1995, s. 437 a 725). Kumulativními a synergickými vlivy lze pak z hlediska gramatického rozumět účinky vzniklé v důsledku hromadného nebo společného působení. Rozdíl mezi oběma pojmy v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí je možno demonstrovat následovně: kumulativní (hromadný vliv) je dán součtem vlivů stejného druhu, např. více menších
zdrojů oxidu dusičitého umístěných blízko sebe způsobí významný vliv na ovzduší „nahromaděním“ těchto
emisí, přičemž při posuzování jednotlivých zdrojů izolovaně by takový vliv nemusel být shledán. Synergický (společný) vliv vzniká působením vlivů různého druhu a je od těchto vlivů odlišný, např. současné působení vícero zdrojů různých emisí (průmyslové objekty, povrchové doly, automobilová doprava, letecká doprava) může mít za následek vznik kyselých dešťů nebo kombinované vlivy na lidské zdraví (srov. Cooper,
L. M. Guidelines for Cumulative Effects Assessment in SEA of Plans. EPMG Occasional Paper
04/LMC/CEA, Imperial College London, 2004, s. 4).
Popis skutkového stavu životního prostředí (ŽP) vychází z vyhodnocení popisu skutkového stavu ŽP, který
je uveden v potřebném rozsahu v kapitole B.II Oznámení EIA.
Lze shrnout, že riziko zátěže z kumulace/synergie se v tomto případě týká především vlivů na akustickou
situaci v území, na kvalitu ovzduší a vlivy na Bělčický potok a stávající propustek pod dálnicí D1.
Zbývající hodnocené složky v procesu EIA nebudou negativními dopady potencionálních kumulací ani synergií negativně ovlivněny.

Areál je umístěn přímo u sjezdu č. 34 z dálnice D1. Na sjezd z dálnice je napojena silnice II. třídy II/110
Benešov-Sázava.
Celkově tedy bude docházet ke kumulaci vlivů provozu dálnice, okolních komunikací včetně sjezdů a navrhovaného areálu, a to prakticky ve všech dopadech na životní prostředí – hluk, ovzduší, krajinný ráz, vlivy na fauny a flóru, atd. Ve většině vlivů provoz na dálnici D1 a dále od dálnice na silnici II/110 je a i po
zprovoznění areálu zůstane zcela dominantním vlivem na většinu složek životního prostředí, hluk, ovzduší,
atd.
V podstatě jen ve vlivech areálu na krajinný ráz se budou kumulovat další stávající stavby – vedení elektrického napětí, vysoké stožáry 3 vysílačů a areál ve svahu na druhé straně dálnice ve směru od Vodsliv.
Dalším problematika, kde dojde ke kumulaci dopadů staveb je při vedení dešťových vod propustkem pod
dálnicí D1 (do tohoto propustku budou vedeny jak vody z dalších povodí okolo dálnice, tak vody z areálu
jeho plochy jsou tam dnes vedeny také, ale vlivem nárůstu zpevněných ploch dojde ke zvýšení odtokových
maxim). Tato problematika byla v projektech DUR a v původním procesu EIA podrobně posouzena. I po
realizaci všech záměrů v povodí propustku pod dálnicí provede stávající propustek pod dálnicí bez retence
s rezervou i více než stoletou vodu z nově zastavěné lokality a celého spádového povodí.
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Podle územního plánu je v okolí možná výstavby dalších obdobných areálů. V době zpracování Dokumentace EIA (2010) tyto další výstavby začala připravovat firma D1 E34 s.r.o. Po vzájemné dohodě investorů
byly provedeny i ověřovací hodnocení možné kumulace dopadů všech záměrů. Jedná s o záměry plánované výstavby firmy D1 E34 s.r.o. – areál sousedící s posuzovaným areálem na západní straně nazvaný
– „2A“ D1 E34 s.r.o. (Palladio Progetti) a záměrem na severní straně dálnice D1 areál „2B“ - ALEMAS
(ALEMAS s.r.o.).
V současné době probíhá projektové příprava obou staveb a tak byla jejich vzájemná kumulace i
s hodnoceným záměrem opětovně posouzena – vlivy se projeví zejména v hluku a kvalitě ovdzuší. Dopravní intenzity jsou zpracovány dále pro teoretické výhledové areály „3“ – které obsahuje zbylá území
v lokalitě (severně i jižně od D1), která jsou dle územního plánu obce určena k zastavění. Pro potřeby vyhodnocení vlivu možné zástavby z těchto ploch bylo uvažováno s obdobným provozem, jako je u posuzovaného areálu.
Z provedených posouzení vyplývá, že zde posuzovaný záměr nevyčerpá stávající rezervy v limitech jednotlivých složek životního prostředí, a že by mělo být možno (při použití v projektech záměrů navržených
řešení) realizovat všechny 3 připravované záměry v území.
Potencionální kumulace s jinými záměry jsou zcela stejné jako při posuzování záměru v procesu EIA
ukončeném v roce 2011.

Návrh kompenzačních opatření není potřeba.

B.I.5. Zdůvodnění umístění záměru, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Záměr logistického centra je umístěn přímo u sjezdů a výjezdů z dálnice D1, exit 34. umístění je vhodné,
protože vyvolaná nákladní doprava a převážná část osobní dopravy nezatíží okolní komunikace ani obytná
území. Lokalita má územní plán od roku 2002. Pro předmětné území byla zpracována Úprava č.2 Územního plánu s nabytím účinnosti vyhlášky ze dne 17.03.2006. Územní plán realizaci navrhovaného typu záměru umožňuje včetně předpokládaného vynětí ze ZPF. Vynětí ze ZPF na pozemky „záměru dle EIA“ provedlo ministerstvo životního prostředí v říjnu 2009. V rámci procesu EIA v roce 2011 byly posouzeny 2 varianty záměru, z nichž nakonec byla ve stanovisku doporučena jen varianta A (která je v tomto Oznámení
označena „záměr dle EIA“).
Navrhovaná změna řešení areálu vychází z aktuálních podmínek a požadavků nájemců skladových ploch.
Na základě některých konkrétních požadavků upravil investor rozsah a tím i polohu jednotlivých hal do zde
posuzovaného tvaru areálu (záměr 2018). Dále se do řešení promítly částečně i výsledky podrobného inženýrskogeologického průzkumu.
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B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
včetně případných demoličních prací nezbytných pro realizaci
záměru; v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými
technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry
B.I.6.1. Urbanistické řešení
Urbanistické řešení vychází z podmínek daných tvarem území určeného ke komerční výstavbě – sevřené
komunikacemi, plochou, svažitostí a orientací pozemku a dále nároky na prostor, vyplývajících z uvažovaných provozů a použitých technologií. Je zde navržen ortogonální systém umožňující v dalších etapách a
dalším investorům navázat na daný systém jasné struktury areálu. Hlavní komunikace je umístěna po obvodě, aby tak hřebenovitě spojovala jednotlivé objekty hal, u vjezdu do areálu je umístěna vrátnice. Jednotlivé haly se snaží respektovat původní terén v maximální možné míře. Orientace hlavní osy objektů je
mírně natočená – severovýchod / jihozápad. Navržený areál bude osázen zelení v duchu původní vegetace, s tím souvisí i realizace ostrůvků zeleně – izolačních pásů, které budou v maximální možné míře redukovat dopad realizace areálu na krajinu. Dále je snahou objekty v nejvyšším bodě původního terénu zapustit ze strany pohledů – od obce. Tomuto řešení také nahrává přístupová komunikace umístěná podél
hrany pozemků s dálnicí. Zklidňujícím prvkem areálu je pak vodní nádrž sloužící k zadržení dešťové vody
a zároveň svojí stálou hladinou vody plnící funkci požární nádrže.
Jednoduché tvarování, forma i nezbytný objem, související s technologickou náplní objektů, je maximálně
kompenzován zasazením do terénu a barevným řešením objektů, na základě projednání a předložení variant v rámci řízení o vlivu areálu na životní prostředí bylo vybráno a upřednostněno řešení s kombinací
hnědých a zelených pastelových tlumených barev.

B.I.6.2. Architektonické řešení
Architektonickým záměrem pro všechny 4 haly je vytvořit skladové haly s jednoduchým půdorysným tvarem s plochou střechou, vycházející z jejich industriálního účelu a také daného charakteru areálu a krajiny,
do které je umístěn. Haly se částečně „zařezávají“ do terénu a tím méně narušují ráz okolní krajiny
v pohledových horizontech.
Barevné řešení je navrženo jako plochy s kombinací hnědých a zelených pastelových tlumených barev.
Jednotlivé haly budou v exponovaných pohledových stranách (směr obec Ostředek, křižovatka, od dálnice)
fasád upraveny pro ozelenění popínavkami. Střešní konstrukce jsou lokálně navrženy s pásy extenzivní
zeleně v šíři 3,8m, které pohledově zužují haly z dálkových pohledů a přispívají tak k celkovému začlenění
do krajiny. Zároveň fungující jako retence přívalových dešťů, zlepší tepelně technické parametry hal. Přesné barevné řešení bude určeno v dalším stupni projektové dokumentace ve spolupráci s odborníky na krajinný ráz. Barevné akcenty doplňují prvky z hliníku a s žárově pozinkovaným povrchem (požární žebřík,
přístřešky nad vraty), dále prvky vyústění VZT a vytápění na střeše z pozinkovaného plechu. Střešní kryti-
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na je z fóliové hydroizolace doplňující pásy extenzivní zeleně. Střešní světlíky jsou zaskleny polykarbonátovými deskami – v provedení opál. Sokl je navržen z hladkého betonu v příslušné barvě.
Zásadním rozdílem mezi zde posuzovaným návrhem změna 2018 a původním návrhem „záměr dle EIA“ je
zmenšení počtu hal z 6 na 4 a zrušení administrativního objektu G. Rozdíly jsou patrné z následujících tabulek.
Tabulka 6 – Využití objektů v areálu
Záměr dle EIA

Objekt
„A“
„B“
„C“
„D“
„E“
„F“
„G“
Celkem

Záměr - změna 2018

Den.
Komunika
místnost ce
Stravo Skladové
Kanceláře Soc. zař.
Tech.místn vání plochy
Šatna
osti
631,8
710,3
814,0
542,6
543,6
545,8
1 464,0
5 252,1

191,3
246,6
306,5
312,8
159,0
107,9
150,0
1 474,1

174,8
185,9
279,5
188,9
143,5
87,2
66,0
1 125,8

211,2
339,8
445,2
400,1
256,2
254,2
527,0
2 433,7

230,0
230,0

6 372,0
7 812,0
10 818,7
15 573,5
4 758,3
5 870,0
105,0
51 309,5

Den.
Komunik
místnost ace
Skladové
Kanceláře Soc. zař.
Tech.míst plochy
Šatna
nosti
230,1
659,8
329,9
659,8

56,6
185,0
92,5
185,0

76,7
201,6
100,8
201,6

98,9
519,2
259,6
519,2

9 078,9
10 587,3
5 835,7
18 413,9

1 879,6

519,1

580,7

1 396,9

43 915,8

Tabulka 7 – Změna využití objektů v areálu v procentech

rozdíl = změna 2018-EIA

Objekt Kanceláře Soc. zař.
„A“
„B“
„C“
„D“
„E“
„F“
„G“
Celkem

Den. místnost

Komunikace

Šatna

Tech. místnosti

Skladové plochy

-63,6 %
-7,1 %
-59,5 %
21,6 %
-100,0 %
-100,0 %

-70,4 %
-25,0 %
-69,8 %
-40,9 %
-100,0 %
-100,0 %

-56,1 %
8,4 %
-63,9 %
6,7 %
-100,0 %
-100,0 %

-53,2 %
52,8 %
-41,7 %
29,8 %
-100,0 %
-100,0 %

42,5 %
35,5 %
-46,1 %
18,2 %
-100,0 %
-100,0 %

-100,0 %

-100,0 %

-100,0 %

-100,0 %

-100,0 %

-64,2 %

-64,6 %

-48,4 %

-42,6 %

-14,4 %

Pozn. – změna „- 100 %“ znamená, že objekt a tím i využití v něm bylo zrušeno, zeleně označené záporné hodnoty znamenají zmenšení ploch nového řešení oproti variantě záměru dle EIA.

22

LOGISTICS PARK D1 - OSTŘEDEK
Oznámení o hodnocení vlivů na ŽP, dle příl. č. 3 z. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

B.I.6.3. Funkční a dispoziční řešení
B.I.6.3.1. Skladové haly „A“ až „D“
Navržené objekty jsou určeny pro pronajímatelné skladování bez omezení v sortimentu. Objekty jsou rozděleny do samostatných pronajímatelných sekcí.
Obrázek 3 – Dispoziční řešení areálu

Pozn. Vlevo „změna 2018“, vpravo „záměr dle EIA“

V rozích hal je navrženo administrativní zázemí se samostatnými vstupy. Hala A a C má administrativní
zázemí v jednom rohu haly, haly B a D mají 2 zázemí (vždy podle počtu sekcí v hale). Administrativní zázemí vždy má 2 podlaží.
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Obrázek 4 – Půdorys 1.NP – nahoře hala „A“, dole hala „B“
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1.NP tvoří v převážné části skladová hala s vymezeným prostorem pro nabíjení elektrických vysokozdvižných vozíků. U administrativních částí jsou řešeny kanceláře, zázemí pro skladníky (denní místnost, šatny), zádveří, WC, sprchy a WC pro pohybově postižené.
Většinu prostor administrativní části v 2.NP tvoří kanceláře se sociálním zázemím a čajovou kuchyňkou.
Haly jsou koncipované jako skladové, není v nich uvažováno s výrobou ani instalována výrobní technologie.
Obrázek 5 – Dispoziční řešení areálu „záměr 2018“ s vyznačením obrysu hal ze „záměru dle EIA“

Pozn. Haly „záměr dle EIA“ jsou vyznačeny čerchovaně fialově obrysem s fialovými šrafy

Základním konstrukčním systémem haly jsou prefabrikované železobetonové sloupy v rastru 12x24 m,
vnějším zatepleným opláštěním ze sendvičových panelů a jednoplášťovou zateplenou střechou s nosnými
ocelovými příhradovými vazníky a fóliovou hydroizolací, odvodněnou podtlakovým systémem se střešními
vtoky.
Opláštění je navrženo ze sendvičových panelů s vnějším povrchem z ocelového plechu s horizontální profilací, hnědozelené barvy, dále tepelnou izolací na bázi minerálních vláken a opět ocelového plechu bílé
barvy u vnitřního povrchu. V místnostech s vyššími estetickými nároky jsou předstěny ze SDK. V místech
mezi vertikálními pásy fasády jsou pásová okna s hliníkovými rámy a čirým zasklením. Vjezd sekčními vraty resp. vrata opatřená stacionárními můstky s těsnícími límci.
Betonový prefabrikovaný sokl, který bude opatřen nátěrem (tmavší odstín plechové fasády) je navržen do
výšky +0,30m nad terén. Sokl tvoří na vstupní fasádě s pásovými okny výrazné horizontální motivy.
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Výrazným prvkem objektu nosné prvky s popínavou zelení, ve vstupní partii především pásové zasklení
administrativního vestavku.
Dalším architektonickým prvkem objektu jsou také střešní světlíky, zasklené polykarbonátovými deskami
v provedení opál, zajišťující denní osvětlení skladových prostor haly.
Vnitřní příčky budou sádrokartonové, resp. zděné.
Podhledy v chodbách a kancelářích budou minerální rastrové, jinak pevné sádrokartonové.
Podlahy, vyjma skladové haly, budou lité, případně těžké plovoucí. V prostoru nabíjáren akumulátorů
v objektu A vysokozdvižných vozíků se předpokládá použití Li-Ion technologií akumulátorů, nejsou tedy
kladeny dodatečné požadavky na kyselinovzdornou izolací podlahy. Prostor nabíjáren ostatních hal akumulátorů vysokozdvižných vozíků bude proti možnému úniku akumulátorových kyselin chráněn kyselinovzdornou izolací podlahy.
Přístřešky u úrovňových vrat, o vyložení 3,0m (objekt A) a vyložení 2,5 m (ostatní objekty), budou
z válcovaných ocelových profilů zavěšených a kotvených ke sloupům ŽLB prefa konstrukce haly. Jako krytina přístřešku budou použity trapézové plechy v odstínu opláštění objektu. Obdobně budou řešeny přístřešky u mimoúrovňových vrat a hlavního vstupu do objektu o vyložení 1,5 m.
Konstrukčně se jedná se o haly s vestavbou administrativního mezipatra v rohu či rozích u hlavní fasády.
Hala je řešena jako rámová konstrukce se železobetonovými sloupy a ocelovými příhradovými vazníky.
Základní rastr objektu je navržen 12x24m.
S ohledem na předpokládané základové poměry a nosnou konstrukci bude objekt založen železobetonových patkách, případně doplněných vrtanými velkoprůměrovými pilotami nebo mikropilotami pod sloupy.
Na obvodové patky budou osazeny monolitické ŽLB panely - prahy zateplené extrudovaným polystyrenem.
Základová deska tvořící zároveň podlahu ve skladových halách bude monolitická z drátkobetonu se vsypem (únosnost podlahy skladových hal je požadována 50 kN/m2).
Ztužení objektu je zajištěno jak v příčném tak podélném směru v úrovni střešních vazníků.
Nosná konstrukce ploché střechy bude tvořena hlavními ocelovými příhradovými vazníky o rozponech
24m, které jsou doplněny příčnými ocelovými vazníky o rozponech 12m v rastru 6m. Střešní plášť je tvořen
nosným trapézovým plechem na rozpon 6m, parozábranou, tepelnou izolací na bázi minerálních vláken a
fóliovou hydroizolací. Spádové poměry jsou dány sklonem horního povrchu vazníků.
Stropní konstrukce mezipatra bude z ŽLB prefa dutinových panelů „Spiroll“
Schodiště budou z ŽLB prefabrikovaných zalomených desek (ramena + mezipodesty).

B.I.6.3.2. Vrátnice
Objekty vrátnic budou obytné mobilní jednotky např. typ E3 od firmy KOMA o rozměrech cca 6100mm x
2500mm, světlé výšce 2500mm a výšce atiky cca 2900 mm. V areálu budou osazeny celkem dvě vrátnice,
jedna na příjezdové cestě k hale „A“, druhá na příjezdové cestě k halám „B“ až“ D“.
Typizovaná jednotka se soc. zařízením (sprchovým koutem, toaletou a umyvadlem), předsíňkou a jednou
místností s oknem v čele bude nadstandardně doplněna jedním bočním oknem stejných rozměrů.
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B.I.6.3.3. Odvodnění areálu
Jako nejekologičtější bylo zvoleno řešení oddílné kanalizační soustavy s likvidací splaškových odpadních
vod v čistírně odpadních vod ČOV s následným vsazeným dalším stupněm dočištění (mikrosítový bubnový
filtr). Likvidace srážkových vod je navrženo oddílnou areálovou gravitační srážkovou kanalizační soustavou. Na této kanalizaci jsou navržena retenční opatření v podobě retenčních nádrží s regulovaným odtokem a stálým nadržením vody pro zálivku, vsakovacích podzemních objektů, vsakovacích rýh a vsakovací
příkopy. Srážkové vody, které není možné z hlediska morfologie terénu napojit do systému nově budované
gravitační areálové srážkové kanalizace, budou svedeny na povrch, kde budou přirozeně vsakovány plošným povrchovým vsakem.
Srážkové vody z manipulačních ploch před skladovacími halami a srážkové vody z ploch pro odstavení
nákladních automobilů, u kterých je pravděpodobnost vysoké míry znečištění ropnými látkami, budou vedeny „špinavou“ srážkovou kanalizací přes odlučovač lehkých kapalin „ORL“ vybaveným sorpčním stupněm dočištění dle velikosti odvodňované plochy s garantovanou koncentrací NEL na odtoku při standardním zatížením. Takto předčištěné vody budou vedeny do „čisté“ srážkové kanalizace, která je napojena do
retenčně vsakovací nádrže před halou „C“. Plochy pro parkování osobních automobilů jsou navrženy
z vegetačních dlažeb umožňující předčištění srážkových vod z těchto ploch pomocí filtrace přes zatravněnou humusovou vrstvu v mezerách těchto vegetačních dlažeb a není zde z hlediska TNV 75 9011 a míry
znečištění těchto vod nutno používat odlučovač lehkých kapalin. U západní strany objektu haly D je z této
vegetační dlažby navržena i komunikace příjezdu k parkovacím stáním.
V lokalitě je navržena řada opatření pro zpomalení – retardaci toku srážkových vod jako jsou: částečně extenzivní střechy skladových hal, podzemní retenční nádrže s regulovaným odtokem a stálou hladinou vody
pro zálivku v bezdeštném období, vsakovací objekty z vsakovací a retenční galerie z plastových bloků,
vsakovací rýha, vsakovací příkop a retenčně vsakovací otevřená nádrž, ve které budou srážkové vody retenovány, vsakovány a regulovaně odpouštěny do potrubí BET DN1000, které ústí podél paty náspu dálnice do propustku DN1000 pod tělesem dálnice a dále do pramenné oblasti bezejmenného přítoku Bělčického potoka. Tato opatření na zpomalení a využití srážkových vod zajistí eliminaci nárůstu odtoku srážkových vod z území, způsobeného výstavbou hal a zpevněných ploch.

B.I.6.3.4. Propustek pod dálnicí – stávající vodoteč + KD
Propustek pod dálnicí (jedná se o stávající propustek provádějící v podstatě vody z prameniště Bělčického
potoka číslo hydrogeologického povodí 109030095 pod tělesem z dálnice, které tuto přirozenou vodoteč
samozřejmě přehradilo) je profilu DN 1000, kóta vtoku 452,62 m n.m., kóta výtoku445,62 m n.m., délky 96
m a kapacity 5772 l/sec.
Kapacity propustku byla posouzena (viz kap. B.III.2.1.) a propustek je s rezervou dostatečně kapacitní pro
všechnu okolní plánovanou výstavbu.
V případě rekonstrukce tohoto stávajícího objektu se tedy jedná o vyčištění a opravu propustku, dobetonování vypadlých míst, dna a podobně a úpravu vtoku, to znamená prohloubení vyčištění a odláždění stáva-
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jících příkopů kamennou dlažbou do vzdálenosti 5 m od vtoku a začlenění výustního objektu pro kanalizaci
DN 1000 od nově budované lokality.

B.I.6.3.5. Čistírna odpadních vod
Plocha čistírny odpadních vod je vybavena vlastním objektem či objekty zázemí – kontejnerové provedení
popř. zděný objekt, ve kterém je umístěna rozvodna, dmychárna, kalový prostor – kalojem, sklad chemikálií a sociální zázemí obsluhy. Jedná se o mobilní jednotky od firmy KOMA. Přesné rozměry budou dány
v dalším stupni projektové dokumentace v návaznosti na požadované nutnosti vybavení obsluhy a zázemí
vlastní ČOV. Vně zázemí je umístěna rozdělovací čerpací šachta a akumulační havarijní nádrž. Dále jsou
v prostoru ČOV umístěny dvě čistící linky, které budou uváděny v činnost podle potřeby a látkového zatížení v závislosti na obsazenosti jednotlivých objektů osobami.
Popis technologie a typu navrhované čistírny odpadních vod:
Odpadní voda natéká pomocí čerpání z rozdělovacího objektu umístěného v místě ČOV do primární nádrže s usazovacím a kalovým prostorem, kde je zbavena mechanických, plovoucích a usaditelných látek,
které jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu. Z usazovacího prostoru natéká již mechanicky předčištěná odpadní voda přepadem opatřeným nornými stěnami do předřazené denitrifikační nádrže ČOV. Tato
nádrž je naplněna směsí odpadní vody a aktivovaného kalu. V anoxických podmínkách zde dochází
k denitrifikaci, tedy redukci dusičnanů ve vodě na plynný dusík. ČOV tohoto typu zajišťuje snížení koncentrace nejen amoniakálního, ale i celkového dusíku v odpadní vodě. Z denitrifikační nádrže voda gravitačně
odtéká přepadem do aktivačního prostoru SBR (sequential batch reactor). V aktivační nádrži SBR probíhají v čase za sebou následující procesy: 1) Biologické aerobní čištění odpadní vody, kdy je směs intenzivně
provzdušňována; 2) sedimentace aktivovaného kalu a oddělení vyčištěné vody, 3) odtah vyčištěné vody do
odtoku čerpadlem. Dočištění bude provedeno na bubnovém mikrosítovém filtru.
Vody z ČOV jdou přes šachtu, které je určena pro čerpání vyčištěných vod na zálivku zeleně dále do retenčně vsakovací nádrže. Následně budou nadbytečné vyčištěné vody svedeny do potrubí DN1000, které
je napojeno do propustku pod dálnicí.
Dle urbanistického návrhu, viz hydrotechnické výpočty, je v areálu uvažováno s max. 331EO. Množství
splašků 9708 m3/rok. Qd=0,307 l/s = 26,59 m3/den
Pro čištění odpadních vod jsou zvoleny dvě linky o velikosti 200-300EO.
Dle požadavku správce povodí bude po dodavateli technologie čištění odpadních vod požadováno splnit
emisní limity dle nejlepší dostupné technologie v příloze č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. pro kategorii
do 500 EO a dále limitu pro N-NH4 v hodnotě průměrně 12 a max. 20 mg/l.

B.I.6.3.6. Retenční nádrže
Viz kap. B.III.2
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B.I.6.3.7. Požární nádrže
V areálu jsou navrženy celkem dvě požární nádrže. Jedna u objektu A s obsahem 45 m3, druhá ve formě
vymezeného obsahu v rámci retenční nádrže u západní hranice areálu. Stavebním a technickým opatřením bude zajištěn stálý obsah vody (v případě sucha bude dopouštěn z vodovodu) nejméně 45 m3 a současně bude zajištěno prohloubení části dna tak, aby bylo možné tento obsah vody čerpat technikou HZS.

B.I.6.3.8. Provedení komunikací a parkovišť – dopravní řešení
Navrhovaná lokalita zástavby je situována na volných pozemcích trojúhelníkového tvaru v západní části
katastrálního území Ostředek (s přesahem do k.ú. Bělčice), vymezeném na severním okraji tělesem dálnice D1 (zhruba v km 40), na východě silnicí II/110 a na západě silnicí III/1107 vedoucí do obce Bělčice.
Obrázek 6 - Dopravní situace navrženého areálu (záměr 2018)
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Obrázek 7 - Dopravní situace navrženého areálu dle EIA

Návrh dopravního řešení zahrnuje především řešení zpevněných ploch v areálu navrhovaného logistického parku pro přístup vozidel i pěších a jejich napojení na stávající komunikační síť pro zajištění dopravní
obsluhy jednotlivých objektů umístěných v areálu. Areál je napojen účelovou komunikací napojenou v místě stávající stykové křižovatky silnice II. třídy č. 110 a větví mimoúrovňové křižovatky dálnice D1 v místě
exitu 34. Napojením této účelové komunikace do stávající stykové křižovatky je tak vytvořena průsečná
křižovatka, která je navíc doplněna o samostatné odbočovací pruhy na silnici č. 110 pro levá odbočení jak
ze směru příjezdu od obce Sázava, tak od města Benešov.
Všechny navržené komunikace v řešeném areálu jsou řešeny jako obousměrné s minimální šířkou 6,50 m.
Podélný sklon navrhovaných komunikací nepřesahuje 4,5%, příčný sklon komunikací je navržen 2,5%
resp. 2,0% u chodníků. Odvodnění všech zpevněných ploch je řešeno vyspádováním do navržených uličních vpustí nebo odvodňovacích žlabů, případně vsakem do přilehlé zeleně.
V místě napojení areálu na stávající stykovou křižovatku (silnici č. 110) je navržen betonový trubní propustek DN 800 mm pro převedení srážkových vod pod nově budovanou konstrukcí účelové komunikace. Délka navrženého propustku je cca 25,0 m včetně betonových čel.
Potřebný počet parkovacích stání stanovený dle požadavků ČSN 73 6110 v kap. B.4.c je plně uspokojen v
rámci navržených parkovacích plochách umístěných na povrchu v blízkosti vstupů do jednotlivých objektů
hal a dále na třech samostatných parkovištích v prostoru logistického areálu, z nichž jedno parkoviště je
určeno pro odstav návěsových souprav. Celková kapacita všech parkovišť v řešeném areálu je 202 stání,
z tohoto počtu bude 16 stání vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Jednot-
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livá parkovací stání jsou navržena v kolmém uspořádání v rozměrech 2,5 x 5,0 m pro standardní vozidla
resp. 3,5 x 5,0 m u vyhrazených stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené.
Konstrukce všech řešených zpevněných ploch budou navrženy dle TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací, schváleného MD ČR od 1. 12. 2004 a jeho dodatku schváleného MD ČR od 12. 8. 2010.
Typ povrchové úpravy a konstrukce jednotlivých komunikací je patrný z dopravní situace, bude však dále
upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace.
Návrh dopravního řešení předpokládá zatřídění nově navrhovaných komunikací v rámci řešeného areálu
včetně přilehlých chodníků do kategorie účelových komunikací.

B.I.6.3.9. Oplocení
Logistický areál bude oplocen v návaznosti na požadavky zabezpečení areálu. Předpokládá se sloupkové
oplocení svařovaným robustním pletivem elegantního vzhledu výšky cca 2,0m. Na základě projednávání
byla poloha a rozsah oplocení upraven tak, aby byl možný maximální přístup z vnějšku do ploch osázených zelení – stromová seskupení a tím umožnilo pohybu zvěře. Hraniční čárou uzavírající areál je
v mnoha případech samotná stěna hal. V oplocení budou realizovány přístupové branky pro údržbu pozemků ve vlastnictví investora (neohraničené oplocením). Rozsah a tvar oplocení je patrný z výkresové
části této PD – situací.
U vjezdů v blízkosti vrátnic budou osazeny vjezdové posuvné (alternativně otočné) brány. V areálu je navrženo dostatečné množství odstavných ploch pro vozidla u jednotlivých hal.
Celková délka takto navrženého oplocení je 1535,6 m.

B.I.6.3.10. Venkovní osvětlení
Rozvody řeší osvětlení parkovišť, komunikací a chodníků, které budou ve správě investora.
Popis elektroinstalace - objekt bude napojen na nové zapínací body, umístěné u trafostanic. Soustava
bude jednostranná i prostřídaná. Nové stožáry budou umístěné na kraji komunikací či v chodnících popř.
v nezpevněných površích. Uzemňovací pásek bude položen v celé kabelové trase a každý osvětlovací
stožár bude na něj napojen.
Světelně technické údaje - Dle ČSN 360410 - osvětlení místních komunikací je funkční třída komunikace
IV C3 – obslužná (S6 dle ČSN EN 12201-2) - vodorovná osvětlenost E = 2 lx, Emin = 0,6 lx
Rozteč stožárů do 35 m a výška stožárů 10 m.
Osazen bude osvětlovací stožár metalizovaný bezpaticový délky 10m – cca 63 ks stožárů. Celkem je
v DUR navrženo cca 2013,0 m tras vedení 1 kV s použitými kabely typu 1 CYKY 4B x 16mm2 a výkopy
70x50 se zařízením kabelového lože.

B.I.6.3.11. Stabilní hasící zařízení (SHZ)
Sprinklerové hasicí zařízení je samočinné hasicí zařízení. Sestává z vodního zdroje, potrubního rozvodu,
ventilových stanic, poplachového a monitorovacího zařízení a rozváděcího potrubí se sprinklerovými hlavi-
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cemi pevně připevněného ke stavební konstrukci nebo technologickému zařízení. V potrubí mezi ventilovou stanicí a hlavicemi je udržován stálý provozní tlak vody.
Jako zdroj vody bude sloužit jedna požární nádrž s přilehlou strojovnou SHZ, kde bude umístěné hlavní
požární diesel čerpadlo o dostatečném výkonu a dodávce hasiva. Strojovna bude vybavena potrubním
rozvodem a armaturami, v souladu s předpisem FM Global.
Ze strojovny SHZ povede podzemní potrubní rozvod, který zajistí distribuci hasicí látky do všech objektů
Logistického parku D1 – Ostředek dle požadavků specialisty na požární bezpečnost staveb. Ve všech dotčených objektech bude podzemní potrubní rozvod vyveden do místností ventilových stanic, umístěný a
nadimenzovaných tak aby splnili normativní a technické požadavky předpisu FM Global.
Z těchto tak zvaných „místností ventilových stanic“ povedou přívodní potrubí do jednotlivých chráněných
prostor vybavené sprchovými hlavicemi.

B.I.6.3.12. Vegetační úpravy
Na pozemku byl v roce 2011 proveden dendrologický průzkum, který byl aktualizován v roce 02/2017 a
doplněn 09/2017.
V rámci dendrologického průzkumu z 02/2017, který řešil prostor vjezdu do areálu, bylo v řešeném území
ohodnoceno celkem 62 ks stromů a 9 skupin keřů, většinou se jednalo o souvislé porosty doprovodné zeleně komunikací. V řešeném území nebyli zaznamenány hodnotné dřeviny se sadovnickou hodnotou 1
nebo 2. Všechny hodnocené dřeviny měli průměrnou nebo podprůměrnou hodnotu. Kompozičně velmi významná je dvojice mohutných lip v jižním cípu řešeného území (poř.č. 1,2), jež by se plánovaná akce neměla dotknout
Hodnocené dřeviny představují uměle vysazenou doprovodnou zeleň komunikací a dálnice průměrné sadovnické kvality. Podél komunikace č. 110 na jihovýchodní straně zájmového území je dominantní výskyt
borovice černé (Pinus nigra), z keřů pak střemcha obecná (Prunus padus). Doplňkově se vyskytuje bříza
bělokorá (Betula pendula), buk lesní (Fagus sylvatica); z keřů ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), růže
šípková (Rosa canina)
K odstranění byly navrženy veškeré dřeviny 40 až 47 a skupiny dřevin SK7, SK8, SK9 .jednalo se o dřeviny neperspektivní a dřeviny špatného zdravotního stavu.
Rozhodnutí o povolení kácení na tyto dřeviny bylo vydáno Obecním úřadem Ostředek dne 24.3.2017 pod
č.j. 152-1/2017/FV a nabylo právní moci dne 11.4.2017. Kácení dřevin 40 až 45 a skupin dřevin SK7 až
SK9 bylo realizováno 04/2017.

V rámci dendrologického průzkumu z 09/2017, který řešil prostor dočasného vjezdu do areálu, bylo v řešeném území ohodnoceno celkem 12 ks stromů. Jednalo se liniovou výsadbu starších javorů klenů doplněných o mladší jedince javorů mléčů. V řešeném území nebyli zaznamenány výrazně hodnotné dřeviny.
Hodnocené dřeviny představují uměle vysazenou doprovodnou zeleň komunikací průměrné sadovnické
kvality.
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K odstranění byly navrženy dřeviny č. 1, 2 a 7 na pozemcích č. 228, 229, 904/1 a to z důvodu
jejich umístění v rozhledovém trojúhelníku a požadavku odstranění dřevin s větším průměrem kmenu
než 15 cm ve výčetní výšce 1,3 m.
Kácení je navrženo z důvodu stavby dočasného vjezdu na stavbu.
Rozhodnutí o povolení kácení na tyto dřeviny bylo vydáno Obecním úřadem Ostředek dne 27.11.2017 pod
č.j. 721-1/2017/FV. Kácení bylo realizováno 03/2018.

Jako kompenzace za odstraněné dřeviny bude po výstavbě objektu realizována výsadba dle návrhu sadových úprav v rámci výstavby logistického areálu. Po dokončení stavby bude jednostranná alej doplněna
výsadbou javorů mléčů ‐ Acer platanoides, o velikosti obvodu kmene ve 1,3m 10‐12cm.
V návrhu sadových úprav je plně respektován krajinářský aspekt- kompozicí, měřítkem i druhovou skladbou, vycházející z okolní vegetace, resp. z potenciální přirozené vegetace lokality.
Záměrem je, přes plánovanou stavební činnost, začlenění řešené plochy, jak vizuální, tak i funkční.
V celém prostoru logistického parku jsou použity celkem čtyři druhy stromů, domácí druhy- Acer pseudoplatanus – javor klen, Quercus petraea- dub zimní, Sorbus aucuparia ‘Edulis’ – jeřáb ptačí a Tilia
platyphylla – lípa velkolistá.
Javor i dub užíváme vzhledem i jejich prostorovým nárokům jako výrazné solitéry, jeřáb je užit ve zpevněných plochách, u komunikací, lípa pak jako alejový strom do stromořadí podél komunikace na Benešov.
V návrhu jsme zároveň respektovali krajinářskou hodnotu božích muk se vzrostlými lipami, jižně od řešeného území, proto v okolí tohoto prvku nevysazujeme stromy, které by této dominantě mohly konkurovat.
Navrhované druhy stromů- domácí a kromě jeřábu velké stromy- vytvoří v areálu potřebný třetí rozměr, s
proměnlivostí během celého roku a návazností na stromové prvky okolní krajiny.
Plošně navrhujeme jednak luční trávník, keřové výsadby a půdopokryvné výsadby.

Luční trávník je navržen z důvodu přirozenosti a nižší intenzity kosení, složení směsi bude upraveno
přímo dle stanovištních podmínek. Uvedené luční společenstvo má vysokou hodnotu jako biotop pro živočichy, např. bezobratlé, dále díky kvetení jednotlivých druhů tvoří velice barevný prvek.

Keřové výsadby jsou tvořeny převážně z domácích druhů, výšky cca 1,5÷3m; navrhujeme je na svažitých
plochách, jako clonu, dále jako napojení na stávající vegetaci v severní části.
Užity budou následující druhy: Euonymus europaeus - (brslen evropský), Lonicera nigra - (zimolez černý) a Viburnum opulus - (kalina obecná), Cornus mas (dřín obecný), Aronia melanocarpa (temnoplodec), Cornus alba ‘Sibirica’ (svída červená).
Izolované ostrůvky v rozsáhlých zadlážděných plochách pod stromy, případně v prostorech
s problematickou údržbou jsou osazeny půdokryvnými keři, které v podobných prostorách fungují daleko
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spolehlivěji než trávník. Použit bude následující taxon: Berberis thunbergii ‘Green Carpet’ (dřišťál
Thunbergův). Tato rostlina je volena s ohledem na maximální funkčnost a nízkou náročnost budoucích keřových pásů.
Detailní plán výsadby bude součástí PD v následujícím stupni.

Popínavky navrhujeme k opěrným betonovým zídkám, volíme vitální Parthenocissus quinquefolia ‘Engelmannii’ ( přísavník pětičetný) s výrazným podzimním vybarvením listů.

Na základě rozhodnutí odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu Středočeského kraje ze
dne 24. 8. 2009 byly zapracovány požadavky na zpracování návrhu zeleně dle vyjádření Ing. Lenky Přívozníkové v Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz Logistics park D1 – Ostředek následovně:
podél komunikace II/110 bude vytvořena liniová výsadba stromů (lípa ), jež druhově odpovídá přírodním
podmínkám řešeného území a okolní krajině. Zelená clona bude pak dotvořena keřovým patrem jež je navrženo především z domácích druhů a sestaveno tak, aby bylo svou proměnlivostí zajímavá během celého
roku. Clona by tak měla zmírňovat vizuální dopad nové výstavby a stát se pohledovou bariérou při pohledu
od okolních obcí.

Bilance navržených vegetačních prvků
( rozsah vegetačních úprav je vzhledem k dočasným záborům větší než plocha samotných pozemků určených pro stavbu, u dočasných záborů se vegetační úpravy týkají uvedení do původního stavu)
vzrostlý strom

75 ks

keřové výsadby

6824 m2 (+4421m2 v rámci dočasného záboru)

půdokryvné keře

306 m2

luční trávník

29691 m2 ( +53m2 v rámci dočasného záboru)

popínavky

70 bm

Návrh zeleně respektuje stavebně technické řešení areálu, provozně kompoziční vztahy, charakter okolí,
vychází ze stávajících i předpokládaných stanovištních podmínek.
Výběr sortimentu rostlin byl proveden na základě daných stanovištních podmínek, znalosti růstových vlastností rostlin a vychází z mapy přirozené potenciální vegetace.
Základním konceptem řešení je začlenit stavby co nejvíce do okolní krajiny vytvořením přirozeně působících skupin dřevin. Navrhované dřeviny jsou rozmístěny tak, aby vytvořily celoroční pohledové bariéry.
Keřové patro tvořené domácími druhy dřevin výškově doplní patro stromové, skládající se z listnatých a
jehličnatých druhů. Borovice lesní budou svou funkci plnit celoročně. V celkové koncepci mají významné
místo popínavé rostliny, které vytvoří zelené stěny.
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Stromy budou vysazeny nepravidelných sponech, v rozvolněných skupinách propojených liniově se souběžnou podsadbou keřů. Strukturu vegetačního pláště tvoří listnaté stromy – duby, buky a další listnaté
dřeviny (habr, lípa, javor, jeřáb, bříza) doplněné o jehličnaté dřeviny (smrk, borovice).
Keřové výsadby jsou tvořeny převážně z domácích druhů. Uplatní se je na svažitých plochách a při hranicích pozemku a ve zpevněných plochách nízké, půdopokryvné dřeviny.
Navrženy jsou tyto druhy: Corylus avellana (líska obecná), Euonymus europaeus (brslen evropský), Viburnum opulus (kalina obecná), Berberis thunbergii (dříšťál Thunbergův), Cotoneaster horizontalis (skalník
vodorovný).
Popínavky jsou navrženy k fasádám hal, které jsou do okolí nejvíce exponovány. Pro svou vitalitu a přirozený vzhled je zvolen samopnoucí Parthenocissus tricuspidata (přísavník tříprstý). Celoroční efekt na severních stěnách zajistí Hedera helix (břečťan popínavý).
Na střechách hal podél některých atik, vznikne plocha šíře 3,8m a mocnosti substrátu 10 cm, která je dostačující pro extenzivní typ střešní vegetace. Vhodnými rostlinami jsou netřesky, rozchodníky, byliny a traviny.
Pro snadnou údržbu je navržen luční trávník, je vhodný zejména z důvodu své přirozenosti a nižší intenzity
kosení. Složení směsi bude upraveno přímo dle stanovištních podmínek.
NAVRHOVANÝ SORTIMENT ROSTLIN
Tabulka 8 – Navrhované stromy

celkem

číslo

latinský název

český název

velikost

S1

Acer platanoides

javor mléč

16-18

15

S2

Carpinus betulus

habr obecný

14-16

30

S3

Betula pendula

bříza bělokorá

12-14

32

S4

Fagus sylvatica

buk lesní

16-18

3

S5

Quercus robur

dub zimní

14-16

28

S6

Sorbus aucuparia

jeřáb obecný

14-16

23

S7

Tilia cordata

lípa srdčitá

16-18

10

S8

Pinus sylvestris

borovice lesní

2

100

celkem

POZN.

kusů

241

16-18 - balová rostlina s obvodem kmene 16 - 18 cm v 1 m
u jehličnanů se udává výška v m
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Tabulka 9 – Navrhované keře

číslo

latinský název

český název

K1

Corylus avellana

líska obecná

K2

Eonymus europaeus

brslen evropský

K3

Viburnum opulus

kalina obecná

K4

Cotoneaster horizontalis

skalník poléhavý

K5

Salix caprea

vrba jíva

K6

Berberis thunbergii

dřišťál berberův

navrhované popínavé rostliny
číslo

latinský název

český název

P1

Parthenocissus tricuspidata

přísavník tříprstý

P2

Hedera helix

břečťan popínavý

Tabulka 10 – Výkaz navržených sadových úprav

trávník luční

43 736 m2

keře vyšší

1 176 m2

keře nižší

283 m2

popínavé rostliny

339 m2 (678 mb)

extenzivní střešní zahrada

1 602 m2

stromy listnaté

141 ks

stromy jehličnaté

100 ks

B.I.6.3.13. Požadavky na odstranění staveb
V rámci výstavby nebudou prováděny žádné demolice stávajících objektů.

B.I.6.3.14. Nároky na zařízení staveniště
Mimostaveništní přesun bude zajišťován nákladní automobilovou dopravou. Pro příjezd ke staveništi budou užívány veřejné komunikace. Přístup na pozemek staveniště bude možný jednak hlavním vjezdem,
dočasně zřízeným ze silnice III/1107 do jeho jihozápadní části a jednak vedlejším vjezdem v místě definitivního vjezdu do areálu ze silnice II/110. Hlavní vjezd bude po ukončení stavby zrušen a plocha mezi silnicí III/1107 a staveništěm bude uvedena do výchozího stavu.

36

LOGISTICS PARK D1 - OSTŘEDEK
Oznámení o hodnocení vlivů na ŽP, dle příl. č. 3 z. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Pro provedení stavebních prací v rozsahu předmětné projektové dokumentace v daném čase je předpokládáno nasazení nejvýše 80 výrobních pracovníků a 10 pracovníků vedení stavby v nejsilnější pracovní
směně.
Sociální a provozní centrum zařízení staveniště bude řešeno v sestavě mobilních objektů kontejnerového
typu, dočasně umístěných na ploše PZS. O konečném typu buněk rozhodne vybraný zhotovitel stavby
podle svých možností. V současné době jsou nabízeny kontejnery různých typů, např. WAREX, ALGECO,
MORAVA, ZRUP PŘÍBRAM, UNIKO ZLÍN, OFC a další. V zásadě jsou kontejnery typových vnějších rozměrů 6055×2435×2790mm. Mobilní objekty budou vytápěny elektrickými přímotopy. Na staveništi budou
umístěny mobilní chemické záchody.

B.I.6.4. Zařazení záměru dle zákona č. 76/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o integrované prevenci)
Navrhovaný záměr nespadá pod zákon č. 76/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

B.I.6.5. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů, která jsou součástí projektu či budou zapracována
v rámci další projektové přípravy stavby
Již v procesu EIA v letech 2009-2011 byly do projektu postupně zapracovány požadavky na ochranu životního prostředí. Poslední požadavky byly následně uveden ve Stanovisku EIA a v rámci zpracování Závazného stanoviska k oveření souladu z 27.4.2017 stanovilo MŽP 24 podmínek, které mají být splněny jak
v rámci projektvé přípravy stavby tak v rámci výstavby a provozu. Investor nechal požadavky spadající do
procesu projektové přípravy stavby zapracovat do projektu, který byl podkladem pro zpracování tohoto
Oznámení. Technické řešení je popsáno v kap. B. a způsob zohlednění podmínek Závazného stanoviska
je uveden také v kap. F.1.1.
Další opatření pro ochranu životního prostředí není potřeba pro zde hodnocenou variantu záměru navrhovat, protože budou automaticky řešena v rámci procesu povolování realizace a provozu záměru.

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

2019

Ukončení realizace stavby:

2022

B.I.8. Výčet dotčených územních samosprávných celků
Výstavba bude provedena na území katastru: 716294 Ostředek a 716278 Bělčice u Ostředka. Hranice
katastrů prochází napříč areálem. Spadá pod Středočeský kraj, okres Benešov. Na severu je ohraničena
dálnicí D1 (u exitu č.34) , z východu pak silnicí II/110 vedoucí mezi Sázavou a Benešovem. Na jihu silnicí
III/1107 vedoucí do obce Bělčice u Ostředka.
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které budou tato rozhodnutí vydávat


stavební řízení - bude vydávat MÚ Benešov



řízení o povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami - bude vydávat MÚ Benešov



řízení, v němž se vydává rozhodnutí nezbytné pro uskutečnění záměru, není-li vedeno žádné z řízení podle bodů 1 až 12 - rozhodnutí o vyjmutí ze ZPF na pozemek 216/15 k.ú. Ostředek, bude
vydávat Ministerstvo životního prostředí



řízení o změně rozhodnutí vydaného v řízeních podle bodů 1 až 13 k dosud nepovolenému záměru nebo jeho části či etapě, má-li dojít ke změně podmínek rozhodnutí, které byly převzaty ze stanoviska - změna ÚR, bude vydávat MÚ Benešov

Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
B.II.1.1. Popis pozemků
V řešeném území je zemědělská půda zastoupena kambizemí modální na žulách. Je to středně hluboká
půda, středně těžká, středně až silně skeletovitá. Orniční humózní horizont je hnědé barvy, písčitohlinitého
zrnitostního složení, s proměnlivým obsahem a velikostí úlomků hornin. Jeho mocnost se pohybuje mezi
20 a 30 cm. Zde přechází v deluviální písčitou hlínu s různou příměsí úlomků žuly a níže pak v eluvium žuly. Z agronomického hlediska se řadí ke středně kvalitním zemědělským půdám s třídou ochrany ZPF III.
Veškeré pozemky trvale dotčené stavbou dle původního rozsahu aráelu v EIA byly vyňaty ze zemědělského půdního fondu. Souhlas vydalo Ministerstvo životního prostředí, č.j. 5811/500/08 dne 21.10.2009. Nebyl
ještě vyňat pozemek 216/15, který byl přidán a je součástí navrhovaného záměru. Posuzovaný záměr je
zasazen do přírodní krajiny s velkým kontaktem dopravní tepny – dálnice D1 a jejím sjezdem na silnici
II/110 – směry Sázava - Benešov. Proto zde byl dán Územním plánem prostor na realizaci takovéto výstavby jelikož je tato lokalita vhodná svou polohou. Pozemek není rovinný a je tvořen mírným komolým
pahorkem s vrcholem v jeho východní částí, přibližně uprostřed šířky pozemku. Hlavní sklon pozemku je
ve směru severozápad. Dříve intenzivně zemědělsky využívané plochy, dnes užívané jen jako louky.
Pozemek k.č.216/15 bude vyňat ze ZPF celý.
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Tabulka 11 – Údaje o vynětí pozemku k.č. 216/15 ze ZPF

Obrázek 8 - Zákres areálu do pozemkové mapy (záměr 2018)
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Obrázek 9 - Zákres areálu do pozemkové mapy (záměr dle EIA)

B.II.1.2. Bilance zemních prací
Ornice
Skrývka ornice bude v prostoru stávajících ploch zasažených výstavbou. Bilance ornice pro celou stavbu.
Tabulka 12 – Bilance ornice

Specifikace

Plocha

Průměrná

Kubatura

mocnost

Skrývka

[m2]

[m]

[m3]

127533,0

0,20

25506,6

Využití v rámci sadovnických úprav

9261,0

K dalšímu využití

16245,6

Ornice bude přednostně využita v rámci čistých terénních úprav (sadovnických úprav) na pozemku stavby.
Po dobu výstavby bude ukládána na mezideponie na pozemcích stavby. Přebytečná ornice bude poskytnuta obci Ostředek k rekultivaci jejich pozemků.
HTÚ
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Při celkovém návrhu koncepce bylo mimo jiné sledováno vytvoření minimální bilance HTÚ. Minimalizace
rozdílu bilance hmot umožňuje výsledek provedeného geologického průzkumu, který označuje materiály
budoucích výkopků z části jako vhodné až velmi vhodné do zásypů a částečně jako méně vhodné až
vhodné. Přičemž materiál označený jako méně vhodný až vhodný je použitelný do zpětných násypů pod
komunikace za použití např. vápenné stabilizace, jejíž využití se jeví jako vhodnější než odvoz výkopku a
navážení kvalitnějších materiálů.
Bilance HTÚ:
•

Výkopy:

140.320 m3

•

Násypy:

157.066 m3

•

Celková bilance:

-16.767 m3

Chybějící výkopek bude dovezen dodavatelem z vhodné deponie.

Ve variantě záměru dle EIA byla následující bilance –
Výkopy včetně ornice

175 000 m3

Násypy

40 000 m3

Z pohledu požadavků na vyrovnanou bilanci výkopů a násypů (s tím minimalizaci mimostaveništní dopravy) je vhodnější nová varianta záměru 2018.

B.II.1.3. Zábory pro realizaci záměru
Tabulka 13 – Trvalý zábor

Katastrální území
Bělčice u Ostředka [716278]
Bělčice u Ostředka [716278]
Bělčice u Ostředka [716278]
Ostředek [716294]
Ostředek [716294]
Ostředek [716294]
Ostředek [716294]

Parc. č.
349/13
349/1
553
216/15
225/2
935
936

Vlast. právo
EUDI REAL s.r.o.
D1 E34 s.r.o.
Česká republika
EUDI REAL s.r.o.
EUDI REAL s.r.o.
Středočeský kraj
Středočeský kraj

Číslo LV
404
398
253
478
478
302
302

Výměra
21464
49044
80176
8351
97718
33006
7571

Druh pozemku
Orná půda
Orná půda
Ostatní plocha
Orná půda
Orná půda
Ostatní plocha
Ostatní plocha

Parc. č.
349/1
553
935
936
904/1

Vlast. právo
D1 E34 s.r.o.
Česká republika
Středočeský kraj
Středočeský kraj
Obec Ostředek

Číslo LV
398
253
302
302
10001

Výměra
49044
80176
33006
7571
4548

Druh pozemku
Orná půda
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha

Tabulka 14 – Dočasný zábor

Katastrální území
Bělčice u Ostředka [716278]
Bělčice u Ostředka [716278]
Ostředek [716294]
Ostředek [716294]
Ostředek [716294]
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B.II.1.4. Další ochrana území a ochranná pásma z pohledu ŽP
Lokalita nezasahuje do žádného skladebného prvku územního systému ekologické stability, ani s žádnou
částí ÚSES bezprostředně nesousedí. Dále se v řešeném území nenachází žádná další ochranná pásma
zvláště chráněných území (ve smyslu §12, §13 a § 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny). Památné stromy evidované v ústředním seznamu ochrany přírody se v zájmovém území nenacházejí.
Posuzovaný záměr se nedotýká ani žádného území evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000.
Části pozemků nově navrženého areálu zasahují do ochranného pásma komunikací, vedení VN 22 kV a
sdělovacích kabelů CETIN – ty jsou v rámci areálu překládány.
Silničním ochranným pásmem ve smyslu zák.č.13/1997 je prostor ohraničený svislými plochami do výšky
50 m, a to :


ve vzdálenosti 100 m od osy přilehlého jízdního pruhu dálnic nebo jiných rychlostních komunikací
(popřípadě od osy větve křižovatek), popřípadě ve větší vzdálenosti, pokud uvedená vzdálenost
nezahrnuje celou plochu odpočívky.



ve vzdálenosti 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I.třídy a místních komunikací I třídy



ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnic II. A III. Třídy a místních
komunikací II.třídy

B.II.2. Voda
Při návrhu možného zásobení vodou byly posuzovány možné varianty zásobení s tím, že návrh byl limitován zásadním nedostatkem vodních zdrojů, respektive veřejných sítí v okolí lokality. V dostupné vzdálenosti od areálu, kromě přivaděče „Želivka“, který je pro potřeby areálu nepoužitelný, není v blízkosti řešeného území dostatečně kapacitní a použitelný veřejný rozvod vody. Pro areál je tedy nezbytné vybudovat
vlastní jímací zařízení vody. V současné době jsou provedeny dva jímací vrty a to vrt „A“ a vrt „B“
s vydatností 0,225 l/s resp. 0,215 l/s. Z jímacích vrtů bude voda prostřednictvím čerpadel přivedena do objektu technologie úpravy vody, ve které je umístěna jednak technologie hygienizace vody, tak akumulační
nádrž a technologie zvyšování tlaku vody v potrubí – AT stanice. Areálové rozvody vody budou provedeny
novým potrubím, ze kterého budou k jednotlivým sekcím hal provedeny přípojky vodovodu. Na přípojkách
budou osazeny vodoměrné šachty. Současně budou provedeny vodovodní přípojky k objektům, jako jsou
vrátnice, ČOV, požární nádrže a objekty SHZ.
Celkem je v areálu uvažováno 331 osob – zaměstnanců skladových a administrativních prostor. V rámci
výpočtů potřeby vody pro dílčí části areálu - jednotlivé haly (viz. Oddíl vnitřní instalace) byly stanoveny maximální potřeby vody na základě přílohy č. 12 vyhlášky č. 120/2011 Sb. která stanovuje roční směrnou potřebu vody v závislosti na typu provozu a směnnosti jednotlivých provozů.
Délka pracovní doby:

14 hod

Výsledné údaje jsou uvedeny v následující tabulce.
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Průměrná celková denní potřeba vody objektů A-D:

cca 0,112 l/s

Maximální průměrná celková hodinová potřeba vody objektů A-D:

cca 0,14 l/s

Největší max. potřeba objektu (A):

0,169 l/s

Potřeba požární vody pro vnitřní požární zásah v sekci: min. 0,9 l/s při min tlaku 0,2 MPa
9 708 m3/rok

Celkové množství vody

Spotřeba vody pro výstavbu –
Výpočet spotřeby vody pro potřeby výstavby
A ... počet administrativních pracovníků; A =

10

osob

Qna ... normová spotřeba vody administrativními pracovníky; Qna =
Qda =

600

60

l/prac./den

l/den

Qdv ... denní spotřeba vody výrobními pracovníky stavby; Qdv = V × Qnv, kde:
V ... počet výrobních pracovníků; V =

80

osob

Qnv ... normová spotřeba vody výrobními pracovníky; Qnv =
Qdv =

120 l/prac./den

9 600 l/den

Qdt ... denní spotřeba vody pro technologické účely, stanovená odborným odhadem;
předpokl. max. hodinová spotřeba:
Qdt =

8 400

Qd =

18 600 l/den

600

l/hod

l/den

kd ... koeficient spotřeby vody; k =

1,25

Qdmax = 23 250 l/den
Přepočet teoretické spotřeby vody:
Qhod =

1 661

l/hod, tj.:

Qsec =

0,46

l/sec

Voda pro potřeby výstavby a zařízení staveniště bude zajištěna z definitivního vrtu, provedeného v rámci
zajištění vody pro areál. Vrt je v současné době již realizován.

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Tabulka 15 – Celkové základní bilance stavby

Druh

Elektrická energie

Jednotka

Celkem Pi

kW

Navrhovaný stav

2193,0
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Celkem Ps

kW

Roční spotřeba

MWh/rok

CETIN

Telefonní linky

linka

Teplo

Tepelná ztráta objektu

kW

3666,0

Roční potřeba tepla

MWh/rok

5672,9

Voda

Kanalizace

Zemní plyn (areál EUDI REAL)

1153,0
4545,126
380

Maximální hod. potřeba m3/h

6,977

Roční spotřeba

m3/rok

9708

Splaškové vody

m3/rok

9708

Dešťové vody

l/s

Maximální spotřeba

m3/h

395,5

Roční spotřeba

tisíc m3/rok

634,8

m3/h

632,5

tisíc m3/rok

951,6

Zemní plyn (vč. rezervy pro areál
Maximální spotřeba
D1 E34)
Roční spotřeba

max. 38,0

B.II.3.1. Vytápění
Areál nelze napojit na CZT, protože se v okolí areálu nikde nenachází.
Vytápění skladových sekcí haly je navrženo jako teplovzdušné s plynovými teplovzdušnými jednotkami zavěšenými pod stropem skladových prostor. Teplovzdušné jednotky budou vybaveny směšovací komorou,
filtrem venkovního vzduchu a střešní sací hlavicí tak, aby bylo možné jejich využití pro celkové nucené větrání skladovacího prostoru.
Vytápění administrativních vestavků bude řešeno teplovodním uzavřeným systémem se samostatným
zdrojem tepla pro každý vestavek. Zdrojem tepla jsou navrženy nástěnné teplovodní kotle na spalování
zemního plynu s nepřímo ohřívanými zásobníku TV. Kotle jsou navrženy v provedení s uzavřenou spalovací komorou a s nuceným odvodem spalin sdruženým vedením spaliny/vzduch nad střechu objektu.
Roční potřeba tepla byla vypočtena na 5672,9 MWh/rok.

B.II.3.2. Plyn
Jako zdroj plynu – středotlakého rozvodu bude k dispozici na jihozápadním a jižním okraji obce Ostředek
vysokotlaký plynovod s regulační stanicí – RS VTL/STL. Plynovod od této RS do vlastního území je podmiňující investicí této stavby. RS a páteřní plynovod přes obec Ostředek má vydáno platné územní rozhodnutí ze dne 24.8.2009 pod č.j.:SU/67/2009-7-D, které nabylo právní moci dne 30.9.2009, investor EUDI
REAL s.r.o. Územní rozhodnutí vydal Městský úřad Sázava, odbor výstavby a životního prostředí. Na vybudování regulační stanice VTL/STL bylo vydáno stavební povolení pod č.j. SU/628/2012-7-F, které nabylo právní moci dne 27.11.2012. Plyn bude plynovodními areálovými rozvody využíván k vytápění, přípravě
TUV a v technologii.

44

LOGISTICS PARK D1 - OSTŘEDEK
Oznámení o hodnocení vlivů na ŽP, dle příl. č. 3 z. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Haly budou vytápěny teplovzdušně pomocí 167 ks plynových sahar, administrativní vestavby v halách pomocí 7 ks nástěnných kotlů a radiátorů (výduchy DN 100, DN 150, 13 m nad úrovní terénu, 85oC). Celková
spotřeba plynu na vytápění areálu bude činit 395 m3/h (hala A – 114,52 m3/h, hala B - 83,4 m3/h, hala C 45 m3/h, hala D - 153 m3/h), topné médium – zemní plyn.

Tabulka 16 – Bilance spotřeby plynu po objektech
Objekt A - 1.sekce

ks

kW/ks

KW

m3/h .ks

m3/h

plynový kotel ÚT
plynové jednotky

1
55

45
20

45
1100

4,52
2,0

4,52
110,0

m3/rok

Celkem hala A
1145
114,52 194670,0
Ve variantě „záměr dle EIA“ byla spotřeba objektu A 429 487.0 m3/rok, objekt měl 4.sekce.

Objekt B - 2.sekce

ks

kW/ks

KW

m3/h .ks

plynový kotel ÚT
plynové jednotky
1.sekce - orientačně

2
37
20

45
20
15-25

90
740
300-500

4.52
2,0

Celkem hala B
* ) pro sekci s nejvyšší spotřebou plynu

830

m3/h

m3/rok

9.04
74,0
30,0-50,0 74305,9*
83,4

138236.3

Ve variantě „záměr dle EIA“ byla spotřeba objektu B 553 594.0 m3/rok, objekt měl 4.sekce.

Objekt C - 1.sekce

ks

kW/ks

KW

m3/h .ks

m3/h

plynový kotel ÚT
plynové jednotky

1
20

45
20

45
400

4.52
2,0

4,52
40,0

m3/rok

Celkem hala C
445
44,52
76499,3
Ve variantě „záměr dle EIA“ byla spotřeba objektu C 610 114.0 m3/rok , objekt měl 6.sekcí.

Objekt D - 2.sekce

ks

kW/ks

KW

m3/h .ks

plynový kotel ÚT
plynové jednotky
1 sekce* – orientačně

2
67
35

45
20
15-25

90
1340
525-875

4,52
2,0

Celkem hala D
*) pro sekci s nejvyšší spotřebou plynu

1430

m3/h

m3/rok

9,04
134,0
52,5 - 87,5 117356,2*
153,04

225379,8

Ve variantě „záměr dle EIA“ byla spotřeba objektu D 1 083 737 m3/rok, objekt měl 4.sekce.
Tabulka 17 – Souhrnná bilance potřeby plynu

Záměr – změna 2018 Záměr dle EIA
maximální
m3/h
spotřeba
roční spom3/rok
třeba-

395

1 783

634 785

3 789 750
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B.II.3.3. Silnoproudé rozvody
Jako zdroj elektrické energie – silnoproudého rozvodu je k dispozici vrchní vedení 22 kV STE vedoucí
zhruba středem areálu severozápadním směrem. Dle konzultace u správce sítě je nutno toto vedení
v rámci investic STE posílit a vzhledem k masivním terénním úpravám přeložit do nové polohy v rámci
areálu. V této dokumentaci je tedy tato základní a pro areál z hlediska zásobení elektrickou energií
v podstatě podmiňující investice navržena rekonstrukce vedení 22 kV ve stejné trase s respektováním nové nivelety terénu.
Jako zdroj elektrické energie – silnoproudého rozvodu je k dispozici vrchní vedení 22 kV STE vedoucí
zhruba středem areálu severozápadním směrem. Toto vedení bude přeloženo do nové trasy. V této dokumentaci je tedy tato základní a pro areál z hlediska zásobení elektrickou energií v podstatě podmiňující investice navržena přeložka vedení 22 kV (které je řešena samostatným stavebním řízením) s přivedením
silnoproudého rozvodu do míst, kde je uvažováno s osazením trafostanice TS1.
Návrh nových velkoodběratelských transformačních stanic 22/0,4kV – 800 kVA – označených TS 2 a
22/0,4kV – 630 kVA – označených TS 1 a TS 3, osazených v areálu, kabely 22 kV a kabely NN, budou
sloužit pro zásobování el. energií nové výstavby – skladových hal a administrativní budovy. Rozvody řeší
osvětlení parkovišť, komunikací a chodníků, které budou ve správě investora.
Tabulka 18 - Bilance elektrické energie pro sdružené celky

LOGISTIC PARK D1 - OSTŘEDEK - SDRUŽENÉ CELKY
SDRUŽENÉ CELKY

Instalovaný příkon
Pi (kW)

Soudobost ß (-)

Soudobý příkon Ps
(kW)

Vrátnice

36

0,7

25,2

Veřejné osvětlení areálu

10

0,7

7

Čerpadla Studny

10

0,6

6

ČOV

10

1

10

AT stanice

25

0,7

17,5

Objekt SHZ

70

0,7

49

Celkový instalovaný příkon Pi (kW)

161

Celkový soudobý příkon Ps (kW)

114,7

Maximální soudobý proud exteriér (A)

166

Tabulka 19 - Bilance elektrické energie celého areálu

Do příslušných bilancí jednotlivých objektů jsou zahrnuty výhledové kapacity v daném území maximálně
možné.
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Elektrická energie

Celkem Pi

kW

2193,0

Celkem Ps

kW

1153,0

Roční spotřeba

MWh/rok

4 545,126

Pro LOGISTICS PARK D1 - OSTŘEDEK je požadováno Pi/Ps = 2193,0 / 1153,0 kW
Celková roční spotřeba objektu je 4.545.126 kWh

Bilance spotřeby elektrické energie pro výstavbu –
Tabulka 20 - Stanovení celkového příkonu potřebného pro staveniště (dle ON 38 2310)

Zařízení
Typ Název

Výkon
Počet

Jedn.

ks

v kW

P1

Celkový v kW

1

Mobilní objekty ZS typ 1

21

2,1

44,1

1

Mobilní objekty ZS typ 2

3

6,1

18,3

1

Mobilní objekty ZS typ 3

0

4,1

0,0

1

Mobilní objekty ZS typ 4

2

3,1

6,2

1

Svářečka elektrická

2

15,9

31,8

1

Kalové čerpadlo

1

6,0

6,0

1

Ponorný a příložný vibrátor

1

3,5

3,5

1

Drobná stavební mechanizace

20

2,0

40,0

1

Míchačka malty

2

20,0

40,0

1

Kompresor elektrický

2

15,0

30,0

2

Vnitřní osvětlení staveniště

30

0,2

3

Vnější osvětlení staveniště

10

2,0

Celkový výkon instalovaných zařízení

P2

P3

6,0
20,0
219,9

6,0

20,0

225,0

kW

Maximální elektrický příkon:
Pi = 1,1×(0,5×P1+0,8×P2+P3)2+(0,7×P1)2)1/2 =
Soudobý elektrický příkon:
Předpokládaná soudobost mezi jednotlivými odběry:

0,5

Ps =

112,5

kW

Elektrická energie pro potřeby výstavby a zařízení staveniště bude zajištěna z provizorní TS, dočasně zřízené v centrální části staveniště a napojené na stávající vrchní vedení VN. Po ukončení stavby bude provizorní trafostanice zrušena.
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B.II.3.4. Slaboproudé rozvody
V rámci výstavby hal vznikne také požadavek na napojení těchto objektů na JTS. Kabel bude zaveden ke
každému objektu a ukončen v každé sekci ve skříni ve fasádě objektu.
Způsob a místo připojení určí CETIN po předložení žádosti a projektové dokumentace k ÚR.
Areálové rozvody slaboproudu - Kabel bude zaveden ke každému objektu a ukončen v každé sekci ve
skříni ve fasádě objektu.
K trasám budou vždy v celé úložné trase přiloženy 2xHDPE trubky. V objektu bude použita pobočková telefonní ústředna o kapacitě vyhovující požadavkům uživatele.
Způsob a místo připojení určí CETIN po předložení žádosti a projektové dokumentace k ÚR. Celkem je
v DUR navrženo realizovat cca 1083 m distribučních tras se sdělovacími kabely a optotrubkami navazujícími na hranici území na připojovací kabel.
Mimoareálové rozvody slaboproudu - V rámci konzultací bylo na O2 (nyní CETIN) stanoveno místo připojení celého areálu na volnou kapacitu. Toto připojení je jihozápadním směrem za křižovatkou místní obslužné komunikace vedené podél areálu a silnice do Ostředku. Jedná se o 560 m tras připojovacího kabelu PI a optotrubek vedených podél stávající komunikace v jejím přilehlém prostoru. Tato v podstatě podmiňující investice vstupuje do území jižně u vjezdu do areálu.

B.II.3.5. Suroviny
Pro výstavbu budou potřebné běžné suroviny a stavební materiály jako je např. beton, izolační materiály,
kamenivo, živičné materiály, kabely, kovový materiál (ocelová výztuž, technologické vybavení, …), sklo,
keramické obklady, nátěrové hmoty apod.
Množství surovin a materiálů bude specifikováno v dalším stupni PD. Výstavba nevyvolá nutnost zřizování
nových výrobních kapacit stavebních materiálů (např. betonárka, obalovna), zdrojů vody a zdrojů energií,
předpoklad je že budou plně využity kapacity v místě, anebo v blízkém okolí. Potřeba zeminy k využití pro
zásyp stavebních jam při realizaci stavební části finální tvarování reliéfu terénu, ornice a podorničí pro sadové úpravy budou pokryty s využitím zeminy vytěžené v místě, nebo v případě nevhodných vlastností vytěžené, bude dovezena vhodná.
Dovoz materiálů a výběr jejich druhů bude plně v kompetenci dodavatele stavby a musí odpovídat příslušným normám.

B.II.4. Biologická rozmanitost
Již původní využití území – v téměř celém rozsah, kromě okrajových pásů zeleně, bylo území využíváno
jako pole, nedávalo předpoklad k výskytu širokého spektra živočichů (viz popis v kap. C.2.5.3.) V rámci
povolených přípravných prací byla v území provedena skrývka ornice a kácení dřevin a terénní úpravy
části území. Stávající lokalita není pro biodiverzitu území a širšího okolí ničím zajímavá (pro ZCHD synantropních živočichů dokonce zcela nepřívětivá), a to ani alespoň biotopově vhodná/ odpovídající; s jistotou
lze tedy konstatovat, že lokalita a její bezprostřední okolí je biologicky a v souvislosti se zájmy ochrany přírody zcela bezcenná.
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V souladu se stanoviskem posouzení vlivů provedení záměru na Životní prostředí bylo zažádáno o povolení výjimky ze zákazů pro zvláště chráněné druhy živočichů. V lokalitě se vyskytují ohrožené druhy čmeláků - čmelák skalní a čmelák hájový. Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů –
čmeláků rodu Bombus spp. byla vydána KÚ Středočeského kraje OŽP dne 22.5.2017 pod č.j.
065074/2017/KUSK, které nabylo právní moc dne 8.6.2017. Podmínky uvedené ve výjimce budou zohledněny v dalších stupních projektové dokumentace a při realizaci stavby.

B.II.5. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
B.II.5.1. Doprava
B.II.5.1.1. Výpočet potřeby odstavných a parkovacích stání
Výpočet byl proveden v rámci pojektu změny DUR.
Tabulka 21 – Výpočet potřeby dopravy v klidu

BILANCE DOPRAVY V KLIDU DLE ČSN 73 6110

SKLAD
A

63

KANCELÁŘE

230

POČET STÁNÍ
POČET ÚČE-

KOEFICIENTY

LOVÝCH JED-

REDUKCE

NOTEK NA
[m2]

SKÁ PLOCHA

FUNKCE

MĚSTNANCŮ
KANCELÁŘ

HALA

POČET ZA-

LOGISTICS PARK D1 - OSTŘEDEK

1

ZÁKLADNÍ

STÁNÍ

B

kp

NÝ

4 zaměstnanci

15,8

1,25

1,00

20

35 m2 plochy

6,6

1,25

1,00

9
29

22

KANCELÁŘE

660

4 zaměstnanci

5,5

1,25

1,00

7

35 m2 plochy

18,9

1,25

1,00

24

CELKEM
SKLAD
C

31
20

KANCELÁŘE

330

4 zaměstnanci

5,0

1,25

1,00

7

35 m2 plochy

9,4

1,25

1,00

12

CELKEM
SKLAD
D

KANCELÁŘE
CELKEM

CELKEM

DOVA-

ka

CELKEM
SKLAD

POŽA-

19
20
660

4 zaměstnanci

5,0

1,25

1,00

7

35 m2 plochy

18,9

1,25

1,00

24
31
110
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Investor dále v souladu s čl. 14.1.9. ČSN 73 6110/Z1 navrhl v areálu dalších 92 parkovacích stání. Celková kapacita všech parkovišť v řešeném areálu je tedy navržena 202 stání pro OA, z tohoto počtu bude 16
stání vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a dále je navrženo 8 stání pro
nákladní automobily.
Veškerá potřeba dopravy v klidu pro navrhovaný záměr bude beze zbytku pokryta v rámci navržených parkovacích plochách umístěných na povrchu v blízkosti vstupů do jednotlivých objektů hal a dále na třech
samostatných parkovištích v prostoru logistického areálu.

B.II.5.1.2. Rozpad generované dopravy EUDIREAL z areálu na okolní komunikační
síť
TNV:
•

D1 směr Praha:

296 jízd v obou směrech za 24 hodin (65%)

•

D1 směr Brno:

160 jízd v obou směrech za 24 hodin (35%)

•

D1 směr Praha:

20 jízd v obou směrech za 24 hodin (60%)

•

D1 směr Brno:

8 jízd v obou směrech za 24 hodin (30%)

•

II/110 směr Sázava:

2 jízd v obou směrech za 24 hodin (5%)

•

II/110 směr Kozmice:

2 jízd v obou směrech za 24 hodin (5%)

•

D1 směr Praha:

176 jízd v obou směrech za 24 hodin (40%)

•

D1 směr Brno:

176 jízd v obou směrech za 24 hodin (40%)

•

II/110 směr Sázava:

46 jízd v obou směrech za 24 hodin (10%)

•

II/110 směr Kozmice:

44 jízd v obou směrech za 24 hodin (10%)

dodávková vozidla:

lehká vozidla*:

* lehká vozidla = motocykly, osobní automobily
těžká vozidla = nákladní automobily, nákladní soupravy, autobusy

B.II.5.1.3. Intenzity dopravy na veřejných komunikacích
Tabulka 22 - Současný stav intenzit dopravy v profilu silnice II/110 resp. dálnice D1 (rok 2018)

číslo silnice

sčítací
úsek

začátek úseku

konec úseku

lehká vozidla*
[voz./den]

těžká vozidla*
[voz./den]

vozidla
celkem
[voz./den]

D1

1-8040

Hvězdonice

Ostředek

35 375

12 297

47 672

D1

1-8050

Ostředek

Šternov

34 209

12 046

46 255
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II/110

1-2550

Soběhrdy, zaústění silnice
III/1097

nájezd na D1

2 726

428

3 154

II/110

1-2556

nájezd na D1

křiž. se silnicí
II/113

1 853

283

2 136

Pro potřeby procesu EIA byly projektantem spočteny následující intenzity dopravy v době dokončení výstavby areálu. Výhledové intenzity byly stanocena pro stav bez realizace areálu, pro stav s posuzovaným
areálem a pro výhled s posuzovaným areálem a 2 okolními areály, které jsou v současné době také
v procesu projektové přípravy stavby. Oba areály byly započítány v rámci kumulace i v procesu EIA. Projektantovi záměru potvrdil ing. Kopecký – zástupce firmy Palladio Progetti s.r.o., že plánované vyvolané intenzity dopravy obou výhledových areálů jsou stejné jako v procesu EIA .
Obrázek 10 - Rozmístění sousedních areálů započítanách do kumulace intenzit dopravy

Tabulka 23 - Rok 2022 - stav bez areálu

číslo sil-

sčítací

nice

úsek

D1

1-8040

začátek úseku

Hvězdonice

konec úseku

Ostředek

J rampa
MUK
D1
S rampa

1-8050

Ostředek

Šternov

lehká vozi-

těžká vozi-

vozidla cel-

dla*

dla*

kem

[voz./den]

[voz./den]

[voz./den]

41 134

12 968

54 102

1359

136

1495

39 778

12 703

52 481

1023

183

1206
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číslo sil-

sčítací

nice

úsek

začátek úseku

konec úseku

lehká vozi-

těžká vozi-

vozidla cel-

dla*

dla*

kem

[voz./den]

[voz./den]

[voz./den]

3 029

432

3 461

2 059

286

2 345

lehká vozi-

těžká vozi-

vozidla cel-

dla*

dla*

kem

[voz./den]

[voz./den]

[voz./den]

41 330

13 264

54 594

1 513

364

1 877

39 962

12 863

52 825

1 213

411

1 624

3 075

432

3 507

2 107

286

2 393

lehká vozi-

těžká vozi-

vozidla cel-

dla*

dla*

kem

[voz./den]

[voz./den]

[voz./den]

41 688

13 542

55 230

1 781

578

2 359

40 140

13 013

53 153

MUK
Soběhrdy, zaII/110

1-2550

ústění silnice

nájezd na D1

III/1097
II/110

1-2556

nájezd na D1

křiž. se silnicí
II/113

Tabulka 24 – Rok 2022 - stav s posuzovaným areálem

číslo sil-

sčítací

nice

úsek

D1

1-8040

začátek úseku

Hvězdonice

konec úseku

Ostředek

J rampa
MUK
D1

1-8050

Ostředek

Šternov

S rampa
MUK
Soběhrdy, zaII/110

1-2550

ústění silnice

nájezd na D1

III/1097
II/110

1-2556

nájezd na D1

křiž. se silnicí
II/113

Tabulka 25 - Rok 2022 - stav s posuzovaným areálem + 2 výhledové areály

číslo sil-

sčítací

nice

úsek

D1

1-8040

začátek úseku

Hvězdonice

konec úseku

Ostředek

J rampa
MUK
D1

1-8050

Ostředek

Šternov

52

LOGISTICS PARK D1 - OSTŘEDEK
Oznámení o hodnocení vlivů na ŽP, dle příl. č. 3 z. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

číslo sil-

sčítací

nice

úsek

začátek úseku

konec úseku

S rampa
MUK

lehká vozi-

těžká vozi-

vozidla cel-

dla*

dla*

kem

[voz./den]

[voz./den]

[voz./den]

1 481

625

2 106

3 105

432

3 537

2 137

286

2 423

Soběhrdy, zaII/110

1-2550

ústění silnice

nájezd na D1

III/1097
II/110

1-2556

nájezd na D1

křiž. se silnicí
II/113

B.II.5.1.4. Vliv dopravy areálu na veřejné komunikace
Tabulka 26 – Vliv areálu na intenzity dopravy na věřejných komunikacích
Úsek komunikace
D1 směr Brno
J rampa
D1 směr Praha
S rampa
Silnice II/110 areál - směr Kozmice
Silnice II/110 směr Sázava

Areál EUDIREAL

přitížení areálem

celkem

okolní doprava

všechna
344
418
492
418
46
48

pomalá
160
228
296
228
0
0

všechna
52 481
1 459
54 102
1 206
3 461
2 345

pomalá
12 703
136
12 968
183
432
286

všechna
52 825
1 877
54 594
1 624
3 507
2 393

pomalá
12 863
364
13 264
411
432
286

0

0

400

60

400

60

Silnice III/1107

všechna
0,7%
22,3%
0,9%
25,7%
1,3%
2,0%
0,0%

pomalá
1,2%
62,6%
2,2%
55,5%
0,0%
0,0%
0,0%

Tabulka 27 - Vliv areálu na intenzity dopravy na veřejných komunikacích – dle záměru z EIA
Úsek komunikace
D1 směr Brno
D1 směr Praha
Silnice II/110 areál - směr Kozmice
Silnice II/110 směr Sázava

areál
všechna
pomalá
650
250
330
130
50
20
50
20

okolní doprava
všechna
pomalá
38 800
13 157
40 400
13 940
2 003
496
2 378
384

celkem
všechna
pomalá
39 450
13 407
40 730
14 070
2 053
516
2 428
404

přitížení areálem
všechna
pomalá
1,6%
1,9%
0,8%
0,9%
2,4%
3,9%
2,1%
5,0%

Podíl intenzit dopravy vyvolané záměrem na veřejných se snížil částečně snížením vyvolané dopravy (ty
plyne s upřesněných požadavků některých již konkrétních nájemců hal) a pak ze zvýšené intenzity dopravy zejména na dálnici D1. nicméně lze stále konstatovat, že vliv záměru na intenzity dopravy na veřejných
komunikacích bude velmi malý a z pohledu kapacity komunikací nevýznamný.

B.II.5.2. Inženýrské sítě
Napojení na veřejné dostupné sítě technické infrastruktury je řešen pouze STL plynovod, el. rozvod 22kV a
napojení na sdělovací kabel.
Napojení na STL plynovod je provedeno na jižním okraji lokality, kde je ukončeno potrubí středotlakého
plynovodu PE D160. Tento plynovod je řešen v rámci plynofikace obce Ostředek I.etapa samostatným stavebním řízením.

53

LOGISTICS PARK D1 - OSTŘEDEK
Oznámení o hodnocení vlivů na ŽP, dle příl. č. 3 z. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Napojení na elektrický rozvod je řešen napojením na kabelovou přeložku vysokého napětí 22kV (ČEZ)
ve východní části lokality poblíž komunikace III/1107. Kabelová přeložka vysokého napětí 22 kV (ČEZ) vč.
přípojky 22kV k trafostanici TS1 je podmiňující investicí a je řešena samostatným stavebním řízením.
Napojení na sdělovací kabel je jihozápadním směrem za křižovatkou místní obslužné komunikace vedené
podél areálu a silnice do Ostředku. Jedná se o 560 m tras připojovacího kabelu PI a optotrubek vedených
podél stávající komunikace v jejím přilehlém prostoru. Tato v podstatě podmiňující investice vstupuje do
území jižně u vjezdu do areálu.
Zdroj vody je lokální pomocí dvou vrtaných studen.
Rozvody splaškové a srážkové kanalizace jsou areálové s ČOV. Vyčištěné vody a redukovaný odtok srážkových vod je napojen do stávajícího propustku pod dálnicí a následně do recipientu Bělčického potoka.

Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Podrobně je tato problematika zpracována v příloze H.4.
Zdrojem znečištění bude kamionová a osobní automobilová doprava na komunikacích a na parkovacích a
manipulačních plochách generovaná provozem logistického areálu, dvou sousedních areálů (D1 E34 +
Alemas) a dálnice D1, stacionárními zdroji znečištění ovzduší pak budou kotle a sahary sloužící k vytápění
jednotlivých hal a obslužných objektů.
Jako podklad pro hodnocení rozptylu škodlivin byl proveden výpočet imisních hodnot v uzlech pravidelné
čtvercové sítě. Byla použita výpočetní síť o rozměrech 2000 x 1500 m se stranou čtverce 50 m. Pro stanovení emisních faktorů pro jednotlivé skupiny automobilů byl použit program pro výpočet emisních faktorů
pro motorová vozidla MEFA. Výpočet vycházel z emisních faktorů pro skladbu vozového parku v roce
2022.
Pro výpočet imisí z dopravy byly uvažovány příjezdové komunikace jako liniový zdroj, v němž byly stanoveny z emisních faktorů emisní charakteristiky podle skladby a intenzity dopravního proudu a podle sklonu
vozovky. Předpokládaná rychlost na příjezdových komunikacích byla pro potřebu výpočtu uvažována 50
km/h. Rychlost pohybu vozidel na parkovacích plochách je 20 km/h, na dálnici 130 km/h.
Tabulka 28 – Celkový hmotnostní tok emisí z plynových kotlů, sahar a dopravy (g/s)

znečišťující látka

NO2

CO

TZL

benzen

BaP(µg/s)

emisní tok vytápění

1)

0,11

0,055

-

-

-

emisní tok parking

0,422

0,624

0,071

0,022

0,096

emisní tok výstavba3)

0,000031

0,000043

0,0000039

0,00000082

0,0000042

0,0000034

0,000016

1)

(0,0000063)
emisní tok doprava EUDI3)

0,000096

0,00012

2)

0,000016
(0,000026)2)
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emisní tok doprava sou-

0,000079

0,000092

3)

sední areály

emisní tok doprava D13)

0,0000125
(0,000020)

0,00087

0,00174

0,000106
(0,000172)

0,0000028

0,000013

0,000023

0,00011

2)

2)

Pozn. použity specifické emisní limity platné od 20. 12. 2018
údaj v závorce je emisní tok TZL včetně sekundárních emisí (tzv. resuspenze). Pro potřeby bilance byl použita modifikovaná metodika US EPA AP-42 emise vyjádřeny v g/s/m

B.III.2. Odpadní vody
B.III.2.1. Srážkové vody
Likvidace srážkových vod je navrženo oddílnou areálovou gravitační srážkovou kanalizační soustavou. Na
této kanalizaci jsou navržena retenční opatření v podobě retenčních nádrží s regulovaným odtokem a stálým nadržením vody pro zálivku, vsakovacích podzemních objektů, vsakovacích rýh a vsakovací příkopy.
Srážkové vody, které není možné z hlediska morfologie terénu napojit do systému nově budované gravitační areálové srážkové kanalizace, budou svedeny na povrch, kde budou přirozeně vsakovány plošným
povrchovým vsakem.
Srážkové vody z manipulačních ploch před skladovacími halami a srážkové vody z ploch pro odstavení
nákladních automobilů, u kterých je pravděpodobnost vysoké míry znečištění ropnými látkami, budou vedeny „špinavou“ srážkovou kanalizací přes odlučovač lehkých kapalin „ORL“ vybaveným sorpčním stupněm dočištění dle velikosti odvodňované plochy s garantovanou koncentrací NEL na odtoku při standardním zatížením. Takto předčištěné vody budou vedeny do „čisté“ srážkové kanalizace, která je napojena do
retenčně vsakovací nádrže před halou „C“. Plochy pro parkování osobních automobilů jsou navrženy
z vegetačních dlažeb umožňující předčištění srážkových vod z těchto ploch pomocí filtrace přes zatravněnou humusovou vrstvu v mezerách těchto vegetačních dlažeb a není zde z hlediska TNV 75 9011 a míry
znečištění těchto vod nutno používat odlučovač lehkých kapalin. U západní strany objektu haly D je z této
vegetační dlažby navržena i komunikace příjezdu k parkovacím stáním.
V lokalitě je navržena řada opatření pro zpomalení – retardaci toku srážkových vod jako jsou: částečně extenzivní střechy skladových hal, podzemní retenční nádrže s regulovaným odtokem a stálou hladinou vody
pro zálivku v bezdeštném období, vsakovací objekty z vsakovací a retenční galerie z plastových bloků,
vsakovací rýha, vsakovací příkop a retenčně vsakovací otevřená nádrž, ve které budou srážkové vody retenovány, vsakovány a regulovaně odpouštěny do potrubí BET DN1000, které ústí podél paty náspu dálnice do propustku DN1000 pod tělesem dálnice a dále do do pramenné oblasti bezejmenného přítoku Bělčického potoka. Tato opatření na zpomalení a využití srážkových vod zajistí eliminaci nárůstu odtoku srážkových vod z území, způsobeného výstavbou hal a zpevněných ploch.
Odtok z retenční nádrže bude upraven tak, aby se nádrž vyprazdňovala postupně – cca do 24 hodin. Redukovaný odtok bude zajištěn etážovým umístěním výtokových otvorů odpovídající velikosti při postupném
plnění nádrže, které zajistí regulovaný odtok v rozmezí 5,0l/s až 15,0 l/s. Celková hloubka retenční nádrže
je navržena 4,33m po bezpečnostní přeliv na kótě 468,25 m n.m. v místě odtokového objektu. Dno retenč-
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ní nádrže je navrženo na kótě 465,00 m n.m. Nakládání se srážkovými vodami při extrémním přívalovém
dešti bude umožněno pomocí několika podélných otvorů v konstrukci odtokového objektu (obdélníkový
přeliv) jehož návrh umožňující převést množství od 15,0 l/s do 38 l/s. Následně budou srážkové vody přepadat přes havarijní přepad. Tento systém návrhu odtokového objektu bude zaručovat prázdnění nádrže
minimálně 24 hod.
Celkem je navrženo 1664 m kanalizačních řadů dešťové – srážkové kanalizace s orientačním rozdělením
profilů:

V rámci hydrotechnických výpočtů bylo posouzeno vlastní území areálu a spočtena redukovaná plocha,
koeficient odtoku a celkový odtok z území z následujících bilancí ploch a povrchů, které budou odvodňovány prostřednictvím nově budované areálové srážkové kanalizace do stávajícího propustku pod dálnicí:
Bilance srážkových vod

Stávající stav
Celková plocha lokality činí 127.533,0 m2 = 12,7533 ha
Odtok z plochy lokalit před výstavbou:

Qp = 0,15 ˑ 12,7533 ˑ 160 = 306,07 l/s

Výpočet odtoku z lokality v případě použití hodnoty dovoleného odtoku z povodí 3,0 l/s/ha z celkové plochy
posuzovaného povodí na základě TNV 75 9011 – „Hospodaření se srážkovými vodami“.

Qo = 12,7533 ˑ 3 = 38,26 l/s > maximální hodnota dovoleného odtoku z lokality po výstavbě → návrh
38,0 l/s

Nový stav po výstavbě lokality
Odtok z nově navrhovaných ploch po výstavbě lokality v závislosti na druhu odvodňované plochy, popř.
druhu úpravy povrchu
Qlok = ϕ . F. i
Redukované plochy Fr = F ˑ ϕ
Celkem Fr

6,795 ha

Dle výše uvedených hodnot byla pak navržena celková požadovaná retenční opatření v lokalitě, která
omezí nárůst odtoku dešťových vod z vlastního areálu.
Stanovení objemu retenčních opatření v areálu (Vr)
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Výpočet je uvažován bez započtení vsaku ve vsakovacích objektech a retenčně vsakovací nádrži.
dešťová kanalizace (p = 0,2)
Redukovaná plocha Fr = 6,795 ha
Stálý odtok z nádrže O = od 5,0 l/s do 38 l/s.
Celkový požadovaný retenční objem v lokalitě činí 2300,0 m3 při návrhovém úhrnu srážek 44,0 mm a dobou trvání deště 6,0 hodin.

Retenčně vsakovací nádrž je navržena o objemu 1950,0 m3.
Podzemní retenční nádrže jsou navrženy o celkovém objemu 510,0 m3.
Celkový objem navrhovaných vsakovacích objektů činí 292,50 m3.
Celková délka vsakovací rýhy činí 104,0m o objemu 143,5 m3 a záchytného objemu ve vsakovací štěrkové
rýze 70,2 m3.

Celkový navrhovaný retenční a vsakovací objem v lokalitě činí 2896,0 m3.

Doba prázdnění retenčně vsakovací nádrže:
Celkový objem 1950,0 m3 bude rozdělen na cca 1/3 pro redukovaný odtok z nádrže.
Doba prázdnění 650 m3 s regulovaným odtokem max. 38 l/s činí doba prázdnění cca 4,75 hodin.
Doba prázdnění 650 m3 s regulovaným odtokem 15,0 l/s činí cca 12 hodin.
Doba prázdnění 650 m3 s regulovaným odtokem 5,0 l/s činí cca 36 hodin.

Podtlakový systém odvodnění střech je také částečně zapojen do systému retenování srážkových vod jelikož v první fázi deště čeká na naplnění určitého množství vody na střeše haly a následně pak pustí podtlak
do systému, který vodu ze střechy vysaje.
Dále byla, pro potřeby posouzení propustku pod dálnicí, a na žádost ŘSD spočtena hydrotechnická situace celého spádového území nad propustkem s výhledovou zástavbou sousedních pozemků p2 a okolních
povodí p3 – lesy spadající do povodí a p4 povodí pumpy a části dálnice – viz následující tabulka a hydrotechnická situace.
Níže uvedená tabulka a celková hydrotechnické studie je spočtena dle požadavku ŘSD, pro teoretický případ havárie, bez vlivu nově navrhovaných retenčních opatření na vodoteč. Dle vývoje dokumentace byl
upřesněn celkový stávající a výhledový odtok z území, kde je patrné, že stávající propustek pod dálnicí je
schopen přitížení vzniklé novou zástavbou provést i bez retenčních opatření, neboť změny dílčího povodí,
byť ne zanedbatelné, mají na celkovou hydrotechniku celého spádového povodí více-méně nepodstatný
vliv viz následující tabulka.
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Tabulka 29 - Hydrotechnické posouzení spádového povodí propustku pod dálnicí

Ostředek plochy

Qpůvodní

Qnové

m2

ha

kstávající

knové

I/s/ha

O(l/sec)

O(l/sec)

P1

119229

11,9229

0,1

0,606

160

190,8

1156,0

P2

70461

7,0461

0,05

0,606

160

56,4

683,2

P3

137547

13,7547

0,05

0,05

160

110,0

110,0

P4

46752

4,6752

0,5

0,5

160

374,0

374,0

731,2

2323,3

Odtok do propustku z celého spádového povodí BEZ RETENCE

Jedná se o stávající propustek provádějící v podstatě vody z prameniště Bělčického potoka číslo hydrogeologického povodí 109030095 pod tělesem z dálnice, které tuto přirozenou vodoteč samozřejmě přehradilo. Propustek je profilu DN 1000, kóta vtoku 452,62 m n.m., kóta výtoku 445,62 m n. m., délky 96 m a kapacity 5772 l/sec.
Při návrhu uvažovaného zastavění celé možné oblasti dle územního plánu, tedy území více než dvojnásobného, než je uvažováno v této dokumentaci, je odtok dešťových vod bez retenování, které tyto odtoky
samozřejmě podstatně omezí, viz hydrotechnické výpočty, z celého, zastavěného i nezastavěného povodí,
při intenzitě deště 160l/sec/ha celkem 2246 l/sec. Odtok z celého území, opět bez retencí, při 15 ti minutovém dešti, intenzitě 400 l/sec/ha a periodicitě n=0,01 činí 5615 l/sec. Z tohoto pohledu je zřejmé, že stávající propustek pod dálnicí provede bez retence s rezervou i více než stoletou vodu z nově zastavěné lokality a celého spádového povodí.
V případě rekonstrukce tohoto stávajícího objektu se tedy jedná o vyčištění a opravu propustku, dobetonování vypadlých míst, dna a podobně a úpravu vtoku, to znamená prohloubení vyčištění a odláždění stávajících příkopů kamennou dlažbou do vzdálenosti 5 m od vtoku a začlenění výustního objektu pro kanalizaci
DN 1000 od nově budované lokality.

B.III.2.2. Splaškové vody
Množství splaškových vod byl v projektu určen dle spotřeba pitné vody.
Tabulka 30 - Celková bilance množství splaškových vod

Kanalizace

Splaškové vody

m3/rok

9 708

Jako nejekologičtější bylo zvoleno řešení oddílné kanalizační soustavy s likvidací splaškových odpadních
vod v čistírně odpadních vod ČOV s následným vsazeným dalším stupněm dočištění (mikrosítový bubnový
filtr).
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B.III.3. Odpady
Nakládání s odpady obecně upravuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
Obecně platí, že původce odpadů je dle platných právních předpisů povinen v rozsahu své působnosti
předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. U odpadů, jejichž vzniku
nelze zabránit, je třeba zajistit využití, případně odstranit je způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s platnými předpisy. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným
využitím odpadů.
Tabulka 31 - Tabulka vznikajících druhů odpadů při výstavbě

Katalogové číslo odpa-

Název odpadu

Kategorie
odpadu

Výskyt

du
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevo03 01 05

třískové desky a dýhy, neuvedené

O

pod číslem 03 01 04

kácená zeleň a úprava stavebního dřeva
– v zařízení staveniště

Snadno biologicky rozložitelné hyd13 01 12

raulické oleje

N

13 02 07

Snadno biologicky rozložitelné moto-

N

zařízení staveniště – ze stavebních strojů

rové, převodové a mazací oleje
13 07 01

Topný olej a motorová nafta N

N

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 03

Dřevěné obaly

O

Absorpční činidla, filtrační materiály
blíže neurčených), čisticí tkaniny a

staveniště
zařízení staveniště – z technického vybavení

zařízení staveniště – krátkodobé soustře-

(včetně olejových filtrů jinak
15 02 02

úkapy, možné havárie zejména v zařízení

N

ochranné oděvy znečištěné

ďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším
nakládáním s odpadem

nebezpečnými látkami
16 06 01

olověné akumulátory

N

baterie z automobilů a stavebních strojů

17 01 01

beton

O

při výstavbě

17 02 01

dřevo

O

17 02 03

plasty

O

stavební dřevo – pomocný materiál při
výstavbě,
odpad ze svařování izolací, odpadní obal,
ochranná tkanina, trubní řady
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Katalogové číslo odpa-

Název odpadu

Kategorie
odpadu

Výskyt

du
17 03 01
17 03 02

asfaltové směsi obsahující dehet
asfaltové směsi neuvedené pod č. 17
03 01

N

při demolici zpevněných ploch a komuni-

O

kací, zbytkové suroviny z výstavby
železné konstrukce související
s výstavbou (hlavně armatura), stávající i

17 04 05

železo a ocel

O

nové objekty a jejich doplňujících zařízení
– např. sloupy osvětlení, inženýrských sítě (voda) apod.

17 04 11

17 05 03

17 05 04

kabely neuvedené pod 17 04 10
zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

kabelová síť
vytěžená hornina při výstavbě, výkopové

N

materiály pro inženýrské sítě, terénní
úpravy apod.
vytěžená hornina při výstavbě, výkopové

O

materiály pro inženýrské sítě, terénní
úpravy apod.

20 01 01

papír a lepenka

O

obalový materiál souvisejících zařízení

20 01 21

zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

z osvětlení objektů zařízení staveniště

N

nátěrové hmoty a odpad z nich

O

nátěrové hmoty a odpad z nich

N

v zařízení staveniště

O

v zařízení staveniště

20 01 27

20 01 28

barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
barvy, tiskařské barvy, lepidlo a pryskyřice neuvedené pod č. 20 01 27
Vyřazené elektrické a elektronické za-

20 01 35

řízení obsahující nebezpečné
látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a
20 01 23
Vyřazené elektrické a elektronické za-

20 01 36

řízení neuvedené pod čísly 20 01
21, 20 01 23 a 20 01 35

kácená zeleň, úprava zařízení staveniště,
20 02 01

biologicky rozložitelný odpad

O

při konečných úpravách po dokončení
výstavby

20 02 02

zemina a kamení

O

při terénních úpravách zařízení staveniš-
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Katalogové číslo odpa-

Název odpadu

Kategorie
odpadu

Výskyt

du
tě, při konečných úpravách stavby
20 03 01

směsný komunální odpad

O

v místech zařízení staveniště
údržba komunikací používaných pro sta-

20 03 03

uliční smetky

O

veništní dopravu, údržba v zařízení stavenišť

20 03 04

kal ze septiků a žump

O

zařízení staveniště – chemické toalety

Pozn. O = obyčejný, N = nebezpečný

Odpady z objektu budou pravidelně odváženy spec. firmami na komunální skládky nebo do sběru (papír,
kovy), resp. k likvidaci nebezpečného odpadu. Odpad bude odvážen organizacemi majícími příslušná povolení.
V žádném případě nesmí být odpady spalovány na staveništi nebo v jeho okolí.

B.1.1. Odpady vznikající při provozu areálu
Popis odpadového hospodářství, koncepce
V každém provozu (sklady, administrativa, sociální zázemí, čajová kuchyně, ...) bude vznikat odpad.
V rámci tohoto objektu se bude jednat zejména o odpad :


obalové materiály ze skladu



odpad z administrativního zázemí



odpad z údržby objektu a skladových zařízení



odpad z údržby vnějších ploch, vč. údržby zeleně

Základní koncepcí odpadového hospodářství bude :


třídit a ukládat hlavní druhy odpadů separovaně již v místě vzniku (ty odpady, které se vyskytují
nejčastěji) a tím minimalizovat manipulaci s odpadem



odpady bezpečně uložit separovaně dle jejich charakteru v návaznosti na kategorizaci odpadu



odpady charakteru N uložit odděleně ve speciálních uzavřených nádobách, konstruovaných pro
daný typ odpadu, tak aby nemohlo dojít ke kontaminaci okolí



prostory pro uložení odpadu před odvozem umístit dispozičně na komunikačně dobře přístupném
místě s návazností na vnitroobjektový transport, resp. i pro odvoz mimo areál k likvidaci

Základní min. separace odpadu v jednotlivých prostorech (zónách) lze rozdělit do následujících hlavních
skupin :
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směsný odpad



odpad z obalových materiálů – papír a lepenka / plast



kovy



sklo



dřevo – nevratné palety



odpad z údržby – zářivky, drobný chemický odpad – baterie, hadry z údržby, filtry, apod.

Odpadový materiál se bude ukládat v místech vzniku (na pracovištích) do odpadových nádob. Pracovníci
provádějící úklid po naplnění odpadové nádoby na pracovišti převezou odpad k uložení do kontejnerů a
sběrných nádob :


běžný komunální odpad, resp. odpad kategorie O bude ukládán do kontejnerů – tyto budou buďto
na vyhrazeném místě ve skladové hale, nebo na vyhrazené venkovní ploše v docházkové vzdálenosti od objektu s dobrou komunikační návazností pro odvoz sběrnými vozy



odpad kategorie N bude uložen v samostatných sběrných nádobách – tyto budou buďto na vyhrazeném místě ve skladové hale, nebo na vyhrazené venkovní ploše v docházkové vzdálenosti od
objektu s dobrou komunikační návazností pro odvoz sběrnými vozy

Přesné umístění sběrných nádob a kontejnerů bude řešeno v dalším stupni této projektové dokumentace
s nájemníky jednotlivých sekcí a objektů.
Množství odpadů bude závislé na charakteru skladovaných materiálů a z toho plynoucího charakteru provozu jednotlivých hal. V této fázi projektové přípravy stavby, kdy jednotlivý nájemci nejsou známy nelze
prakticky množství jednotlivých odpadů s rozumnou přesností stanovit, proto není uvedeno množství jednotlivých odpadů.
Předpokládaná frekvence odvozu – 1 x týdně, resp. dle potřeby jednotlivých provozů.
Tabulka 32 - Hlavních druhy odpadů z provozu

Název odpadu

Katalogové číslo Kategorie

Způsob nakládání

(nový katalog)

s odpadem

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo 02 02 03
zpracování

O

využití nebo spalovna

02 03 04
02 06 01

Papírové a lepenkové obaly

15 01 01

O

Recyklace

Plastové obaly

15 01 02

O

Recyklace

Dřevěné obaly

15 01 03

O

Recyklace

Skleněné obaly

15 01 07

O

Recyklace

Absorpční činidla, filtrační materiály

15 02 02

N

spalovna NO nebo
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Název odpadu

Katalogové číslo Kategorie

Způsob nakládání

(nový katalog)

s odpadem

(včetně olejových filtrů jinak

skládka

blíže neurčených), čisticí tkaniny a
ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
Nikl-kadmiové baterie a akumulátory

16 06 02

N

Recyklace

Vyřazená zařízení obsahující nebez-

16 02 13

N

Recyklace

19 08 05

O

využití nebo sklád-

pečné složky neuvedená pod čísly 16
02 09 až 16 02 12
Kaly z čištění komunálních odpadních vod
Směs tuků a olejů z odlučovačů tuků

ka
19 08 10

N

spalovna NO

Rozpouštědla

20 01 13

N

Regenerace

Fotochemikálie

20 01 17

Směs tuků a olejů z odlučovače tuků
neuvedená pod číslem 19 08 09

spalovna NO

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a prys- 20 01 27
kyřice obsahující nebezpečné
látky
Detergenty obsahující nebezpečné

20 01 29

látky
Biologicky rozložitelný odpad

20 02 01

O

Využití nebo spalovna

Směsný komunální odpad

20 03 01

O

spalovna nebo
skládka

Uliční smetky

20 03 03

O

Využití nebo
skládky

Kaly z odlučovačů oleje

13 05 02

N

spalovna NO nebo
skládka

Pozn. O = obyčejný, N = nebezpečný

B.1.2. Odpady vznikající při likvidaci areálu
Druhy odpadů budou poplatné skutečnému rozsahu případných změn v areálu, proto je lze dnes jen velmi
těžko specifikovat. V každém případě půjde o druhy odpadů, které se budou vyskytovat v průběhu navrho-
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vané výstavby a při provozu areálu. Nežádoucí vznik dalších druhů odpadů, zvláště odpadů kategorie nebezpečné, bude automaticky kontrolováno při povolování případných nových aktivit.

B.III.4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Větší dopady na okolí mohou mít dva druhy havárií – havárie, které by mohly způsobit kontaminace povrchových a podzemních vod a požár.
Srážkové vody z manipulačních a parkových ploch nákladních automobilů budou vedeny přes odlučovače
lehkých kapalin, které při správné funkci jsou schopny zajistit požadovanou kvalitu. K havárii by mohlo dojít
při nesprávné údržbě odlučovačů což by mělo být minimalizováno dodržováním provozního řádu. Dále je
nutno do manipulačně provozních řádů zapracovat návrh řešení únik olejů nebo pohonných látek ze zaparkovaných automobilů na ostatních plochách.
Při vlastním provozu skladového areálu je jedním z možných typů havárie únik olejů nebo pohonných látek
ze zaparkovaných automobilů. Těmto haváriím lze těžko předejít (většina automobilů nebude patřit investorovi), bylo by však potřeba ihned učinit opatření, která zabrání vniknutí těchto látek do kanalizačního systému. Prevencí proti tomuto druhu havárií bude vedení kanalizací z manipulačních a parkovacích ploch
přes odlučovače lehkých kapalin. Tato problematiky musí být zahrnuta do provozního řádu areálu.
Samostatnou problematikou je možnost vzniku požáru. Řešení jednotlivých objektů bude navrženo s ohledem na stupeň požárního nebezpečí. V celém komplexu se počítá s instalací zabezpečovacího protipožárního systému. Tato problematika je již dnes dostatečně řešena v procesu povolování výstavby a nevyžaduje tedy speciální požadavky začleněné do podmínek výstavby areálu.
Problematika havárii či špatné funkce čistírny odpadních vod by také mohla vést k havárii kontaminací vod
odváděných do Bělčického potoka. Tomuto nebezpečí by mělo být v dostatečné míře zabráněno standardními požadavky na provoz ČOV s dodržováním provozního řádu ČOV. K minimalizace možné kontaminace při havárii čistírny přispívá také navržené dočištění vod z ČOV v nádrži, ze které budou (jak je navrženo) i vody využívána pro zálivku.
Negativní dopady by mohly mít havárie při výstavbě, hlavně pak únik olejů nebo pohonných látek do výkopů a následně do podzemních či povrchových vod. Toto nebezpečí je nutno eliminovat technickými opatřeními na staveništi a kázní při výstavbě.
Nebezpečné dopady na okolí by mohl mít požár v areálu i když by se v tomto případě jednalo o vliv emisí
do ovzduší. V bezprostřední blízkosti areálu se nevyskytuji objekty, které by mohly být požárem přímo zasaženy. Řešení bude navrženo s ohledem na stupeň požárního nebezpečí, a návrh protipožárních opatření musí zohlednit i tato rizika, proto není nutno v tomto dokumentu stanovovat dodatečné požadavky na
protipožární ochranu.
Charakter a provoz záměru a použité technologie nejsou ohroženy předpokládanými změnymi klimatu. Lze
konstatovat, že vlivem změn klimatu není důvod očekávat zvýšené riziko závažných nehod či katastrof.
Navržený záměr 2018 má prakticky zcela shodná rizika havárií, jako záměr dle EIA.
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B.III.5. Ostatní
B.III.5.1. Hluk
Podrobně je tato problematika zpracována v příloze H.3.

B.III.5.1.1. Provoz záměru
Byly posouzeny celkem následující varianty dopravního zatíženi:
1) pro současný komunikacích předpokládané stav dopravnich intenzit na přilehlých (dálnice Dl a silnice
č.II/110) bez obslužné dopravy logistického centra (dále je LC)
2) dtto pro rok 2022 bez EUDIREAL a ostaních LC
3) samostatně byla hlukově posouzena pouze předpokládaná dopravní obsluha nového záměru včetně
stacionárních zdrojů hluku – bez dálnice D1
4) dtto předchozí, ale včetně dalších okolních LC bez dálnice D1
5) dtto předchozí, ale ještě včetně dálnice D1

Kromě výpočtu izofom v celém území, byly provedeny výpočty pro 5 vybraných výpočtových bodů, které
by mohly být záměrem nejvíce zasaženy.
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Obrázek 11 – Poloha referenčních bodů při hodnocení akustické situace v území - stávající stav -den

V hlukové studii jsou na str.6 uvedeny obrázky s izoliniemi znázorňujícími vliv vlastního areálu EUDIREAL
na akustickou situaci v území. V následujících tabulkách zde jsou uvedeny vypočtené hodnoty u vybraných
referenčních bodů.
Tabulka 33 – Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v bodech výpočtu z provozu záměru – den
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Tabulka 34 – Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v bodech výpočtu z provozu záměru – noc

Z tabulek je zřejmé, že požadovaný hygienický limit 50 dB – den a 40 dB noc, bude všude u chráněných
objektů s velkou rezervou plněn.

B.III.5.1.2. Výstavba záměru
Pro potřeby posouzení byla výstavby rozdělena do 6 etap podle typu prováděných prací a podle nasazených strojů. Z pohledu výstavby je kritickým bodem výpočtový bod
č.1, který je totožný s výpočtovým bodem č.1 z hodnocení vlivu
provozu záměru.
Staveniště je plošného charakteru a tak vzdálenost stavebních
strojů od posuzovaného bodu byla do výpočtu vzata jako nejmen-

Tabulka 35 - Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku
A v kritickém výpočtovém bodě
v šesti základních etapách výstavby nového areálu

ší, tzn. pro případ, že stavební stroje se budou pohybovat nejblíže
k chráněnému bodů ve venkovním prostoru. Tj. když se budou pohybovat na jižní straně staveniště. Je tedy posouzena kritická situace. Pokud budou stavební stroje ve větší vzdá1enosti od posuzovaného bodu než je uvedeno ve výpočtu, budou hladiny hluku nižší
než vypočtené.
Je třeba upozornit na skutečnost, že výpočet nekalkuluje s "lidským faktorem". To znamená, že do výpočtu nejsou zaneseny hluky, které vznikají individuálně při práci jednotlivce. Například bouchání palicemi či kladivy při rozebírání bednění nebo hluky, které vznikají při manipulaci s materiálem. Tyto
zdroje hluku nelze výpočtem postihnout, avšak dle zkušeností z dříve provedenh měření na stavbách obdobného charakteru nemají
Nařízení vlády 272/2011 Sb. uvádí, že ekvivalentní hladiny akustického tlaku A by v denním období od 07
do 21 hodiny neměla přesáhnout 65 dB/A/ v chráněných místech ve venkovním prostoru.

B.III.5.2. Vibrace, záření, zápach
Provoz záměru nebude zdrojem zápachu pro okolí záměru.
Provoz záměru nebude zdrojem vibrací, které by se mohly projevit okolo areálu.
Výstavbu ani provoz záměru nebude navenek provázet žádné radioaktivní ani elektromagnetické záření.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
C.1. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území se zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost
C.1.1. Stávající využití území
Lokalita se nachází na katastrálním území Ostředek a Bělčice u Ostředka (v části zvané “Nad Mžižovici,
Ve starým křivánku“), v těsné blízkosti dálnice D1, u exitu 34. Zájmové území je situováno mezi rychlostní
komunikaci D1 na severu, státní komunikaci II/110 na východě a komunikací III. třídy na jihozápadě (směr
Všechvaty). Na komunikaci II/110 ústí sjezd z dálnice D1 v těsné blízkosti zájmového území, komunikace
II/110 je spojnicí měst Sázava a Benešov. Zájmové území se rozkládá na vrcholu a západních svazích
Tupém vrchu. Nadmořská výška dotčeného území se pohybuje v rozmezí od 455 m.n.m (příkop pod dálničním náspem) do 489 m n.m. (vrchol Tupého vrchu).
Obrázek 12 – Zákres obrysu areálu do staré ortomapy z nadhledu

Pozn. Území je na obrázku ještě využíváno jako pole, stávající stav je na dalších fotografiích

V dřívější době bylo území využíváno jako orná půda - pole. Pozemek je tvořen mírným kopcem se středem v jeho východní část (sever je směrem k D1) a generelně se svažuje směrem k severozápadu –
k retenčnímu propustku pod dálnici D1. Nadmořská výška lokality se pohybuje v současnosti v rozmezí
cca 457 - 488 m.n.m. Navrhovaná výstavba logistického areálu vytvoří základní systém členění lokality určené ke komerční výstavbě v daném území.
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V území byla v letošním roce provedena skrývka ornice a probíhají terénní úpravy.
Obrázek 13 - Pohled na plochu záměru z dronu od jihozápadu se zákresem obvodu areálu-07/2018

Pozn. Na ploše je vidět skrývky ornice s mozideponiemi ve středbní a východní části areálu. Vlevo dálnice D1, nahoře křižovatky na
D1 č.34

Obrázek 14 - Pohled na plochu záměru z dronu od jihovýchodu se zákresem obvodu areálu-07/2018

Pozn. Na ploše je vidět skrývky ornice s mozideponiemi ve středbní a západní části areálu. Vpravo dálnice D1
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Obrázek 15 – Pohled na jižní část území z 09/2018

Pozn. Na ploše probíhají teréní úpravy – prostor navrhované haly D (dle původní EIA prostor hal E a F)

Obrázek 16 – Pohled na D1 na severní stranu areálu

Pozn. Po rekonstrukci D1 zůstal na násypovém svahu stávající porost stromů, který bude proto i nadále clonist objekty areálu od pohledů ze severu.
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Obrázek 17 – Umístění nejbližších prvků ÚSES

C.1.2. Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných,
avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability (viz. § 3 zákona č. 114/92 Sb. v platném znění). Prvky ÚSES jsou
biocentra, biokoridory a interakční prvky.
V místě záměru, ani v ovlivnitelné blízkosti se žádný prvek ÚSES nenachází ani s žádnou částí ÚSES
bezprostředně nesousedí, ale leží od nich v poměrně velké vzdálenosti.
Nejblíže od záměru cca 400 m jihovýchodně je funkční regionální biokoridor kód 2010/05-2010/06, severozápadně od záměru cca 570 m je funkční nadregionální biokoridor (NRBK) kód K50/140-K50/141. severovýchodně ve vzdálenosti cca 1 km je funkční regionální biokoridor kód 2010/06-1436. Ostatní prvky ÚSES
jsou ve vzdálenostech nad 1 km.

C.1.3. Zvláště chráněná území, přírodní parky aj.
Územní ochrana je v ČR realizována formou zvláště chráněných území, která jsou specifikována v zákoně
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a jeho prováděcí vyhlášce 395/1992 Sb. Ve
smyslu zákona jsou za zvláště chráněná území považována: národní park (NP), chráněná krajinná oblast
(CHKO), národní přírodní rezervace (NPR), národní přírodní památka (NPP), přírodní rezervace (PR), přírodní památka (PP). Další územní ochrannou jsou dle zákona definovány – přechodně chráněné plochy,
smluvně chráněné území, jeskyně a krasové jevy ani území s paleontologickými nálezy.
Přírodní parky jsou podle z. č. 114/92 Sb. v platném znění zřizovány k ochraně krajinného rázu míst s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, která nejsou zvláště chráněna podle části
třetí zákona.
Záměr není v přímém kontaktu ani bezprostředně nijak neovlivňuje žádné chráněné území. Posuzovaný
záměr se vizuálně ani zprostředkovaně nedotýká žádného přírodního parku. Nejbližšími přírodními parky
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je přírodní park „Velkopopovicko“, vzdálený cca 12 km a přírodní park „Džbány – Žebrák“, vzdálený cca
12,5 km.
Zvláště chráněná území nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, ani zprostředkovaně.
V území ani v ovlivnitelné vzdálenosti se nenacházejí chráněné oblasti přirozené akumulace povrchových
či podzemních vod.
Obrázek 18 - Poloha řešené lokality ve vztahu ke zvláště chráněným územím

Území záměru

C.1.4. Evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000)
Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů
všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické).
V ovlivnitelné blízkosti se nenachází žádná evropsky významná lokalita. Nejblíže cca 3,8 km severně probíhá lokalita PP Dolní Sázava kategorie EVL, typ B.
Kód lokality Název

Kategorie Kategorie chráněného území

CZ0213068 Dolní Sázava ZV

PP
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C.1.5. Významné krajinné prvky a památné stromy
Podle §3 odst. 1 písm. (a) zákona číslo 114/1992 Sb. v platném znění jsou významnými krajinnými prvky
lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné ekologicky, geomorfologicky
nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utváří její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability
části a které zaregistruje orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek.
Posuzovaný záměr není v kolizi s žádnými významnými krajinnými prvky „ze zákona“ ani s VKP registrovanými podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. V územním plánu je v tomto místě zakreslen památný strom,
který však není uveden v evidenci DRUSOP.
Nejbližší významný krajinný prvek je Bělčický potok západně od areálu. Odvodňovací systém areálu je navržen tak, aby nemohlo dojít k negativnímu ovlivnění tohoto VKP.

C.1.6. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Obrázek 19 – Sochy u křižovatky na Ostředek – mimo vegetační období

Na křižovatce u Ostředku jsou dvě historické sochy („boží muka“), které historicky označovaly křížení cest.
Tyto sochy jsou doplněny vzrostlými stromy. Jedná se o výrazný prvek, typický pro dané místo a výstavbou areálu ani jeho provozem by v žádném případě neměl být dotčen. Areál je situován tak, že se těchto
soch ani stromů nedotkne. Pozemky areálu těsně sousedí s tímto kulturně – historickým místem.

C.1.7. Území hustě zalidněná, obyvatelstvo
Obec Ostředek má těsně pod 400 obyvatel a hustotu zalidnění území 30,7 obyv./km2. Patří tím k územím
s menší hustotou zalidnění v ČR odpovídající venkovskému charakteru území.

C.1.8. Území zatěžována nad únosnou míru
Území podél vysoce zatížených komunikací (zde dálnice D1) je vždy zatíženo negativními vlivy jejího provozu. Kromě dopadů na hluk a ovzduší se projevuj i negativní dopady na vodní toky, vlivy zimní údržby,
atd. Zvýšená úroveň hluku se projevuje v koridoru kolem dálnice D1 a jejích křižovatek u obytných objektů
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jsou hygyenické limity s rezervami plněny. Dle OZKO jsou v území i přes negativní vlivy dálnice D1 hygienické limity všech hodnocených látek charakterizujících kvalitu ovzduší s rezervami plněny.
Žádné další složky životního prostředí nejsou v území zatěžovány nad únosnou míru.

C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí
v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny
C.2.1. Ovzduší a klima
C.2.1.1. Ovzduší
Dotčené území záměru představuje vzhledem k rozsáhlosti z hlediska klimatického velice pestrý a složitý
útvar. Klima je lokálně ovlivňováno reliéfem terénu, využíváním (pole versus porosty), méně se uplatňují
vlivy zástavby. Různorodý georeliéf (tvar, sklon a orientace ke světovým stranám) i aktivní povrch zájmové
oblasti vedou k vytváření místních rozdílů v mezoklimatických poměrech. Mezi teplotně kontrastními plochami dochází k mikrocirkulační výměně vzduchových hmot rozdílných vlastností, která je doprovázena
dalšími významnými topoklimatickými procesy, jako je vytváření teplotních inverzí, rozvoj katabatických a
anabatických proudů apod., které mohou mít kladný, jindy záporný vliv na rozptyl znečišťujících emisí ze
silničních motorových vozidel. Celá oblast spadá podle Quitta do mírně teplé oblasti v rozmezí jednotek
MT3 na Českomoravské vysočině kolem Jihlavy, MT10 v převážné části Středočeského kraje až MT11
v Posázaví a u Brna.
Hodnocení stávajícího imisního zatížení území bylo provedeno na základě map klouzavých pětiletých
průměrů imisních koncentrací (v souladu s § 11 zákona č. 201/2012 Sb.).
Tabulka 36 – hodnoty úrovně znečištění ovzduší 2012–2016 (µg.m-3)

znečišťující látka

NO2

PM10

PM2,5

benzen

B(a)P (ng.m-3)

průměrná roční hodnota

16,8

20,4

14,4

1,1

0,69

zdroj: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html - pětileté průměry 2012 až 2016 ve čtvercové síti 1x1 km

C.2.1.2. Klima
Celá oblast spadá podle Quitta do mírně teplé oblasti v rozmezí jednotek MT3 na Českomoravské vysočině kolem Jihlavy, MT10 v převážné části Středočeského kraje až MT11 v Posázaví a u Brna.
Podle základních klimatologických charakteristik převažuje klimatická oblast MT10; je to klimatická oblast s
dlouhým létem, teplým a mírně suchým. Přechodné období je zde krátké, s mírně teplým jarem a mírně
teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná roční teplota se pohybuje v rozmezí 6-8*C, odstupňovaná dle nadmořské výšky; průměrné roční
srážky se pohybují v rozmezí 600-650 mm (Benešov 7,8 *C, 617 mm).

74

LOGISTICS PARK D1 - OSTŘEDEK
Oznámení o hodnocení vlivů na ŽP, dle příl. č. 3 z. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Tabulka 37 - Klimatická charakteristika oblasti

Charakteristika

Průměrná hodnota

Průměrná teplota v lednu:

-2 až -3 stupně C

Průměrná teplota v červenci:

17 až 18 stupňů C

Průměrná teplota v dubnu:

7 až 8 stupňů C

Průměrná teplota v říjnu:

7 až 8 stupňů C

Počet dnů se srážkami 1 mm a více:

100 – 120

Počet dnů se sněhovou pokrývkou:

50 – 60

Počet letních dnů:

40 – 50

Počet dnů jasných:

40 – 50

Počet dnů zamračených:

120 – 150

Počet dnů s teplotou vyšší než 10 0C:

140 – 160

Počet mrazových dnů:

110 – 130

Počet ledových dnů:

30 – 40

Srážkový úhrn ve vegetačním období:

400 - 450 mm

Srážkový úhrn v zimním období:

200 - 250 mm

C.2.1.3. Meteorologická charakteristika území
Tabulka 38 – Větrná růžice pro řešenou lokalitu

tř. stability

S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

calm

1

0,77

0,48

0,55

0,71

0,32

0,48

0,76

0,58

7,22

2

2,02

0,96

1,39

1,82

1,15

1,76

2,43

2,58

4,92

3

2,63

1,75

2,17

3,76

2,24

4,34

5,97

5,13

2,02

4

1,84

1,07

1,31

2,68

1,51

5,84

7,86

5,42

1,83

5
celkem

0,79

0,76

0,62

1,00

0,80

1,53

2,01

1,19

1,03

8,05

5,02

6,04

9,97

6,02

13,95

19,03

14,90

17,02

Meteorologické údaje potřebné pro výpočet a hodnocení imisní situace jsou obsaženy ve větrné růžici pro
danou lokalitu, která byla zpracována v ČHMÚ Praha.

TŘÍDY STABILITY:
I. třída stability (superstabilní) - vertikální teplotní gradient je menší než -1,6 °C/100 m a je limitován rychlostí větrů do 2 m.s-1.
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II. třída stability (stabilní) - vertikální teplotní gradient leží v uzavřeném intervalu <-1,6;-0,7> [°C/100 m] a je
limitován rychlostí větrů do 3 m.s-1.
III. třída stability (izotermní) - vertikální teplotní gradient leží v uzavřeném intervalu <-0,6;+0,5> [°C/100 m]
v celém rozsahu rychlostí větrů
IV. třída stability (normální) - vertikální teplotní gradient leží v uzavřeném intervalu <+0,6; +0,8> [°C/100 m]
- společně se III. třídou stability dominantní charakteristika stavu ovzduší ve střední Evropě.
V. třída stability (konvektivní) vertikální teplotní gradient je

Obrázek 20 – Větrná růžice

větší než +0,8 °C/100 m a je
limitován rychlostí větrů do
5 m.s-1.
TŘÍDY RYCHLOSTI VĚTRU:
1. třída rychlosti větru – interval
0 - 2,5 m.s-1.
2. třída rychlosti větru – interval
2,6 - 7,5 m.s-1.
3. třída rychlosti větru – interval
nad 7,6 m.s-1.

C.2.2. Hluk
Z výpočtů v Hlukové studii (příloha H.3.) lze identifikovat úroveň hladiny hluku v území. Nejnázorněji je to
zřejmé z výkresu izofon.
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Obrázek 21 – Zákres izofon hluku do mapy území – den

Obrázek 22 – Zákres izofon hluku do mapy území – noc
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Z přiložených izofon je zřejmé, že z pohledu negativních vlivů hluku na chráněné objekty je v území situace dobrá, podílí se na tom jednak vzdálenost chráněných objektů od dálnice D1 a ostaních komunikací a
pak skutečnost, že dálnice má vybudovanou protihlukovou stěnu (směrem od křižovatky k Praze) a směrem od křižovatky na Brno je v zářezu.
V následujících tabulkách zde jsou uvedeny vypočtené hodnoty u vybraných referenčních bodů.
Tabulka 39 – Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v bodech výpočtu 2018 – den

Tabulka 40 – Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v bodech výpočtu 2018 – noc

Z tabulek je zřejmé, že požadovaný hygienický limit 60 dB – den a 50 dB noc, je všude u chráněných objektů s velkou rezervou plněn.

C.2.3. Voda
Podle vodohospodářské mapy leží navrhovaný areál na hranici povodí potoka Bělčického č.poř. 1-09-03117, který je levostranným přítokem Sázavy. Jihovýchodní část areálu podél silnic na východě II/110 a na
jihu silnicí III/1107 vedoucí do obce Bělčice u Ostředka patří do povodí Kozmického potoka č.poř.1-09-03095, který přes Křešovický potok je také levostranným přítokem Sázavy. Hydrologický rajon 632. Do přirozeného prodění povrchových vod významně zasáhla výstavby dáklnice D1 a okolních komunikací, které
svými odvodňovacími systémy ovlivňují hranice přirozených rozvodí.
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Obrázek 23 – Výřez z vodohospodářské mapy širšího území

Území záměru

Veřejný vodovod není v prostoru stavby k dispozici.
Podzemní vody se vyskytuje ve dvou horizontech. V kvartérních usazeninách, kde byla zjištěna na
v provedených vrtech na úrovni vyšší než cca 5÷8 m pod terénem. Výjimku byla sonda HV01, kde podzemní vody měla v době průzkumných prací ustálenou úroveň cca 2,6 m pod terénem, do které nastoupala po jejím naražení v hloubce 8 m pod terénem. Druhý horizont je hloubkový vyvinutý v granitoidních horninách krystalinika a je vázaný především na hlubší puklinový systém. Tuto skutečnost dokladují v širším
okolí zájmové lokality řádově vyšší vydatnosti vrtů vybudovaných v místech geofyzikálně ověřených tektonických poruch, které potvrzují výskyt preferenčních cest proudění podzemní vody v tomto hlubším systému. Hloubkový dosah puklinového systému na lokalitě není znám, odhadovaná hloubka přípovrchového
rozpukání je cca 30 - 40 m, maximálně do 70 m, kde je možno očekávat i větší přítoky podzemní vody.
Dotace obou těchto zvodní probíhá především atmosférickými srážkami vzhledem k propustnosti zemin
kvartérního pokryvu.
Plocha areálu se nachází zcela mimo zátopová území.

C.2.3.1. Hydrogeologické poměry
Zájmové území patří do hydrogeologického rajónu 6320 – Krystalinikum v povodí střední Vltavy.
V zájmovém území jsou vyčleněny celkem dva kolektory, které spolu plynule komunikují.
První zvodnělý horizont je tvořen kvartérními, převážně písčitými až písčitohlinitými uloženinami s proměnlivou příměsí hlinitou až
jílovitou, a je charakterizovaný průlinovou propustností. Úzce komunikuje se zvodní v zóně připovrchového
rozpojení podložních hornin. Jeho propustnost se mírně zvyšuje v prostředí deluviálních zemin, lokálně se
zvýšeným podílem úlomků hornin. Kvartérní zeminy písčitějšího charakteru lze makroskopicky charakteri-

79

LOGISTICS PARK D1 - OSTŘEDEK
Oznámení o hodnocení vlivů na ŽP, dle příl. č. 3 z. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

zovat jako průlinově propustné kolektory podzemní vody s tím, že se zvyšujícím podílem jílovité složky zde
potom můžeme definovat poloizolátory i izolátory.
Druhý horizont je vyvinutý v granitoidních horninách krystalinika a je vázaný především na hlubší puklinový systém. Tuto
skutečnost dokladují v širším okolí zájmové lokality řádově vyšší vydatnosti vrtů vybudovaných v místech
geofyzikálně ověřených tektonických poruch, které potvrzují výskyt preferenčních cest proudění podzemní
vody v tomto hlubším systému. Hloubkový dosah puklinového systému na lokalitě není znám, odhadovaná hloubka přípovrchového rozpukání je cca 30 - 40 m, maximálně do 70 m, kde je možno očekávat i větší
přítoky podzemní vody.
Dotace obou těchto zvodní probíhá především atmosférickými srážkami vzhledem k propustnosti zemin
kvartérního pokryvu. Hladina podzemní vody se nachází v zájmovém území v úrovni vyšší než cca 5÷8 m
pod terénem. Výjimku je sonda HV01, kde podzemní vody měla v době průzkumných prací ustálenou úroveň cca 2,6 m pod terénem, do které nastoupala po jejím naražení v hloubce 8 m pod terénem. Vzhledem
ke srážkovým poměrům posledního období je možno očekávat další zaklesnutí hladiny podzemní vody.
Hlavní směr proudění lze i vzhledem k morfologii zájmového území očekávat směrem k severu k toku Bělčického potoka a k jeho přítokům a dále jihovýchodu až k jihu, k erozní bázi tvořené Kozmickým potokem.
Podzemní voda se podle archívních údajů vyznačuje uhličitanovou agresivitou a může dosahovat lokálně
až stupně XA2 podle ČSN EN 206-1.

C.2.4. Půda
C.2.4.1. Inženýrsko-geologické hodnocení
Zájmové území se nachází v prostoru středočeského plutonu a v těsném sousedství za východním okrajem zájmového území se nacházejí relikty moldanubických hornin zastoupené petrograficky silimanit biotitickými a biotitickými pararulami.
Předkvartérní podloží zájmového území je tedy tvořeno horninami středočeského plutonu (pozdně variské
magmatity – kambrium). Podle mapových podkladů zde lze předpokládat horniny petrograficky klasifikované jako muskovit – biotitické až biotitické kataklastické granity až granodiority. Na západním okraji je možno předpokládat i výskyt drobnozrnných až středně zrnitých biotitických granitů až křemenných dioritů tzv.
benešovský typ. Tyto typy hornin jsou od sebe odděleny tektonickými liniemi na sebe vzájemně kolmými
směrů V-Z a S-J, které jsou charakteristické pro danou oblast.
Granitoidní horniny jsou různým stupněm rozpukány a postiženy zvětráváním nepravidelného hloubkového
dosahu, zvýrazněného na tektonikou narušených zónách. Pukliny přípovrchové zóny jsou hojně vyplněny
převážně písčitým jílem jako produktem zvětrávání. Tyto horniny jsou dále v textu popisovány zjednodušeně technickým názvem jako žuly. Povrchové partie žul jsou rozloženy a zvětrány až na charakter písčitých
zemin s proměnlivým podílem hlinité příměsi a se zachovalou původní strukturou. Mocnost zvětrání je
proměnlivá, ale generelně ji lze odhadnout průměrně na 3 – 4 m pod povrch stávajícího terénu, lokálně
bude dosahovat až hloubek 6 m pod terén.
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Kvartérní sedimenty jsou v širším okolí zájmové lokality zastoupeny převážně deluviálními zeminami vzniklými přemístěním zvětralého skalního podkladu. Zeminy jsou tedy převážně charakteru hlinitopísčitých zemin s hojnými úlomky hornin. Tyto typy zemin je možno očekávat ve větších mocnostech v okrajích území,
zejména potom na východním a severovýchodním okraji. V okolí místních vodotečí jsou tyto zeminy přeplaveny a vyskytují se přechody od hlinitého písku, jílovitých hlín až do písčitých jílů a lokálně až jílů. Vyšší
mocnosti kvartérních sedimentů lze očekávat spíše v prostoru okrajů zájmového území, zejména při severním okraji, tedy v morfologicky nejnižší části území. Průměrná mocnost kvartérních sedimentů se v této
části území pohybuje do cca 2 m. V ostatních částech území lze očekávat mocnost kvartérních zemin maximálně do 1 m. V zájmovém území lze očekávat relativně jednoduchou geologickou stavbu, kterou je
možno charakterizovat zjednodušeným geologickým profilem:
Tabulka 41 - Zjednodušený geologický profil

m pod te-

geologický popis

rénem
0,00 – 1,00

hlína písčitá, deluviální, s úlomky zvětralých žul, při povrchu zbytky organických hmot, hnědých barev, podle ČSN 73 1001 třída F3/MS

1,00 – 4,00

eluvium žul, charakteru písku hrubozrnného, jílovitého až hlinitého, s hojnými úlomky žul,
světle hnědých barev, dle ČSN 73 1001 třída R6 (S5/SC až S3/S-F), průměrně S4/SM

4,0 –

zvětralá žuly, rozpukané, šedých barev, dle ČSN 73 1001 třída R5- R4

Je však nutno upozornit, že hloubky jednotlivých vrstev, resp. rozhraní jsou uváděny jako orientační. Mocnost kvartérních deluviálních zemin bude dosahovat nejvyšších mocností na severovýchodním okraji zájmového území, tedy morfologicky nejnižším místem terénu. Zde byla jejich mocnost zastižena až 4 m.
Naopak nejnižší mocnost hlinitých sedimentů bude v prostoru morfologicky nejvyšších částí terénu, kde ji
lze očekávat cca 0,5 m.

C.2.4.2. Radon
Firma Martinec, W.,s.r.o. provedla v březnu 2008 radonový průzkum lokality. Měření objemové aktivity radonu v půdě byla provedena s potřebou stanovit radonový index pozemku podle Atomového zákona a vyhlášky č. 307/2002 Sb. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně.
Celkem bylo proměřeno 16 míst v mírně kosoúhlé síti, a to ve čtyřech souhlasně se stavební plochou
směrovaných profilech označených A, B, C a D, jejichž vzájemná vzdálenost byla zhruba 100 m, stejně jako rozteč sousedních měřících míst v profilu.
Měření objemové aktivity radonu v půdě byla provedena s potřebou odhadnout orientačně radonový index
pozemku podle Atomového zákona a vyhlášky č. 307/2002 Sb. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o
radiační ochraně. Zatříděním základové půdy podle ČSN 73 1001 odpovídající střední propustnosti pro
vodu a plyny a výsledky měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu je stavební plocha stavby na
pozemku s vysokým radonovým indexem. Třetí kvartil v hodnotě 138 kBq/m3 je větší než hodnota 70
kBq/m3 ohraničující zdola tuto třídu radonového indexu. Toto hodnocení je pouze orientační.
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Na základě hodnocení podle Atomového zákona a vyhlášky č. 307/2002 Sb. Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost o radiační ochraně stavební plocha na zadaných pozemcích areálu bude mít vysoký radonový
index. Možné pronikání radonu z geologického podloží do budoucí stavby by pak bylo nutné snížit přiměřenými úpravami v jejím založení.

C.2.4.3. Seizmicita
Dle ČSN 73 0036 změna 2 (seismická zatížení staveb) spadá území do oblasti makroseizmické intenzity 5
stupně (v ČR se vyskytují makroseizmické intenzity 5, 6 a 7 stupňů), čemuž odpovídá dle ČSN P ENV
1998-1-1 hodnota efektivního špičkového zrychlení 0,015 g (tzv. návrhové zrychlení podloží). Podle špičkového zrychlení je rozdělena ČR do osmi seizmických zón. Zájmové území patří do zóny H, přičemž nejvyšších hodnot je dosahováno v zóně A (Ostravsko) se špičkovým zrychlením 0,085 g a nejnižších v zóně
H se špičkovým zrychlením 0,015 g. Lokalitu záměru lze tedy charakterizovat nízkou seizmickou aktivitou.

C.2.4.4. Přírodní zdroje v horninovém prostředí
Ložiska nerostných surovin ani jiné přírodní zdroje se v zájmovém území ani jeho nejbližším okolí nenalézají.

C.2.5. Fauna a flóra, ekosystémy a biologická rozmanitost

C.2.5.1. Popis biotopu ovlivněného předpokládaným stavebním záměrem
Řešené území leží v geomorfologickém okrsku IIA-1A-n Divišovská vrchovina, která je geomorfologickým
okrskem ve východní části Dobříšské pahorkatiny. Zařazení v geografickém systému lze znázornit následovně:

Provincie: ČESKÁ VYSOČINA
Soustava (subprovincie): II Česko-moravská soustava
Podsoustava (oblast): IIA Středočeská pahorkatina
Celek : IIA-1 Benešovská pahorkatina
Podcelek: IIA-1A Dobříšská pahorkatina
Okrsek:

IIA-1A-n Divišovská vrchovina
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Obrázek 24 – Zákres zájmového území do geomorfologických okrsků

Divišovská vrchovina je plochá vrchovina v povodí Sázavy na gratnitoidech středočeského plutonu benešovského typu s tělesy žilných rud a na moldanubických rulách na severu, se zbytky permských pískovců
a jílovců. Rozčleněný erozně denudační reliéf je tektonicky porušený příčnými zlomy ve směru SZ-JV, se
strukturními hřbety, suky a hluboce zaříznutými údolími Sázavy a přítoků, omezený na východě kouřimským zlomem směru SSV-JJZ proti Mladovožické pahorkatině, s asymetrickými údolími a strukturně tektonicky podmíněnými depresemi na permských sedimentech.Vrchovina leží ve 4. až 5. vegetačním stupni a
je nepatrně až středně zalesněná smrkovými a smíšenými listnatými porosty s borovicí.
Z hlediska biogeografické diferenciace leží zájmové území v Posázavském bioregionu (1.22), v kontrastněsimilární biochoře 4BR - Erodované plošiny na kyselých plutonitech 4. v.s. Typ se nachází výhradně v
hercynské podprovincii a je rozptýlen po celém území Čech a nejbližším příhraničí Moravy.
Reliéf je typický tektonicky zdviženou plochou pahorkatinou, do které se zařízly vodní toky a vytvořily výrazná údolí oddělující plochá temena. Tato údolí v rámci typu jsou hluboká do 60 m, větší údolí jsou samostatnými typy. Na plošinách místy vystupují odolná jádra hornin a tvoří tak malé balvanité pahorky (ruware). Roztroušené žulové balvany patří k typickým znakům tohoto typu. V balvanech se ojediněle vyvinuly i
skalní mísy. Pokud se nerozpukaná jádra vyskytují v údolích, jsou zde údolí zúžená a na svazích vystupují
skály.
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Obrázek 25 – Zákres zájmového území do mapy biochor

Substrátem jsou varijské (mladoprvohorní) granity (žuly) a kyselejší variety granodioritů, které díky svému
mládí již nebyly vrásněním podstatněji rozdrceny, proto mohou tvořit velké kompaktní žokovité balvany.
Ostatní části horniny se rozpadají na hrubý písek až drobný štěrk.
Půdy mimo les jsou mírně kyselé typické kambizemě, v lesích jsou udávány většinou silně kyselé kambizemě. Tyto půdy jsou převážně lehké hlinitopísčité, vysýchavé a mají světlebéžovou barvu. V depresích
jsou gleje, často organozemní.
Klima je mírně teplé, relativně sušší (MT3, MT7, MT9). Jsou zde podmínky pro tvorbu přízemních teplotních inverzí na plošinách a výraznějších inverzí v údolích. Regionální teplotní inverze zde mají jen mírný a
okrajový vliv.
Plošně dominantním typem potenciální přirozené vegetace jsou acidofilní bikové bučiny (Luzulo-Fagetum),
na jižních svazích doplněné o bikové doubravy (Luzulo albidae-Quercetum petraeae). Na úpatích svahů a
dalších lokálně humóznějších místech se vyskytují lipové bučiny (Tilio cordatae-Fagetum). Na lesních
prameništích a podél menších potůčků se objevují ostřicové jaseniny (Carici remotae-Fraxinetum), podél
potoků v nivách vegetace podsvazu Alnenion glutinoso-incanae. Na odlesněných místech jsou charakteristické luční porosty svazu Arrhenatherion a Cynosurion, na vlhkých místech svazu Calthion, místy snad i
rašelinné louky svazu Caricion fuscae.

C.2.5.2. Aktuální stav řešené plochy
Zájmové území je v současné době z převážné části odhumusováno a probíhají teréní úpravy. Pouze západní konec území má povrch po sklizni kukuřice. Dále jsou v lokalitách, které nejsou součástí budoucího
areálu,
Na hlavní plochu areálu navazují na severní straně svahy dálničního tělesa – západní část svahu dálnice
tvoří násep bez dřevinné vegetace, východní část dálnice vede naopak v zářezu a svah je souvisle porostlý dřevinami, které byly ponechány i po rekonstrukci dálnice D1. Na jihovýchodní straně navazuje na ornou
půdu svah komunikace č. 110. V jižním cípu zájmového území je menší zatravněná plocha se dvěmi sochami u kterých rostou dvě mohutné lipy. Na jižní až jihovýchodní straně vede podél silnice spojující Mžižovice a Bělčice silniční příkop místy doprovázený úzkým pruhem dřevin.
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Obrázek 26 – Pohled na již realizované terénní úpravy v areálu k 1.9.2018

C.2.5.3. Fauna řešené lokality
Podrobné průzkumy území byly
opakovaně prováděny v rámci
procesu EIA, při kterém byl povo-

Obrázek 27 – Schematický zákres stanovišť posuzovaného území do
ortofotosnímku – rozsah průzkumů dle EIA

len původní záměr (v původní
EIA byly průtkumy území provedeny až k areálu ČSPHM). Od té
doby probíhalo v území dále zemědělské využití a od roku 2017
byla převážná část území nevyužita. V současné doby po provedených skrývkách ornice a terénních úpravách nelze v území
očekávat žádné zvýšené množství živočichů, a proto nebyly podrobné průzkumy i s ohledem na termín zpracování Oznámení nově realizovány. Pro úplnost uvádím výsledky původních průzkumů.
Při průzkumu fauny byla pozornost soustředěna zejména na ověření výskytu ohrožených živočišných druhů ve smyslu zákona č. 144/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (příloha č III. vyhlášky MŽP ČR č.
395/1992 Sb.).
Vzhledem k pohyblivosti některých druhů hmyzu, ale i obratlovců, zejména větších savců a ptáků, nelze
posuzované území automaticky považovat za biotop všech zastižených druhů.
Výsledky průzkumu ukazuje následující přehled:
brouci (Coleoptera):
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hojní zástupci čeledi drabčíkovití (Staphylinidae) zejména rod Paederus, z čeledi Carabidae rody Amara,
Pterostychus a Bebidion, čeleď mrchožroutovití (Silphidae) rody Silpha, Phosphuga a z čeledi Nitidulidae
rod Glischrochilus, dále Coccinella septempunctata a Harmonia axyridis.
blanokřídlí (Hymenoptera)
zastiženy druhy Lasius niger, Lasius flavus, Paravespula vulgaris., Apis mellifera., Diplolepis rosae, Bombus lapidarius a Bombus lucorum.
dvoukřídlí (Diptera)
zástupci čeledi pestřenkovití (Syrphidae)
síťokřídlí (Neuroptera)
hojně zastupena Chrysoperla carnea
polokřídlí (Hemiptera)
hojní zástupci mšic (Aphidoidea)
ploštice (Heteroptera):
ojedinělí zástupci z čeledi kněžicovití (Pentatomidae) a klopuškovité (Miridae)
pavouci (Araneida):
rod Trochosa z čeledi slíďákovitých (Lycosidae)
sekáči (Opilionida)
chvostoskoci (Collembola)
řád Entemobryomorpha
stejnonožci (Isopoda)
zástupci čeledi Porcellionidae
stonožky (Chilopoda)
rod Lithobius z monotypické čeledi
mnohonožky (Diplopoda)
druh Julus terrestris Porat z čeledi mnohonožkovití (Julidae) a Glomeris marginata Vill. z čeledi svinulovití
(Glomeridae)
saranče (Caelifera)
zástupci rodů Omocestus a Stenobothrus
Významnými druhy hmyzu, zastiženými na lokalitě, byly dva druhy čmeláků, čmelák skalní (Bombus lapidarius L.) a čmelák hájový (Bombus lucorum) které jsou uvedeny v příloze č. III., části 3. vyhlášky
395/1992 Sb., v kategorii ohrožených druhů.
Bombus lapidarius (Linnaeus 1758) (čmelák skalní) se vyskytuje na prosluněných otevřených stanovištích,
v zahradách, parcích i polních kulturách, porostům dřevin se vyhýbá. Velká hnízda, ve kterých často bývá
100÷300 jedinců si zakládá v hromadách kamení, skalních puklinách, budovách, často ptačích budkách,
příležitostně ale též v norách hlodavců pod zemí.
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Bombus lucorum (Linnaeus 1761) (čmelák hájový) se obvykle zakládá hnízda s dlouhým přístupovým tunelem hluboko v zemi v opuštěných norách hlodavců. Preferuje zástin a je to typický lesů a remízů a osídluje i okrajově přistíněné partie kulturní krajiny-polí a luk.
Kolonie obou zastižených druhů čmeláků (stejně jako kolonie všech ostatních u nás žijících druhů) každoročně na podzim hynou a přezimují pouze oplodněné samice, které v druhé polovině března následujícího
roku zakládají nové kolonie. Obhospodařování orné půdy proto čmeláci přečkají bez větší újmy. Uvedený
způsob života zároveň velmi ztěžuje vyhledání hnízd.
Během průzkumu nebyl spatřen žádný obojživelník ani plaz a jejich výskyt se nepotvrdil ani v současné
době.
Ze savců byly pozorovány:

Sorex araneus L.
Erinaceus europaeus L.
Clethrionomys glareolus Schreber
Microtus arvalis Pallas
Talpa europaea L.
Lepus europaeus Pallas
Capreolus capreolus L.
Felis domestica Fischer
Na lokalitě byl zaznamenán výskyt většího počtu ptáků (Aves). Všechny zastižené druhy mohou
v zájmovém území nalézt vhodné hnízdní příležitosti, jestli zde ale doopravdy hnízdí, nebo sem zalétají jen
při hledání potravy, není možné na základě provedených pozorování s jistotou potvrdit. Zastiženy byly následující druhy:

Alauda arvensis
Buteo buteo
Columba palumbus
Emberiza citrinella
Erithacus rubecula
Falco tinnunculus
Fringilla coelebs
Hippolais icterina
Parus caeruleus
Parus major
Passer montanus
Phylloscopus collybita
Sylvia communis
Troglodytes troglodytes
Turdus merula
Turdus philomelos
Mezi zastiženými druhy ptáků nebyl žádný ohrožený druh uvedený v příloze č. III. vyhlášky 395/1992 Sb.
Celkově byla lokalita charakterizována jako zemědělská s průměrnou druhovou diverzitou a vyšší populační hustotou jen menšího počtu „polních“ druhů, které zde nacházejí vhodné podmínky pro trvalou existenci. V současné době se i tyto vhodné podmínky omezily pouze na lokality, které nebudou součástí areá-
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lu. Větší počet druhů na lokalitu zavítá pouze při hledání potravy nebo nových teritorií. Ekologickou hodnotou lokality lze označit jako průměrnou.

C.2.5.4. Ekosystémy
V zájmovém území jednoznačně převažují ekosystémy velmi silně ovlivněné člověkem, které mají velmi
nízkou ekologickou hodnotu (v původní EIA byly průtkumy území provedeny až k areálu ČSPHM). Hodnotnější ekosystémy se vyvíjejí jen na nepatrných plochách. V následujícím přehledu jsou uvedeny biotopy, které se vyvíjejí na jednotlivých částech území a jejich ekologická hodnota (HB) podle SEJÁK, DEJMAL a kol. (2003).

T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
(C)

menší zatravněná plocha

T1.6. Vlhká tužebníkoví lada
(E)

HB 33

HB 46

svěží nekosený luční porost v západní části území, plocha není homogenní, ještě nedávno měla

podstatně menší výměru a stále se vyvíjí. Svým charakterem je nejblíže biotopu vlhkých tužebníkových lad
XK2 Lada s křovinnými porosty a stromu
(D)

silniční příkop silnice spojující Mžižovice a Bělčice místy doprovázený úzkým pruhem dřevin.

XK3 Dřevinné porosty náspů dopravních staveb
(A)

svah východní část dálnice vedoucí v zářezu

(B)

svah komunikace č. 110.

XL2 Solitérní stromy
(C)

HB 25

HB 15

západní část svahu dálničního tělesa

X4.4 Jednoleté a ozimé kultury na orné půdě
(G)

HB 17

dvě mohutné lípy na ploše „U Štátují“.

XT5 Bylinné porosty náspů dopravních staveb
(F)

HB 24

HB 10

obhospodařovaná orná půda

C.2.5.5. Flora řešené lokality
V řešeném území (v původní EIA byly průtkumy území provedeny až k areálu ČSPHM) bylo ohodnoceno
celkem 182 ks stromů a 2300m2 keřů, většinou se jedná o souvislé porosty doprovodné zeleně komunikací. V řešeném území nebyli zaznamenány hodnotné dřeviny se sadovnickou hodnotou 1 nebo 2. Všechny
hodnocené dřeviny měli průměrnou nebo podprůměrnou hodnotu. Kompozičně velmi významná je dvojice
mohutných lip v jižním cípu řešeného území, jež bych se plánovaná akce neměla dotknout. Vzhledem
k jejich stáří byla v těsné blízkosti nedávno vysazena nová dvojice lip tak, aby v budoucnu nahradila funkci
stávajících mohutných lip doprovázející sochy. Během stavby je nutné vyloučit jakékoliv ovlivnění těchto
dřevin a je nutné je dostatečně chránit před vlivy plánované stavby.
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Vegetace zájmového území se dále liší podle toho, na kterém z výše popsaných stanovišť se nachází.
Největší rozlohu zaujímala polní kultura, v současné v prostoru ploch areálu téměř zcela odstraněná. Dřevinná vegetace svahů podle komunikací je zřetelně ovlivněna umělými výsadbami realizovanými při dokončování terénních úprav a vedle stanovištně odpovídajících domácích dřevin se zde vyskytují i introdukované druhy dřevin (Syringa vulgaris, Amorpha friticosa, Forsythia intermedia a další). Z přírodovědného,
ale i kulturního hlediska jsou mimořádně hodnotné dvě mohutné lípy v jižním cípu řešeného území („U Státují“), spontánně vzniklá dřevinná vegetace podle silnice spojující Mžižovice a Bělčice a druhově bohatší
bylinný porost kolem studní při západním okraji zájmového území. Celkem bylo na posuzované lokalitě
(mimo obilnou kulturu) nalezeno 82 druhů cévnatých rostlin. Průzkum nepotvrdil výskyt žádného zvláště
chráněného rostlinného druhu.
Přehled všech rostlinných druhů, které byly během terénního průzkumu zastiženy, uvádí následující tabulka.
Tabulka 42 - Zastižené rostlinné druhy

vědecký název

český název

a

1 Acer negundo L.

javor jasanolistý

x

2 Acer pseudoplatanus L.

javor klen

x

3 Aegopodium podagraria L.

bršlice kozí noha

x

4 Agrostis stolonifera L.

psineček výběžkatý

x

5 Achillea millefolium L.

řebříček obecný

6 Amorpha fruticosa L.

netvařec křovitý

7 Armoracia rusticana G.,M. et Sch.

křen selský

x

8 Arrhenantherum elatius (L.) Presl

ovsík vyvýšený

x

9 Artemisia vulgaris L.

pelyněk černobýl

10 Betonica officinalis L.

bukvice lékařská

11 Betula pendula Roth.

bříza bělokorá

12 Calamagrostis epigejos (L.) Roth.

třtina křovištní

13 Calystegia sepium (L.) R. Br.

opletník plotní

14 Carduus acanthoides L.

bodlák obecný

15 Carpinus betulus L.

habr obecný

16 Cerasus avium (L.) Moench

třešeň

17 Cichorium intybus L.

čekanka obecná

18 Cirsium arvense (L.) Scop.

pcháč oset

x

x

x

19 Convolvulus arvensis L.

svlačec rolní

x

x

x

20 Coronilla vaginalis Lamk.

čičorka pochvatá

21 Corylus avellana L.

líska obecná

x

22 Dactylis glomerata L.

srha laločnatá

x

b

c

d

e

f
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
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vědecký název

český název

a

23 Daucus carota L.

mrkev obecná

x

24 Elytrigia repens (L.) Nevski

pýr plazivý

x

25 Fagus sylvatica L.

buk lesní

26 Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

tužebník jilmový

27 Forsythia x intermedia Zabel.

zlatice prostřední

x

28 Galium aparine L.

svízel přítula

x

29 Geranium pratense L.

kakost luční

30 Geranium pusillum Burm.

kakost nízký

31 Geum urbanum L.

kuklík městský

32 Heracleum sphondylium L.

bolševník obecný

x

x

x

x

33 Hypericum perforatum L.

třezalka tečkovaná

x

x

x

x

34 Lactuca serriola L.

locika kompasová

35 Lamium album L.

hluchavka bílá

36 Larix decidua Mill.

modřín opadavý

37 Lathyrus tuberosus L.

hrachor hliznatý

38 Leucanthemum vulgare Lamk.

kopretina luční

39 Ligustrum vulgare L.

ptačí zob obecný

x

40 Linaria vulgaris Mill.

lnice květel

x

x

41 Lolium perene L.

jílek vytrvalý

x

x

42 Lonicera xylosteum L.

zimolez obecný

43 Lysimachia vulgaris L.

vrbina obecná

x

44 Medicago lupulina L.

tolice dětelová

x

45 Melilotus albus Med.

komonice bílá

x

46 Phalaris arundinacea L.

chrastice rákosovitá

x

47 Phleum pratense L.

bojínek luční

48 Physocarpus opulifolius (L.) Maxim

tavola kalinolistá

x

49 Picris hieracioides L.

hořčík jestřábníkovitý

x

50 Pinus nigra L.

borovice černá

x

51 Pinus sylvestris L.

borovice lesní

52 Plantago lanceolata L.

jitrocel kopinatý

53 Plantago major L.

jitrocel větší

54 Plantago media L.

jitrocel prostřední

55 Poa pratensis L.

lipnice luční

x

56 Populus tremula L.

topol osika

x

b

c

d

x

e

f

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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vědecký název

český název

57 Potentilla anserina L.

mochna husí

58 Prunus padus L.

střemcha obecná

59 Ranunculus acris L.

pryskyřník prudký

60 Rosa canina L.

růže šípková

61 Rosa rugosa Thunb.

růže svraskalá

62 Rubus montanus Lej.

ostružiník běloplstnatý

63 Rumex obtusifolius L.

šťovík tupolistý

64 Salix alba L.

vrba bílá

x

65 Salix capraea L.

vrba jíva

x

x

66 Sambucus nigra L.

bez černý

x

x

67 Sanguisorba officinalis L.

krvavec toten

x

x

68 Scrophularia nodosa L.

krtičník hlíznatý

x

x

69 Sorbus aucuparia L.

jeřáb ptačí

x

70 Spiraea japonica L.

tavolník japonský

x

71 Symphytum officinale L.

kostival lékařský

72 Syringa vulgaris L.

šeřík obecný

73 Tanacetum vulgare L.

vratič obecný

a

lípa srdčitá

76 Trifolium hybridum L.

jetel zvrhlý

77 Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip.

heřmánkovec nevonný

78 Tussilago farfara L.

podběl lékařský

79 Urtica dioica L.

kopřiva dvoudomá

80 Verbascum densiflorum Bertol.

divizna velkokvětá

81 Veronica prostrata L.

rozrazil rozprostřený

82 Vicia cracca L.

vikev ptačí

c

d

e

f

x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

74 Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H.Øllgaard et Štěpánek pampelišky smetánky
75 Tilia cordata Mill.

b

x
x

x

x

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

C.2.5.6. Chráněné druhy živočichů a rostlin
Významnými druhy hmyzu, zastiženými na lokalitě, byly dva druhy čmeláků, čmelák skalní (Bombus lapidarius L.) a čmelák hájový (Bombus lucorum) které jsou uvedeny v příloze č. III., části 3. vyhlášky
395/1992 Sb., v kategorii ohrožených druhů. Jejich stávající výskyt po okrajích území, prakticky mimo
území, na kterém bude probíhat výstavba (na tomto území je provedena skrývky ornice a probáhají terénní
úpravy), nelze vyloučit ani nyní.
Výskyt žádného jiného významného živočišného nebo rostlinného druhu ani existence žádného hodnotného ekosystému nebyla průzkumem prokázána.
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C.2.6. Krajina, krajinný ráz
Problematika vlivu na krajinný ráz je podrobně zpracována v příloze H.5., zde jsou proto uvedeny jen souhrnné hodnocení.
Zákon 114 /1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny stanoví v odst. (1) § 12:
"Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je
chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména
umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině".
Krajinný ráz se odvíjí v prvé řadě od trvalých ekologických podmínek a ekosystémových režimů krajiny, tedy základních přírodních vlastností dané krajiny (přírodními podmínkami území). V těchto rámcích je krajinný ráz dotvářen (krajiny přírodní) až vytvářen (krajiny antropicky přeměněné) lidskou činností a životem
lidí v nich (krajinotvornými způsoby využívání území). Krajinný ráz je vytvářen souborem typických přírodních a člověkem vytvářených znaků, které jsou lidmi vnímány a určitý prostor pro ně identifikují. Typické
znaky krajinného rázu tedy vytvářejí obraz dané krajiny.

C.2.6.1. Přírodní charakteristika
Obrázek 28 – Umístění areálu z hlediska rámcové krajinné typologie

Z hlediska rámcové krajinné typologie je území zařazeno následovně –
Typ sídelní krajiny - Krajiny vrcholně středověké kolonizace Hercynica
Typ krajin podle využití území - Lesozemědělské krajiny
Typ krajin podle reliéfu - Krajiny vrchovin Hercynia
Na křižovatce silnice II/110 a místní komunikace ohraničující lokalitu z jihu se nacházejí dvě sochy („boží
muka“) s doprovodnou zelení.
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Sídla Mžížovice a Ostředek se rozrůstají směrem k plánovanému logistickému areálu výstavbou rodinných
domů, sídlo Ostředek se navíc rozrůstá výstavbou rodinných domů i na protilehlý kopec směrem na Čakov.
Krajinný prostor v okolí Ostředku je vizuálně ohraničen morfologií terénu, přítomností vzrostlé zeleně, lesních porostů a zástavbou v území. Lokalita pro logistický areál se sice nachází na vrcholu mírného kopce,
ale vzhledem k okolní krajině, jejíž terén je mírně zvlněný s ostrůvky lesů, je viditelnost lokality poměrně
omezena. Některé pohledy jsou rovněž blokovány stávající vzrostlou zelení, která tvoří pohledové clony, a
to především pro místa pohledů z druhé strany dálnice.
Na místní komunikaci, ohraničující řešenou lokalitu, je značena turistická stezka. Tato komunikace je doplněna v některých místech liniovou zelení, která částečně tvoří pohledovou clonu na lokalitu.
Podrobné charakteristiky stávajícího stavu jsou umístěny v příloze H.5. současně s hodnocením vlivu záměru.

C.2.7. Vymezení dotčeného krajinného prostoru (DOKP)
Dotčený krajinný prostor (někdy též místo krajinného rázu) je vizuálně vnímatelná, určitým způsobem vymezená část krajinného prostoru, která se odlišuje charakterem nebo prostorovým vymezením.
Pro hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz je dotčený krajinný prostor specifikován jako území skutečně
nebo potenciálně zasažené vlivem navrhované stavby nebo využitím území. Vymezuje se pomocí barier
očekávané viditelnosti (stavby, terénní horizonty, okraje lesních porostů, geomorfologie...)
Vizuální bariery v okolí v místě DOKP jsou především horizonty tvořené terénem a okraji lesních porostů.
Porosty sice mají ostrůvkovitý charakter, ale v pohledech se významně uplatňují. Krajinná scéna je
v lokalitě spíše uzavřená, jediným dálkovým průhledem DOKP je mírné otevření terénu směrem ke Kozmicím, i tam se ale pohled brzy uzavírá zvlněným terénem.
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Obrázek 29 - Dotčený krajinný prostor výstavbou a provozem areálu

C.2.8. Obyvatelstvo
Výstavba bude ve správním území obce Ostředek, který se skládá z místních částí - Bělčice, Mžížovice,
Ostředek, Třemošnice a Vráž.
Nejblíže k areálu výstavby jsou objekty místních částí Mžížovice a Ostředek cca 260 m. Dále cca 630 m
jsou obytné objekty Bělčice.
Správní území obce Ostředek má téměř 400 obyvatel a hustotu zalidnění území 30,7 obyv./km2. Patří tím
k územím s menší hustotou zalidnění v ČR odpovídající venkovskému charakteru území.

C.2.9. Hmotný majetek
V rámci výstavby nedojde k žádným demolicím objektů. Sochy u křižovatky na Ostředek nebudou výstavbou dotčeny. Vlivy na hmotný majetek nebudou žádné.

C.2.10. Kulturní památky
Vyhlášené kulturní památky se v území nenacházejí. Na křižovatce u Ostředku jsou dvě historické sochy
(„boží muka“), které budou jižně od budovaného areálu.
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D. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

D.1.1. Hodnocení zdravotních rizik
D.I.1.1.1. Vyhodnocení vlivu ovzduší
D.1.1.1. Oxid dusičitý
Pokusná vyšetření účinků oxidu dusičitého opakovaně ukázala, že zdraví lidé nejsou při krátkodobém
(dvouhodinovém) vdechování dotčeni koncentrací pod 1 ppm (1880 µg.m-3). Při koncentracích 3000 - 9000
µg.m-3 nastupují změny plicních funkcí (vzestup dýchacího odporu) u zdravých osob po 10 - 15 minutách.
U lidí trpících zánětem průdušek se dýchací funkce zhoršují při 3000 µg.m-3 již po 5 minutách. Nejcitlivější
jsou astmatici, u nichž byly laboratorně zjistitelné změny dýchacích funkcí na dvou výzkumných pracovištích shodně nalezeny po 30 – 110 minutových expozicích koncentracím 560 µg.m-3. Jiné laboratoře však
účinek tak nízkých koncentrací u astmatiků nepotvrdily. U zdravých osob byly při delší expozici některé reakce dýchacích funkcí zjištěny při koncentracích nad 2000 µg.m-3.
Limit pro NO2 činí podle nařízení vlády č. 597/2006 Sb. pro průměrnou roční koncentraci 40 μg.m-3 a pro
hodinový průměr 200 μg.m-3 s tím, že nesmí být překročen více než 18 x za kalendářní rok. Zmíněné limity
40 μg.m-3 a 200 μg.m-3 jsou shodné s doporučením WHO.
Stanovený limit 40 µg.m-3 není v posuzované lokalitě zdaleka naplněn koncentrace dosahují cca 42 % limitu. Příspěvek záměru dosahuje v referenčních bodech max. hodinový průměr 16,52 µg.m-3 což je cca 8 %
limitu a roční příspěvek je max. 0,331 µg.m-3 což je cca 0,8 % limitu. Tyto příspěvky změní místní situaci
jen zcela nepatrně a souhrnné imisní koncentrace budou i za provozu záměru nadále hluboce podlimitní.
Můžeme tedy konstatovat, že z hlediska imisí oxidu dusičitého je příspěvek záměru zdravotně plně přijatelný a nepovede ke zvýšení zdravotních rizik pro obyvatele.

D.1.1.2. Oxid uhelnatý
Maximální příspěvek u obytných objektů záměrem byl vypočten na 29,6 µg.m-3 což je cca 0,3 % denního
limitu což znamená zvýšení prakticky zenadbatelné. Z uvedených důvodů nebude provoz záměru mít ve
vztahu ke koncentracím oxidu uhelnatého nepříznivý zdravotní význam.
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D.1.1.3. Prašnost ovzduší (PM10)
Prachové částice PM10 patří obecně k nejproblematičtějším škodlivinám z hlediska běžně se vyskytujících
imisí v České republice ve vztahu k výši imisních limitů. Světová zdravotnická organizace ve směrnici
„WHO air quality guedelines global update 2005“ stanovuje směrnicovou hodnotu pro roční průměr suspendovaných částic PM10 na úrovni 20 μg/m3. Pro 99. percentil maximální denní imise PM10 činí směrnicová hodnota 50 μg/m3. Jedná se tedy o podstatně přísnější hodnoty oproti hodnotám platných imisních
limitů (směrnicová maximální denní imise 50 μg/m3 se týká 4. nejvyšší denní imise v roce oproti 36. nejvyšší denní imisi v případě platného imisního limitu). Tyto hodnoty jsou však za současných imisních podmínek v ČR obtížně dosažitelné a obvykle jsou překračovány i ve velmi čistých oblastech, především vlivem sekundární prašnosti a vlivem způsobu hospodaření v krajině.
Metodou Risk Assessment nelze zdravotní účinky posuzovaného prachu zcela spolehlivě posoudit. Americký úřad pro ochranu životního prostředí US EPA ani jiné autoritativní instituce nestanovily pro něj oficiální rizikové koeficienty.
Platný limit, stanovený nařízením vlády č. 597/2006 Sb., činí pro průměrné roční koncentrace PM10
40 μg.m-3 a pro 24hodinový imisní průměr 50 μg.m-3 s tím, že nesmí být překročen více než 35 x za kalendářní rok.
Srovnání stanoveného limitu (40 μg.m-3) s hodnotami dosahovanými v území jasně ukáže, že průměrné
roční koncentrace PM10 jsou ve všech uvedených letech a situacích hluboce a spolehlivě podlimitní. Příspěvek LP je prakticky nulový a nemá tedy žádný zdravotní význam.
Stanovený limit 40 µg.m-3 není v posuzované lokalitě zdaleka naplněn koncentrace dosahují cca 51 % limitu. Maximální příspěvek záměru dosahuje v referenčních bodech max. hodinový průměr 0,562 µg.m-3 což
je cca 1,1 % limitu a roční příspěvek je max. 0,284 µg.m-3 což je cca 0,7 % limitu. Tyto příspěvky změní
místní situaci jen zcela nepatrně a souhrnné imisní koncentrace budou i za provozu záměru nadále hluboce podlimitní. Můžeme tedy konstatovat, že z hlediska imisí PM10 je příspěvek záměru zdravotně plně přijatelný a nebude představovat zvýšené zdravotní riziko pro exponované obyvatelstvo.

D.1.1.4. Prašnost ovzduší (PM2,5)
Pro odhad rizika dlouhodobé expozice suspendovaným částicím byly použity závěry projektu WHO
HRAPIE, který ve zprávě z roku 2013 formuluje doporučení pro funkce koncentrace a účinku pro aerosol,
ozón a oxid dusičitý. Doporučení pro hodnocení dlouhodobých účinků suspendovaných částic frakce PM2,5
vychází ze závěrů metaanalýzy třinácti různých kohortových studií provedených na dospělé populaci v Evropě a Severní Americe. Podle autorů nárůst průměrné roční koncentrace jemné frakce suspendovaných
částic PM2,5 o 10 µg/m3 zvyšuje celkovou úmrtnost exponované populace nad 30 let o 6,2 %, Relativní riziko (RR) je 1,062 (95 % CI 1,040, 1,083) na 10 µg/m3.
Nejzávažnějším účinkem suspendovaných částic PM2,5 je ovlivnění nemocnosti a úmrtnosti na respirační a
kardiovaskulární onemocnění prokázané v epidemiologických studiích.
Vliv znečištěného ovzduší na úmrtnost je přitom třeba chápat tak, že není jedinou příčinou a uplatňuje se
především u predisponovaných skupin populace, tedy hlavně u starších osob a lidí s vážným kardiovasku-
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lárním nebo respiračním onemocněním, u kterých zhoršuje průběh onemocnění a výskyt komplikací a
zkracuje délku života. Jedná se tedy o počet předčasných úmrtí.
Odhadovaná současná průměrná roční koncentrace imisního pozadí PM2,5 14,40 µg/m3 je vyšší než průměrná roční koncentrace 10 µg/m3, při které s 95 % pravděpodobností není ovlivněna úmrtnost. Na základě výše uvedených vztahů koncentrací a účinku při použití stanoveného AQG se může znečištění
v lokalitě podílet na celkové úmrtnosti dospělé populace nad 30 let věku přibližně 2,7 %.
Lze tedy konstatovat, že současné imisní zatížení lokality, představuje pro obyvatele určité zdravotní riziko.
Pro imise PM2,5 jsou stanoveny AQG na 10 µg/m3 (průměrné roční imisní koncentrace) a 25 µg/m3 pro
krátkodobé (denní) imisní koncentrace této frakce prachu ve volném venkovním prostředí (WHO, 2005).
Platný limit, stanovený nařízením vlády č. 597/2006 Sb., činí pro průměrné roční koncentrace PM2,5
25 μg.m-3.
Metodou Risk Assessment nelze zdravotní účinky posuzovaného prachu zcela spolehlivě posoudit. Americký úřad pro ochranu životního prostředí US EPA ani jiné autoritativní instituce nestanovily pro něj oficiální rizikové koeficienty.
Stanovený limit 25 µg.m-3 není v posuzované lokalitě zdaleka naplněn koncentrace dosahují cca 58 % limitu. Příspěvek záměru dosahuje v referenčních bodech v průměrné koncentraci cca 0,2÷0,351 µg.m-3 což
je cca 0,8÷1,4 % limitu. Tyto příspěvky změní místní situaci jen zcela nepatrně. Na základě výše uvedených vztahů koncentrací a účinku při použití stanoveného AQG se může příspěvek záměru v lokalitě podílet na celkové úmrtnosti dospělé populace nad 30 let věku přibližně 0,2 %, což při takto počtu zasažených
obyvatele vychází pouze matematicky na cca 0,06 člověka. Souhrnné imisní koncentrace budou i za provozu záměru nadále podlimitní. Můžeme tedy konstatovat, že z hlediska imisí PM2,5 je příspěvek záměru
zdravotně plně přijatelný a a nebude představovat zvýšené zdravotní riziko pro exponované obyvatelstvo.

D.1.1.5. Benzen
Platný limit, stanovený nařízením vlády č. 597/2006 Sb., činí pro průměrné roční koncentrace benzenu
5 μg.m-3.
Stanovený limit není v posuzované lokalitě zdaleka naplněn koncentrace dosahují cca 22 % limitu. Maximální příspěvek záměru dosahuje v referenčních bodech max. roční příspěvek 0,057 µg.m-3 což je cca
1,1 % limitu. Tyto příspěvky změní místní situaci jen zcela nepatrně a souhrnné imisní koncentrace budou
i za provozu záměru nadále hluboce podlimitní. Můžeme tedy konstatovat, že z hlediska imisí bezenu je
příspěvek záměru zdravotně plně přijatelný a nebude představovat zvýšené zdravotní riziko pro exponované obyvatelstvo.

D.1.1.6. Benzo(a)pyren
Pro vyhodnocení rizika z expozice B[a]P lze použít hodnotu jednotkového rizika stanovená WHO pro celoživotní expozici ve výši 8,7 × 10-5 (ng.m-3)-1. Tato hodnota znamená, že koncentrace benzo[a]pyrenu
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1 ng.m-3 zvyšuje (při celoživotní expozici – po dobu 70 let) riziko výskytu rakoviny o 8,7 případů na 100 tisíc osob. Nejvyšší přijatelné riziko je opět uvažováno v řádu 10-6.
Stanovený limit podle nařízení vlády č. 597/2006 Sb. pro průměrnou roční koncentraci 1 ng.m-3 není
v posuzované lokalitě zdaleka naplněn koncentrace dosahují cca 69 % limitu. Příspěvek záměru dosahuje
v referenčních bodech 0,0017÷0,0042 ng.m-3 což je cca 0,17÷0,42 % limitu.
Tabulka 43 – Výpočet stávající míry karcinogenního rizika

Výše imisní zátěže

Míra karcinogenního rizika

(ng.m-3)

0,69

6,00E-05

Tabulka 44 – Výpočet vlivu záměru na změnu karcinogenního rizika

změna imisní zátěZměna míry karcinogenního
že
rizika
(ng.m-3)

0,0017

1,479E-07

0,0042

3,654E-07

Zvýšení míry karcinogeního riziky je menší než 10-6. Lze proto vliv záměru na koncentrace benzo(a)pyrenu
v ovzduší považovat za nevýznamný.
Můžeme tedy konstatovat, že z hlediska imisí BaP je příspěvek záměru zdravotně plně přijatelný a nepovede ke zvýšení zdravotních rizik pro obyvatele.

Na základě odhadu zdravotních rizik je možné konstatovat, že i při velmi konzervativním odhadu, kdy
vztahujeme nejhorší modelové hodnoty znečištění ovzduší na celou exponovanou populaci v okolí posuzovaného záměru, nelze pro hodnocené škodliviny v důsledku realizace záměru předpokládat významně
zvýšené riziko zdravotních účinků. Vlivy záměru na kvalitu ovzduší jsou mírně menší, než vlivy záměru posouzeného v procesu EIA, ale s ohledem na jejich celkovou výši se jedná o mírné snížení, které nemá (při
porovnání obou variant) významnější vliv na snížení zdravotních rizik pro obyvatele.

D.I.1.1.2. Vyhodnocení vlivu hluku
S ohledem na úroveň akustickésituace v území – v denní době jsou dosahovány u chráněných objektů
hodnoty pod cca 54 dB(A) ve dne a cca 47 dB(A) v noci (hodnoty vypočtené v referenčních bodech u objektů nejblíže k záměru a D1) jinak dle izolinií je převážná část obytných objektů Ostředku a Mžížovic
v území s hlukem 40÷50 dB(A) ve dne a cca 40÷45 dB(A) v noci.

Dle doporučení WHO je během dne jen málo lidí vážně obtěžováno při svých aktivitách ekvivalentní hladinou hluku pod 55 dB, nebo mírně obtěžováno při LAeq pod 50 dB. Tam, kde je to možné, zejména při no-
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vém rozvoji území, by proto měla být limitující hladina hluku nižší, přičemž během večera a noci by hladina
hluku měla být o 5 – 10 dB nižší, nežli ve dne.
Negativní vlivy na obyvatele se mohou u uvedených hodnot projevit ve dne v obtěžování hlukem a v noci
v rušení spánku. Negativní ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku při dosahovaných hodnotách hluku dle WHO nehrozí, stejně tak jako poškození sluchového aparátu.
Vztahy pro obtěžování hlukem jsou odvozeny pro tři úrovně obtěžování vztažené k teoretické 100 stupňové škále intenzity obtěžování. LA = (Little Annoyed), první stupeň obtěžování, který zahrnuje všechny osoby přinejmenším „mírně obtěžovaných“, tj. zahrnuje všechny obtěžované osoby ze všech tří stupňů
A = (Annoyed), druhý stupeň obtěžování, který zahrnuje osoby alespoň „středně obtěžované“, tj. zahrnuje
všechny středně a vysoce obtěžované osoby
HA = (Highly Annoyed), třetí stupeň, který zahrnuje osoby s výraznými pocity obtěžování, tj. pouze osoby
obtěžované vysoce

Na následujících grafech jsou vyjádřeny závislosti mezi procentem lehce, středně a silně obtěžovaných
obyvatel a hodnotami hlukových hladin Ldn a Ldvn ze silniční dopravy ve dne.

Stejně jako u vztahů pro obtěžování hlukem jsou pro rušení hlukem ve spánku odvozeny tři stupně rušivého účinku vztažené k teoretické 100 stupňové škále intenzity rušivého účinku.
LSD (Lowly Sleep Disturbed) od 28. stupně škály (tedy přinejmenším „mírně rušení“),
SD (Sleep Disturbed) pro rušení od 50. stupně škály intenzity a
HSD (Highly Sleep Disturbed) pro vysoký stupeň rušení od 72. bodu stostupňové škály intenzity rušení.

99

LOGISTICS PARK D1 - OSTŘEDEK
Oznámení o hodnocení vlivů na ŽP, dle příl. č. 3 z. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Z uvedených grafů je zřejmé, že vysoké obtěžování obyvatel hlukem ve dne se dnes projeví jen u malého
procenta obyvatel (cca do 5 % obyvatel). Rušení spánku v noci je u většiny obyvatel pod úrovní 45 dB(A),
tedy pod minimální hodnotou uvednou v tabulce. Vysoký stupeň rušení se může projevit cca u 3 % obyvatel.
Vzhledem k celkovému počtu takto zasažených obyvatel (max. několik desítek) může být statisticky vysoce obtěžován či v noci vysoce rušen méně jak jeden člověk.

Vliv realizace záměru na akustickou situaci v území je zřejmý z následující tabulky.
Tabulka 45 – Vliv realizace záměrů na hluk u chráněných objektů

bez záměru
noc
č. bodu den
1
49,2
2
48,1
3
49,8
4
52,5
5
54,2

se záměry a komunikacemi rozdíl-se záměry-bez záměrů
den
noc
den
noc
42,2
48,5
41,5
-0,7
-0,7
41,4
47,4
40,6
-0,7
-0,8
43,1
49,2
42,5
-0,6
-0,6
45,9
52,2
45,6
-0,3
-0,3
47,6
54,1
47,4
-0,1
-0,2

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že dochází po výstavbě k malému snížení hluku u obytných objektů.
Vzhledem k průběhu křivek ve výše uvedených grafech jak pro obtěžování ve dne, tak pro rušení spánku
v noci je zřejmé, že snížení hluku v úrovni 0,1÷0,7 dB(A) se ve vliv na zdraví obyvatel v rozsahu hluku, který je u chráněných objektů dosahován, prakticky neprojeví. Z tohoto důvody nebyly prováděny podrobné
výpočty vlivu záměru na zdraví obyvatel vlivem záměru na akustickou situaci v území.
Můžeme tedy shrnout, že realizace záměru ovlivní okolní obyvatelstvo jak denním tak i nočním hlukem
kladně jen zcela nevýznamně.
Pro kvantitativní hodnocení rizika hluku z průmyslových stacionárních zdrojů nejsou v současné době k
dispozici spolehlivé vztahy expozice a účinku. K orientačnímu vyhodnocení procenta obtěžovaných obyvatel je pouze možné využít vztahů publikovaných v roce 2004 na základě několika studii obtěžování obyvatel v okolí průmyslových provozů v Holandsku [Miedema, HME, Vos H: Noise annoyance from stationary
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sources]. Vycházejí z 24hodinové hlukové expozice vyjádřené v Ldvn a jsou odvozeny pro rozmezí hlukové
expozice 35 – 65 dB.

Vypočtené hodnoty hlučnosti ze stacionárních zdrojů hluku se pohybují u nejbližší obytné zástavby do
39 dB(A). vzhledem k malému překročení inimální hodnoty a počtu takto zasažených obyvatel není důvod
očekávat nepříznivé zdravotní účinky hluku v době denní ani noční době.

Hluk z vyvolané dopravy po uvedení záměru do provozu je zcela nevýznamně nižší a prakticky se neprojeví na stávajícím počtu obyvatel, kteří mohou být ve dne obtěžováni hlukem či v noci rušení ve spánku.

D.1.2. Sociálně ekonomické vlivy
Určení počtu pracovníků z přilehlého okolí stavby je velmi obtížné, protože nelze odhadnout kdo bude generálním dodavatelem stavby a tudíž ani odkud bude najímat subdodavatele. Protože by se jednalo jen o
krátkodobé využití místních firem, nelze tento přínos nijak přeceňovat.
Mnohem významnější přínos i s výraznějšími ekonomickými dopady bude mít provoz areálu, který by měl
zaměstnávat 331 osob (u varianty záměru dle EIA to bylo 674 osob). Oprávněně lze předpokládat, že
značnou část zaměstnanců budou tvořit lidé z přilehlého okolí.

Z pohledu vlivu na obyvatelstvo lze s výstavbou a provozem navrhovaného areálu vyslovit souhlas.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
D.I.2.1. Vlivy na ovzduší
Podrobně je tato problematika zpracována v příloze H.4.
Pro potřeby posouzení vlivu na chráněné objekty byly zvoleny následující refereční body.
Tabulka 46 - Souřadnice referenčních bodů

č.

adresa

X

Y

Z

1

RD č. 27 Bělčice

-718788

-1073813

448

2

RD č. 75 Ostředek

-717376

-1074553

467

3

RD č. 129 Mžižovice

-717757

-1074673

453

4

RD č. 13 Mžižovice

-718194

-1074705

453
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Obrázek 30 - Rozmístění referenčních bodů

Tabulka 47 - Příspěvky k imisím v ref. bodech při provozu – EUDI (µg/m3, BaP - ng/m3)

Pozn. + - maximální hodinové koncentrace pro NO2, maximální osmihodinový klouzavý průměr pro CO a 24hodinový průměr pro
PM10
++ - u všech ZL se jedná o roční průměrnou hodnotu

Tabulka 48 - Příspěvky k imisím v ref. bodech při výstavbě – EUDI (µg/m3, BaP -ng/m3)

Koncentrace znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů i z automobilové dopravy na příjezdové komunikaci a z parkovacích stání logistického centra EUDI Ostředek budou pod hodnotami imisních limitů a neovlivní nadměrně blízké okolí ani nejbližší bytovou zástavbu. Výše vypočteného imisního příspěvku znečiš-
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ťujících látek se bude pohybovat v nejméně příznivé kombinaci podmínek v nejhorším místě výpočtové sítě do 19% hodnoty imisního limitu (roční průměrná koncentrace PM2,5), v případě EUDI + sousedních
areálů do 28%. Největší příspěvek vlastního záměru u obytného objektu bude v referenčním bodě č.2 a to
1,4 % limitu u PM2,5 což lze považovat za zanedbatenou hodnotu.
Z porovnání s výsledky rozptylové studie Ing. Pulkrábka z roku 2010 (příloha oznámení) plyne, že došlo ke
snížení spotřeby topného média i emisních limitů u stacionárních zdrojů i související dopravy, což současně se zlepšováním skladby vozového parku ve vztahu k emisním normám v souhrnu znamená snížení nově generované imisní zátěže v lokalitě, konkrétně u průměrné roční imise NO2 z 13,8 na 2,32 µg/m3, u CO
z 477,0 na 106,0 µg/m3, roční průměr PM10 klesl z 30,3 na 4,31 µg/m3 a hodnoty benzenu z 0,62 na
0,41µg/m3. Imise PM2,5 a benzo(a)pyrenu nebyly v r. 2010 počítány.
Z provedených výpočtů (viz tabulky 5 – 10 v příloze H.4.) je zřejmé, že ve všech prezentovaných variantách (EUDI, EUDI + okolní areály, komplet včetně D1) budou imisní limity pro znečišťující látky generované
současnými i budoucími zdroji v lokalitě s rezervou dodrženy.

Z pohledu vlivů na kvalitu ovzduší lze s realizací záměru v rámci procesu EIA souhlasit.

D.I.2.2. Vlivy na klima
Vlastní záměr se na klimatu v území projeví prakticky málo významně, prakticky se projeví jen na mikroklimatu v rozsahu vlastního areálu . Možné je nebezpečí z havárií aut a následného úniku látek škodlivých
vodám a půdě, které by mělo být eliminováno standardními přístupy správce komunikací a ostatních složek záchranných systémů.
Ve vztahu ke klimatickým jevům a jejich předpokládaným změnám, není nezbytné přizpůsobovat provoz
těmto klimatickým změnám.
Na základě provedené analýzy pravděpodobnosti výskytu nebezpečí, která mohou posuzovaný záměr
ovlivnit, je možné konstatovat, že je možné riziko související se záměrem pro rizika: rostoucí průměrná
teplota vzduchu, extrémní nárůsty teplot a vlny veder, změny v průměrném množství dešťových srážek,
sucho, kde je však patrné, že tato rizika jsou velmi malá.
Pro další rizika změny v extrémním množství dešťových srážek, povodně, průměrná rychlost větru, mrazy,
škody vlivem mrznutí a tání byla vyhodnocena pravděpodobnost nebezpečí nepravděpodobná.
Pro rizika půdní eroze, nestabilita půdy/sesuvy půdy/laviny, byla vyhodnocena pravděpodobnost nebezpečí nulová.
Na základě výše uvedených skutečností lze vyslovit závěr, že do navrhovaného projektu není nezbytné
adaptovat žádná integrační opatření.
Z provedených bilancí emisí CO je zřejmé, že příspěvky záměru jsou minimální, výpočtově dosahují v celé
výpočtové síti max. hodnot do 1 % limitu kvality ovzduší jak rychle klesají – u obytných objektů jde o hodnoty do 0,5 %.

103

LOGISTICS PARK D1 - OSTŘEDEK
Oznámení o hodnocení vlivů na ŽP, dle příl. č. 3 z. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Z pohledu vlivu na klima lze považovat realizaci záměru za akceptovatelnou bez nutnosti integračních
opatření.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
Pro potřeby tohoto Oznámení byla zpracována hluková (akustická) studie z výstavby a provozu. Podrobně
je tato problematika zpracována v příloze H.3. Zde je uvedeno pouze souhrnné vyhodnocení.

D.I.3.1. Vliv provozu záměru
Z provedených výpočtů (viz příloha H.3.) vyplývá, že požadované hygienické limity hluku 60 dB(A) a ve
dne a 50 dB(A) jsou v současné době a budou i po zprovoznění záměru a i po zprovoznění sousedních
areálů - D1 E34 s.r.o. (Palladio Progetti) a záměrem na severní straně dálnice D1 areál ALEMAS (ALEMAS s.r.o.) plněny. Nárůst hluku vlivem nových zdrojů hluku je zcela zanedbatelný.
Limit pro stacionární zdroje hluku ze prostoru záměru 50 dB(A) a ve dne a 40 dB(A) bude opět bezpečně
pod hygienickými limity.
Tabulka 49 – Výpočet pro výhled 2022 všechny areály včetně komunikací – den

Tabulka 50 – Výpočet pro výhled 2022 všechny areály včetně komunikací – noc

Z porovnání dosažených hladin hluku bez realizace areálů a po realizaci areálů dochází u chráněné zástavby k mírnému snížení hluku (v rozmezí 0,1÷0,7 dB(A), což je způsobeno cloněním navržených halových objektů. Snížení je malé, z praktického pohledu pod úrovní postřehnutelnou člověkem.
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Tabulka 51 – Porovnání hluku u chráněného objektu č.4 s variantou dle EIA - den

Pozn. stav 1 - pouze hluk pozadí tj.dálnice D1 a ostatní komunikace bez záměrů
stav 2 - hluk pouze z nových areálů (bez dálnice D1 a okolních komunikací)
stav 3 - suma všech zdrojů hluku

Z porovnání vlivu varianty „dle EIA“ a „návrh 2018“ plyne, že ve stavu s realizací areálu byl celkově
v původní EIA vypočten mírně nižší hluk než v navrhované variantě záměru. S ohledem na různý rok, pro
který byl výpočet prováděn a na výrazně vyšší intenzity dopravy zejména na dálnici D1, než bylo predikováno v roce 2010 a na vývoj v použitém výpočtovém programu lze konstatovat, že skutečné hodnoty budou zhruba stejné. Vliv původního i nového areálu na akustickou situaci v území lze proto označit prakticky
stejný s velkou rezervou podlimitní.

D.I.3.2. Vliv výstavby záměru
Z provedených výpočtů (viz příloha H.3.) vyplývá, že pokud budou splněna následující protihluková opatření, nebude stavba zdrojem nadměrného hluku:


-na stavbě budou nasazeny stavební stroje, které budou mít hlukové parametry stejné, jako uvazuje výpočet (viz tabulka str. 33 a 34 hlukové studie) - splnění této podmínky je nezbytně nutné, aby
stavba nebyla zdrojem nadměrného hluku a to zejmena u hlučnějších strojů jako je nákladní automobil, automix, el.pily, buldozer apod.



-práci v době od 21.00 do 7.00 hodiny nebudou v žádném případě prováděny

Jedná se prakticky o shodné podmínky, které byly požadovány i v původním procesu EIA a které budou
sočástí porjektové dokumentace. Není proot potřeba z důvodu těchto podmínek měnit či upravovat Závazné stanovisko.

Z provedených akustických výpočtů je patrné, že předkládaný záměr prakticky neovlivní negativně akustickou situaci v území, hygienické limity při provozu budou s rezervou plněny, malé snížení hluku u chráněných objektů po výstavbě areálů nebude lidmi postřehnutelné. Reálnost dodržení hygienických limitů při
výstavbě byla prokázána, a proto je záměr z pohledu vlivů na akustickou situaci akceptovatelný.

Záměr nebude zdrojem žádných dalších fyzikálních ani biologických emisí (vibrace atd.), které by mohly
negativně ovlivnit okolní životní prostředí.
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D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
D.I.4.1. Podzemní vody
V území jsou dva zvodnělé podzemní horizonty. První zvodnělý horizont je tvořen kvartérními, převážně
písčitými až písčitohlinitými uloženinami s proměnlivou příměsí hlinitou až jílovitou, a je charakterizovaný průlinovou propustností. Úzce komunikuje se zvodní v zóně připovrchového rozpojení podložních hornin. Hladina podzemní vody se nachází v zájmovém území v úrovni nižší než cca 5÷8 m pod terénem. Výjimku je sonda HV01, kde podzemní vody měla v době průzkumných prací ustálenou úroveň cca 2,6 m
pod terénem, do které nastoupala po jejím naražení v hloubce 8 m pod terénem.
Druhý horizont je vyvinutý v granitoidních horninách krystalinika a je vázaný především na hlubší puklinový
systém. Tuto skutečnost dokladují v širším okolí zájmové lokality řádově vyšší vydatnosti vrtů vybudovaných v místech geofyzikálně ověřených tektonických poruch, které potvrzují výskyt preferenčních cest
proudění podzemní vody v tomto hlubším systému. Hloubkový dosah puklinového systému na lokalitě není znám, odhadovaná hloubka přípovrchového rozpukání je cca 30 - 40 m, maximálně do 70 m, kde je
možno očekávat i větší přítoky podzemní vody.
Hlavní směr proudění lze i vzhledem k morfologii zájmového území očekávat směrem k severu k toku Bělčického potoka a k jeho přítokům a dále jihovýchodu až k jihu, k erozní bázi tvořené Kozmickým potokem.
Největší zahloubení haly bude u haly „A“, kde bude podlaha cca 1÷3,8 m pod stávajícím terénem. Ostatní
haly mají zahloubení menší, nebo jsou i částečně vedeny na násypu. Vzhledem k úrovni hladiny podzemní
vody se napředpokládá její zastižení při realizaci zemních prací.
Navržené nakládání s srážkovými a vyčištěnými odpadními vodami minimalizuje odtoky vody z území a i
možné negativní dopady na podzemní vody.
K negativním dopadům by mohlo dojít prakticky jen při špatné funkci odlučovačů lehkých kapalin - podmínky na jejich provoz a údržbu – požadavky na tato zařízení byla začleněna do Závazného stanoviska a
není proto potřeba žádné delší požadavy stanovovat.

D.I.4.2. Povrchové vody
V souladu s požadavky Závazného stanoviska byl navržen odvodnovací systém, který využívá srážkové
vody i vyčištěné vody z ČOV pro zálivku, část vod je vsakována, do Bělčického potoka jsou odváděny
pouze nevyužité vody a to přes reteční nádrž (podrobnosti kap. B.I.6.). Z provedených posouzení plyne, že
nedojde ani k negativnímu ovlivnění stávajícího propustku pod dálnicí.

Koncepce řešení odvodňovacího systému i zajištění pitné vody zůstala prakticky shodná jako v původním
záměru v EIA (po zapracování požadavků uvedených v Doplňku Dokumentace a požadovaných ve Stanovisku EIA a nyní v Závazném stanovisku).

Souhrnně lze vlivy na povrchové a podzemní vody označit za málo významné až nevýznamné a záměr
z tohoto hlediska za akceptovatelný.
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D.I.5. Vlivy na půdu
Na pozemky půvoního rozsahu areálu dle EIA o výměře 11,9229 ha (aktuální p.č. 225/2 k.ú Ostředek a
349/13 k.ú Bělčice u Ostředka), byl vydán souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu. Souhlas vydalo MŽP pod č.j. 5811/500/08 dne 21.10.2009.
Na pozemek p.č. 216/15 k.ú. Ostředek o výměře 0,8351 ha bude požádáno o trvalé odnětí zemědělské
půdy ze zemědělského půdního fondu. Jedná se o pozemek o který investor rozšířil plochu areálu.
Vzhledem k tomu, že na převážnou část areálu bylo již vydáno MŽP vynětí ze ZPF a pozemek p.č.216/15
a využití této zemědělské půdy pro nezemědělské účely je rovněž v souladu s územním plánem lze se záborem ZPF souhlasit.
Dopady na půdu je nutno označit jako jeden z nejvýznamnějších negativních důsledků výstavby.
V současné době byla již provedena skrývka ornice v převážné části areálu a probíhají terénní úpravy.
Vzhledem k výše uvedenému lze se záměrem s pohledu dopadů na půdu vyslovit souhlas.
Charakter území a navržené řešení areálu prakticky eliminuje možnost vzniku významnějších erozních situací, které by mohly zasáhnout mimo prostor areálu.
Pozemky PUPFL včetně ochranného pásma PUPFL nebudou zasaženy.
Oproti záměru dle EIA došlo k rozšíření areálu o jeden pozemek, který vyžaduje vynětí ze ZPF. Vzhledem
k výše uvedeným skutečnostem (pozemek je v ploše určené pro budoucí zástavbu) není důvod toto považovat za vý-

Obrázek 31 – Zákres pozemku č. 216/15 v areálu

znamné zhoršení vlivu záměru na životní
prostředí a lze proto konstatovat, že vlivy
záměru dle EIA i nového záměru 2018 jesou na půdu prakticky srovnatelné.

D.I.6. Vlivy na horninové
prostředí a přírodní
zdroje
K významnému ovlivnění horninového
prostředí nedojde, k zásahům do podložních vrstev půdního profilu dojde jen
v minimální míře, nejvíce při hloubení základů pro objekt „A“ a to cca do hlouby
4 m.
Ložiska nerostných surovin ani jiné přírodní zdroje se v zájmovém území ani jeho nejbližším okolí nenalézají a nemohou

Pozn. Červenou elipsou je zakroužkováno číslo pozemku 216/15

tedy být realizací ovlivněny. Vliv lze označit za nulový. Vliv je prakticky stejný, jako v původním záměru dle
EIA (kde byly poněkud větší zásahy do horninového prostředí u 2 podsklepených objektů „D“ a „G“.
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Přírodní zdroje vlivem navrhované výstavby nebudou ovlivněny, protože se v ovlivnitelné vzdálenosti žádné nenacházejí.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy a biologickou rozmanitost
D.I.7.1. Vlivy na floru
Pro funkční plochu K – zóna komerční není územním plánem dán podíl nezpevněných ploch (zeleň), je
pouze doporučeno (v ostatních lokalitách je požadováno) - 30% - což areál splňuje.
Dle vyjádření Středočeského kraje (č.j.: 060404/2011/KUSK ze dne 24.3.2011) je nutné dodržet Usnesení
Rady Středočeského kraje č. 033-40/2010/RK ze dne 8. 11. 2010, tj. dodržení koeficientu zeleně v min.
hodnotě 30 – 40 % v rámci ozelenění a vegetační výsadby areálu s využitím vertikální zeleně orientované
k hlavním pohledovým směrům.
V Závezném stanovisku (viz příloha H.7.) je v bodě 9 požadavek –
Dodržet koeficient zeleně v min. hodnotě 33 % (z toho ¾ vzrostlá zeleň) v rámci ozelenění a vegetační výsadby areálu s využitím vertikální zeleně orientované k hlavním pohledovým směrům.

Celková plocha zeleně na rostlém terénu je 35,4 % a celková započitatelná plocha zeleně je 37 %. U záměru dle EIA byla celková plocha zeleně na rostlém terénu je 30,9 % a celková započitatelná plocha zeleně 34,2 %. Požadované koeficienty zeleně jsou splněny. V novém návrhu došlo k procentuá,nímu navýšení zeleně, celkové navýše je ještě větší, protože celková plocha areálu je větší – podrobnosti viz kap.
B.I.2.

V rámci dendrologického průzkumu z 02/2017, který řešil prostor vjezdu do areálu, bylo v řešeném území
ohodnoceno celkem 62 ks stromů a 9 skupin keřů, většinou se jednalo o souvislé porosty doprovodné zeleně komunikací. V řešeném území nebyli zaznamenány hodnotné dřeviny se sadovnickou hodnotou 1
nebo 2. Všechny hodnocené dřeviny měli průměrnou nebo podprůměrnou hodnotu.
Kácení dřevin 40 až 45 a skupin dřevin SK7 až SK9 dle rozhodnutí o povolení kácení, které bylo vydáno
Obecním úřadem Ostředek dne 24.3.2017 pod č.j. 152-1/2017/FV a nabylo právní moci dne 11.4.2017. bylo realizováno 04/2017.
V rámci dendrologického průzkumu z 09/2017, který řešil prostor dočasného vjezdu do areálu, bylo v
řešeném území ohodnoceno celkem 12 ks stromů. Jednalo se liniovou výsadbu starších javorů klenů
doplněných o mladší jedince javorů mléčů. V řešeném území nebyli zaznamenány výrazně hodnotné
dřeviny.
Hodnocené dřeviny představují uměle vysazenou doprovodnou zeleň komunikací průměrné sadovnické
kvality.
K odstranění byly navrženy dřeviny č. 1, 2 a 7 na pozemcích č. 228, 229, 904/1 a to z důvodu
jejich umístění v rozhledovém trojúhelníku a požadavku odstranění dřevin s větším průměrem kmenu
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než 15 cm ve výčetní výšce 1,3 m.
Kácení dřevin dle rozhodnutí o povolení kácení, které bylo vydáno Obecním úřadem Ostředek dne
27.11.2017 pod č.j. 721-1/2017/FV a nabylo právní moci dne 27.11.2017 bylo realizováno 03/2018.

Podrobný popis navržených sadových úprav je uveden v kap. B.I.6.3.11. Návrh sadových úprav kromě jiného respektuje požadavky Závazného stanoviska a navržených sadových úprav v Dodatku Dokumentace
z roku 2010, které přispějí k lepšímu začlenění areálu do krajiny.
Tabulka 52 – Výkaz navržených sadových úprav

trávník luční

43 736 m2

keře vyšší

1 176 m2

keře nižší

283 m2

popínavé rostliny

339 m2 (678 mb)

extenzivní střešní zahrada

1 602 m2

stromy listnaté

141 ks

stromy jehličnaté

100 ks

V rámci záměru dle EIA byla navržena výsadba 132 ks stromů, 8915 m2 keřové výsadby, 306 m2 půdokryvné keře, 678 bm popínavých rostlin, 8008 m2 střešní zeleně a 27600 m2 zatravněných ploch.
Výskyt žádného významného rostlinného druhu nebyl průzkumem v procesu EIA prokázán a ani
v současné době kdy je provedena skrývky ornice a probíhají terénní úpravy nelze výskyt významného
chráněného druhu předpokládat. Na celém sledovaném území je vyloučený výskyt rostliny zařazené mezi
zvláště chráněné druhy podle zákona čís.114/92 Sb. a prováděcí vyhlášky MŽP čís.395/92 Sb. o ochraně
přírody a krajiny.
Za uvedených podmínek lze negativní dopady na flóru považovat za malé, plně kompenzované novou výstavbou a lze s výstavbou z pohledu dopadů na flóru vyslovit souhlas. Vlivy jsou prakticky srovnatelné
s variantou dle EIA i když v současném návrhu je mnohem více stromů, které přispějí k lepšímu zalčenění
areálu do krajiny.

D.I.7.2. Vlivy na faunu
Již při průzkumech v rámci EIA bylo konstatováno, že z hlediska výskytu obratlovců i bezobratlých je hodnota sledované lokality poměrně nízká s výjimkou ohrožených druhů čmeláků - čmeláka skalního (Bombus
lapidarius L.) a čmeláka hájového (Bombus lucorum).
Po provedení skrývky ornice a probíhajících terénních úpravách je výskyt zástupců fauny včetně významných chráněných druhů prakticky eliminován.
V souladu se stanoviskem posouzení vlivů provedení záměru na Životní prostředí bylo zažádáno o povolení výjimky ze zákazů pro zvláště chráněné druhy živočichů. V lokalitě se vyskytují ohrožené druhy čme-

109

LOGISTICS PARK D1 - OSTŘEDEK
Oznámení o hodnocení vlivů na ŽP, dle příl. č. 3 z. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

láků - čmelák skalní a čmelák hájový. Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů –
čmeláků rodu Bombus spp. byla vydána KÚ Středočeského kraje OŽP dne 22.5.2017 pod č.j.
065074/2017/KUSK, které nabylo právní moc dne 8.6.2017. Podmínky uvedené ve výjimce budou zohledněny jak v rámci probíhajících prací tak v dalších stupních projektové dokumentace a při realizaci stavby.

Výskyt žádného jiného významného živočišného ani existence žádného hodnotného ekosystému v území
výstavby není. Živé složky přírodního prostředí nebudou (při dodržení ochranných opatření pro čmeláky)
realizací záměru významně negativně ovlivněny.
Nepřímé vlivy na faunu v prostoru stavby působit prakticky nebudou. Podobně, jako v případě rostlin, bude
fauna ovlivněna v okolí stavby jen minimálně. Mimo prachové částice může mít malý negativní vliv na živočichy také stavební hluk. Jmenované nepřímé vlivy nebudou mít vliv na hynutí živočichů. Mohou vyhledávat vhodnější lokality bez prachu a hluku.
Za uvedených podmínek lze negativní dopady na faunu považovat (při dodržení ochranných opatření pro
čmeláky) za malé, a lze s výstavbou z pohledu dopadů na faunu vyslovit souhlas.
Vlivy navrhovaného záměru jsou prakticky zcela shodné s variantou záměru dle EIA.

D.I.7.3. Vlivy na ekosystémy
D.I.7.3.1. Vlivy na prvky ÚSES
Záměr nezasahuje do žádného skladebného prvku územního systému ekologické stability, ani s žádnou
částí ÚSES bezprostředně nesousedí, ale leží od nich v poměrně velké vzdálenosti. Posuzovaný záměr se
vizuálně ani zprostředkovaně nedotýká žádného přírodního parku. K negativnímu ovlivnění prvků ÚSES
nemůže dojít.

D.I.7.3.2. Chráněná území, přírodní parky
Záměr není v přímém kontaktu ani bezprostředně nijak neovlivňuje žádné chráněné území. Posuzovaný
záměr se vizuálně ani zprostředkovaně nedotýká žádného přírodního parku. Nejbližšími přírodními parky
je přírodní park „Velkopopovicko“, vzdálený cca 12 km a přírodní park „Džbány – Žebrák“, vzdálený cca
12,5 km.
Zvláště chráněná území nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, ani zprostředkovaně.
V území ani v ovlivnitelné vzdálenosti se nenacházejí chráněné oblasti přirozené akumulace povrchových
či podzemních vod.

D.I.7.3.3. Vlivy na významné krajinné prvky a vodní toky
Významné krajinné prvky nebudou výstavbou a provozem areálu ovlivněny, protože se (kromě vodních toků) v ovlivnitelné vzdálenosti nenacházejí.
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Minimalizace možných negativních dopadů na vodní toky je řešena navrženými technickými opatřeními a
proto by k negativnímu ovlivnění vodních toků nemělo dojít.

D.I.7.3.4. Vlivy na další ekosystémy
1) a) terestrické
Při realizaci logistického areálu bude ovlivněna (resp. odstraněna) především člověkem podmíněná fytocenóza orné půdy. Ostatní (a také hodnotnější) fytocenózy v okolí pole budou zasaženy jen minimálně.
2) b) akvatické
V zájmovém území se nenachází žádný akvatický ekosystém.

D.I.7.3.5. Závěr vlivů na ekosystémy
Dosavadní provedené biologické průzkumy a hodnocení na posuzované ploše prokázaly výskyt dvou
ohrožených a chráněných druhů čmeláků, kteří ale naleznou v okolí dostatek jiných ploch pro svou existenci (a při dodržení ochranných opatření by neměly být významněji ohroženi). Výjimka z ochranných
podmínek zvláště chráněných živočichů – čmeláků rodu Bombus spp. byla vydána KÚ Středočeského kraje OŽP dne 22.5.2017 pod č.j. 065074/2017/KUSK, které nabylo právní moc dne 8.6.2017. Výskyt žádného jiného významného živočišného nebo rostlinného druhu ani existence žádného hodnotného ekosystému nebyla průzkumem prokázána a stávající stav území jejich výskyt v podstatě eliminuje. Na celém sledovaném území uvažovaného stavebního záměru logistického souboru je vyloučený výskyt rostliny zařazené mezi zvláště chráněné druhy podle zákona čís.114/92 Sb. a prováděcí vyhlášky MŽP čís.395/92 Sb.
o ochraně přírody a krajiny. Živé složky přírodního prostředí nebudou realizací záměru významně negativně ovlivněny.
Vzhledem k výše uvedenému hodnocení lze z pohledu vlivu na ekosystémy s realizací navrhovaného
areálu vyslovit souhlas.

D.I.7.4. Vlivy na biologickou rozmanitost
Biologická rozmanitost nebude vzhledem ke stávajícímu charakteru lokality realizací záměru ovlivněna.
Naopak po realizaci záměru lze očekávat na zelených plochách, stromech a keřových porostech větší příležitosti k výskytu zástupců fauny než na původních polích.

Z pohledu vlivů záměru na faunu, flóru, ekosystémy a biologickou rozmanitost je záměr akceptovatelný.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Vliv na krajinu byl v rámci procesu EIA identifikován jako jeden z nejvýznamnějších negativních vlivů. Proto
bylo vyhodnocení vlivu provedeno podrobně v samostatné příloze H.5. a to včetně porovnání nově navrhovaného záměru s vlivy záměru dle EIA. Porovnání zpracoval doc. Ing. arch. Ivan VOREL, CSc..
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D.I.8.1. Porovnání původního záměru a jeho změn ve vizualizacích a v řezech
Obrázek 32 - Vizualizace záměru nadhled od jihovýchodu - nahoře dle EIA, dole záměr 2018
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Obrázek 33 - Vizualizace záměru nadhled od severovýchodu - nahoře dle EIA, dole záměr 2018

Obrázek 34 – Řezy územím - porovnání navrhovaných řešení

Červená – současný návrh (záměr 2018) , modrá – původní návrh dle EIA
A-A
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B-B

A-A část 1

A-A část 2

B-B část 1

B-B část 2
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Obrázek 35 - Řezy AA´a BB´ změny ÚR 2018

Závěr popisu navrhovaného záměru změny z přílohy H.5. Porovnání vizualizací a dále připojených řezů (řezy porovnávají navrhovaný stav změny DÚR (záměr
2018) a původní návrh DÚR 2011 (dle EIA) ukazuje, že navrhovaná změna počítá s menším počtem větších hal, jejichž zasazení do terénu však nepředstavuje zvýšení siluety zástavby. Navrhovaná hala A se
nachází v původní pozici hal A a B, výškové osazení dalších hal se blíží původnímu řešení. Ozeleněné valy rozčleňují areál a snižují viditelnost objektů. Vizuální projev nově navrhované řešení bude velmi podobný řešení dle DÚR 2011 a rozdíly ve viditelnosti areálu v krajině nebudou čitelné. Areál je umístěn ve
stejné lokalitě jako původní řešení, navýšením plochy nedojde k dalším zásahům (dříve nepředpokládaným) do znaků přírodní, kulturní a historické charakteristiky ani do zákonných kritérií ochrany krajinného rázu.

D.I.8.2. Posouzení změn míry vlivu NZ na identifikované znaky a hodnoty
Na základě porovnání dokumentací a vizualizací a výsledků původního hodnocení se stanovením míry vlivů na zákonná kritéria krajinného rázu v příloze H.5. je možno konstatovat následující míry vlivů na vizuální charakteristiku:
Obrázek 36 – Míra vlivů na vizuální charakteristiky

Tabulka vlivu na zákonná kritéria
ochrany krajinného rázu (viz §12 zákona)
Vliv na estetické hodnoty

Vliv záměru dle EIA
2011 bez realizace /

Vliv záměru dle změny

s realizací doporuče-

DÚR 2018

ných opatření
středně silný/slabý

slabý
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Vliv na harmonické měřítko krajiny

středně silný/slabý

slabý

Vliv na harmonické vztahy v krajině

středně silný/slabý

slabý

Změna míra vlivu na vizuální charakteristiku mezi vlivem záměru dle EIA z roku 2011 a záměru z roku
2018 není žádná.

Následující 2 kapitoly jsou převzaty z příloha H.5.

D.I.8.3. Závěr hodnocení vlivu na krajinný ráz
(3.3.1) Na základě hodnocení vlivu NZ lze shrnout, že změnu záměru „Logistics Park D1 – Ostředek“, k.ú.
Ostředek a Bělčice u Ostředku zasahuje následujícím způsobem do kritérií krajinného rázu uvedených
v odst. (1) § 12 zákona č. 114/1992 Sb.:

(a)

k první větě odst. (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“:

vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky

Slabý vliv

vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky

Slabý vliv

vliv na estetické hodnoty

Slabý vliv

(b)

k druhé větě odst. (1)

„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,
harmonického měřítka a harmonických vztahů v krajině“: (označen je vliv obou variant)

vliv na významné krajinné prvky

Nemá vliv

vliv na zvláště chráněná území

Nemá vliv

vliv na kulturní dominanty krajiny

Slabý vliv

vliv na harmonické měřítko krajiny

Slabý vliv

vliv na harmonické vztahy v krajině

Slabý vliv

Jak bylo aktualizací původního posouzení vlivu stavby na krajinný ráz (U24 2009) prokázáno, navrhovaná
změna záměru „Logistics Park D1 – Ostředek“, k.ú. Ostředek a Bělčice u Ostředku představuje
v omezené míře zásah do znaků a hodnot jednotlivých charakteristik krajinného rázu dotčeného prostoru
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urbánní krajiny a do zákonných kritérií dle §12, přičemž tento zásah je hodnocen nejvýše jako slabý a to
stejnou mírou vlivů, jako u původního záměru (DÚR 2011).

Navrhovaný záměr nepředstavuje významný zásah do krajinného rázu a je navržen s ohledem na zákonná kritéria ochrany KR dle §12 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a je proto hodnocen jako únosný zásah do krajinného rázu chráněného dle zákona.

D.I.8.4. Porovnání vlivů na krajinný ráz mezi záměrem dle EIA z roku 2011 a
navrhovanou změnou DUR z roku 2018
Cílem posouzení byla aktualizace Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz (U24 Praha, 12/2009), která bude
reagovat na změnu záměru „Logistics Park D1 – Ostředek“, k.ú. Ostředek a Bělčice u Ostředku. Důležité je
porovnání obou záměrů a zjištění rozdílů v míře vlivů na jednotlivá zákonná kritéria ochrany krajinného rázu (vlivy na hodnoty přírodní, kulturní c historické charakteristiky, na ZCHÚ, VKP, kulturní dominanty, estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy).
Tabulka 53 - Srovnání vlivů obou záměrů je patrné z Kap. 3.1 (přílohy H.5.) a v přehledném souhrnu i
z následující tabulky.

Tabulka vlivu na zákonná kritéria krajinného rázu (viz §12
zákona)
Vliv na rysy a hodnoty přírod-

Vliv záměru dle EIA
2011 bez realizace /
s realizací doporučených opatření

Vliv záměru dle
změny DÚR
2018

Rozdíl nového řešení
změny DÚR 2018
oproti
záměru dle EIA 2011

slabý/slabý

slabý

Není žádný rozdíl

slabý/slabý

slabý

Není žádný rozdíl

Vliv na ZCHÚ

žádný/žádný

žádný

Není žádný rozdíl

Vliv na VKP

žádný/žádný

žádný

Není žádný rozdíl

Vliv na kulturní dominanty

středně silný/slabý

slabý

Mírně vhodnější záměr 2018

Vliv na estetické hodnoty

středně silný/slabý

slabý

Mírně vhodnější záměr 2018

středně silný/slabý

slabý

Mírně vhodnější záměr 2018

středně silný/slabý

slabý

Mírně vhodnější záměr 2018

ní charakteristiky
Vliv na rysy a hodnoty kulturní
charakteristiky

Vliv na harmonické měřítko
krajiny
Vliv na harmonické vztahy
v krajině

Pokud budeme brát v úvahu porovnání vlivů záměru dle EIA 2011 pouze s realizací doporučených opatření vůči záměru změny DÚR z roku 2018, potom změna míra vlivu na zákonná kritéria mezi vlivem záměru dle EIA z roku 2011 a záměru z roku 2018 není žádná.
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Pokud budeme brát v úvahu porovnání vlivů záměru dle EIA 2011 jak bez realizace, tak i s realizací doporučených opatření vůči záměru změny DÚR z roku 2018, potom míra vlivů na kulturní dominanty a
zejména vlivů na estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy je u nového řešení DÚR z roku 2018
slabší a navrhované řešení je proto mírně vhodnější.

Na základě podrobného poosouzení navrhovaného záměru (záměr 2018) lze souhrnně konstatovat, že je
z pohledu vlivů na krajinný ráz jeho realizace akceptovatelná. Záměr dle EIA bylo požadovano realizovat
s v procesu EIA navrženými opatřeními, rozdíly ve vlivu na krajinný ráz mezi záměrem dle EIA a záměrem
2018 nejsou proto žádné.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V rámci výstavby nedojde k žádným demolicím stávajících objektů. Na křižovatce u Ostředku jsou dvě historické sochy („boží muka“), které historicky označovaly křížení cest. Tyto sochy jsou doplněny vzrostlými
stromy. Jedná se o výrazný prvek, typický pro dané místo a výstavbou areálu ani jeho provozem by
v žádném případě neměl být dotčen. Pozemky areálu těsně sousedí s tímto kulturně – historickým místem,
ale nebudou zasahovat přímo do tohoto prostoru. I v rámci vlivu na krajinný ráz a vlivů na flóru jsou navržena opatření, které minimalizují negativní vliv na toto místo.
K negativnímu ovlivnění kulturních památek a hmotného majetku (při splnění navržených opatření) vlivem
výstavy nedojde. Řešení je shodné, jako u var. dle EIA.

Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Negativní vlivy záměru se projeví ve zcela převážném rozsahu všech vlivů hlavně v prostoru areálu a jeho
těsné blízkosti.
Prostorově větší dosah vlivů bude zejména vlivy na krajinný ráz a pak v mnohem menším rozsahu vlivy na
kvalttu ovzduší a akustickou situaci v území.
Posouzení vliů na kvalitu ovdzduší a akutickou situaci v území prokázala, že vliv areálu se o obytných objektů projeví velmi málo prakticky zanedbatelně.
Celkově lze proto konstatovat, že negativní vlivy budou nevýznamné, soustředěné v těsném okolí záměru,
kde nejsou žádné obytné objekty.

Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice
Záměr se nemůže projevit žádnými přeshraničními vlivy.
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Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení
všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a
popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné
Hodnocený logistický areál prošel procesem EIA a má v podobě „záměr dle EIA“ vydané závazné stanovisko. Účelem tohoto posouzení je i rozhodnutí o tom, zda podmínky stanovené v Závazném stanovisku
jsou a budou platné i pro hodnocenou změnu záměru a zda jsou dostatečného rozsahu a není potřeba je
rozšířit či doplnit.
V posuzovaném návrhu záměru byly zohledněny všechny požadavky ze závazného stanoviska EIA, které
se týkají tohoto stupně projektové přípravy stavby – dokumentace pro územní rozhodnutí. Komentář splnění požadavků závazného stanoviska je uveden v kap. F.1.1. a popis navržených technických řešení je
v kap. B.I.6 a B.II.
Další potřebné požadavky na ochranu životního prostředí budou standardně řešeny v rámci projektové
přípravy stavby.
Na základě provedených hodnocení konstatuji, že není potřeba navrhovat další opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí, nad rámec požadavků uvedených v Závazném stanovisku (viz. Příloha H.7. Oznámení).

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí
Při hodnocení vlivů na životní prostředí byly použity metodiky vycházející ze schválených materiálů používaných v jednotlivých oborech, které jsou zpracovávány a vyhodnocovány v této dokumentaci.

Při výpočtu hodnot dopravního zatížení na okolních komunikacích byly použity hodnoty intenzit dopravy
roku 2016, převzaté z průzkumu celostátního sčítání dopravy, ten zajišťuje a prezentuje ŘSD. Predikce
výhledových intenzit pro současný rok 2018 a výhledový rok dostavby areálu 2022 byla spočtena pomocí
přepočítacích koeficientů, které jsou pro jednotlivé typy komunikací, typy vozidel resp. výhledové roky definované v TP 225 – „Prognóza intenzit automobilové dopravy“. Výpočet odstavných a parkovacích stání pro
osobní automobily je proveden dle metodiky uvedené v článku 14.1 v ČSN 73 6110 Projektování místních
komunikací (leden 2006). Počty stání pro vozidla osob se sníženou schopností pohybu a orientace jsou
stanoveny dle vyhl. MMR č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Pro vyhodnocení imisní zátěže byly využity podklady o emisích ze stacionárních zdrojů poskytnuté ČHMÚ.
Výpočet znečištění ovzduší byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“, platné od roku 1998 a postupně
upravené podle platné legislativy na verzi 2013. Metodika výpočtu emisí z výstavby je podrobně popsána
v rozptylové studii, zde ji vzhledem k obsáhlosti neuvádíme.
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Ke zjištění stavu akustické situace v řešeném území byl použit program Hluk + poslední verze.
Vlivy na krajinný ráz byly posouzeny dle Metodického postupu (Vorel, I. – Bukáček, R. – Matějka, P. – Culek, M. – Sklenička, P., 2004), který vychází z textu §12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Výklad jednotlivých pojmů tudíž koresponduje s metodikou hodnocení krajinného rázu používanou
správou CHKO ČR (Bukáček, R. – Matějka, P.) a s návrhem metodického doporučení, vypracovaného
AOPK ČR (Míchal [ed.]1998).
Hodnocení zdravotného rizika bylo zpracováno ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů o ochraně veřejného zdraví.

Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo
nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování
oznámení, a hlavních nejistot z nich plynoucích
Jako základní podklad o změně záměru – hodnocená varianta „záměr 2018“ byl předložen projekt pro
územní rozhodnutí, který se v době zpracování Oznámení dokončoval a projednával na příslušných úřadech.
Dále bylo použito Závazné stanovisko k ověření souladu“ dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších
předpisů na tento záměr, posudek, dokumentace a doplněk dokumentace zpracované na původní podobu
záměru „záměr dle EIA“.
Lze konstatovat, že hlavní potřebné podklady pro zpracování oznámení s důrazem na problematické vlivy
záměru byly v podkladech zpracovány v dostatečném rozsahu, aby bylo možno ověřit možnost splnění limitů ochrany životního prostředí a rozhodnout, zda je z hlediska vlivů na životní prostředí realizace záměru
přijatelná.

120

LOGISTICS PARK D1 - OSTŘEDEK
Oznámení o hodnocení vlivů na ŽP, dle příl. č. 3 z. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)
Zde posuzovaný návrh záměru – Záměr-změna 2018 byl předložen bez variant. V rámci tohoto Oznámení
bylo provedeno jeho porovnání s variantou areálu posouzeném v procesu EIA – Záměr dle EIA.
Porovnání kapacitních údajů je podrobně uvedeno v kap. B.I.2. v následujících tabulkách je uveden jejich
souhrn. Základním rozdílem je, že v nové variantě záměru jsou jen 4 skladové haly, v záměru dle EIA bylo
6 hal a administrarivní objekt.
Tabulka 54 – Plošné bilance areálu

Záměr dle EIA

Záměr - změna 2018

rozdíl = změna 2018EIA

Funkční plocha

Plocha

Plocha

Plocha

Plocha

Plocha

Plocha

[m²]

[%]

[m²]

[%]

[m²]

[%]

8 304

7,0%

-4 887

-9,5%

Plocha areálu

119 229

127 533

Zastavěná plocha

51 516

Stavební objekty

51 130

46 258

-4 872

-9,5%

Inženýrské objekty

386

371

-15

-3,9%

Komunikace, zpev. Plochy

29 388

24,7%

34 186

27,0%

4 798

16,3%

Retenční nádrž

1 020

0,9%

1 184

0,9%

164

16,1%

Zeleň na rostlém terénu

36 821

30,9%

45 195

35,4%

8 374

22,7%

Zeleň včetně náhradní zeleně

40 457

33,9%

47 229

37,0%

6 433

15,8%

43,2%

46 629

36,6%

Pozn. Ke zvětšení celkové plochy záměru došlo tím, že investor dokoupil v severní části jeden pozemek (216/15, k.ú. Ostředek), o
který je areál zvětšen.

Tabulka 55 - Plošné a objemové ukazatele objektů

Objekt

Záměr dle EIA

Záměr – změna 2018

rozdíl = změna 2018-EIA

Zasta-

Obesta-

Zasta-

Obesta-

Zasta-

Zasta-

Obesta-

Obesta-

věná

věný pro-

věná

věný pro-

věná

věná

věný pro-

věný pro-

plocha

stor (m3)

plocha

stor (m3)

plocha

plocha

stor (m3)

stor (%)

(m2)

(%)

-4 887

-9,5%

-158 689

-22,2%

(m2)
Celkem

51 516

(m2)
714 868

46 629

556 179
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Tabulka 56 – Porovnání využití ploch v areálu

rozdíl = změna 2018-EIA

Soc.
Objekt Kanceláře
zař.
„A“
„B“
„C“
„D“
„E“
„F“
„G“
Celkem

Den.
místnost

Komunikace

Šatna

Tech.
nosti

Skladové
míst- plochy

-63,6%
-7,1%
-59,5%
21,6%
-100,0%
-100,0%

-70,4%
-25,0%
-69,8%
-40,9%
-100,0%
-100,0%

-56,1%
8,4%
-63,9%
6,7%
-100,0%
-100,0%

-53,2%
52,8%
-41,7%
29,8%
-100,0%
-100,0%

42,5%
35,5%
-46,1%
18,2%
-100,0%
-100,0%

-100,0%

-100,0%

-100,0%

-100,0%

-100,0%

-64,2%

-64,8%

-48,4%

-42,6%

-14,4%

Pozn. Snížení využití o 100% je v případech zrušených hal a administrativního objektu.

Počet zaměstnanců

-

331 – záměr 2018 (záměr dle EI - 674

Počet navržených parkovacích stání

-

202 – záměr 2018 (záměr dle EIA - 276)

Předběžné celkové náklady stavby

-

cca 600 mil. Kč (záměr dle EIA - 2 100 mil. Kč)

Rozdíly ve vlivech na jednotlivé složky životního prostředí jesou u obou variant malé. Protože v současné
doby již bylo provedeno vynětí ze ZPF v rozsahu původního areálu, kácení zeleně a byla realizována
skrývka ornice a probíhají terénní úpravy, tak při hodnocení nového záměru prakticky odpadají negativní
vlivy na ŽPF, kácení zeleně a dále je prakticky eliminována možnost negativního ovlivnění fauny a flóry.

Nejvýznamnějším negativním vlivem záměru byl a je vliv na krajinný ráz. V následující tabulce jsou uvedeny rozdíly ve vlivech obou variant záměru, tak jak byly zpracovány v příloze H.5.
Tabulka 57 - Srovnání vlivů obou záměrů je patrné z Kap. 3.1 (přílohy H.5.) a v přehledném souhrnu i
z následující tabulky.

Tabulka vlivu na zákonná kritéria krajinného rázu (viz §12
zákona)
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky
Vliv na rysy a hodnoty kulturní
charakteristiky

Vliv záměru dle EIA
2011 bez realizace /
s realizací doporučených opatření

Vliv záměru dle
změny DÚR
2018

Rozdíl nového řešení
změny DÚR 2018
oproti
záměru dle EIA 2011

slabý/slabý

slabý

Není žádný rozdíl

slabý/slabý

slabý

Není žádný rozdíl
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Vliv na ZCHÚ

žádný/žádný

žádný

Není žádný rozdíl

Vliv na VKP

žádný/žádný

žádný

Není žádný rozdíl

Vliv na kulturní dominanty

středně silný/slabý

slabý

Mírně vhodnější záměr 2018

Vliv na estetické hodnoty

středně silný/slabý

slabý

Mírně vhodnější záměr 2018

středně silný/slabý

slabý

Mírně vhodnější záměr 2018

středně silný/slabý

slabý

Mírně vhodnější záměr 2018

Vliv na harmonické měřítko
krajiny
Vliv na harmonické vztahy
v krajině

Pokud budeme brát v úvahu porovnání vlivů záměru dle EIA 2011 pouze s realizací doporučených opatření vůči záměru změny DÚR z roku 2018, potom změna míra vlivu na zákonná kritéria mezi vlivem záměru dle EIA z roku 2011 a záměru z roku 2018 není žádná.

Pokud budeme brát v úvahu porovnání vlivů záměru dle EIA 2011 jak bez realizace, tak i s realizací doporučených opatření vůči záměru změny DÚR z roku 2018, potom míra vlivů na kulturní dominanty a
zejména vlivů na estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy je u nového řešení DÚR z roku 2018
slabší a navrhované řešení je proto mírně vhodnější.

Vlivy na zdraví obyvatelstva jsou zejména při působení kvality ovzduší mírně vhodnější u nové varianty. Je
to dáno menšími emisemi než u varianty dle EIA. Ale v celkových dopadech se s ohledem na celkově relativně malé příspěvky a poměrně dobrou kvalitu ovzduší v území toto na zdraví obyvatel prakticky neprojeví.
Z pohledu dopadů na zdraví obyvatel jsou vlivy na akustickou situaci v území obou variant záměru prakticky shodné.
Mírně negativně se může v území dopadem na zaměstnanost projevit plánovaný počet zaměstnanců, který byl i na základě některých předjednaných či předjednávaných nájemců hal a redukci kanceláří snížen
z 674 zaměstnanců dle EIA na 331 zaměstněnců v nynější variantě.
Z porovnání vlivů na kvalitu ovzduší plyne, že došlo ke snížení spotřeby topného média i emisních limitů u
stacionárních zdrojů i související dopravy, což současně se zlepšováním skladby vozového parku ve vztahu k emisním normám v souhrnu znamená snížení nově generované imisní zátěže v lokalitě, konkrétně u
průměrné roční imise NO2 z 13,8 na 2,32 µg/m3, u CO z 477,0 na 106,0 µg/m3, roční průměr PM10 klesl
z 30,3 na 4,31 µg/m3 a hodnoty benzenu z 0,62 na 0,41µg/m3. Imise PM2,5 a benzo(a)pyrenu nebyly v r.
2010 počítány.
Z porovnání vlivu varianty „dle EIA“ a „návrh 2018“ plyne, že ve stavu s realizací areálu byl v původní EIA
vypočten mírně nižší hluk než v navrhované variantě záměru. S ohledem na různý rok, pro který byl výpočet prováděn a na výrazně vyšší intenzity dopravy zejména na dálnici D1, než bylo predikováno v roce
2010 a na vývoj v použitém výpočtovém programu lze konstatovat, že skutečné hodnoty budou zhruba
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stejné. Vliv původního i nového areálu na akustickou situaci v území lze proto označit prakticky stejný
s velkou rezervou podlimitní.
Vlivy na podzemní vody budou krátkodobě menší v nové variantě, protože ve variantě dle EIA zasahovaly
základy 2 objektů pod hladinu pdzemní vody, kterou bylo nutno proto dočasně snížit a současně mohlo při
havárii dojít ke kontaminaci podzemní vody. Jedná se jen o krátkodobé negativní působení, které není významné.
Oproti záměru dle EIA došlo k rozšíření areálu o jeden pozemek, který vyžaduje vynětí ze ZPF. Vzhledem
k tomu, že pozemek je v ploše určené dle územně plánovací dokumentace pro budoucí zástavbu, není důvod toto považovat za významné zhoršení vlivu záměru na životní prostředí a lze proto konstatovat, že vlivy záměru dle EIA i nového záměru 2018 jsou na půdu prakticky srovnatelné.
Vliv na horninové prostředí je opět díky hlubším výkopům pro 2 objekty v původním záměru dle EIA mírnější v nové variantě, rozdíl je ale prakticky zanedbatelný, proto lze tento vliv hodnoti jako stejný.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy a biologickou rozmanitost lze v souhrnu hodnotit jako prakticky stejné. I
když pokud budeme porovnávat stávající stav, kdy již byla provedena skrývka ornice, kácení stromů a probíhají terénní úpravy je praktické možnost negtivního ohrožení zástupců fauny i flóry prakticky menší.

U ostatních vlivů – vlivy na povrchové tokya hmotný majetek jsou vlivy obou záměru zcela shodné.
Celkově lze konstatovat, že zde hodnocená varianta záměru „Záměr-změna 2018“ je v některých vlivech
na složky životního prostředí málo významně výhodnější nebo je rozdíl ve vlivu stejný či zanedbatelný. Jediným negativním dopadem nové varianty v území, může být uvažováno snížení plánovaného počtu zaměstnanců, i když se zde z části jedná i o upřesnění požadavků konkrétních nájemců hal, ke kterému by
tak stejně došlo.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
F.1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Mapová dokumentace a jednotlivé zpracované studie jsou uvedeny v příloze H.

F.1.1. Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu
záměru na životní prostředí, je-li podkladem
K záměru bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydanému dle
zákona č100/2001 Sb. dne 6. 6. 2011 pod č.j. 29063/ENV/11 a dále souhlasné závazné stanovisko ke stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydanému dle zákona dne 6. 6. 2011 pod
č.j. 29063/ENV/11, které bylo vydáno 27.4.2017 pod č.j. 13727/ENV/17.
Ve stanovisku byly stanoveny následující podmínky pro fázi přípravy:
1. Před zpracováním projektu pro stavební povolení provést podrobný pedologický průzkum území, který
kromě jiného stanoví optimální výšku sejmutí orniční vrstvy.
Podmínka je splněna. Pedologický průzkum byl proveden, jeho výsledky jsou obsaženy v dokumentu:
„Podklad pro odnětí zemědělské půdy ze ZPF“, který vypracovala Ing. Čedíková, K+K průzkum s.r.o.,
06/2009
2. V rámci projektu pro stavební povolení navrhnout umístění mezideponií ornice včetně zpracování návrhu na obhospodařování mezideponií ornice (zabezpečit ornici proti zcizení, znehodnocení, zaplevelení a
eroznímu smyvu).
Podmínka je splněna. Návrh umístění mezideponií vč. návrhu obhospodařování byl zahrnut do
projektu pro stavební povolení na stavební objekt SO 01 – Příprava území. Stavební povolení bylo vydáno
MÚ Benešov odborem výstavby a územního plánování dne 7.2.2018 pod č.j. MUBN/ 11402/2018/VÝST a
nabylo právní moci dne 18.05.2018.
3. V rámci projektu pro územní rozhodnutí navrhnout celkovou koncepci nakládání s dešťovými vodami v
souladu s návrhem uvedeným v doplňku dokumentace tak, že stoky vedoucí dešťovou vodu ze zelených
střech budou vedeny přímo nebo přes příkopy a průlehy do dešťové kanalizace „čisté“. Dešťové stoky z
komunikací a parkovišť, znečištěné splachy, prachem s ropnými produkty a podobně, budou svedeny do
čisté dešťové kanalizace přes LAPOL s garantovanou koncentrací nepolární extrahovatelné látky na odtoku při standardním zatížení provozem. Ve výsledku budou stoky svedeny do retenční nádrže, která zajistí
eliminaci nárůstu odtoku dešťových vod z území, způsobeného výstavbou hal a zpevněných ploch. Odtok
retenční nádrže bude upraven tak, aby se nádrž vyprazdňovala postupně – obvykle do 24 hodin. Z retenční nádrže budou dešťové vody svedeny podél paty násypu do dálnice do propustku pod dálnicí.
Podmínky byly zapracovány do projektu záměru (v SO 05 – Kanalizace a příslušných pod-objektů). Stručný popis v Oznámení viz kap. B.1.6, B.II.2. a B.III.2.
4. V rámci projektu pro územní rozhodnutí navrhnout využívání předčištěných vod po smísení s dešťovými
vodami pro zálivku zeleně ve vegetačním období.
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Podmínka je splněna. V návrhu dešťové kanalizace jsou použita retenční opatření v podobě retenčních
nádrží s regulovaným odtokem a stálým nadržením vody pro zálivku. Taktéž retenční nádrž u objektu „C“
umožňuje pomocí mobilního ponorného čerpadla využití dešťových vod smísených s vyčištěnými splaškovými vodami pro zálivku. Stručný popis v Oznámení viz kap. B.1.6 a B.III.2. Podrobně řešeno v projektu
záměru v SO 05 – Kanalizace a příslušných pod-objektů.
5. V rámci projektu pro stavební povolení navrhnout kapacitu odlučovačů ropných látek na celý návrhový
průtok. Odlučovače vybavit automatickou signalizací naplnění retenčního prostoru pro ropné látky. Technické řešení odlučovačů navrhnou tak, aby při jejich přeplnění došlo k odtoku na zpevněné plochy areálu,
kde lze předpokládat, že bude tento havarijní stav rychle zpozorován.
Bude řešeno v dalším stupni PD.
6. Pro zvýšení havarijního zabezpečení povrchových a podzemních vod navrhnout na odtoku z retenční
nádrže a na odtocích z požárních nádrží výústní objekty s nornou stěnou (opatření proti havarijnímu odtoku plovoucích látek zejména ropných produktů).
Podmínka je splněna. Podmínky byly zapracovány do projektu záměru (v SO 05 – Kanalizace a příslušných pod-objektů). Stručný popis v Oznámení viz kap. B.1.6, B.II.2. a B.III.2.
7. Zahájit jednání s vlastníkem příjezdové komunikace (rameno mimoúrovňové křižovatky u obcí Mžižovice
a Ostředek) a pozemků přilehlých k této komunikaci o osázení zelení (stromové a keřové patro) okolí této
komunikace na náklady investora záměru „Logistics Park D1 – Ostředek“. Zeleň bude sloužit mj. jako bariéra proti sekundární prašnosti vyvolané průjezdy nákladních a osobních automobilů.
Bude řešeno v dalším stupni PD.
8. Zpracovat a zahrnout do projektů pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci stavby opatření k
minimalizaci vlivu stavby na krajinný ráz:
•

Výsadby souvislých pásů zeleně pro vytvoření vizuálních bariér na hranicích areálu, umístěných v
souladu s návrhem sadových úprav uvedeném v doplňku dokumentace.

•

Navrhnout dva terénní valy podél haly B. První navrhnout v místě současného hřebene tupého vrchu
tak, aby alespoň z části zakrýval halu B ze západního pohledu, druhý val navrhnout u haly B v jejím
průčelí tak, aby co nejvíce zakrýval halu B z pohledu od jihu. Bude-li nutné upravit délku haly B z důvodu realizace jižního zemního valu, provést tuto úpravu rozměrů haly.

•

Navrhnout barevné pojednání hal, pro opláštění použít matné materiály a středně syté barvy bez stříbrné barvy, upřednostnit dřevěné opláštění. Navrhnout barevné pojednání střech, použít matné materiály a středně syté barvy bez stříbrné barvy, včetně tmavého barevného ladění (nejlépe ve více barevných tónech) splývajícího barevně s okolím. Definitivní řešení povrchů včetně barev řešit již v projektu pro stavební povolení ve spolupráci s odborníky na krajinný ráz, orgány státní správy a všemi
dalšími účastníky stavebního řízení.

•

Výsadby popínavých rostlin na stěnách budov, které jsou orientované k hlavním pohledovým směrům
na areál.

•

Osadit okraje střech objektů extenzivní vegetací (zelené střechy).
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Podmínky jsou splněny. Viz. situace sadových úprav a popis a výkresová dokumentace jednotlivých skladových hal, podrobněji bude řešeno v dalším stupni PD.
9. Zpracovat a zahrnout do projektů pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci stavby aktualizaci Projektu sadovnických úprav z října 2010, ve které bude zohledněno následující:
•

Dodržet koeficient zeleně v min. hodnotě 33 % (z toho ¾ vzrostlá zeleň) v rámci ozelenění a vegetační výsadby areálu s využitím vertikální zeleně orientované k hlavním pohledovým směrům.

•

Druhovou skladbu dřevin navržených pro výsadbu zeleně určené k minimalizaci viditelnosti areálu
doplnit o jehličnany, zejména borovice lesní a smrku, z důvodu vytvoření celoročně funkčních pohledových bariér.

•

Pro výsadbu zeleně určené k minimalizaci viditelnosti areálu navrhnout výsadbu dřevin různé výšky a
stáří, lépe nepravidelného sponu, spíše skupin, vzájemně propojených liniemi dřevin, se souběžnou
podsadbou křovin.

•

Návrh ošetřování vysázené zeleně jak bezprostředně po výsadbě, tak i v následujících letech.

Podmínky jsou splněny. Viz. koordinační situace, popis a situace sadových úprav.
10. Do projektu organizace výstavby zapracovat harmonogram realizace sadových úprav, které je nutno
provádět co nejdříve, a to i po částech.
Bude řešeno v dalším stupni PD.
11. Novou výsadbu provádět již během realizace areálu v místech, kde již nebude ohrožena staveništní
technikou tak, aby byla dokončena před zprovozněním areálu, nebo jeho kolaudované části.
Bude řešeno v dalším stupni PD.
12. Souběžně s Logistickým parkem D1 Ostředek vybudovat novou regulační stanici VTL/STL a středotlaký plynovod do vlastního území napříč obcí Ostředek. Zpřístupnit občanům obce Ostředek a Čakov napojení na tento plynovod.
Podmínka je splněna. Vybudování regulační stanice VTL/STL a středotlakého plynovodu je podmiňující investicí stavby Logistic Park D1 – Ostředek. Na vybudování regulační stanice VTL/STL bylo vydáno stavební povolení pod č.j. SU/628/2012-7-F, které nabylo právní moci dne 27.11.2012 a pro středotlaký plynovod bylo vydáno územní rozhodnutí pod č.j. SU/67/2009-7-D, které nabylo právní moci dne 30.9.2009.

F.2. Další podstatné informace oznamovatele
Závazné stanovisko zůstává v platnosti a není ho pro potřeby upraveného řešení záměru – „záměr 2018“
nijak upravovat ani doplňovat.

Hodnocení provedená tomto Oznámení prokázala, že výstavba a provoz navrhovaného záměru bude, při
dodržení opatření vyplývající z platných právních předpisů a plnění podmínek ze Závazného stanoviska
z pohledu negativních vlivů na životní prostředí přijatelná.
-------------------------------------------------------------
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Na základě všech realizovaných hodnocení konstatuji, že navrhovaná realizace záměru – LOGISTICS
PARK D1 - OSTŘEDEK je z hlediska vlivů záměru na životní prostředí přijatelná za podmínky plnění podmínek ze Závazného stanoviska, a proto doporučuji vydat dle odst. 6 §7 zák.č.100/2001 Sb. rozhodnutí, že
záměr nepodléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle tohoto zákona.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
G.1. Úvod
V letech 2009-2011 byl posuzovaný areál posouzen dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Oznámení a Dokumentaci dle zákona zpracoval Ing. Richard Kuk, posudek zpracoval ing. Pavel Varga. Proces EIA byl ukončen 6.6.2011 vydáním Stanoviska dle §10 zákona č.100/2001 ve znění pozdějších
předpisů pod č.j. 29063/ENV/11. Stanovisko bylo vydáno souhlasné pro variantu A záměru s 38 podmínkami.
Dne 27.4.2017 bylo MŽP pod č.j. 13727/ENV/17 vydáno „Závazné stanovisko k ověření souladu“ dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Bylo vydáno Souhlasné závazné stanovisko.
V souladu s aktuálně platnými požadavky zákona EIA bylo dáno 24 závazných podmínek.
Investor provedl v řešení areálu v letech 2016-2017 změny a požádal dopisem doručeným dne 14. 6. 2016
a jeho e-mailovým doplněním ze dne 12. 7. 2017, 6. 10. 2017 a 17. 10. 2017 Ministerstvo životního prostředí o vyjádření ve smyslu § 23 odst. 3 zákona, zda je nutné výše uvedený záměr posoudit dle zákona.
MŽP vydalo dne 27.11.2017 vyjádření pod č.j. ENV/2017/8207 ve kterém rozhodlo, že je nutno posoudit
navržené změny areálu ve zjišťovacím řízení.
Na základě aktualizovaných požadavků byly investorem navrženy další úpravy řešení areálu a dne
21.3.2018 požádal investor MŽP opětovně o vyjádření ve smyslu § 23 odst. 3 zákona. MŽP potvrdilo, že i
nadále trvá s ohledem na charakter a rozsah změn nadále trvá na provedení zjišťovacího řízení.
Toto Oznámení je proto zpracováno pro potřeby zjišťovacího řízení, které ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c)
zákona porovná změny v řešení záměru.
Výčet hlavních změn v návrhu areálu –
Pozemky, na kterých bude realizována stavba, byly rozšířeny o pozemek 216/15, k.ú. Ostředek, který je ve
vlastnictví investora.
Byl redukován počet skladových hal z původních 6-ti hal na stávající 4 haly, označené SO 02 01 Objekt
„A“ až SO 02 04 Objekt „D“, byly upraveny rozměry hal. Dále byl vypuštěn administrativní objekt G.

G.2. Popis navrhované výstavby
Posuzovaný areál bude obsahovat 4 objekty, které mají administrativní část umístěnou ve 2 patrech a
skladovou část v jednom podlaží. V areálu budou dále vybudovány 2 vrátnice a další související objekty
potřebné pro provoz areálu – komunikace a zpevněné plochy, úpravna vody včetně čerpací stanice a rozvodů vody, čistírna odpadních vod, retenční nádrž, požární nádrže a potřebné kanalizační, plynovodní a
elektro rozvody.
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Tabulka 58 – Plošné bilance areálu

Záměr - změna 2018
Funkční plocha

Plocha

Plocha

[m²]

[%]

Plocha areálu

127 533

Zastavěná plocha

46 629

Stavební objekty

46 258

Inženýrské objekty

371

Komunikace, zpev. Plochy

34 186

27,0%

Retenční nádrž

1 184

0,9%

Zeleň na rostlém terénu

45 195

35,4%

Zeleň včetně náhradní zeleně

47 229

37,0%

36,6%

Tabulka 59 - Plošné a objemové ukazatele objektů

Záměr – změna 2018
Objekt

Zastavěná plocha (m2)

Obestavěný prostor (m3)

Objekt „A“ – skladová hala

9 406

112 842

Objekt „B“ – skladová hala

11 362

136 344

Objekt „C“ – skladová hala

6 246

74 952

Objekt „D“ – skladová hala

19 244

230 928

Objekty inženýrských staveb (trafostani-

371

1 113

46 629

556 179

ce, čističky, vodojem,...atd.)
Celkem

Tabulka 60 – Provozní a kapacitní ukazatele – zaměstnanci

Záměr - změna 2018

Sekce

Sekce

A

A

Sklad

Objekt

Objekt

Objekt

Objekt

„A“

„B“

„C“

„D“

63

12

12

20

Vrátnice
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Záměr - změna 2018

Administrativa
Sekce

Sekce

B

B

Sekce

Objekt

Objekt

Objekt

Objekt

„A“

„B“

„C“

„D“

27

33

33

33

Sklad

10

18

Administrativa

33

33

Vrátnice

Vrátnice

4

C
Celkem

Celkem

Celkem

90

88

45

104

4

331

Počet navržených parkovacích stání

-

202 – záměr 2018

Předběžné celkové náklady stavby

-

cca 600 mil. Kč

G.3. Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a obyvatelstvo
Na základě odhadu zdravotních rizik je možné konstatovat, že i při velmi konzervativním odhadu, kdy
vztahujeme nejhorší modelové hodnoty znečištění ovzduší na celou exponovanou populaci v okolí posuzovaného záměru, nelze pro hodnocené škodliviny v důsledku realizace záměru předpokládat významně
zvýšené riziko zdravotních účinků. Vlivy záměru na kvalitu ovzduší jsou mírně menší, než vlivy záměru posouzeného v procesu EIA, ale s ohledem na jejich celkovou výši se jedná o mírné snížení, které nemá (při
porovnání obou variant) významnější vliv na snížení zdravotních rizik pro obyvatele.

Koncentrace znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů i z automobilové dopravy na příjezdové komunikaci a z parkovacích stání logistického centra EUDI Ostředek budou pod hodnotami imisních limitů a neovlivní nadměrně blízké okolí ani nejbližší bytovou zástavbu. Výše vypočteného imisního příspěvku znečišťujících látek se bude pohybovat v nejméně příznivé kombinaci podmínek v nejhorším místě výpočtové sítě do 19% hodnoty imisního limitu (roční průměrná koncentrace PM2,5), v případě EUDI + sousedních
areálů do 28%. Největší příspěvek vlastního záměru u obytného objektu bude v referenčním bodě č.2 a to
1,4 % limitu u PM2,5 což lze považovat za zanedbatenou hodnotu.
Všechny hodnocené limity kvality ovzduší jsou výrazně pod hygienickými limity a navhovaný záměr tuto
situaci ovlivní jen nevýznamně.

Vlastní záměr se na klimatu v území projeví prakticky málo významně, prakticky se projeví jen na mikroklimatu v rozsahu vlastního areálu.
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Na základě provedené analýzy pravděpodobnosti výskytu nebezpečí, která mohou posuzovaný záměr
ovlivnit, je možné konstatovat, že je možné riziko související se záměrem pro rizika: rostoucí průměrná
teplota vzduchu, extrémní nárůsty teplot a vlny veder, změny v průměrném množství dešťových srážek,
sucho, kde je však patrné, že tato rizika jsou velmi malá.
Z pohledu vlivu na klima lze považovat realizaci záměru za akceptovatelnou bez nutnosti integračních
opatření.
Z provedených akustických výpočtů je patrné, že předkládaný záměr neovlivní negativně akustickou situaci
u chráněných obytných objektů v území, hygienické limity v území budou při provozu s rezervou plněny,
malé snížení hluku (v rozmezí 0,1÷0,7 dB(A)), u chráněných objektů po výstavbě areálů nebude významné. Reálnost dodržení hygienických limitů při výstavbě byla prokázána, a proto je záměr z pohledu vlivů na
akustickou situaci akceptovatelný.
K negativním dopadům na podzemní vody by mohlo dojít prakticky jen při špatné funkci odlučovačů lehkých kapalin - podmínky na jejich provoz a údržbu – požadavky na tato zařízení byla začleněna do Závazného stanoviska a není proto potřeba žádné delší požadavy stanovovat. Povrchové vody při dodržení navržené koncepce hospodaření se srážkovými vodami a odpadními vodami nebude negativně ovlivněny.
Na pozemky půvoního rozsahu areálu dle EIA o výměře 11,9229 ha (aktuální p.č. 225/2 k.ú Ostředek a
349/13 k.ú Bělčice u Ostředka), byl vydán souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu. Souhlas vydalo MŽP pod č.j. 5811/500/08 dne 21.10.2009. V současné době je provedena
skrývka ornice a probíhají terénní úpravy.
Na pozemek p.č. 216/15 k.ú. Ostředek o výměře 0,8351 ha bude požádáno o trvalé odnětí zemědělské
půdy ze zemědělského půdního fondu. Jedná se o pozemek o který investor rozšířil plochu areálu, která je
dle územně plánovac ídokumentace určena k zástavbě. Pozemky PUPFL včetně ochranného pásma
PUPFL nebudou zasaženy.

K negativnímu ovlivnění horninového prostředí a přírodních zdrojů nedojde.

Potřebné kácení dřevin již bylo provedeno. Celková plocha zeleně na rostlém terénu je 35,4 % a celková
započitatelná plocha zeleně je 37 %. U záměru dle EIA byla celková plocha zeleně na rostlém terénu je
30,9 % a celková započitatelná plocha zeleně 34,2 %. Požadované koeficienty zeleně jsou splněny.
Celkem je navržena výsadba 241 ks stromů, 1459 m2 keřové výsadby, 678 bm popínavých rostlin,
10602 m2 střešní zeleně a 43 736 m2 trávníku.

V souladu se stanoviskem posouzení vlivů provedení záměru na Životní prostředí bylo zažádáno o povolení výjimky ze zákazů pro zvláště chráněné druhy živočichů. V lokalitě se vyskytují ohrožené druhy čmeláků - čmelák skalní a čmelák hájový. Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů –
čmeláků rodu Bombus spp. byla vydána KÚ Středočeského kraje OŽP dne 22.5.2017 pod č.j.
065074/2017/KUSK, které nabylo právní moc dne 8.6.2017. Podmínky uvedené ve výjimce budou zohledněny jak v rámci probíhajících prací tak v dalších stupních projektové dokumentace a při realizaci stavby.
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Výskyt žádného jiného významného živočišného ani existence žádného hodnotného ekosystému v území
výstavby není. Živé složky přírodního prostředí nebudou (při dodržení ochranných opatření pro čmeláky)
realizací záměru významně negativně ovlivněny.
Vlivy na prvky USES, chráněné území a přírodní parky a NATURU nebudou žádné, protože se
v ovlivnitelné vzdálenosti nenacházejí.
Významné krajinné prvky nebudou výstavbou a provozem areálu ovlivněny, protože se (kromě vodních toků) v ovlivnitelné vzdálenosti nenacházejí. Minimalizace možných negativních dopadů na vodní toky je řešena navrženými technickými opatřeními a proto by k negativnímu ovlivnění vodních toků nemělo dojít.
Biologická rozmanitost nebude vzhledem ke stávajícímu charakteru lokality realizací záměru ovlivněna.
Naopak po realizaci záměru lze očekávat na zelených plochách, stromech a keřových porostech větší příležitosti k výskytu zástupců fauny než na původních polích.

Vliv na krajinu byl v rámci procesu EIA identifikován jako jeden z nejvýznamnějších negativních vlivů. Proto
bylo vyhodnocení vlivu provedeno podrobně v samostatné příloze H.5. a to včetně porovnání nově navrhovaného záměru s vlivy záměru dle EIA. Porovnání zpracoval doc. Ing. arch. Ivan VOREL, CSc..
Z provedeného posouzení plyne, že navrhovaná změna záměru „Logistics Park D1 – Ostředek“, k.ú.
Ostředek a Bělčice u Ostředku představuje v omezené míře zásah do znaků a hodnot jednotlivých charakteristik krajinného rázu dotčeného prostoru urbánní krajiny a do zákonných kritérií dle §12, přičemž tento
zásah je hodnocen nejvýše jako slabý a to stejnou mírou vlivů, jako u původního záměru (DÚR 2011).
Navrhovaný záměr nepředstavuje významný zásah do krajinného rázu a je navržen s ohledem na zákonná
kritéria ochrany KR dle §12 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a je proto hodnocen jako
únosný zásah do krajinného rázu chráněného dle zákona.
Záměr se nemůže projevit žádnými přeshraničními vlivy.

Závazné stanovisko zůstává v platnosti a není ho pro potřeby upraveného řešení záměru – „záměr 2018“
nijak upravovat ani doplňovat.

Hodnocení provedená tomto Oznámení prokázala, že výstavba a provoz navrhovaného záměru bude, při
dodržení opatření vyplývající z platných právních předpisů a plnění podmínek ze Závazného stanoviska
z pohledu negativních vlivů na životní prostředí přijatelná.
------------------------------------------------------------Na základě všech realizovaných hodnocení konstatuji, že navrhovaná realizace záměru – LOGISTICS
PARK D1 - OSTŘEDEK je z hlediska vlivů záměru na životní prostředí přijatelná za podmínky plnění podmínek ze Závazného stanoviska, a proto doporučuji vydat dle odst. 6 §7 zák.č.100/2001 Sb. rozhodnutí, že
záměr nepodléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle tohoto zákona.
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H. PŘÍLOHA
H.1. Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
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Závazné stanovisko úřadu územního plánování k souladu s územně plánovací dokumentací je uvedeno na
konci 3 a začátku 4 stránky vyjádření.
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H.2. Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle
§ 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny

LOGISTICS PARK D1 - OSTŘEDEK
Oznámení o hodnocení vlivů na ŽP, dle příl. č. 3 z. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

LOGISTICS PARK D1 - OSTŘEDEK
Oznámení o hodnocení vlivů na ŽP, dle příl. č. 3 z. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny je uvedeno
v prvním a druhém odstavci od konce vyjádření.
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na zivotni prostfedi
H.3. Hlukova studie
zak.cislo: 2/064 - 09/18
1. Uvod

Vystavba noveho logistickeho centra EUDIREAL v sousedstvi dalnice
Dl v blizkosti obce Ostfedek sebou nese nutnost vyfeseni nekterych
akustickych problemu v navaznosti na platnou legislativu.
V prvni casti tohoto hlukoveho posouzeni je venovana pozornost
dopravnimu hluku. Byl zpracovan vypoctovy model feseneho uzemi pro
celkem pet variant dopravniho zatizeni a na zaklade vystupu
z vypoctoveho modelu
je posouzeno,
jaky
hluk je generovan
dopravnim provozem v neblizsich chranenych mistech ve venkovnim
prostoru v soucasne dobe (bez zameru), jaky bude generovan hluk
v roce 2022 bez zameru, dale hluk generovany pouze novym zamerem
EUDIREAL (vcetne stacionarnich zafizeni) bez dalnice Dl, nasleduje
hluk ze zameru + dalsi logisticka centra v sousedstvi EUDIREAL
a konecne vsechny hluky dohromady, tj. v roce 2022 Dl, zamer
EUDIREAL a okolni logisticka centra.
V druhe casti je posouzeno, jaka bude muset byt kvalita zvukove
ktera
budou
instalovana
izolacnich
vlastnosti
oken,
budou okna od kancelarskych
v projektovanych objektech, kde
mistnosti. Je urcena potfebna TZI techto oken.
V posledni casti je pak venovana pozornost hluku, ktery bude
generovan pfi vystavbe noveho arealu stavebni cinnosti.
2. Posouzen1 h1uku z dopravy
2.1. Podk1ady

a/ cast projektove dokumentace
b/ informace projektanta
c/ prohlidka lokality
d/ dopravni zateze na pfilehlych komunikacich pro rok
rok 2020 (pfedpokladany rok uvedeni do provozu)

2018 a pro

e/ predpokladany pocet vozü dopravni obsluhy jak arealu EUDIREAL,
tak i okolnich logistickych center
f/ rozmisteni stacionarnich zdroju hluku a jejich hlucnost

g/ metodicke pokyny pro vypocet hluku z dopravy
1

h/ programove vybaveni HLUK+ (posledni verze)
i/ CSN 730532
j/ letecky snimek
k/ archivni hlukove posouzeni
(zpracovatelem byl nase firma)

ke

stejne

akci

z

roku

2018

2.2. Situace

Novy objekty budou situovany nedaleko dalnicniho telesa dalnice
Dl. Ve smeru od Prahy pred krizovatkou se silnici c.110, kde je
odbocka ve smeru na Benesov. Tesne za touto krizovatkou je
projektovana odbocka pro dopravni obsluhu arealu.
Nejblizsi obytna zastavba obce Ostredek
jihovychodnim smerem za silnici c.110.

a Mzizovice

se nachazi

2.3. Vypocet h1uku

Byl vytvoren vypoctovy model v programovem prostredi HLUK+ a bylo
posouzeno celkem pet variant dopravniho zatizeni:
1/ pro
soucasny
stav
dopravnich
intenzit na prilehlych
komunikacich
(dalnice
Dl
a
silnice
c.II/110)
bez
predpokladane obsluzne dopravy logistickeho centra (dale je LC)
2/ dtto

pro rok 2022 bez

EUDIREAL a ostanich LC

3/ samostatne byla hlukove posouzena pouze predpokladana dopravni
obsluha noveho EUDIREAL vcetne stacionarnich zdroju hluku - bez
dalnice Dl a okolnich komunikaci
4/ dtto predchozi, ale vcetne dalsich
okolnich komunikaci
5/ dtto predchozi,
komunikaci

ale

jeste

vcetne

okolnich LC bez dalnice Da
dalnice

Dl

a

okolnich

Krome prubehu izofon bylo posouzeno celkem 5 vypoctovych bodu
domu v obci
umistenych pred
fasadou nejblizsich rodinnych
Mzizovice a Ostredek.
V nasledujich stranach dokladujeme vystupy z vypocetniho modelu:
str.4 - prubeh izofon ve variante 1 v dennim a nocnim obdobi
roce 2018
str.5 - prubeh izofon ve variante 2 v dennim a nocnim obdobi
v roce 2022
str.6 - prubeh izofon ve variante 3 v dennim a nocnim obdobi
(pouze EUDIREAL)
2

str.7 - prubeh izofon ve variante 4 v dennim a nocnim obdobi
(suma v roce 2022 pouze vsechna LC)
str.8 - prubeh izofon ve variante 5 v dennim a nocnim obdobi
(suma v roce 2022 vsechna LC i s dalnici Dl a okolnimi
komunikacemi)
str.9 - tabulka vypoctovych bodu ve variante 1 - denni obdobi
str.10- tabulka vypoctovych bodu ve variante 1 - nocni obdobi
str.11- tabulka vypoctovych bodu ve variante 2 - denni obdobi
str.12- tabulka vypoctovych bodu ve variante 2 - nocni obdobi
str.13- tabulka vypoctovych bodu ve variante 3 - denni odbobi
str.14- tabulka vypoctovych bodu ve variante 3 - nocni obdobi
str.15- tabulka vypoctovych bodu ve variante 4 - denni obdobi
str.16- tabulka vypoctovych bodu ve variante 4 - nocni obdobi
str.17- tabulka vypoctovych bodu ve variante 5 - denni obdobi
str.18- tabulka vypoctovych bodu ve variante 5 - nocni obdobi
Na strane c.19 je zobrazena legenda k izofonam
Na strane c.20 je situace,
kde jsou zakr eslena
poloha venkovnich klimajednotek.
Dale jsou na Stranach
c.21
informa ce, ktere byly pouzity pro
variantach.

3

na strechach hal

25 prilozeny vsechny dopravni
zpracovani hlukovych map v peti
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2.0

Ostredek EUDIREAL - DIP udaie pro dokumentaci EIA

1) Soucasny stav intenzit dopravy v profilu silnice 11/110 resp. dalnice 01 (rok 2018)

cislo
silnice

scitad
usek

zacatek useku

konecuseku

lehka
vozidla*
[voz./den]

tezka
vozidla*
[voz./den]

vozidla
celkem
[voz./den]

D1

1-8040

Hvezdonice

Osti'edek

35375

12297

47672

D1

1-8050

Osti'edek

Sternov

34209

12046

46255

11/110

1-2550

Sobehrdy,
zausten, silnice

najezd na Dl

2 726

428

3154

1853

283

2136

teika
vozidla*
[voz./den]

vozidla
celkem
[voz./den]

111/1097

11/110

1-2556

najezd na Dl

ki'iz. se silnid

11/113

2} lntenzity dopravy na okolni komunikacni siti v dobe dostavby arealu
2.1) rok 2022 (stav bez arealu)

cfslo
silnice

scitad
usek

zacatek useku

konecuseku

lehka
vozidla*
[voz./den]

D1

1-8040

Hvezdonice

Osti'edek

41134

12 968

54102

1359

136

1495

39778

12 703

52481

1023

183

1206

3029

432

3461

2059

286

2345

J rampa
MUK

D1

1-8050

Ostredek

Sternov

S rampa

MUK

11/110

1-2550

Sobehrdy,
zausteni silnice

najezd na 01

111/1097

11/110

1-2556

najezd na D1

kfü. se silnid

11/113

2.2) rok 2022 (stav s arealem EUDIREAL)

äslo
silnice

scitaci

01

1-8040

usek

konecuseku

lehka
vozidla*
[voz./den)

vozidla*
[voz./den)

vozidla
celkem
[voz./den]

Hvezdonice

Ostredek

41330

13264

54594

1513

364

1877

39962

12863

52825

1213

411

1624

J rampa
MUK
01

1-8050

tezka

zacatek useku

Ostredek

Sternov

Srampa

MUK
11/110

1-2550

Sobehrdy,
zaustenf silnice
111/1097

najezd na 01

3075

432

3507

11/110

1-2556

najezd na 01

kfü. se silnid
11/113

2107

286

2393

lehka

tezka

2.3} rok 2022 (stav s arealem EUDIREAL + vyhledove arealy)

silnice

scrtad
usek

zacatek useku

konecuseku

vozidla*
[voz./den)

vozidla*
[voz./den]

vozidla
celkem
[voz./den]

01

1-8040

Hvezdonice

Ostredek

41688

13 542

55230

1781

578

2359

40140

13013

53153

1481

625

2106

cislo

J rampa
MUK
D1

1-8050

Ostredek

~ternov

Srampa

MUK
11/110

1-2550

Sobehrdy,
zaustenf silnice
111/1097

najezd na Dl

3105

432

3537

11/110

1-2556

najezd na Dl

kriz. se silnid
11/113

2137

286

2423

12.

3) Bilance dopravy v klidu
'

BILANCE DOPRAVY V KLIDU DLE CSN 73 6110
POCETSTANi

LOGISTICS PARK 01 - OSTREDEK
·:::>
(.)

FUNKCE

HALA

>(.)

cn E
,o:::-

1-

j~

o0.. ,w
cn
~

~
SKLAD

w (.)

(.) 0

z

....1

~ 0..

63
230

KANCELARE

A

~~

z

<
Wz

1-

KOEFICIENTY
REDUKCE

POCET
ÜCELOVYCH
JEDNOTEKNA
1 STANI

zAKLADNi

4 zamestnanci
35 m2 plochy

ka

kp

15,8

1,25

1,00

20

6,6

1,25

1,00

9

29

CELKEM
SKLAD

B

4 zamestnanci

22
660

KANCELARE

2

35 m plochy

5,5

1,25

1,00

7

18,9

1,25

1,00

24

31

CELKEM
4 zamestnanci

20

SKLAD

C

330

KANCELARE

2

35 m plochy

5,0

1,25

1,00

7

9,4

1,25

1,00

12

19

CELKEM
SKLAD

4 zamestnanci

20

KANCELARE

D

POZADO
-VANY

660

2

35 m plochy

5,0

1,25

1,00

7

18,9

1,25

1,00

24
31

CELKEM
Odstavnä stäni pro poti'eby investora (viz. cl. 14.1 .9. CSN 73 6110/Z1)

92
202

CELKEM

4) Generovana doprava EUDIREAL z arealu na okolni komunikacni sit
•

Nakladni vozidla (50% solo vozidla, 50% navesove soupravy):

456 jfzd v obou smerech za 24 hodin (zadano investorem)
•

dodavkova vozidla:

•

osobni automobily:

32 jizd v obou smerech za 24 hodin (zadano investorem)
442 jizd v obou smerech za 24 hodin (zadano investorem)

5) Rozpad generovane dopravy EUDIREAL z arealu na okolni komunikacni sit
TNV:
•

01 smer Praha:

296 jfzd v obou smerech za 24 hodin (65%)

•

01 smer Brno:

160 jizd v obou smerech za 24 hodin (35%)

dodavkova vozidla:

•
•
•
•

01 smer Praha:
01 smer Brno:

20 jizd v obou smerech za 24 hodin (60%)
8 jizd v obou smerech za 24 hodin (30%)

11/110 smer Sazava:

2 jfzd v obou smerech za 24 hodin (5%)

11/110 smer Kozmice:

2 jfzd v obou smerech za 24 hodin (5%)

lehka vozidla*:

•

Dl smer Praha:

176 jizd v obou smerech za 24 hodin (40%)

•

01 smer Brno:

176 jizd v obou smerech za 24 hodin {40%)

•
•

11/110 smer Sazava:

46 jfzd v obou smerech za 24 hodin (10%)

11/110 smer Kozmice:

44 jfzd v obou smerech za 24 hodin (10%)

* lehka vozidla = motocykly, osobnf automobily
tezka vozidla = nakladnf automobily, nakladni soupravy, autobusy
Rozpady okolnkh arealü byly prevzaty z dokumentace z roku 2010.

6) Prirazeni intenzit v roce 2022 (+ porovnani püvodnich hodnot z EIA 2010)
Püvodni hodnoty (z roku 2010):
areal
Üsek komunikace

vsechna

okolni doorava
oomala

vsechna

celkem

oomata

D1 smerBmo

650

250

38800

13157

D1 smer Praha

330

130

40400

Silnice 11/110 areäl - smer Kozmice

50

20

Silnice 11/11 o smer Säzava

50

20

vsechna

pomala

13 940

39450
40730

13 407
14 070

2003

496

2053

516

2378

384

2428

404

Aktualni hodnoty:
okolni doorava

Areal EUDIREAL
Üsek komunikace

nomala

vsechna

vsechna

celkem

oomala

vsechna

pomalä

D1 smerBmo

344

160

52481

12 703

52 825

J rampa
D1 smer Praha
S rampa
Silnice 11/11 o areal - smer Kozrnice

418
492
418
46

228
296
228
0

1 459
54102
1 206
3 461

136
12 968
183

1 877

364

54594

13 264
411

Silnice 11/11 o smer Säzava
Silnice 111/1107

432

1 624
3507

12 863

432

48

0

2 345

286

2 393

286

0

0

400

60

400

60

V ramci projektovani aktualniho objektu je zretelnejsi vyuziti prfmo konkretnimi najemci a tim doslo
ke zmene generovane dopravy. Jako dalsi faktor ovlivnujfd snizenou generovanou dopravu je take
celkove ponfzeni kapacit arealu, zmena funkce (vyrazna redukce administrativnfch ploch) atd ...

7) Stanoveni celkovych vozokm a prümerne delky jizdy jednotlivych arealü
Areal A:
Celkove jrzdy

165,970 vozokm / den

Prümerna delka jrzdy

715m

Areal BCD:
Celkove jrzdy

268,436 vozokm / den

Prumerna delka jfzdy

1132 m

'2.5

2.4. Hygienicke 1imity
V soucasne dobe je V p1atnosti narizeni v1ady c. 272/2011 o ochrane
zdravi pred nepriznivymi ucinky h1uku a vibraci. V nem se uvadi:

Hodnoty
hluku
ve
venkovnirn
prostredi,
s
vyjirnkou
vysokoenergetickeho irnpulsniho hluku,
se vyjadruji ekvivalentni
hladinou akustickeho tlaku A LAe ,T.
Pro hluk z dopravy na
pozernnich
kornunikacich,
s
vyjimkou ucelovych
komunikacich,
a drahach a pro hluk z leteckeho provozu se ekvivalentni hladina
akustickeho tlaku A LAeq,T stanovi pro celou denni dobu LAeq, 1 6 h
a celou nocni dobu LAeq, S h.
Hygienicky limit ekvivalentni hladiny
akustickeho tlaku A,
s
vyjirnkou hluku z leteckeho provozu
a vysokoenergetickeho irnpulsniho hluku,
se ve venkovnirn prostredi
stanovi souctern zakladni hladiny akustickeho tlaku A LA e q,T se
rovna 50 dB a korekci, pfihlizejicich ke druhu chraneneho prostoru
a denni a nocni dobe podle pfilohy c.3 k tornuto nafizeni. Korekce
viz dalsi text.
Korekce pro stanoveni 1imitü h1uku v chranenem. venkovnim prostoru
staveb a v chranenych venkovnich prostorech

Zpusob vyuziti uzerni

Korekce

1)

2)

3)

4)

-5

0

+5

+15

Chraneny venkovni prostor luzkovych
zdravotnickych zarizeni vcetne lazni

0

0

+5

+15

Chraneny venkovni prostor ostatnich
staveb a chraneny ostatni venkovni
prostor

0

+5

+10

+20

Chraneny venkovni prostor staveb
luzkovych zdravotnickych zarizeni
vcetne lazni

Poznamka - korekce v tabulce se nescitaji
Pro nocni dobu se pro chraneny venkovni prostor staveb pticita
dalsi korekce - 10 dB, s vyjirnkou hluku z dopravy na zeleznicnich
drahach, kde se pouzije korekce - 5 dB.
Vysvetlivky:
1)
Pouzije se pro hluk z provozu stacionarnich zdroju,
hluk z
verejne produkce hudby, dale pro hluk na ucelovych komunikacich a
hluk ze zeleznicnich stanic zajisfujicich vlakotvorne prace,
zejmena rozradovani a sestavu nakladnich vlakü, prohlidku vlaku a
opravy vozü
2) Pouzije

se pro z

dopravy na silnicich
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III. tridy a

mistnich

komunikacich III. tridy a drahach.
3) Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich I. a II.
tridy a mistnich komunikacich I. a II. tridy v uzemi, kde hluk
z dopravy na techto komunikacich
je prevazujici nad hlukem
z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich. Pouzije se pro
hluk z dopravy na drahach v ochrannem pasmu drahy.

4) Pouzije se
2001)

V

pripade prokazani stare hlukove zateze (pred rokem

z vyse uvedene tabulky plyne nasledujici. V nasem pfipade lze pro
hluk z okolni dopravy jednoznacne pouzit korekci 3), protoze se
jedna o hluk z dopravy, generovany hlavnimi komunikacemi ( zde
dalnice Dl a silnice c.II/110):
Pro

nocni dobu se

pak uzije korekce - 10 dB/A/.

Vys1edne 1imity tedy maji nas1edujici hodnotu:

pro denni dobu: 60 dB/A/
pro nocni dobu: 50 dB/A/
Pro hluk ze stacionarnich zarizeni a dopravni obsluhy hygienicka
sluzba pozaduje, aby ekvivalentni hladiny hluku z dopravni obsluhy
nepresahly 50 dB/A/ v dennim obdobi 2 metry pfed fasadami obytnych
domu a v nocnim obdobi je pak limit o 10 dB/A/ prisnejsi. Dopravni
obsluha se nepovazuje za hluk generovany dopravou, ale objektem
samotnym, neco jako stacionarni zdroj hluku. Tento pozadavek je
zcela v souladu s platnou legislativou /narizeni vlady 272/2011

Sb./.
Denni obdobi je od 06 do 22 hodin, nocni pak zbytek z 24hodinoveho
dne.
V dennim obdobi se hodnoti 8 nejhlucnejsich hodin a v nocnim pak
1 nejhlucnejsi hodina, tj. bud ranni od 5 do 6 hodin nebo vecerni
od 22 do 23 hodin.
Vysi hygienickeho 1imitu je opravnen
pracovnik pris1usne hygienicke s1uzby.

ude1it

pouze

odpovedny

2.5. Vyhodnoceni

Jeslize

se nyni

tabulek

5ti

podivame do

posuzovanych

prubehu izofon

kritickych

hluku a vypoctovych

vypoctovych

bodü dojdem k

naledujicim zaverum:
Varianta 1 - zde je limitem pro stavajici dopravu
dennim obdobi a 50 dB/A/ v nocnim obdobi.
Vsechny

vypoctene ekviva1entni
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h1adiny akustickeho

60 dB/A/

v

t1aku A jsou

pod1imitni ve vsech peti bodech (v dennim
dB/A/ a V nocnim obdobi nizsi nez 50 dB/A/.

Varianta 2

obdobi nizsi

nez 60

- dtto limit varianta 1.

Vsechny vypoctene ekvivalentni hladiny akustickeho tlaku A jsou
podlimitni ve vsech peti bodech (v dennim obdobi nizsi nez 60
dB/A/ a v nocnim obdobi nizsi nez 50 dB/A/.

Varianta 3 zde je limitem pro obsluznou dopravu a stacionarni
zarizeni pro denni obdobi 50 dB/A/ a pro nocni obdobi 40 dB/A/.
Vsechny vypoctene ekviva1entni h1adiny akustickeho t1aku A jsou
podlimitni ve vsech peti bodech
(v dennim obdobi nizsi nez 50
dB/A/ a v nocnim obdobi nizsi nez 40 dB/A/.

Varianta 4 - zde je limitem pro dopravu 60 dB/A/ v dennim obdobi a
50 dB/A/ v nocnim obdobi.
Vsechny vypoctene ekviva1entni h1adiny akustickeho t1aku A jsou
pod1imitni ve vsech peti bodech (V dennim obdobi nizsi nez 60
dB/A/ a V nocnim obdobi nizsi nez 50 dB/A/.

Varianta 5 zde je rivnez limitem pro dopravu
obdobi a 50 dB/A/ v nocnim obdobi.

60 dB/A/ v dennim

Vsechny vypoctene ekviva1entni h1adiny akustickeho t1aku A jsou
podlim.itni ve vsech peti bodech (v dennim obdobi nizsi nez 60
dB/A/ a v nocnim obdobi nizsi nez 50 dB/A/.
To znamena, ze dopravni
obs1uha noveho LP Ostredek vcetne
stacionarnich zdrojü hluku nebude pro stavajici nejb1izsi rodinne
domy v obci Ostredek a Mzizovice zdrojem nadmerneho hluku. Neni
treba
rea1izovat ve
venkovnim prostoru
zadna protih1ukova
opatreni.
Narüst hluku v1ivem novych zdroju h1uku je zce1a zanedbate1ny.
2.6. Porovnani h1uku s h1ukovym posouzenim v roce 2010

V roce 2010 bylo provedeno hlukove
stejne lokalite.

posouzeni pro podobny zamer ve

Porovnat vysledky z hlukovych posouzeni z roku 2010 a 2018 lze jen
z male casti. Poloha vypoctovych bodu totiz souhlasi jen u jednoho
bodu. V hlukovem posouzeni z roku 2010 souhlasi poloha bodu c.4 s
bodem c.1 z hlukoveho posouzeni roku 2018. Ostatni body jsou v
jinych mistech.
Lze take porovnat pouze denni odbobi, protoze nocni vysledka hluku
z roku 2010 nejsou k dispozici.
Poloha bodu c.1 z roku 2018 je zakreslena na situaci v priloze
hlukoveho posouzeni a je take patrna na mapach prubehu izofon na
stranach 4 - 8 tohoto posouzeni.
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Srovnani ma jeste malou nejistotu v tom, ze v posouzeni z roku
2010 byl posuzovan vyhledovy stav v roce 2020 a v soucasnem
posouzeni je vypocet proveden pro rok 2022.
Tabulka vypocitanych

dB/A/ ve vyhledu po realizaci zarneru

LAeq

EIA 2010

EIA 2018

stav 1

49,4

49,2

stav 2

36,8

37,3

stav 3

47,0

48,5

Vysvetlivky: stav 1 - pouze hluk pozadi tj.dalnice
komunikace bez zamerü

Dl a ostatni

stav 2 - hluk pouze z novych arealü (bez dalnice Dl
a okolnich komunikaci)
stav 3 - suma vsech zdrojü hluku

Vyhodnoceni:
- hluk z dalnice a okolnich kornunikaci je ve sledovanem bode skoro
totozny v obou posouzenich a je v dennim obdobi podlimitni
- hluk pritezujici
(nove arealy)
je rovnez podlimitni a tos
obrovskou rezervou
(limitem je zde 50 dB/A/ v denni dobe a
vypoctene hodnoty LAeq jsou nizsi nez 40 dB/A/! ! ! !)
- v posouzeni z roku
posouzeni z roku 2018

2010

je

hluk

z

provozu

oc

nizsi nez v

suma vsech zdrojü hluku je podlimitni u obou posouzeni (stav 3)
- pozitivni je skutecnost, ze vlivem vystavby zameru (vse eo bude
postaveno v logisticke parku Dl) dojde ke snizeni hluku oproti
stavu,
kdyby
se zamer nerealizoval.
Düvodem zlepseni je
realizace novych hal zameru
(jednotliva logisticka centra),
ktere budou püsobit proti h l uku generovanemu na dalnici Dl jako
protihlukova bariera. Lze s nadsazkou tvrdit, ze vystavba novych
objektü 1ogistickeho parku Dl
Ostredek je protih1ukovym
opatrenim pro chranena lll1Ste V8 venkovnim prostoru V obcich
Ostredek a Mzizovice.
Pozn.: v hlukovern posouzeni z roku 2010 byl take posouzen jeden
bod na druhe strane dalnice (jedna se o bod c.l na severni strane
dalnice). V soucasnem hlukovem posouzeni neni tento bod posouzen,
protoze vl i v noveho zameru zde bude na celkove hlukove klima zcela
rninimalni vliv. Bod je blize dalnici nez ostatni posuzovane body a
dale od novych zdrojü hluku. Takze se nejedna o kriticke misto a
vypocet zde proveden nebyl.
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3. Navrh TZI oken

Je treba predeslat nasledujici informaci. V pfislusne CSN je
zminovana pouze tzv. stavebni neprüzvucnost tj.Rw'. Ne tedy
laboratorni
/Rw/.
Jestlize
tedy
je
pozadovana
stavebni
neprüzvucnost jsou laboratorni
atesty oken pouze pribliznym
voditkem pri vyberu oken. Jestlize okno ma laboratorni R., na
urovni 35 dB, neznamena to,
ze po instalaci do plaste prislusneho
objektu bude mit take stejnou stavebni Rw '. Zalezi - a to zejmena
u oken s vyssi hodnotou R.,
- na provedeni toho ktereho okna,
kvalite zasazeni okna do plaste budovy, serizeni okna atd. a je to
tedy otazkou provedeni montaze, o ktere samozfejme laboratorni nie
nevypovida.
Pokud tedy budeme mluvit o pozadavku Rw ', budeme hovorit o kvalite
zvukove izolace okna jiz zasazeneho do plaste budovy a je tedy
zcela na dodavateli, aby garantoval splneni prislusneho pozadavku
na kvalitu zvukove izolace toho ktereho okna. Jinym zpüsobem nelze
postupovat.
S timto vedomim provedeme navrh potrebne kva l ity zvukove izolace
oken v budoucich administrativnich prostorach logistickeho parku
Dl EUDIREAL.
Jestlize se v dennim obdobi budou ekvivalentni hladiny akustickeho
tlaku A pohybovat na kritickych fasadach na hranici do 70 dB / A/ je
dle CSN 730632 nutno, aby okna, jimiz bude objekt na te t o strane
vybaven, mela neprüzvucnost /R ' w,/ na hranici 30 dB - viz
tabulka v priloze
Pozadavky na zvukovou izol aci obvodovych
plastü budov.
Jeste jednou upozornuJeme, ze se jedna
ne 1aboratorni.

o stavebni neprüzvucnost,

Doporucujeme temito okny vybavit vsechny kancelarske mistnost i .
Jedna se O zcela bezna okna na nas dodavana celou radou vyrobcü.
4. Vypocet h1uku ze stavebni cinnosti

4.1. Uvod

Pri provadeni stavebnich praci na vystavbe nov ych hal bude nut no
resit i problemy s hlukem pri vystavbe, i kdyz nejblizsi chranena
zastavba Se nachazi V pomerne velke vzdalenosti od stavby, ale dle

platne legislativy je treba vymezit urcite mantinely pro provadeni
stavby z hlediska hlukove problematiky.
Nejblizsimi chranenymi objekty ve venkovnim prosto ru j sou v tomto
pripade fasady rodinnych domü situovanych jizne od stavby v obci
Ostredek.
Hlukove posouzeni ze stavebni cinnosti na zaklade znalosti po stupu
vystavby, informaci projektantü, archivnich udajü o hlucnosti
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stavebnich mechanismu, poznatku O provadeni stavby vypocitava,
jake budou hlukove pomery v okoli stavby pfi provadeni stavebnich
praci na objektech novych hal. Vypocet je proveden dle platne
metodiky.
Stavba je rozdelena na vice casovych pracovnich etap podle
harmonogramu praci i
kdyz minutove nasazeni stavebnich strojü
v jednotlivych etapach a smenach je samozfejrne odhadnuto na
zaklade zkusenosti z desitek rnereni hladin akustickeho tlaku
A a z fady pozorovani a studii.
Hlukove posouzeni take fesi vyber stroju vhodnych z hlukoveho
hlediska k nasazeni na stavebni prace na sledovane stavbe a dale
navrhuje
protihlukova opatfeni
tak, aby
zivotni prostredi
z hlukoveho hlediska pfi provadeni praci na uvedene stavbe utrpelo
v co nejrnensi rnife.
Hlukove posouzeni vlastne vyrnezuje urcite rnantinely pfi provadeni
stavby,
ktere bude rnuset dodavatel stavby dodrzet,
aby bylo
z hlukoveho hlediska vyhoveno platne legislative.
4.2. Podk1ady

a/ ramcovy projekt organizace vystavby
b/ prohlidka lokality
c/ archivni udaje o hlucnosti stavebnich mechanisrnu /AKMEST/
d/ nafizeni vlady 148/2006 Sb.
e/ archivni posouzeni hluku podobnych staveb na uzerni Prahy a Cech
f/ udaje o

provadeni stavby

g/ cast projektove dokumentace
h/ situace
i / schvalena rnetodika
4.3. Postup vystavby

Vystavbu müzerne r ozdelit na celkern 6 etap podle typu
provadeni praci a podle nasazeni stavebnich strojü:
stavebni prace

etapa c.

o.

Sejmuti ornice, pfiprava staveniste
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etapa c.

stavebni prace

1.

hrube terenni upravy - vyrovnani staveniste na
potfebnou uroven, stabilizace plochy, hutneni,
pfiprava na provadeni zakladu

2.

Zaklady, vlastni montaz skeletu a zastfeseni hal
- montovany system zelezobetonovych prvku
/sloupy, pfeklady, steny, sendvicove panely/,
stfesni plast'.

3.

Betonaz spodni stavby /podlaha hal v nekolika
vrstvach/, izolace, potfebne vyzdivky uvnitf
objektu /mokre procesy jen okrajove/, povrchy
strech

4.

Vybaveni objektu, site, vnitfni zafizeni, povrchy,
apod.

5.

Dokoncovaci prace /povrchy, terenni upravy,
parkoviste /cast zivicny povrch a cast zamkova
dlazba/, likvidace staveniste apod./.

4.4. Nasazeni strojü v jednot1ivych etapach vystavby
Predpokladame,
ze stavebni stroje budou v jednotlivych etapach
vystavby nasazeny dle dalsiho textu.
Tato problematika byla
konsultovana s projektantem i zhotovitelem a vychazi z celkoveho
harmonogramu provadenych praci i
ze zkusenosti z mnoha jinych
realizovanych staveb:
Etapa O - buldozer
bobcat
autojerab
nakladni automobil typu TATRA
Etapa 1 - nakladni automobil typu TATRA
autojerab
Bobcat
sbijecky /minimalne/
kompresor
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buldozer
zemni freza /stabilizace stavebni plane vapnem/
rypadlo
vibracna valec tezky
vibracni deska
Etapa 2 - Nakladni automobil TATRA
Nakladni automobily na dovoz dlouhych prefabrikatu
/oplen/

Tezke

autojeraby

vrtacka
svarecka
Etapa 3 - Nakladni automobil typu Tatra
nakladni automobil typu Avia
Buldozer
bobcat
vibracni valec
automix
okruzni pila
michacka
autojerab
Etapa 4 - nakladni automobil TATRA
nakladni autmobil typu AVIA
autojerab
vrtacka
sva.fecka
mala el. pila
zdvihaci plosina /prace uvnitr ve vysce/
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Etapa 5 - Nakladni automobil typu Tatra
bobcat
vibracni valec
traktorbagr
buldozer
vibracni pech
autojerab
4.5. Hygienicke 1imity

Narizeni vlady 272/2011 Sb. uvadi,
ze ekvivalentni hladiny
akustickeho tlaku A by v dennim obdobi od 07 do 21 hodiny nemela
presahnout 65 dB/A/v chranenych mistech ve venkovnim prostoru.
Mimo tuto dobu nebudou na stavenisti probihat zadne stavebni
operace, takze limity mimo tuto dobu se nebudeme zaobirat.
4.6. Chranena mi.sta ve venkovnim prostoru

Nejblizs i mi chranenymi misty ve venkovnim prostoru jsou fasady
/okraje pozemkü/ rodinnych domü na jih od sledovane lokality v
obci Mzizovice.
V techto mistech byl umisten 1 vypoctovy bod, v nemz jsou
vypocteny ekvivalentni hladiny akustickeho tlaku Apo dobu cele
vystavby novych hal. Po1oha bodu je totozna s bodem c.1, ve kterem
by1o proveden z dopravniho h1uku
kapito1e h1ukoveho posouzeni.

pomoci programu HLUK+

ve

d.ruhe

Jedna se o kriticke misto pro posouzeni hluku ze stavebni cinnosti
- polozene
nejexponovaneji k
posuzovanym zdrojüm
hluku, v
ostatnich
chranenych
mistech
nebudou
ekvivalentni hladiny
akustickeho tlaku A generovane stavebni cinnsoti na objektu
EIDIREAL vyssi.
Polo ha posuzovaneho bodu je zakreslena v situaci,
ktere je
prilohou posouzeni. Bod je uvazovan v nejnepriznivejsim miste,
tzn. v hornim patre objektu /5 metru nad terenem/.
4.7. Seznam stavebnich strojü a jejich h1ucnost

v nasledujici

tabulce je uveden seznam stavebnich strojü, ktere
budou na stavbe zrejme vyuzity a jejich hlucnost v referencni
vzdalenosti 10 metru. Hlucnost
techto strojü byla prevzata
z archivu AKMEST:
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c.stroje

nazev stroje

LA e

q

dB/A/

------------------------------------------------------1.

nakladni automobil typ Tatra

80

2.

nakladni automobil typ AVIA
s hydraulickou rukou

76

3.

autojerab

72

4.

kompresor

70

5.

sbijeci kladivo pneu

83

6.

traktorbagr

73

7.

Automix

78

8.

Okruzni pila

70

9.

Zemni freza

75

10.

Tezky autojerab

75

11.

svarecka

60

12.

vrtacka

68

14.

mala el.pila

78

15.

michacka

55

16.

vibracni valec

81

17.

vibracni pech

69

19.

bobcat

74

20 .

buldozer

80

21.

zdvihaci p l osina

60

22.

rypadlo

74

23.

oplen

82

24.

dernper

81

25.

vibracni deska

75

pozn.: Pokud bude nasazen kornpresor bude bud' elektro nebo rnusi byt
urnisten v bunce ci krytu tak, aby ve vzdalenosti 10 rnetrü
nebyla hladina hluku vyssi nez 70 dB/A/.
Okruzni pila, ktera byva
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zdrojern nadrnerneho hluku, rnusi

byt Umistena V pfistfesku /truhlarne/ tak, aby
metrech nebyly hladiny hluku vyssi nez 70 dB/A/

V

deseti

4.8. Vypocet hladin akustickeho tlaku A

V tabulkach, ktere nasleduji, je proveden vypocet ekvivalentnich
hladin hluku A V jednom kritickem vypoctovem bode V sesti etapach
vystavby.
Vypocet je proveden na zaklade vyse uvedeneho nasazeni strojnich
mechanismü v jednotlivych stavebnich etapach.
Staveniste je plosneho charakteru a
tak vzdalenost stavebnich
strojü od posuzovaneho bodu byla do vypoctu vzata jako nejmensi,
tzn. pro pripad, ze stavebni stroje se budou pohybovat nejbliie
k chranenemu bodu ve venkovnim prostoru. Tj.
kdyz se budou
pohybovat na jizni strane staveniste. Je tedy posouzena kriticka
situace.
Pokud budou stavebni stroje ve vetsi vzdalenosti od
posuzovaneho bodu nei je uvedeno ve vypoctu, budou hladiny hluku
nizsi nei vypoctene.

Je
tfeba upozornit
s "lidskym faktorem".
hluky,

ktere

na skutecnost,
ze vypocet nekalkuluje
To znamena, ze do vypoctu nejsou zaneseny

vznikaji

individuälne

pr1

pr8ci

jednotlivce.

Napfiklad bouchani palicemi ci kladivy pri rozebirani bedneni nebo
hluky,
ktere vznikaji pri manipulaci s materialem. Tyto zdroje
hluku nelze vypoctem postihnout, avsak dle zkusenosti z drive
provedenych mereni
na stavbach obdobneho
charakteru nemaji
podstatny vliv na celkove vysledky mefeni.
Minutove nasazeni stavebnich strojü za jednu pracovni smenu bylo
odhadnuto. Odhad vychazi z casoveho harmonogramu provadeni praci
zpracovaneho zhotovitelem stavby
a zkusenosti ziskanych pri
posuzovani desitek jinych staveb a z mefeni hladin akustickeho
tlaku A, ktera byla provedena v ramci techto posouzeni. Dale byla
problematika vyuziti stavebnich strojü konsultovana s projektantem
- odbornikem na provadeni staveb.
Vypocet byl
proveden zcela dle
metodiky,
kterou pouiivaji
programove softwary. Avsak
jakykoliv softwar nebyl nasazen,

vypocet byl proveden "rucne" bez pouziti softwaru.
Vypocet
Bod

LAeq

c.stroje

dB/A/ - etapa 0
LA

dB/A/
1

dl

d2

Im/

Im/

delta
-dB/A/

dB/A/

t1
/min/

54,9

240

"

54,9

960
480
960

L1

1

80

10

180

20

80

10

"

3

72

10

"

"

46,9

19

74

10

"

"

48,9
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LA e q

dB/A/

57,4

Vypoc:et LAe q dB/A/ - etapa 1
Bod

c:.stroje

LA
dB/A/

dl
Im/

d2
Im/

delta
-dB/A/

Li
dB/A/

ti
/min/

54,9

480

LA e q
dB/A/

----------------------------------------------------------------1

1

80

10

180

3

72

10

"

II

46,9

240

19

74

10

II

"

48,9

360

5

83

10

"

"

57,9

60

4

70

10

II

"

44,9

480

20

84

10

"

"

58,9

960

9

75

10

"

"

49,9

480

22

74

10

"

"

48,9

1200

16

81

10

"

"

55,9

480

25

75

10

"

"

49,9

480

62,0

----------------------------------------------Vypoc:et LAe q dB/A/
Bod

c:.stroje

-

LA
dB/A/

etapa 2
dl
/m/

d2
/m/

delta
- dB/A/

Li
dB/A/

ti
/min/

54,9

360

LAe q
dB/A/

----------------------------------------------------------------1

1

80

10

180

23

82

10

II

"

56,9

240

10

75

10

"

"

49,9

960

12

68

10

II

"

42,9

960

11

65

10

II

"

39,9

960

-----------------------------------------------
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57,1

Vypocet LAe q dB/A/ - etapa 3
Bod

c:.stroje

LA
dB/A/

dl

Im/

d2
/m/

delta
- dB/A/

Li
dB/A/

ti
/min/

54,9

240

LA e q
dB/A/

----------------------------------------------------------------1

1

80

10

180

2

76

10

"

"

50,9

120

20

84

10

II

"

58,9

720

19

74

10

II

II

48,9

720

16

77

10

II

"

51,9

480

7

78

10

"

"

52,9

240

8

70

10

"

"

44,9

120

15

55

10

"

II

29,9

480

3

72

10

"

"

46,9

240

59,9

---------------------------------------------Vypoc:et LAe q dB/A/ - etapa 4
Bod

c.stroje

LA
dB/A/

dl
/m/

Im/

d2

delta
-dB/A/

Li
dB/A/

ti
/min/

54,9

240

LAe q
dB/A/

----------------------------------------------------------------1

1

80

10

180

2

76

10

II

"

50,9

240

3

72

10

"

"

46,9

720

12

68

10

"

"

42,9

480

11

65

10

II

II

39,9

960

14

78

10

"

"

52 ,9

720

21

60

10

II

"

34,9

240

----------------------------------------------
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55,4

Vypocet LAe q d B/A/
Bod

c.st r o j e

-

etapa 5

LA
dB/A/

dl

d2

Im/

Im/

delta
- dB/A/

Li
dB/A/

ti
/min/

54 , 9

240

LA e q
dB/A/

----------------------------------------------------------------1

1

80

10

180

19

74

10

"

"

48,9

480

16

77

10

"

"

51 , 9

480

6

73

10

"

"

48,9

480

20

84

10

"

"

58,9

480

17

69

10

"

"

43,9

360

3

72

10

"

"

46 , 9

240

58,8

---------- ---------- -- -------------- --- ------Vysvet1i vky k predchozim tabu1kiun:

LA

ekvivalentni hladina
akustickeho tlaku A pri provozu
jednotliveh o stavebni ho st r oje /rucniho e l ektri ckeho naradi/

dl - vzdalenost, ve ktere byla LA mer ena /zde vzdy v lOti metrech/
d2 - vzdalenost s tave bniho st r oje od posuzovaneho bodu
delta - korekce na cloneni nebyla uvazovana
Li
ti -

- ekvivalentni
zdroje hl uku

V

hladina akustickeho
chr anenem miste

predpokladana doba nasazeni
480 minut /pracovni smena/

tlaku A

jednotlivych

ekvivalentni hladina akustickeho tlaku
sumarne od vsech zdroju sumarne

od jednotliveho
zdroju

hluku ze

A v chranenem bode

Pozn. : ve vjpoctu neni prictena korekce na odraz od samotneho
stavajiciho objektu rodinneho domu , na kterem je umisten vjpoctovy
bod, protoze tento h1uk se do obj ektu nedostav a
Nejistota vjpoctu je zde o neco vyssi nez napr. u vjpoctu h1uku
z dopravniho provozu . Avsak nebude vetsi nez 3,0 dB/A/. Tuto
nejistotu lze vsak od vypoctenych hodnot odecist , takze jeji
presna vyse nen i rozhodujici. Ve vjpoctu s nejistotou mer eni neni
ka1ku1ovano, jeji vyse neni ani pri ctena, ani odectena .
4 . 9 . Preh1ed vypoctenych h 1adin akustickeho t1aku A

V nasledujici tabulce

jsou prehledne sestaveny
39

vsechny vypoctene

e kv i va l e n t n i

bode

V

h ladiny akustickeho

tlaku A

v kritickem vypoctovem

sesti zakladnich etapach vys tavby novehO arealu :

etapa

Bod 1

0

57 , 4

1

62 , 0

2

57 , 1

3

59 , 9

4

55 , 4

5

58 , 8

4 . 10 . Vyhodnoceni - protihlukova opatreni

Z tabulky vypl yva , ze pokud budou s plnena nasledujici protihlukova
opatreni ,
n e bude stavba zdrojem nadmerneho hluku:
- na stavbe budou n asazeny stavebni
stroje ,
ktere budou mit
hlukove parametry stejne, jako uvazuJe vypocet - viz tabulka str .
- splneni teto podmi.nky je nezbytne nutne, aby stavba
nebyla zdrojem nadmerneho hluku a to zeJmena u hlucnejsich stroj u
jako je nakladni automobily , automix , e l .pi ly , buldozer apod .
- prac1 V dobe Od 21.QQ do
provädeny

7.QQ hodiny nebUdOU V

okruzni pila musi byt osetrena
textu , s t ejne tak kompresor .

tak ,

zadnem pripade

jak je uvedeno v predchozim

- minutove nasazeni bude zhruba takove, s jakym kalkuluje vypocet
/ve vypoctovych tabulkach sloupec pod symbolem t i /
organizovat naklad ni dopravu tak ,
prubehu celeho dne

aby byl a rozlozena rovnomerne

V

- smerovat nejhlucnejsi cinnosti do dopolednich hodin (nikoliv
rannich) , minimal i zovat c i nnost v odpoled . nebo v podvecernich
hodinach
5. Zaver
Pokud budou dodrzena protihlukova opatreni uvedenä v predchozim
textu nebude vystavba Logistics Parku Dl
Ostredek zdrojem
nadmerneho hluku. Ve vypoctu je do naplneni platneho limitu /65
dB/A/ jeste velkä rezerva, takze pokud budou pouzity hlucnejsi
stroje a pokud nasazeni stavebnich stroju bude o neco vyssi nez
40

uvazova1 vjpocet, nie podstatneho se nezmeni
nebudou prekroceny.

- hygienicke 1i.mity

Vnitrni

osetreny dle textu.

chranene

prostory

kancelari

budou

Dopravni obsluha arealu a stacionarni zdroje hluku nebudou dle
vypoctu zdrojem nadmerneho hluku, pokud budou stacionarni zdroje
hlucne tak,
jak je uvedeno V predchozim textu a dopravni zateze
tak velke, jak je uvedeno v podkladech pro tuto hlukovu studii.
Narust h1uku v1ivem provozu projektovaneho 1ogistickeho area1u
bude v roce 2022 zce1a zanedbate1ny

V situaci sirsich vztahu,
ktera nasleduje,
jsou zakresleny body
vypoctu hluku z dopravy, stacionarnich zdroju hluku a vypoctovy
bod hluku ze stavebni cinnosti.
Nasleduje situace noveho logistickeho parku.
Dalsi prilohou
jsou tabulky pozadavku
na zvukovou izolaci
obvodovych plastu budov tridy jakosti zvukove izolace oken .
Toto hlukove posouzeni je mozno kopirovat
pisemnym souhlasem nasi firmy.

pouze cele a to

Ing. Vladimir

V Praze 25.10.2018
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Tabulka 2 - Pozadavky na zvukovou izofaci obvodovych pläsfu budov
Poiadovani zvukori izolace obvodoveho plüti v hodnot.äch R'w "> nebo D nr.w ·,, dB

Druh chraneneho vnitfnlho prostoru

Obytne mfstnosti bytii, pokoje v ubytovnäch
(koleje, intemäty apod.)
Pokoje v hotelech a penzionech
Nemocnicni pokoje

Druh chranen6ho vnltfnlho prostoru

Obytne mlstnosti bytil, pokoje v ubytovnach
(koleje, intemäty apod.)
Pokoje v·hotelech a penzionech
Nemocnicnr pokoje

Druh chranin6ho vnitinfho proetoru

Ekvivalentni hladina akustlck6ho Uaku v dennf dobe 06:00 h - 22:00 h
ve vzdälenosti 2 m pfed fasädou L...... ,.,, , dB *"}
S50

>50
S55

>55
<60

>60
S65

>65
S70

>70
<75

>75
S80

30

30

30

33

38

43

48

30
33
30
38
30
30
43
33
38
{48)
30
43
30
30
Ekvivalentni hladina akustick6ho flaku v noml dobe 22:00 h - 06:00 h
ve vzdälenosti 2 m pl'ed fasädou 4.IICl.2m • dB -i
>55
>45
>50
>60
>65
>40
S40
S45
S50
S55
S60
S65
S70

30

30

30

33

38

43

48

30
33
43
38
30
30
38
43
48
{53)
30
30
33
Ekvivalentnf hladina akustickeho tlaku po dobu uzlvänf ve vzdalenosti
2 m pfed fasädou L.,.._eq;zm. dB -)

30

S50

>50
<55
30

>55

>60

S60

S65

>65
S70
38
43

>70
S75

>75

sao

Operaall säly
43
{48)
30
30
33
Lekarske ~vny, ordlnace
(53)
33
38
48
30
30
Pi'ednääkove sfne. ufebny, pobytove
(43)
30
30
33
38
30
30
mistnosti skol, jesli, M~
Spoleamske a jednacl mlstnosti, kanceläle
30
30
30
33
38
a pracovny
·, Jednoclselne va:iene veriäny podle CSN EN 1so 717-1, stanovene z velian vtfetinooktävovych päsmech definovanych
v CSN EN ISO 140-5.
"l Ekvlvalentnl hladina akustickl!ho tlaku A urcenä 2 m pl'ecl fasädou s pl'ihl~nutlm k 6.6.3 CsN EN ISO 140-5, zaokrouhlenä na cell! ~slo 1).
1
)

+xy,5 se zaokrouhf! na xy + 1; dal~I podrobnosti viz CSN ISO 31-0.

Tabulka 4 - Tfkly zvukove izolace oken
TZloken

Rw,dB

0

:!.24

1

25at29
30at34
35af39
AOat44
45af49

2
3

4
5
6

~50

POZNAMKA Tfldy zwkove izolace oken majl deklarativnf charakter a netze je pouilt jako vstupnl udaje pro nävrh nebo
hodnocenl obvodoveho plaste. Jsou pouze dopllikovym 6dajem ke s1anovene väten6 neprüzvua1osti oken Rw, kterä se
urcuje laboratomlm met'enim podle CSN EN ISO 140-3, popf. vjpoaem podle ÖSN EN 14351-1.
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1.

ÚVOD
1.1. ÚČEL STUDIE
Tato rozptylová studie byla vyhotovena jako jeden z podkladů pro oznámení záměru
podle zákona 100/2001 Sb.
Rozptylová studie počítá s emisemi ze zdrojů po realizaci záměru na maximální
úrovni, kterou stanovuje legislativa, tzn. s emisemi omezenými na hodnotu
stanoveného emisního limitu, v případě emisí z dopravní zátěže pak vychází ze
současné skladby vozového parku a jí odpovídajících emisních faktorů. Z hlediska
metodologického přístupu je tedy počítáno s nejhorší možnou variantou provozování
záměru, ve skutečnosti musí být emise pod stanoveným limitem.

1.2. VSTUPNÍ

ÚDAJE

Předmětem dokumentace k oznámení záměru je novostavba čtyř moderních
skladovacích hal - objekty A“ až „D“. Architektonickým záměrem je vytvořit skladové
haly s jednoduchým půdorysným tvarem s plochou střechou, vycházející z jejich
industriálního účelu a také daného charakteru areálu a krajiny, do které je umístěn.
Haly se částečně „zařezávají“ do terénu a tím méně narušují ráz okolní krajiny v
pohledových horizontech. 1.NP tvoří v převážné části skladová hala s vymezeným
prostorem pro nabíjení elektrických vysokozdvižných vozíků. U administrativních částí
jsou řešeny kanceláře, zázemí pro skladníky (denní místnost, šatny), zádveří, WC,
sprchy a WC pro pohybově postižené. Většinu prostor administrativní části v 2.NP
tvoří kanceláře se sociálním zázemím a kuchyňkou. Haly jsou koncipované jako
skladové, není v nich uvažováno s výrobou ani instalována výrobní technologie.
Urbanistické řešení vychází z podmínek daných tvarem území určeného ke komerční
výstavbě – sevřené komunikacemi, plochou, svažitostí a orientací pozemku a dále
nároky na prostor, vyplývajících z uvažovaných provozů a použitých technologií. Je
zde navržen ortogonální systém umožňující v dalších etapách a dalším investorům
navázat na daný systém jasné struktury areálu. Hlavní komunikace je umístěna po
obvodě, aby tak hřebenovitě spojovala jednotlivé objekty hal, u vjezdu do areálu je
umístěna vrátnice. Jednotlivé haly se snaží respektovat původní terén v maximální
možné míře, tak aby bylo dosaženo zároveň maximálního využití a flexibility areálu s
možností dalšího rozvoje. Objekty v první etapě respektují vlastnictví pozemků
investora, nicméně je patrná jejich příprava na další rozvoj. Orientace hlavní osy
objektů je mírně natočená – severovýchod / jihozápad. Navržený areál bude osázen
zelení v duchu původní vegetace, s tím souvisí i realizace ostrůvků zeleně –
izolačních pásů, které budou v maximální možné míře redukovat dopad realizace
areálu na krajinu.
Areál je napojen účelovou komunikací napojenou v místě stávající stykové křižovatky
silnice II. třídy č. 110 a větví mimoúrovňové křižovatky dálnice D1 v místě exitu 34.
Napojením této účelové komunikace do stávající stykové křižovatky je tak vytvořena
průsečná křižovatka, která je navíc doplněna o samostatné odbočovací pruhy na
silnici č. 110 pro levá odbočení jak ze směru příjezdu od obce Sázava, tak od města
Benešov.
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2.

ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ
2.1. UMÍSTĚNÍ A CHARAKTERISTIKA ZDROJŮ
Zdrojem znečištění bude kamionová a osobní automobilová doprava na komunikacích
a na parkovacích a manipulačních plochách generovaná provozem logistického
areálu, dvou sousedních areálů (D1 E34 + Alemas) a dálnice D1, stacionárními zdroji
znečištění ovzduší pak budou kotle a sahary sloužící k vytápění jednotlivých hal a
obslužných objektů.

2.1.1.

Stacionární zdroje – plynové kotle + sahary
Haly budou vytápěny teplovzdušně pomocí 167 ks plynových sahar, administrativní
vestavby v halách pomocí 7 ks nástěnných kotlů a radiátorů (výduchy DN 100, DN
150, 13 m nad úrovní terénu, 85oC). Celková spotřeba plynu na vytápění areálu bude
činit 395,9 m3/h (hala A – 114,5 m3, hala B - 83,4 m3, hala C - 45 m3, hala D - 153 m3),
topné médium – zemní plyn.
Celková kapacita všech parkovišť v řešeném areálu je 202 stání pro OA, z tohoto
počtu bude 19 stání vyhrazeno pro postižené osoby, a dále 8 stání pro TNA.

2.1.2.

Mobilní zdroje – automobilová doprava
Návrh dopravního řešení zahrnuje především řešení zpevněných ploch v areálu
navrhovaného logistického parku pro přístup vozidel i pěších a jejich napojení na
stávající komunikační síť pro zajištění dopravní obsluhy jednotlivých objektů
umístěných v areálu. Areál je napojen účelovou komunikací v místě stávající stykové
křižovatky silnice II. třídy č. 110 a větví mimoúrovňové křižovatky dálnice D1 v místě
exitu 34. Dopravní zatížení areálu Ostředek lze předpokládat v těchto objemech: 456
jízd TNA + souprav s návěsem (50%/50%), 32 jízd LNA (dodávky) a 442 jízd OA,
celkem tedy 930 průjezdů tam a zpět. V případě D1E34 254 OA a 151 TNA, Alemas
44 OA a 63 TNA, ostatní (započítáno do dopravy generované sousedními areály) 231
OA a 327 TNA, D1(rok 2022) – 41134 OA/12968 TNA. Pro výstavbu se předpokládá
pohyb 116 TNA + cca 6 stavebních mechanismů s dieselovými motory.

2.2. CHARAKTERISTIKA LOKALITY
Stavební pozemek se nachází na katastrálním území Ostředek a Bělčice u Ostředka
(v části zvané “Nad Mžižovicí, Ve starým Křivánku“), v těsné blízkosti dálnice D1, u
exitu 34. Zájmové území je situováno mezi rychlostní komunikaci D1 na severu, státní
komunikaci II/110 na východě a komunikací III. třídy na jihozápadě (směr Všechvaty).
Na komunikaci II/110 ústí sjezd z dálnice D1 v těsné blízkosti zájmového území,
komunikace II/110 je spojnicí měst Sázava a Benešov. Pozemek se svažuje směrem
k severozápadu – k retenčnímu propustku pod dálnici D1. Nadmořská výška lokality
se pohybuje v současnosti v rozmezí cca 457 - 488 m nad mořem.

3.

IMISNÍ SITUACE A METEOROLOGICKÉ ÚDAJE
3.1. SOUČASNÁ KLIMATICKÁ A IMISNÍ SITUACE
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Dotčené území záměru představuje vzhledem k rozsáhlosti z hlediska klimatického
velice pestrý a složitý útvar. Klima je lokálně ovlivňováno reliéfem terénu, využíváním
(pole versus porosty), méně se uplatňují vlivy zástavby. Různorodý georeliéf (tvar,
sklon a orientace ke světovým stranám) i aktivní povrch zájmové oblasti vedou k
vytváření místních rozdílů v mezoklimatických poměrech. Mezi teplotně kontrastními
plochami dochází k mikrocirkulační výměně vzduchových hmot rozdílných vlastností,
která je doprovázena dalšími významnými topoklimatickými procesy, jako je vytváření
teplotních inverzí, rozvoj katabatických a anabatických proudů apod., které mohou mít
kladný, jindy záporný vliv na rozptyl znečišťujících emisí ze silničních motorových
vozidel. Celá oblast spadá podle Quitta do mírně teplé oblasti v rozmezí jednotek MT3
na Českomoravské vysočině kolem Jihlavy, MT10 v převážné části Středočeského
kraje až MT11 v Posázaví a u Brna.
Podle základních klimatologických charakteristik převažuje klimatická oblast MT10; je
to klimatická oblast s dlouhým létem, teplým a mírně suchým. Přechodné období je
zde krátké, s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně
teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná roční teplota se
pohybuje v rozmezí 6-8°C, odstupňovaná dle nadmořské výšky; průměrné roční
srážky se pohybují v rozmezí 600-650 mm (Benešov 7,8 °C, 617 mm).
tabulka 1 – hodnoty úrovně znečištění ovzduší 2012 - 2016 (µg.m-3)
znečišťující látka
průměrná roční hodnota

NO2
16,8

PM10
20,4

PM2,5
14,4

benzen
1,1

B(a)P (ng.m-3)
0,69

zdroj: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html
průměry 2012 až 2016 ve čtvercové síti 1x1 km

-

pětileté

3.2. METEOROLOGICKÉ ÚDAJE
tabulka 2 – větrná růžice pro danou lokalitu
tř. stability

S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

calm

1

0,77

0,48

0,55

0,71

0,32

0,48

0,76

0,58

7,22

2

2,02

0,96

1,39

1,82

1,15

1,76

2,43

2,58

4,92

3

2,63

1,75

2,17

3,76

2,24

4,34

5,97

5,13

2,02

4

1,84

1,07

1,31

2,68

1,51

5,84

7,86

5,42

1,83

5
celkem

0,79

0,76

0,62

1,00

0,80

1,53

2,01

1,19

1,03

8,05

5,02

6,04

9,97

6,02

13,95

19,03

14,90

17,02

Meteorologické údaje potřebné pro výpočet a hodnocení imisní situace jsou obsaženy
ve větrné růžici pro danou lokalitu, která byla zpracována v ČHMÚ Praha.
Jednotlivé třídy stability lze charakterizovat následovně:
I.

stabilitní třída superstabilní - vertikální výměna vrstev ovzduší prakticky
potlačena, tvorba volných inverzních stavů. Výskyt v nočních a ranních
hodinách, především v chladném půlroce. Maximální rychlost větru 2 m/s.

II.

stabilitní třída stabilní - vertikální výměna ovzduší je stále nevýznamná, také
doprovázena inverzními situacemi. Maximální rychlost větru 3 m/s. Výskyt v
nočních a ranních hodinách v průběhu celého roku.
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4.

III.

stabilitní třída izotermní - projevuje se již vertikální výměna ovzduší. Výskyt
větru v neomezené síle. V chladném období lze očekávat v dopoledních a
odpoledních hodinách, v létě v časných ranních a večerních hodinách.

IV.

stabilitní třída normální - dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby
inverzních stavů, neomezená síla větru. Vyskytuje se přes den, v době, kdy
nepanuje významně sluneční svit. Společně s III. stabilitní třídou mají v
našich podmínkách zpravidla výrazně vyšší četnost výskytu než ostatní
třídy.IV.

V.

stabilitní třída konvektivní - projevuje se vysokou turbulencí ve vertikálním
směru, která může způsobovat, že se mohou nárazově vyskytovat vysoké
koncentrace znečisťujících látek. Nejvyšší rychlosti větru 5 m/s, výskyt v
letních měsících v době, kdy je vysoká intenzita slunečního svitu.

PŘÍSPĚVEK ZÁMĚRU KE ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
4.1. VÝPOČETNÍ METODA
Výpočet znečištění ovzduší byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“, platné od roku
1998 a postupně upravené podle platné legislativy na verzi 2013. Metodika vychází z
rovnice difúze, založené na aplikaci statistické teorie turbulentní difúze, popisující
rozptyl příměsí z kontinuálního zdroje ve stejnorodé stacionární atmosféře. Rovnice
pro rozptyl škodlivin vychází z Gaussova normálního rozdělení v trojrozměrném
prostoru, kde ve směru proudění vzduchu převládá transport znečišťujících látek nad
difúzí. Tato metodika umožňuje výpočet kumulovaného znečištění od většího počtu
zdrojů. Do výpočtu zahrnuje i korekce na vertikální členitost terénu. Umožňuje počítat
krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů
a doby překročení zvolených hraničních koncentrací. Počítá se stáčením směru a
zvyšováním rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby
překročení hraničních koncentrací bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti
větru i různé třídy teplotní stability atmosféry. Metodika umožňuje výpočet
krátkodobých hodinových koncentrací a průměrných ročních koncentrací
znečišťujících látek. Pro CO provádí výpočet 8mi hodinových průměrných koncentrací
a pro SO2 a PM10 umožňuje výpočet 24hodinových koncentrací. V souladu s platnou
legislativou zajišťuje výpočet imisních koncentrací NO2 a PM10.
Jako podklad pro hodnocení rozptylu škodlivin byl proveden výpočet imisních hodnot v
uzlech pravidelné čtvercové sítě. Byla použita výpočetní síť o rozměrech 2000 x 1500
m se stranou čtverce 50 m. Pro stanovení emisních faktorů pro jednotlivé skupiny
automobilů byl použit program pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla
MEFA. Výpočet vycházel z emisních faktorů pro skladbu vozového parku v roce 2022.
Pro výpočet imisí z dopravy byly uvažovány příjezdové komunikace jako liniový zdroj,
v němž byly stanoveny z emisních faktorů emisní charakteristiky podle skladby a
intenzity dopravního proudu a podle sklonu vozovky. Předpokládaná rychlost na
příjezdových komunikacích byla pro potřebu výpočtu uvažována 50 km/h. Rychlost
pohybu vozidel na parkovacích plochách je 20 km/h, na dálnici 130 km/h.
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tabulka 3 – celkový hmotnostní tok emisí z plynových kotlů, sahar a dopravy (g/s)
znečišťující látka

NO2

CO

1)

emisní tok vytápění
emisní tok parking
emisní tok výstavba3)

TZL
1)

0,11
0,055
0,422
0,624
0,000031 0,000043

emisní tok doprava
EUDI3)

0,000096

emisní tok doprava
sousední areály3)

0,000079 0,000092

0,00012

benzen

BaP(µg/s)

0,071
0,022
0,096
0,0000039
0,00000082 0,0000042
(0,0000063)2)
0,000016
0,0000034
0,000016
(0,000026)2)

0,0000125
0,0000028
0,000013
(0,000020)2)
emisní tok doprava
0,00087
0,00174
0,000106
0,000023
0,00011
D13)
(0,000172)2)
1)
použity specifické emisní limity platné od 20. 12. 2018
2)
údaj v závorce je emisní tok TZL včetně sekundárních emisí (tzv. resuspenze). Pro
potřeby bilance byl použita modifikovaná metodika US EPA AP-42
3)
emise vyjádřeny v g/s/m

4.2. ZVOLENÉ REFERENČNÍ BODY
Pro podrobné zhodnocení situace po výstavbě byly napočteny výsledky imisního
zatížení ve čtyřech referenčních bodech, jejich umístění uvádějí tabulka 4 a obr. 2.
tabulka 4 – souřadnice referenčních bodů
č.

adresa

X

Y

Z

1
2
3
4

RD č. 27 Bělčice
RD č. 75 Ostředek
RD č. 129 Mžižovice
RD č. 13 Mžižovice

-718788
-717376
-717757
-718194

-1073813
-1074553
-1074673
-1074705

448
467
453
453

4.3. VÝSLEDKY A VYHODNOCENÍ
Hodnoty koncentrací představují přírůstek koncentrací k imisní situaci v lokalitě.
Výsledky jsou prezentovány pro vybrané referenční body.
tabulka 5 – příspěvky k imisím v ref. bodech – výstavba (µg/m3)
ref.
bod

max. koncentrace+
č.
1
2
3
4

prům. koncentrace++

PM10 NO2

CO

PM10 PM2,5 NO2

bzn

BaP

0,395 2,30

21,9

0,198

0,238

0,112

0,035

0,0021

0,505 1,96

15,2

0,252

0,321

0,205

0,047

0,0034

0,311 1,28

13,0

0,161

0,199

0,099 0,029

0,0017

0,282 1,16

12,5

0,128

0,160

0,087

0,0012

+

0,033

- maximální hodinové koncentrace pro NO2, maximální osmihodinový klouzavý
průměr pro CO a 24hodinový průměr pro PM10 (platí i pro tabulky 6 - 8)
++
- u všech ZL se jedná o roční průměrnou hodnotu (platí i pro tabulky 6 - 8)
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tabulka 6 – příspěvky k imisím v ref. bodech – EUDI (µg/m3)
ref.
bod

max. koncentrace+
č.
1
2
3
4

prům. koncentrace++

PM10 NO2

CO

PM10 PM2,5 NO2

bzn

BaP

0,476 3,17

29,6

0,226

0,282

0,154

0,049

0,0027

0,562 2,65

20,1

0,284

0,351

0,250

0,057

0,0042

0,363 1,87

18,5

0,184

0,236

0,138

0,031

0,0020

0,319 1,63

17,8

0,161

0,196

0,110

0,040

0,0017

tabulka 7 – příspěvky k imisím v ref. bodech – EUDI+D1E34+Alemas (µg/m3)
ref.
bod

max. koncentrace+
č.
1
2
3
4

prům. koncentrace++

PM10 NO2

CO

PM10 PM2,5 NO2

1,276 5,92

44,4

0,322

bzn

BaP

0,311

0,230

0,068

0,0061

1,414 4,11

31,5

0,478

0,424

0,331

0,074

0,0090

0,661 2,27

24,1

0,246

0,269

0,178

0,049

0,0054

0,486 1,96

20,2

0,194

0,210

0,133

0,068

0,0036

tabulka 8 – příspěvky k imisím v ref. bodech – EUDI+D1E34+Alemas+D1 (µg/m3)
ref.
bod

max. koncentrace+
č.
1
2
3
4

prům. koncentrace++

PM10 NO2

CO

PM10 PM2,5 NO2

bzn

BaP

4,84

16,52

84,8

4,12

3,40

2,57

0,412

0,286

6,13

13,07

106,4 2,58

2,77

1,51

0,307

0,233

2,19

4,48

57,8

1,41

1,24

0,50

0,188

0,121

1,30

3,32

33,1

0,93

0,76

0,33

0,109

0,096

4.4. IMISNÍ LIMITY
Pro látky emitované do ovzduší jsou stanoveny imisní limity přílohou č. 1 zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
tabulka 9 - hodnoty imisních limitů pro vybrané látky
Znečišťující látka

1)

parametr / doba
průměrování

imisní limit /
možný počet
překročení
NO2
1 hodina
200 µg/m3 /18
1 rok
40 µg/m3
1)
CO
8h
10 mg/m3
PM10
24 hodin
50 µg/m3/35
1 rok
40 µg/m3
PM2.5
1 rok
25 µg/m3
benzen
1 rok
5 µg/m3
B(a)P
1 rok
1 ng/m3
maximální denní osmihodinový klouzavý průměr
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4.5. POROVNÁNÍ S IMISNÍMI LIMITY
tabulka 10 – porovnání nejvyšších koncentrací s imisními limity – celá výpočetní síť
Znečišťu parametr
jící látka

jednotk
a

EUDI

NO2

limitní
hodnota

max. zjištěná
koncentrace
EUDI+2

% limitu
EUDI

EUDI+2

hodinová konc. µg/m3
roční průměr
µg/m3

11,34

18,15

200

5,28

8,94

2,32

3,26

40

5,40

8,08

CO

8 hod. konc.

µg/m3

106,0

141,6

10000

0,97

1,40

PM10

24 hod. konc.

µg/m3

7,66

11,51

50

15,3

23,0

roční průměr

µg/m

3

4,31

6,48

40

10,8

16,2

PM2.5

roční průměr

µg/m

3

5,12

6,98

25

18,5

27,9

benzen

roční průměr

0,41

0,57

5

8,2

11,4

B(a)P

roční průměr

µg/m3
ng/m3

0,101

0,182

1

10,1

18,2

5.

ZÁVĚR
Koncentrace znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů i z automobilové
dopravy na příjezdové komunikaci a z parkovacích stání logistického centra
EUDI Ostředek budou pod hodnotami imisních limitů a neovlivní nadměrně
blízké okolí ani nejbližší bytovou zástavbu. Výše vypočteného imisního
příspěvku znečišťujících látek bude pohybovat v nejméně příznivé kombinaci
podmínek do 19% hodnoty imisního limitu (roční průměrná koncentrace PM2,5),
v případě EUDI + sousedních areálů do 28%. U výpočtů uvedených v tabulce č. 8
(imise z EUDI, D1E34, Alemas + D1) nelze při hodnocení situace brát v úvahu
údaje v tabulce č. 1, protože by se imise z D1 v rámci tohoto posouzení použily
duplicitně. V případě D1 je nárůst dopravní intenzity v roce 2022 kompenzován
nižšími emisemi v rámci obměny vozového parku.
Z porovnání s výsledky rozptylové studie Ing. Pulkrábka z roku 2010 (příloha
oznámení) plyne, že došlo ke snížení spotřeby topného média i emisních limitů
u stacionárních zdrojů i související dopravy, což současně se zlepšováním
skladby vozového parku ve vztahu k emisním normám v souhrnu znamená
snížení nově generované imisní zátěže v lokalitě, konkrétně u průměrné roční
imise NO2 z 13,8 na 2,32 µg/m3, u CO z 477,0 na 106,0 µg/m3, roční průměr PM10 klesl
z 30,3 na 4,31 µg/m3 a hodnoty benzenu z 0,62 na 0,41µg/m3. Imise PM2,5 a
benzo(a)pyrenu nebyly v r. 2010 počítány.

Z provedených výpočtů (viz tabulky 5 – 10) je zřejmé, že ve všech prezentovaných
variantách (EUDI, EUDI + okolní areály, komplet včetně D1) budou imisní limity pro
znečišťující látky generované současnými i budoucími zdroji v lokalitě s rezervou
dodrženy.
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9. Rozptylová studie Logistics park D1 Ostředek. Ing. Miloš Pulkrábek, 5/2010
10. Souhrnná technická zpráva Logistics park D1 Ostředek pro potřebu vydání územního
rozhodnutí. Ateliér Hlaváček a partner s.r.o. 5/2010
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1

ÚVOD, CÍL ÚKOLU, SPECIFICKÉ OTÁZKY, POSTUP

1.1 Úvod, cíl posouzení
(1.1.1) Cílem předloženého elaborátu je aktualizace Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz
(U24 Praha, 12/2009), která bude reagovat na změnu záměru „Logistics Park D1 –
Ostředek“, k.ú. Ostředek a Bělčice u Ostředku. K původnímu záměru bylo vydáno
Ministerstvem životního prostředí pod č. j. 29063/ENV/11 dne 6. 6. 2011 souhlasné
stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen
stanovisko SEA). K tomuto stanovisku SEA bylo dne 27. 4. 2017 pod č. j.
13727/ENV/17 vydáno závazné stanovisko k ověření souladu podle článku II bodu 1.
Přechodných ustanovení zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Odbor výstavby a životního prostředí,
Městského úřadu Sázava vydal pod č. j. SU/870/2011-17-D dne 7. 11. 2011 k záměru
územní rozhodnutí, které nabylo právní moci 8. 12. 2011.
(1.1.2) Investor stavby společnost EUDI REAL s.r.o., Archeologická 2256/1, 155 00 Praha 5,
má zájem o dílčí úpravy projektu, které budou vyžadovat změnu územního rozhodnutí.
Změnu záměru vyvolaly výsledky podrobného geologického průzkumu, které
prokázaly, že v hloubce již cca 0,9 m pod stávajícím terénem se nachází skalní
netěžitelné podloží. Tato skutečnost vyvolala potřebu změny osazení a koncepce
halových objektů, které byly původně navrženy se zahloubením užitného podlaží až o
2 m oproti stávajícímu terénu a v některých objektech bylo dokonce navrženo
podsklepení s hloubkou až 9 m.
(1.1.3) Posouzení je zpracováno na základě doporučení, uvedeném ve vyjádření Odboru
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje z 19.2. 2018,
ve kterém se uvádí : „Jelikož byl v rámci zjišťovacího řízení vznesen požadavek na
další posuzování zejména z důvodu negativního vlivu na krajinný ráz, doporučujeme
doplnit aktualizované Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz a hodnocení této změny
provedené autorizovanou osobou dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb“.
(1.1.4) Cílem posouzení je vyhodnotit, jakou měrou se změna navrhovaného záměru
projeví v míře hodnocení vlivu původního záměru na krajinný ráz a zdali vliv
změny záměru neovlivní únosnost záměru z hlediska ochrany krajinného rázu
dle § 12 zák. č. 114/1992 Sb.
(1.1.3) Tato studie je zpracovaná jako odborné stanovisko / posudek autorizovaného
architekta České komory architektů dle § 17, písm. g)1 zákona č. 360/1992 Sb., o
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

1.2
(1.2.1)

1

Metodika
Toto posouzení pracuje s materiálem, který byl věnován původnímu projektu, na
který bylo vydáno územní rozhodnutí – Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz,
logistický areál: Logistics park D1 – Ostředek (Ing. Lenka Přívozníková, U24, Praha,
12/2009). Toto původní posouzení bylo zpracováno dle Metodického postupu
(VOREL, I. – BUKÁČEK, R. – MATĚJKA, P. – CULEK, M. – SKLENIČKA, P., 2004), který
vychází z textu §12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Výklad
jednotlivých pojmů tudíž koresponduje s metodikou hodnocení krajinného rázu

g) vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky, pro dílčí hodnocení vlivu staveb na životní
prostředí, 8) a to i pro účely řízení před státními orgány,
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používanou správou CHKO ČR (BUKÁČEK, R. – MATĚJKA, P.) a s návrhem
metodického doporučení, vypracovaného AOPK ČR (MÍCHAL [ed.]1998).
(1.2.2) Dle Metodického postupu (VOREL, I. – BUKÁČEK, R. – MATĚJKA, P. – CULEK, M. –
SKLENIČKA, P., 2004) probíhá posouzení NZ na KR v následujících fázích:
(1.2.3)
1 Vymezení hodnoceného území
1.1 Popis navrhovaného záměru (stavby nebo využití území)
popis z hlediska možného ovlivnění krajinného rázu navrhovanou stavbou nebo
navrhovaným využitím území, konfliktů, definování cíle a klíčových otázek hodnocení na
základě obecné charakteristiky území a očekávaného vlivu navrhované stavby nebo
využití území
1.2 Vymezení potenciálně dotčeného krajinného prostoru (PDoKP)
vymezení dotčeného krajinného prostoru (místa krajinného rázu) pomocí okruhu
potenciální viditelnosti a pomocí vizuálních barier jakožto území skutečně nebo
potenciálně zasaženého vlivem navrhované stavby nebo využití území. Vymezuje se
pomocí barier očekávané viditelnosti stavby (terénní horizonty, okraje lesních porostů,
hmoty nelesní zeleně, horizonty a okraje zástavby
2 Hodnocení
2.1 Vymezení oblastí a míst krajinného rázu
vymezení jednotlivých míst KR v PDoKP – obecná charakteristika širšího území (oblasti
krajinného rázu) a jeho zařazení do krajinných souvislostí (biogeografie, geomorfologie,
vegetační kryt, osídlení, kultura, historie)
2.2 Identifikace znaků a hodnot přírodní, kulturní a historické charakteristiky
identifikace znaků a hodnot krajinného rázu v oblastech a místech krajinného rázu a
klasifikace identifikovaných znaků z hlediska významu jednotlivých znaků v souboru
typických znaků krajinného rázu dané oblasti nebo místa a z hlediska jejich cennosti
3 Posouzení zásahu
3.1 Posouzení míry vlivu záměru na identifikované znaky a hodnoty
odstupňování významu a cennosti jednotlivých rysů a hodnot na hodnoty běžné,
významné pro ráz krajiny, určující ráz krajiny, jedinečné v rámci oblasti krajinného rázu
nebo v rámci státu
3.2 Určení únosnosti zjištěné míry vlivu
shrnutí výsledků předchozího hodnocení, zvážení míry zásahů do jednotlivých hodnot,
zvážení významu a cennosti jednotlivých rysů a hodnot (významné, určující, jedinečné),
vyslovení závěru (přijatelný, nepřijatelný, na hranici přijatelnosti), eventuálně podmínek
pro minimalizaci zásahu do krajinného rázu

1.3 Výchozí podklady
• Terénní průzkum byl v lokalitě proveden v období únor 2018
• Poklady poskytnuté objednatelem – nové vizualizace a další dokumentace záměru
• Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz, logistický areál: Logistics park D1 – Ostředek
(Ing. Lenka Přívozníková, U24, Praha, 12/2009)
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2

NAVRHOVANÝ ZÁMĚR A JEHO ZMĚNA

2.1

Popis původního záměru

(2.1.1) Popis původního navrhovaného záměru, který byl posuzován v rámci EIA z hlediska
vlivu na krajinný ráz a jehož vliv na krajinný ráz je tímto posouzením aktualizován, je
převzat z materiálu Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz, logistický areál: Logistics
park D1 – Ostředek (Ing. Lenka Přívozníková, U24, Praha, 12/2009):
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2.2

Popis navrhovaných změn záměru

Zdůvodnění změny řešení areálu (dle „Logistics park D1 – Ostředek. Porovnání změny
záměru podle studie z 08/2018 se záměrem posouzeným v řízení EIA a s vydaným územním
rozhodnutím z hlediska stavebního programu“ – poskytnuto objednatelem).
Původní rešerše geologického průzkumu stanovila předpokládanou hloubku skalního podloží.
Podle toho bylo provedeno osazení a koncepce halových objektů, některé se zahloubením
užitného podlaží až o 2m oproti stávajícímu terénu, v některých objektech bylo navrženo
podsklepení – jedno podzemní podlaží s hloubkou až 9 m.
Podrobný geologický průzkum pomocí vrtaných sond však zjistil skalní netěžitelné podloží již
v hloubce cca 0,9 m pod stávajícím terénem v místě plánovaných hal, což znemožnilo
provedení hal v původní koncepci. Navrhované řešení se snaží o maximální dodržení
původních limitů a koncepce řešení, je však nutné změnit polohu a směr hlavní osy některých
staveb, tak aby byly minimalizovány zemní práce. Je třeba upustit od záměru podzemních
podlaží a osazení staveb vůči stávajícímu terénu musí být navrženo tak, aby bylo méně
náročné na objemy zahloubení. Zakrytí některých částí stěn z důvodu minimalizace uplatnění
staveb na terénu je stále možné a je s tím v návrhu počítáno, jedná se však spíše o navážky
zeminy. Zahloubení objektů A a B pod stávající terén není možné.
Základní charakteristika stavby – „původní“
Předmětem dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) je
novostavba šesti moderních skladovacích hal - objekty A“ až „F“ a jedna administrativněsprávní budova – objekt „G“. Skladovací haly budou rozděleny vždy do několika samostatných
pronajímatelných sekcí – objekt „A“ – 4 sekce, objekt „B“ – 4 sekce, objekt „C“ – 6 sekcí, objekt
„D“ – 4 sekce, objekt „E“ – 3 sekce, objekt „F“ – 3 sekce. Objekt administrativní je členěn na
jednu třípodlažní hmotu a vstupní jednopodlažní halu, objekt je podsklepen.
Navrhované objekty budou tvořit samostatný areál pod názvem „LOGISTICS PARK D1 OSTŘEDEK“.
Základní charakteristika stavby – „navrhovaná“
Předmětem upravené dokumentace je modifikovaná koncepce skladového areálu s ohledem
na výsledky podrobnějšího hydrogeologického průzkumu. Předmětem navrhované úpravy je
jediná hala A v pozici na nejvyšším místě areálu v severovýchodní straně pozemku, v podobné
pozici jako v původním řešení haly A a B, výškové osazení odpovídá hale „B“ v původním
řešení. Halové, skladové objekty B, C, D – jsou přepracovány podle nových podmínek
výsledků průzkumů, jak z hlediska pozice, velikosti, orientace vůči vrstevnicím. Výškové
osazení hal se blíží původnímu řešení. Objekty E, F a G jsou vypuštěny z návrhu.
Celková plocha areálu
EIA a ÚR: 119 229 m2
Změna ÚR: 127 533 m2
Navýšení celkové plochy areálu o 8 304 m2.
Investor získal do vlastnictví další pozemek v řešeném území. Nyní se záměr nachází na
pozemcích p. č. 216/15, 225/2 a 935 v k. ú. Ostředek a na pozemcích p. č. 349/1, 349/13 a
553 v k. ú. Bělčice u Ostředku.
Základní charakteristika areálu a objektů (umístění, rozměry, počet hal)
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EIA a ÚR: novostavba šesti skladovacích hal „A až F“ a jedné administrativně-správní budovy
„G“, jednotlivé skladovací haly byly rozděleny do několika samostatných pronajímatelných
sekcí, administrativně-správní budova byla členěna na jednu třípodlažní budovu a vstupní
jednopodlažní halu, objekt je podsklepen
Objekt „A“ – půdorys členitý max. rozměry 136 x 63,6 m, výška 12 m, zastavěná plocha 6 964
m2
Objekt „B“ – půdorys členitý max. rozměry 151,1 x 60,1 m, výška 12 m, zastavěná plocha 8
421 m2
Objekt „C“ – půdorys členitý max. rozměry 181,1 x 74,4 m, výška 14 m, zastavěná plocha 11
732 m2
Objekt „D“ – rozměry 121,1 x 71,1 m, výška 12 m, zastavěná plocha 8 610 m2
Objekt „E“ – půdorys členitý max. rozměry 113,6 x 71,1 m, výška 12 m, zastavěná plocha 7
938 m2
Objekt „F“ – rozměry 113,6 x 49,1 m, výška 12,6 m, zastavěná plocha 6 203 m2
Objekt „G“ – půdorys členitý max. rozměry 60 x 36 m, výška 12 m, zastavěná plocha 1 262 m2
Změna ÚR: změna koncepce areálu spočívá v umístění jediné haly „A“ v původní pozici haly
„A“ a „B“, výškové osazení odpovídá hale „B“, nové skladovací haly „B“, „C“ a „D“ v původní
pozici hal „C“ až „F“ jsou přepracovány z hlediska pozice, velikosti a orientace vůči vrstevnicím,
výškové osazení se blíží původnímu řešení, objekty „E“, „F“ a „G“ jsou vypuštěny
Objekt „A“ - rozměry 109,3 x 85,3 m (max. 112,8 x 85,3 m), výška 12 m, zastavěná plocha 9
406 m2
Objekt „B“ - rozměry 133,3 x 85,3 m, výška 12 m, zastavěná plocha 11 362 m2
Objekt „C“ - rozměry 85,3 x 73,3 m, výška 12 m, zastavěná plocha 6 246 m2
Objekt „D“ – půdorys členitý max. rozměry 157,3 x 85,3 m, výška 12 m, zastavěná plocha 19
244 m2
Celková zastavěná plocha
EIA a ÚR: 51 516 m2 (stavební objekty 51 130 m2, inženýrské objekty 386 m2, 43,20 % z
celkové plochy areálu)
Změna ÚR: 46 629 m2 (stavební objekty 46 256 m2, inženýrské objekty 371 m2, 36,56 % z
celkové plochy areálu)
Snížení celkové zastavěné plochy o 4 887 m2.
Komunikace a zpevněné plochy celkem
EIA a ÚR: 29 388 m2 (24,65 % z celkové plochy areálu)
Změna ÚR: 34 186 m2 (26,80 % z celkové plochy areálu)
Navýšení celkové plochy komunikací a zpevněných ploch o 4 798 m2.
Plochy zeleně včetně náhradní zeleně
EIA a ÚR: 40 457,0 m2 (33,9 % z celkové plochy areálu)
Změna ÚR: 47 229,1 m2 (37,0 % z celkové plochy areálu)
V původním i novém návrhu je uvažováno s realizací zelených střech a popínavé zeleně.
Navýšení celkové plochy zeleně o 6 772,1 m2 je realizováno v rámci zeleně na rostlém terénu.
Počet parkovacích stání
EIA a ÚR: 276 OA
Změna ÚR: 202 pro OA + 8 pro NA = 211
Snížení parkovacích stání pro osobní automobily o 74 z důvodu celkového zmenšení plochy
objektů a zrušení samostatné administrativně-správní budovy.
Realizace terénních valů
EIA a ÚR: podél západní a jižní strany haly „B“
Změna ÚR: v blízkosti haly „A“ jsou navrženy dva valy s ozeleněním – jeden podél západního
štítu a druhý v trojúhelníku mezi jižní stranou zásobního dvora a přilehlou komunikací
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Nová hala „A“ se nachází v původní pozici haly „A“ a „B“, upravený návrh respektuje
požadavek stanoviska EIA.

Obr. 2.1: Situace DÚR (EIA) z roku 2011 (poskytnuto objednatelem)

9

Obr. 2.2: Situace změny ÚR 2018 (poskytnuto objednatelem)
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2.3

Porovnání původního záměru a jeho změn ve vizualizacích a
v řezech

Obr. 2.3: Vizualizace DÚR (EIA) z roku 2011 (poskytnuto objednatelem)

Obr. 2.4: Vizualizace změny ÚR 2018 (poskytnuto objednatelem)
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Obr. 2.5: Vizualizace změny ÚR 2018 (poskytnuto objednatelem)
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Obr. 2.6 a 2.7: Vizualizace DÚR (EIA) z roku 2011 a vizualizace změny ÚR 2018 (poskytnuto
objednatelem)
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Obr. 2.8 a 2.9: Vizualizace DÚR (EIA) z roku 2011 a vizualizace změny ÚR 2018 (poskytnuto
objednatelem)
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ZÁVĚR POPISU NAVRHOVANÉHO ZÁMĚRU ZMĚNY.
Porovnání vizualizací a dále připojených řezů (řezy porovnávají navrhovaný stav změny DÚR
a původní návrh DÚR 2011) ukazuje, že navrhovaná změna počítá s menším počtem větších
hal, jejichž zasazení do terénu však nepředstavuje zvýšení siluety zástavby. Navrhovaná hala
A se nachází v původní pozici hal A a B, výškové osazení dalších hal se blíží původnímu
řešení. Ozeleněné valy rozčleňují areál a snižují viditelnost objektů. Vizuální projev nově
navrhované řešení bude velmi podobný řešení dle DÚR 2011 a rozdíly ve viditelnosti areálu
v krajině nebudou čitelné. Areál je umístěn ve stejné lokalitě jako původní řešení, navýšením
plochy nedojde k dalším zásahům (dříve nepředpokládaným) do znaků přírodní, kulturní a
historické charakteristiky ani do zákonných kritérií ochrany krajinného rázu.

Z VYJÁDŘENÍ OŽPaZ KÚ SČkraje
Ve Vyjádření Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje
ze dne 19.2. 2018, které bylo vydáno na předloženou dokumentaci z 02.2018, kde objekt A
byl většího rozsahu než aktuálně předkládaná varianta dle změny DUR 2018 se uvádí, že „…z
hlediska kapacitních parametrů: celková plocha areálu, zastavěná plocha, plochy zeleně nebo
počet parkovacích stání, dochází v rámci úpravy záměru k nevýznamným změnám. Celková
zastavěná plocha se dokonce snižuje o 915 m2. Úpravou nedochází ke změně způsobu
užívání, areál bude sloužit stále ke skladování. Napojení areálu na veřejnou komunikaci se
také nemění“. Současný předkládaný záměr s redukovanou plochou haly A je oproti tomuto
vyjádření ještě redukován a tedy snížen o 4887 m2 zastavěné plochy oproti posuzovanému
záměru dle EIA 2011 a o 3972 m2 zastavěné plochy oproti 915 m2 posuzovaných
v předložené dokumentaci k níž se vztahuje toto vyjádření ze dne 19.2.2018.

Řezy - porovnání navrhovaných řešení
Červená – současný návrh, modrá – původní návrh
A-A

B-B

A-A část 1
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A-A část 2

B-B část 1

B-B část 2

Obr. 2.10: Řezy AA´a BB´ změny ÚR 2018 (poskytnuto objednatelem)
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3

POSOUZENÍ ZMĚN MÍRY VLIVU NZ NA IDENTIFIKOVANÉ
ZNAKY A HODNOTY

3.1

Vliv NZ na zákonná kritéria ochrany krajinného rázu

3.1.1

Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky

(3.1.1.1) Porovnání míry zásahů NZ do indikátorů, znaků a hodnot přírodní charakteristiky
KR, záměru dle EIA z roku 2001 a záměru z roku 2018 (změna DÚR), ukazují
následující tabulky:
AKTUALIZOVANÁ TABULKA s použitím identifikace indikátorů přítomných hodnot dle
Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz (U24, 2009)
Indikátor důležitých znaků nebo hodnot
přírodní charakteristiky KR v PDoKP

přítomnost indikátoru
v řešeném území

ANO

NE

Vliv záměru
dle EIA 2011

Přítomnost velkoplošného ZCHÚ (NP či
X
CHKO)
Přítomnost NPR či NPP (včetně jejího
3,4 ochranného pásma – OP)
X
Přítomnost PR či PP (včetně jejího
5,6 ochranného pásma – OP)
X
Přítomnost evropsky významné lokality (EVL)
7
X
sítě NATURA 2000
Přítomnost ptačí lokality (EVL) sítě NATURA
8
X
2000
Přítomnost přírodního parku dle § 12 zák. č.
9
X
114/1992 Sb.
Přítomnost skladebných prvků vyšších ÚSES
10
X
(regionáloních, nadregionálních)
Přítomnost významných krajinných prvků
11
X
O
(VKP)
žádný zásah O, slabý zásah X, středně silný zásah XX, silný zásah XXX, velmi silný zásah XXXX

Vliv záměru
dle změny
DÚR 2018

1,2

O

(3.1.1.2) Míru zásahů NZ do identifikovaných a klasifikovaných znaků přírodní charakteristiky
KR (kap. 3.1) ukazuje následující tabulka:
AKTUALIZOVANÁ TABULKA dle Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz (U24, 2009)
Klasifikace identifikovaných znaků

Vliv NZ na identifikované a klasifikované
znaky přírodní charakteristiky KR

dle
významu

XXX zásadní
XX spoluurč.
X doplňující

dle cennosti

XXX jedinečný
XX význačný
X běžný

Vliv záměru
dle EIA 2011
bez realizace
/ s realizací
doporučený
ch opatření

Vliv záměru
dle změny
DÚR 2018

O žádný
X slabý
XX stř. silný
XXX silný
XXXX stírající

O žádný
X slabý
XX stř. silný
XXX silný
XXXX stírající

O/O

O

Znaky přírodní charakteristiky vč. přírodních hodnot, VKP a ZCHÚ

1

Lehce zvlněný terénní reliéf s mírnými kopci

XXX

XX
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2

Přítomnost lesních ploch a okrajů lemujících
zemědělské plochy

3

XX

XX

O/O

O

Přítomnost mimolesní rozptýlené zeleně,
remízků, skupin stromů, liniových prvků a
solitérů

XXX

XX

X/X

X

4

Přírodě blízké partie krajiny v koridorech
vodotečí a ve vazbě na okraje lesních porostů

XX

X

O/O

O

5

Přítomnost zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů

X

XX

XX/X

X

Návrh změny využívá již dříve posuzovanou lokalitu. Zvětšení plochy je z hlediska
vlivu na přírodní hodnoty nepodstatné. Jedná se o ornou půdu, v okolí jsou
zastoupeny ostrůvky smrkových lesů mezi poli a zastavěným územím a liniová zeleň
okolo komunikací. Původní i nový návrh slabou měrou snižují význam prvků
mimolesní zeleně a slabě se dotýkají zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
(3.1.1.3) Shrnutí vlivu na znaky a hodnoty přírodní charakteristiky. Na lokalitě NZ ani
v jejím těsném okolí se nenachází žádné ZCHÚ, VKP ani biotopy soustavy NATURA
2000. Lokalita mezi dálnicí a silnicí II. třídy je ornou půdou. V úhrnu je vliv
navrhované změny na znaky přírodní charakteristiky vyhodnocen jako slabý.
Tabulka vlivu na zákonná kritéria
krajinného rázu (viz §12 zákona)
Vliv na rysy a hodnoty přírodní
charakteristiky

Vliv záměru dle EIA 2011 bez
realizace / s realizací
doporučených opatření

Vliv záměru dle změny DÚR
2018

slabý/slabý

slabý

Změna míry vlivu na znaky a hodnoty přírodní charakteristiky mezi vlivem
záměru dle EIA z roku 2011 a záměru z roku 2018 není žádná.

3.1.2

Vliv na rysy a hodnoty kulturní a historické charakteristiky

(3.1.2.1) Míru zásahů do některých znaků a hodnot kulturní a historické charakteristiky KR,
indikovaných přítomností (či nepřítomností) standardizovaných indikátorů, ukazuje
následující tabulka:
AKTUALIZOVANÁ TABULKA s použitím identifikace indikátorů přítomných hodnot dle
Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz (U24, 2009)
Indikátor důležitých znaků nebo hodnot
kulturní a historické charakteristiky KR v
PDoKP

přítomnost indikátoru
v řešeném území

NE
ANO

X

5,6

Přítomnost národní kulturní památky (vč.
navrhovaných a vč. OP)
Přítomnost archeologické památkové
rezervace (vč. navrhovaných a vč. OP)
Přítomnost MPR a VPR (vč. navrhovaných a
vč. OP)
Přítomnost MPZ a VPZ (vč. navrhovaných a
vč. OP)

7

Přítomnost KPZ (vč. navrhovaných a vč. OP)

X

1
2
3,4

Vliv záměru
dle EIA 2011
bez realizace
/ s realizací
doporučený
ch opatření

X
X
X

Přítomnost kulturní nemovité památky (vč.
navrhovaných a vč. OP) - zámek Ostředek
X
O/O
(IdReg 143745)
žádný zásah O, slabý zásah X, středně silný zásah XX, silný zásah XXX, velmi silný zásah XXXX

8

Vliv záměru
dle změny
DÚR 2018

O
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(3.1.2.2) Míru zásahů NZ do identifikovaných a klasifikovaných znaků kulturní a historické
charakteristiky KR ukazuje následující tabulka:
AKTUALIZOVANÁ TABULKA dle Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz (U24, 2009)
Klasifikace identifikovaných znaků

Identifikace konkrétních znaků a hodnot dle §
12

dle
významu

dle
cennosti

XXX zásadní
XX spoluurč.
X doplňující

XXX zásadní
XX spoluurč.
X doplňující

Vliv záměru
dle EIA 2011
bez realizace
/ s realizací
doporučený
ch opatření

Vliv záměru
dle změny
DÚR 2018

O žádný
X slabý
XX stř.silný
XXX silný
XXXX stírající

O žádný
X slabý
XX stř.silný
XXX silný
XXXX stírající

Identifikované hlavní znaky kulturní a historické charakteristiky vč. kulturních dominant

1

Přítomnost drobné sakrální architektury

XXX

XX

XX/X

X

2

Částečně dochovaná historická síť většiny cest
a silnic

X

X

O/O

O

3

Dochované krajinářské úpravy – rybníky
v Ostředku s vegetačním doprovodem

X

XX

O/O

O

4

Zámek Ostředek

X

X

O/O

O

(3.1.2.3) Shrnutí vlivu na znaky a hodnoty kulturní a historické charakteristiky. NZ leží
v území, které není v bezprostředním fyzickém nebo vizuálním kontaktu se znaky a
hodnotami kulturní a historické charakteristiky. Výjimku tvoří dvě sochy na
křižovatce nad Mžižovicemi, které je nutno od areálu odclonit vegetačními
výsadbami. V úhrnu je vliv navrhované změny na znaky a hodnoty kulturní a
historické charakteristiky vyhodnocen jako slabý.
Tabulka vlivu na zákonná kritéria
krajinného rázu (viz §12 zákona)
Vliv na rysy a hodnoty kulturní
charakteristiky

Vliv záměru dle EIA 2011
bez realizace / s realizací
doporučených opatření

Vliv záměru dle změny
DÚR 2018

slabý/slabý

slabý

Změna míry vlivu na znaky a hodnoty kulturní a historické charakteristiky mezi
vlivem záměru dle EIA z roku 2011 a záměru z roku 2018 není žádná.

3.1.3

Vliv na ZCHÚ
V kontextu ochrany krajinného rázu dle §12 je vliv na zvláště chráněná území
výslovně uveden mezi zákonnými kritérii ochrany krajinného rázu. V řešeném území
ani v jeho okolí se nenachází žádné zvláště chráněné území, do kterého by mohl NZ
zasahovat, jak fyzicky, tak vizuálně. Vliv navrhované změny není žádný.
Tabulka vlivu na zákonná kritéria
krajinného rázu (viz §12 zákona)
Vliv na ZCHÚ

Vliv záměru dle EIA 2011
bez realizace / s realizací
doporučených opatření

Vliv záměru dle změny DÚR
2018

žádný/žádný

žádný

Změna míry vlivu na ZCHÚ mezi vlivem záměru dle EIA z roku 2011 a záměru
z roku 2018 není žádná.
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3.1.4

Vliv na VKP
Významný krajinný prvek (VKP) je definován v §3, odst. 1, písm. b zák. č. 114/1992
Sb. Ze zákona jsou významnými krajinnými prvky veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky,
rybníky, jezera a údolní nivy (VKP ze zákona). Dále jimi mohou být ostatní části
přírody zaregistrované orgánem ochrany přírody (VKP registrované). V kontextu
ochrany krajinného rázu dle §12 je vliv na významné krajinné prvky výslovně uveden
mezi zákonnými kritérii ochrany krajinného rázu. Areál navrhovaného záměru se
nedotýká VKP ani neleží v kontaktu s VKP. Vliv navrhované změny není žádný.
Tabulka vlivu na zákonná kritéria
krajinného rázu (viz §12 zákona)
Vliv na VKP

Vliv záměru dle EIA 2011
bez realizace / s realizací
doporučených opatření

Vliv záměru dle změny DÚR
2018

žádný/žádný

žádný

Změna míra vlivu na VKP mezi vlivem záměru dle EIA z roku 2011 a záměru
z roku 2018 není žádná.

3.1.5

Vliv na kulturní dominanty
Kulturní dominanta krajiny je člověkem bezprostředně vnímaný výsledek lidské
činnosti v krajině. Může to být krajinný prvek či složka v krajině nebo to jsou
dochované stopy kultivace krajiny, jejichž význam je nesporný z historického hlediska,
architektury či jiného oboru lidské činnosti a které ve svém projevu převládajícím
způsobem ovlivňují znaky charakteristik krajinného rázu.
U lokality NZ se nacházejí dvě sochy se vzrostlými stromy, které představují místo
s kulturním významem - drobnou kulturní dominantu. Navrhovaná změny respektuje
doporučená opatření a její vliv na kulturní dominanty bude slabý.
Tabulka vlivu na zákonná kritéria
krajinného rázu (viz §12
zákona)
Vliv na kulturní dominanty

Vliv záměru dle EIA 2011
bez realizace / s realizací
doporučených opatření

Vliv záměru dle změny DÚR
2018

středně silný/slabý

slabý

Změna míra vlivu na kulturní dominanty mezi vlivem záměru dle EIA z roku 2011
a záměru z roku 2018 není žádná.
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3.1.6

Vliv na estetické hodnoty krajiny, na harmonické měřítko a vztahy

(3.1.6.1) Vizuální uplatnění NZ krajině, směry průhledů a bariery viditelnosti. I když
vlastní lokalita leží v poměrně vysoké poloze terénu, členitý reliéf a lesní porosty
omezují její viditelnost. Vizuální bariery v okolí jsou především horizonty tvořené
terénem a okraji lesních porostů. Porosty mají sice ostrůvkovitý charakter, ale v
pohledech se významně uplatňují. Krajinná scéna je v lokalitě spíše uzavřená,
jediným dálkovým průhledem je mírné otevření terénu směrem ke Kozmicím, i tam se
la pohled brzy uzavírá zvlněnými terénem. Výrazným liniových prvkem, až
dominantou, ale s negativním působením je v krajině u Ostředku těleso dálnice D1.
(U24, 2009). V pohledech ze silnice II/113 z východu se areál dostává sice za
horizont, ale pouze halou A, další haly jsou již v tomto pohledu za horizontem.
Podobný pohled se naskýtá ze silnice od Čakova. Pohledy ze silnice II/110 nejsou
příliš reálné, zejména ve vegetačním období. Otevřený prostor se naskýtá k západu,
kde bude areál nejsilněji vidět z dálnice D1 při příjezdu od Prahy, kde bude převyšovat
stavbami i izolační zelení vizuální horizont Tupého vrchu (489 m n.m.). Z obcí
Ostředek a Mžižovice, které leží nejblíže, areál nebude viditelný, protože obě sídla
jsou zanořena v údolí Ostředeckého potoka. Areál bude viditelný z omezeného
prostoru a to zejména z bezprostřední blízkosti. V krajinných panoramatech se bude
projevovat minimálně.

POHLED OD ČERPACÍ STANICE

Obr. 3.1: Vizualizace od čerpací stanice –původní záměr 2011 (poskytnuto objednatelem)
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Obr. 3.2: Vizualizace od čerpací stanice – navrhovaná změna (poskytnuto objednatelem. Ve vizualizace
se rozdíl mezi původním záměrem a změnou prakticky neprojevuje. V tomto blízkém pohledu se
navrhovaný areál ve svahu, stoupajícím k plochému temeni výšiny Tupý vrch projevuje zřetelně a
důležitou roli bude hrát izolační zeleň po obvodě areálu)

Obr. 3.3: Foto od čerpací stanice – současný stav (poskytnuto objednatelem). Scenérie nevyniká
významnými krajinářsko-estetickými hodnotami, dálnice zásadně ovlivňuje charakter místa.

Areál se v pohledu z dálnice od čerpací stanice projevuje
zřetelně, nezasahuje však do významných krajinářskoestetických hodnot. Změna ve vizuálním projevu mezi
původním a změněným návrhem není patrná.
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POHLED OD KOZMIC

Obr. 3.4: Vizualizace od Kozmic – původní záměr 2011 (poskytnuto objednatelem)

Obr. 3.5: Vizualizace od Kozmic – navrhovaná změna (poskytnuto objednatelem). V tomto průhledu se
navrhovaný areál projevuje minimálně (je to však jediný možný panoramatický pohled) a změna není
patrná.
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Obr.3.6: Foto od Kozmic – současný stav (poskytnuto objednatelem)

Poměrně harmonické panorama v pohledu do Kozmic
představuje prakticky jedinou možnost vnímání celého areálu
v panoramatu krajiny. Navrhovaný záměr se projevuje minimálně
a nepředstavuje změnu či snížení hodnot krajinného rázu.
Změna ve vizuálním projevu mezi původním a změněným
návrhem není patrná.
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POHLED Z DÁLNICE VE SMĚRU OD PRAHY

Obr. 3.7: Vizualizace z dálnice při jízdě od Prahy – původní záměr 2011 (poskytnuto objednatelem)

Obr. 3.8: Vizualizace z dálnice při jízdě od Prahy - navrhovaná změna (poskytnuto objednatelem)
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Obr. 3.9: Foto z dálnice při jízdě od Prahy – současný stav (poskytnuto objednatelem)

V blízkém pohledu z dálnice ve směru od Prahy se areál ve
svahu Tupého vrchu projevuje výrazně. Není však rozpoznatelná
změna, vyvolaná jiným řešením hal. Je patrné, že svou roli hraje
nepřekročení původních výškových úrovní objektů (výšky atik) a
využití zeleně a ozeleněných valů v areálu. Změna ve vizuálním
projevu mezi původním a změněným návrhem není patrná.
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POHLED Z DRONU

Obr. 3.10: Foto z dronu při jízdě od Prahy – současný stav (poskytnuto objednatelem). Široké panorama
zachycuje lokalitu v širších krajinných souvislostech. Pohled je nereálný, ale velmi výstižný, protože
zobrazuje prostorové ohraničení lokality lesními porosty. Výška Tupého vrchu není tak výrazná, jako
z nižších horizontů.

Obr. 3.11: Vizualizace z dronu při jízdě od Prahy – původní záměr 2011 (poskytnuto objednatelem).
V tomto pohledu se areál výrazně projevuje jako nový antropogenní prvek, vázaný na mohutnou
technickou linii dálnice. Ozelenění obvodu areálu je velmi důležité pro zapojení areálu do krajinného
rámce.
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Obr. 3.12: Vizualizace z dronu při jízdě od Prahy – navrhovaná změna (poskytnuto objednatelem).
Rozdíl ve vizuálním projevu, resp. zásahu do rázu krajiny není patrný.

I když se jedná o nereálný a pro návštěvníka krajiny nedůležitý
pohled, pro informaci o zapojení areálu do krajinného rámce je
pohled velmi instruktivní. Je zřejmé, že navrhovaný areál bude
podstatným zásahem do krajiny (to ovšem již řešil územní plán,
se kterým je původní návrh i návrh změny v konsensu), její
charakater je v této loklitě silně ovlivněn dálnicí D1. Vizálně
dotčený prostor je ohraničen lesními prosoty a olivněn terénem.
Změna ve vizuálním projevu mezi původním a změněným
návrhem není patrná.
(3.1.6.3) Přítomnost, resp. nepřítomnost pozitivních znaků a estetických hodnot, harmonického
měřítka a vztahů pro pozorovanou krajinnou scénu je uvedena v následujících
standardizovaných tabulkách, které pracují se soustavou indikátorů důležitých
(pozitivních) znaků či hodnot KR a s mírou vlivů NZ na tyto indikátory.

I. Indikátory přítomných znaků nebo hodnot rysů
prostorové skladby (analytická kritéria) v PDoKP

přítomnost
indikátoru
v řešeném území

ANO

NE

Vliv záměru dle
EIA 2011 bez
realizace /
s realizací
doporučených
opatření

Vliv záměru
dle změny
DÚR 2018

1

Zřetelné vymezení prostorů terénním horizontem

X

XXX/XX

XX

2

Zřetelné vymezení prostorů okraji porostů

X

XX/XX

XX

3

Zřetelné vymezení prostorů cennou zástavbou

-

-

4

Vymezení prostorů více horizonty

X

X/O

O

5

Charakteristické průhledy a přítomnost míst
panoramatického vnímání krajiny

X

X/O

O

X
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6

Maloplošná struktura (mozaika drobných ploch a
prostorů převažujícím přírodním charakterem)

7

Maloplošná struktura (mozaika s výraznými prvky
rozptýlené zeleně v zemědělské krajině)

8

Velkoplošná struktura otevřených ploch a větších
porostních celků s harmonickým výrazem

11

Zřetelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany,
hřbetnice, svahy atd.)

12

-

-

X/O

O

-

-

X

XXX/XX

XX

Zřetelné linie vegetačních prvků

X

X/X

X

13

Zřetelné linie zástavby

X

O

O

14

Přítomnost zřetelných terénních dominant (Ještěd,
okraje Jizerských hor)

-

-

15

Přítomnost zřetelných arch. a technických dominant

O/+

+

16

Neobvyklý tvar nebo druh dominanty

X

-

-

17

Přítomnost vedlejších prostorových akcentů

X

-

-

II. Indikátory přítomných rysů charakteru a
identity PoDK
(souhrnná kritéria)

X
X
X

X
X

přítomnost
indikátoru
v řešeném území

ANO

NE

1

Výraznost, neopakovatelnost, zapamatovatelnost
scenerie

X

-

-

2

Neopakovatelnost krajinných forem

X

-

-

3

Výraznost a nezaměnitelnost významu prvků krajiny
ve vizuální scéně

X

-

-

4

Výraznost či nezaměnitelnost způsobů hosp. využití
krajiny

X

-

-

5

Kontrast, symetrie, vyvážená asymetrie, gradace,
dynamické či statické působení jako výrazný rys kraj.
scény

XX/XX

XX

6

Zřetelná harmonie měřítka zástavby bez výrazně
měřítkově vybočujících staveb

X

-

-

7

Zřetelný soulad měřítka prostoru a měřítka
jednotlivých prvků

X

-

-

8

Dochované tradiční měřítkové vztahy stop hosp.
činnosti a krajiny

X

X

XX/XX

XX

9

Soulad forem osídlení a přírodního prostředí

X

O/O

O

10

Harmonický vztah zástavby a přírodního rámce

-

-

11

Soulad hospodářské činnosti a přírodního prostředí

X

XX/XX

XX

12

Uplatnění kulturních dominant v krajinné scéně

X

X/X

X

13

Uplatnění míst s kulturním významem

X

X/X

X

14

Působivá skladba prvků kraj. scény

X

-

-

15

Výrazně přírodní nebo přírodě blízký charakter
scenerie

X

-

-

X

X

Míru zásahů NZ do identifikovaných a klasifikovaných znaků vizuální charakteristiky
KR ukazuje následující tabulka:
Klasifikace identifikovaných znaků
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Vliv NZ na identifikované a klasifikované znaky
vizuální charakteristiky KR

dle
významu

XXX zásadní
XX spoluurčující
X doplňující

dle
cennosti

Vliv záměru
dle EIA 2011
bez realizace
/ s realizací
doporučenýc
h opatření

Vliv záměru dle
změny DÚR
2018

O žádný
X slabý
XX středně silný
XXX silný
XXXX stírající

O žádný
X slabý
XX středně silný
XXX silný
XXXX stírající

XXX jedinečný
X význačný
X běžný

Znaky vizuální charakteristiky vč. estetických hodnot, harmonického měřítka
a harmonických vztahů v krajině
1

Působení okrajů zástavby v krajinném rámci

XX

X

X/O

O

2

Nesourodost zástavby, většinou bez
architektonických hodnot u nové zástavby

XX

X

X/O

O

3

Dílčí průhledy mezi horizonty směrem na Kozmice

XX

XX

XX/X

X

Dochovaná urbanistická struktura v centrech sídel
Ostředek , Mžížovice
Esteticky působící drobné prvky zeleně)meze,
remízky, liniová zeleň, soliterní stromy)

X

X

O/O

O

XX

XX

XX/X

X

4
5
6

Relativně harmonické měřítko krajiny

X

X

X/X

X

7

Množství vzdušných vedení VN

X

X

O/O

O

XX

XX

O/O

O

XXX

XX

O/O

O

X

XX

XX/O

O

XX

XX

O/O

O

8
9
10
11

Technické a zemědělské stavby v obci vymykající
se harmonickému měřítku
Antropogenní útvary v krajině – dálnice, technické
stavby
Liniová zeleň podél dálnice – odclonění,
odhlučnění
Uzavřenost krajinného prostoru

žádný zásah O, slabý zásah X, středně silný zásah XX, silný zásah XXX, pozitivní zásah +

(3.1.6.3) Z identifikace znaků a hodnot vizuální charakteristiky a z tabulky indikátorů
přítomných znaků nebo hodnot rysů prostorové skladby, provedených již v posouzení
původního záměru (U24 2009), který byl podkladem pro vydání ÚR, je patrné, že se
jedná o segment lesozemědělské krajiny bez jedinečných hodnot krajinného rázu.
Jednotlivé znaky, které spoluurčují krajinný ráz, nemají (s výjimkou dálnice D1)
zásadní význam v obrazu krajiny. Právě tato skutečnost charakterizuje krajinu jako
poměrně harmonickou, avšak nepříliš výraznou, ani dynamickou a rozlišitelnou.
Navrhovaná změna záměru (2018) respektuje doporučená opatření a její vliv na
indikátory přítomnosti pozitivních hodnot a na identifikované znaky vizuální
charakteristiky krajinného rázu je stejný jako vliv původního záměru, který získal
územní rozhodnutí (záměr 2011).
(3.1.6.3) Na základě porovnání dokumentací a vizualizací a výsledků původního hodnocení se
stanovením míry vlivů na zákonná kritéria krajinného rázu je možno konstatovat
následující míry vlivů na vizuální charakteristiku:
Tabulka vlivu na zákonná kritéria
ochrany krajinného rázu (viz §12
zákona)
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na harmonické měřítko krajiny
Vliv na harmonické vztahy
v krajině

Vliv záměru dle EIA 2011 bez
realizace / s realizací
doporučených opatření

Vliv záměru dle změny DÚR
2018

středně silný/slabý
středně silný/slabý

slabý
slabý

středně silný/slabý

slabý

30

Změna míra vlivu na vizuální charakteristiku mezi vlivem záměru dle EIA z roku
2011 a záměru z roku 2018 není žádná.

3.2

Závěr

(3.3.1) Na základě hodnocení vlivu NZ lze shrnout, že změnu záměru „Logistics Park D1 –
Ostředek“, k.ú. Ostředek a Bělčice u Ostředku zasahuje následujícím způsobem do
kritérií krajinného rázu uvedených v odst. (1) § 12 zákona č. 114/1992 Sb.:
(a) k první větě odst. (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“:
vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky
vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky
vliv na estetické hodnoty

Slabý vliv
Slabý vliv
Slabý vliv

(b) k druhé větě odst. (1)
„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, harmonického měřítka a
harmonických vztahů v krajině“: (označen je vliv obou variant)
vliv na významné krajinné prvky
vliv na zvláště chráněná území
vliv na kulturní dominanty krajiny
vliv na harmonické měřítko krajiny
vliv na harmonické vztahy v krajině

Nemá vliv
Nemá vliv
Slabý vliv
Slabý vliv
Slabý vliv

Jak bylo aktualizací původního posouzení vlivu stavby na krajinný ráz (U24 2009)
prokázáno, navrhovaná změna záměru „Logistics Park D1 – Ostředek“, k.ú. Ostředek a
Bělčice u Ostředku představuje v omezené míře zásah do znaků a hodnot jednotlivých
charakteristik krajinného rázu dotčeného prostoru urbánní krajiny a do zákonných kritérií dle
§12, přičemž tento zásah je hodnocen nejvýše jako slabý a to stejnou mírou vlivů, jako u
původního záměru (DÚR 2011).

Navrhovaný záměr nepředstavuje významný zásah do krajinného rázu a je
navržen s ohledem na zákonná kritéria ochrany KR dle §12 zákona
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a je proto hodnocen jako únosný
zásah do krajinného rázu chráněného dle zákona.

3.3

POROVNÁNÍ VLIVŮ NA KRAJINNÝ RÁZ MEZI ZÁMĚREM DLE EIA
Z ROKU 2011 A NAVRHOVANOU ZMĚNOU DÚR Z ROKU 2018

(3.3.1) Cílem předloženého elaborátu je aktualizace Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz
(U24 Praha, 12/2009), která bude reagovat na změnu záměru „Logistics Park D1 –
Ostředek“, k.ú. Ostředek a Bělčice u Ostředku. Důležité je porovnání obou záměrů a
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zjištění rozdílů v míře vlivů na jednotlivá zákonná kritéria ochrany krajinného rázu (vlivy
na hodnoty přírodní, kulturní c historické charakteristiky, na ZCHÚ, VKP, kulturní
dominanty, estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy).
(3.3.2) Srovnání vlivů obou záměrů je patrné z Kap. 3.1 a v přehledném souhrnu i
z následující tabulky.
Tabulka vlivu na zákonná
kritéria krajinného rázu (viz
§12 zákona)
Vliv na rysy a hodnoty
přírodní charakteristiky
Vliv na rysy a hodnoty kulturní
charakteristiky
Vliv na ZCHÚ
Vliv na VKP
Vliv na kulturní dominanty
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na harmonické měřítko
krajiny
Vliv na harmonické vztahy
v krajině

Rozdíl nového řešení
změny DÚR 2018
oproti
záměru dle EIA 2011

Vliv záměru dle EIA
2011 bez realizace /
s realizací
doporučených opatření

Vliv záměru dle
změny DÚR 2018

slabý/slabý

slabý

Není žádný rozdíl

slabý/slabý

slabý

Není žádný rozdíl

žádný/žádný
žádný/žádný
středně silný/slabý
středně silný/slabý

žádný
žádný
slabý
slabý

Není žádný rozdíl
Není žádný rozdíl
Mírně vhodnější záměr 2018
Mírně vhodnější záměr 2018

středně silný/slabý

slabý

Mírně vhodnější záměr 2018

středně silný/slabý

slabý

Mírně vhodnější záměr 2018

(3.3.3) Pokud budeme brát v úvahu porovnání vlivů záměru dle EIA 2011 pouze s realizací
doporučených opatření vůči záměru změny DÚR z roku 2018, potom změna míra
vlivu na zákonná kritéria mezi vlivem záměru dle EIA z roku 2011 a záměru z roku 2018
není žádná.
(3.3.4) Pokud budeme brát v úvahu porovnání vlivů záměru dle EIA 2011 jak bez realizace,
tak i s realizací doporučených opatření vůči záměru změny DÚR z roku 2018, potom
míra vlivů na kulturní dominanty a zejména vlivů na estetické hodnoty, harmonické
měřítko a vztahy je u nového řešení DÚR z roku 2018 slabší a navrhované řešení je
proto mírně vhodnější.

V Praze dne 13.07.2018

doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc.
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