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ČÁST A 

ÚDAJE O OZNAMOVATELI  

 

A. 1. OBCHODNÍ FIRMA  

 
Lettenmayer & Partner, s.r.o. 

A. 2. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO 

 
IČO:  49685775 
DIČ:  CZ49685775 
 

A. 3. SÍDLO (BYDLIŠTĚ) 

 
Zámecká 2, 250 90 Jirny 
 

A. 4. JMÉNO, PŘÍJMENÍ, BYDLIŠTĚ  A TELEFON OPRÁVNĚNÉHO 
ZÁSTUPCE OZNAMOVATELE 

 
 
Oprávněný zástupce 
 
jméno:  Mgr. Lucia Lettenmayerová 
bydliště: Pod Havránkou 656/10a, 170 00 Praha 7 - Trója 
telefon:  241 481 482 
 
 
Zástupce projektanta na základě plné moci: 

 

Arch.Design project, a.s. 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11513 
sídlo firmy:         Ohradní 24b, Praha 4 – Michle, tel. 222 390 970,  
IČO:  276 827 57           DIČ: CZ 276 827 57 
bankovní spojení:       KB Brno: 35 – 4779040257/0100     
jednající předsedou představenstva Ing. arch. Radoslavem Kobzou 
a místopředsedou představenstva Ing. Lubošem Chvílou. 
oprávněn jednat ve smluvních záležitostech: Ing. arch. Jan Stoklasa a Ing. Pavel Antropius 
oprávněn jednat v technických záležitostech: Ing. Tomáš Černický, Ph.D. 
 

jméno:  Ing. Arch. Jan Stoklasa 
bydliště: Krumlovská 734, Prachatice, 387 01  
telefon:  739 586 915 
e-mail:  stoklasa@archdesign.cz 
 

mailto:stoklasa@archdesign.cz
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ČÁST B 

ÚDAJE O ZÁMĚRU  

B. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B. I. 1. NÁZEV ZÁMĚRU A JEHO KATEGORIZACE 

 

 
Logistický areál Karlovy Vary – Hory II 
 
Kategorie 10.6.  Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové 

výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s 
kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. 

Kategorie 10.13.  Tematické areály na ploše nad 5 000 m2. 
 

B. I. 2. KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU    

 
Smyslem záměru je výstavba logistického areálu, areálu smíšené výstavby prodejních a 
kancelářských budov a 7 stavebních parcel pro max. 7 RD, včetně parkovišť a obslužných 
komunikací. Logistický areál má smíšenou funkci skladovací a obchodní. V halách č. 1,2,3,4 
budou menší pronajímatelné plochy pro maloobchod (showrooms, autosalon, vzorková 
prodejna, menší sklady, manufaktura, lehká výroba atp.). Haly 5,6,7,8 budou sloužit jako 
skladovací logistické centrum. 
 
Stavby budou umístěny na následujících pozemcích v k.ú. Hory u Jenišova: parc.č. 492/1 (2.725 
m2), 493/2 (112.248 m2), 493/29 (2420 m2), 493/5 (34 m2), 493/27 (298 m2), 493/6 (563 
m2) a 493/9 (372 m2). Celková plocha areálu je 118.777 m2. Výstavbou navazujících komunikací 
a chodníků budou dotčeny parc.č. 493/22, 492/3, 493/37, 502/10 a 137. 
 
Základní výměry záměru: 
 
Areál se skládá z několika hal, komunikací, manipulačních ploch, parkovišť a dvou vjezdů. 
Celková plocha areálu je 118.777 m2, z toho je zastavěná plocha 32.198 m2. 
SO 001 Showroom 1; 598 m2; 5980 m3; 
SO 002 Showroom 2; 391 m2; 3910 m3; 
SO 003 Flexbox; až 4 samostatné jednotky; 4551 m2; 68.265 m3; 
SO 004 Showroom; 968 m2; až 2 samostatné jednotky 9680 m3; 
SO 005 Skladovací hala; 5192 m2; 77.880 m3; 
SO 006 Skladovací hala; 5462 m2; 81.930 m3; 
SO 007 Skladovací hala; až 2 samostatné jednotky; 7764 m2; 116.460 m3; 
SO 008 Skladovací hala; 7272 m2; 109.080 m3; 
7 parcel pro rodinné domy o výměrách 503, 661, 622, 705, 486, 584, 477 m3 
 
Parkovací stání: 
 
Předpokládá se, že v areálu bude obsluha skladovacích hal a administrativa. Pro tyto pracovníky 
a návštěvy je navrženo celkem 324 parkovacích stání, z toho 22 pro invalidy.  
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B. I. 3. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU (KRAJ, OBEC, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ)    

 

Kraj:      Karlovarský kraj 
Obec:     Hory 
Obec s rozšířenou působností:  Karlovy Vary 
Okres:     Karlovy Vary 
Katastrální území:    Hory u Jenišova, č. k.ú. 658383 
NUTS 4:      CZ0412 – Karlovy Vary 
 

 

OBRÁZEK 1: MAPA UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU Z HLEDISKA ŠIRŠÍHO OKOLÍ (WWW.SEZNAM.CZ) 

 
Záměr je umístěn v obci Hory cca 800 metrů západně od Karlových Varů (části Tašovice). Vlastní 
lokalita leží v severovýchodní výspě katastru Hory u Jenišova v místě zvaném Pastviny, viz 
obrázek č. 1 a č. 2. Lokalita leží mezi nově dostavěnou rychlostní silnicí R6 a prostorem výstavby 
rodinných domů v Jenišově v lokalitě Pod rohem. Prostor výstavby je ornou půdou, která delší 
dobu ležela ladem, proto je zarostlý travou a z ¼ náletem keřů a stromů ne starších než 8 let. 
Severně od záměru leží nová trasa komunikace R6 (Sokolov – Karlovy Vary) a komunikace 1. 
třídy I/61 (Hory – Jenišov). Za touto komunikací leží Hřbitov Jenišov a ve vzdálenosti 270 metrů 
od záměru leží rodinné domy č.p. 104, 107, 108 a 109 Jenišov. Východně od záměru leží ostatní 
plocha určená k rekreaci a přes kterou prochází biokoridor překračující silnici R6 po přechodu 
pro zvěř. Za plochou pro rekreaci leží dále směrem na východ níže po svahu Velkoobchod 
MAKRO s obslužnými parkovišti. Jižně od záměru leží výše ve svahu prostor plánované obytné 
výstavby Jenišov s názvem „Pod Rohem“. V tomto prostoru se postupně staví rodinné domy. 
Zatím nejbližším je rodinný dům č.p. 43 (ulice u Šípků) vzdálený od posuzovaného záměru 126 
metrů. V obytné zástavbě Pod Rohem leží ještě rodinné domy č.p. 26, 44, 55, 62 a další jsou 
rozestavěny. Západně od plánovaného záměru leží obytná zóna obce Hory. Nejblíže leží rodinné 
domy č.p. 95 (na hranici záměru), č.p. 39 (60 m), č.p. 30 (24 m), č.p. 2 (16 m) a č.p. 1 (48 m).  
 

umístění záměru 
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Umístění záměru v katastru obce Hory je zobrazena v příloze č. 2. 
 

 
OBRÁZEK 2: MAPA DETAILNÍHO UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU (WWW.SEZNAM.CZ, 2012) 

 
Na obrázku č.3 je zobrazeno detailní umístění záměru v leteckém snímku. Na tomto obrázku jsou 
zobrazeny jednotlivé stavení objekty záměru, plánované dešťové nádrže, odvodnění, 
komunikace a parkoviště, včetně výjezdů. Na obrázku jsou zároveň znázorněny přilehlé 
vodoteče a kanály, biokoridor, obchodní dům MAKRO, hřbitov Jenišov, jednotlivé rodinné domy 
a komunikace.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

umístění záměru 

 

Ohře 
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OBRÁZEK 3: ROZČLENĚNÍ ZÁMĚRU A JEHO OKOLÍ (ZDROJ: WWW.SEZNAM.CZ)

č.p.1 
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B. I. 4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI ZÁMĚRY 

 
Areál bude složen ze 7 parcel pro rodinné domy na jihozápadě, z areálu pro prodej, služby, 
případně nerušící výrobu tvořeného čtyřmi halami (1 – 4) na západě a z areálu logistického 
centra tvořeného čtyřmi halami (5 - 8) s parkovišti a komunikacemi ve středu a na východě. 
Hlavní vjezd do areálu je směrován na sever na komunikaci I/61 (bývalá R6) co nejdále od 
obytné výstavby. Podružný vjezd pro rodinné domy a z části pro haly se smíšenou funkcí bude 
vyústěn na západě na místní komunikaci obce Hory. Na východě areálu bude umístěn podružný 
výjezd pro hasičské vozy. Tento výjezd je veden po mostě přes silnici R6 okolo hřbitova a je 
vyústěn opět na silnici I/61. Areál bude zahlouben do svahu a bude od obytné výstavby oddělen 
výsadbou.  
 
Záměr se přímo nekumuluje s žádným záměrem, protože výjezdy z areálu jsou vyvedeny na 
komunikaci I/61 spojující Jenišov s Horami. Na tuto komunikaci není sveden žádný další 
významný záměr. Z hlediska emisí a hlukové situace se záměr kumuluje zejména s novou 
komunikací R6, proto je dopravní ruch vyvolaný provozem R6 započten do hlukové a rozptylové 
studie. Obchodní dům MAKRO se nachází ve větší vzdálenosti a je napojen na jinou příjezdovou 
komunikaci. 
 
Koncepce areálu je navržena tak, aby umožňovala postupné zastavování lokality dle momentální 
situace na trhu a zájmu investorů o výstavbu jednotlivých halových objektů. Předpokládá se, že 
v I. fázi bude postavena přípojná komunikace, hlavní areálová komunikace a přípojky 
inženýrských sítí (trafostanice, regulační stanice plynu, vodovod, napojení na dešťovou a 
splaškovou kanalizaci, napojení na sdělovací kabely apod.) a vnitroareálové rozvody vody, 
elektřiny, plynu a sdělovacích kabelů a jedné retenční nádrže. Ve II. fázi se předpokládá výstavba 
jednotlivých hal a dle rozsahu retenční a sprinklerová nádrž a jejich napojení na vnitroareálové 
rozvody. Sprinklerové nádrže se týkají pouze hal 5,6,7,8. Každá hala se může průběžně napojit 
na komunikaci i inženýrské sítě. Rodinné domy budou budovány postupně, nezávisle na 
logistickém centru. 
 

B. I. 5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ, VČETNĚ 
PŘEHLEDU ZVAŽOVANÝCH VARIANT A HLAVNÍCH DŮVODŮ (I Z HLEDISKA 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ) PRO JEJICH VÝBĚR, RESP. ODMÍTNUTÍ    

 

Společnost Lettenmayer & Partner, s.r.o. vlastní pozemky poblíž nájezdu na R6 dlouhodobě za 
účelem vybudování logistického centra v prostoru Karlovarského kraje. Tyto pozemky jsou dle 
územního plánu obce Hory vedeny jako VN-Komerční plochy, VN/SO – funkční smíšené plochy 
pro komerci, drobnou výrobu a občanskou vybavenost, ZN – zeleň, plochy pro bydlení. Záměr je 
navržen tak, aby přesně plnil požadavky územního plánu, které vycházely z provedené SEA. 
Záměr respektuje průběh biokoridoru, který nebude křížen hlavním vjezdem. 
 
Poblíž záměru leží obchodní a průmyslové zóny v Karlových Varech, Sokolově a Chodově, které 
budou logistický park využívat. Karlovy Vary mají 70.000 obyvatel a spádová oblast 15 
autominut. čítá cca 204.000 osob. Lokalita leží v těsné blízkosti komunikace R6, tedy v prostoru 
nevyužitelném pro obytnou výstavbu. 
Pozemek je lehce zasíťovatelný. Jako výjimka v širším okolí není poddolován a v jeho podloží 
nejsou evidovány žádné jiné suroviny. 
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Výstavba celého areálu bude probíhat postupně. V oznámení EIA je hodnocen celkový stav po 
dokončení celé výstavby, protože tento stav bude mít největší vliv na životní prostředí. 
V současné době existují požadavky větších nadnárodních firem na skladovací areály v prostoru 
Karlových Varů, proto je tento projekt aktivován, nejsou však známi přesní nájemci jednotlivých 
budov, proto nelze hodnotit společenský přínos jejich jednotlivých činností.  
 
Popsaná varianta je jedinou uvažovanou variantou rozmístění staveb a komunikací, protože na 
cca 1/3 pozemků v severní části procházejí tranzitní inženýrské sítě (vysokotlaký plynovod, 
kanalizace Hory), které svými ochrannými pásmy limitují využití pozemku. 
 
K výše popsané variantě lze uvést jako jedinou alternativní variantu, tzv. nulovou variantu, která 
spočívá v nerealizaci tohoto záměru a v budoucnu nahrazení záměru jiným záměrem. 
 

B. I. 6. POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

 
B. I. 6. 1. TECHNICKÝ POPIS ZÁMĚRU 

Smyslem záměru je výstavba logistického areálu, areálu smíšené výstavby prodejních a 
kancelářských budov a 7 rodinných domů, včetně parkovišť a obslužných komunikací. Areál má 
smíšenou funkci skladovací a obchodní. V západní části areálu se nachází plocha pro bydlení, kde 
je navrženo 7 stavebních parcel pro max. 7 RD.  V halách č. 1,2,3,4 budou menší pronajímatelné 
plochy pro maloobchod (showrooms, autosalon, vzorková prodejna, menší sklady, manufaktura, 
lehká výroba atp.). Ve východní části vzniknou haly 5,6,7,8, které budou sloužit jako skladovací 
logistické centrum. Obě části areálu budou mít vjezd a budou propojeny vnitroareálovou 
komunikací. 

Urbanistický koncept 
Urbanistický koncept vychází z požadavků územního plánu. Plocha řešeného území je rozdělena 
na funkční plochy VN (komerční), VN/SO (komerční/obytná), ZN (izolační zeleň). Dále jsou 
v řešeném území navrženy plochy pro rodinnou zástavbu. V plochách VN jsou navrženy objekty, 
které mohou být využity jako komerční plochy, nerušící výrobu a sklady. V ploše VN/SO jsou 
navrženy objekty, které mohou být využity pro drobnou výrobu, služby, občanskou vybavenost, 
sklady, nebo tzv. flexspace. Plochy ZN budou využity pro nelesní zeleň, izolační zeleň. Na jižní 
straně řešeného území – mezi plochou VN a plánovanou rodinnou zástavbou budou na pozemku 
osazeny keře a stromy pro splnění izolační funkce. 
 
Koncept objektů 
Provozní řešení vychází z požadavků na univerzálnost a flexibilitu. Předpokládá se, že hlavní 
náplní objektů SO003-SO008 bude manipulace s materiálem a zbožím. Objekty SO001 a SO002 
budou využity převážně jako prodejní plochy, výstavní haly s menšími sklady. 
 
Barevné řešení 
U budov převládá šedobílá barva s modrým vodorovným pruhem při atice, případně doplněná o 
prvky ve firemních barvách nájemce. Vodorovný pruh bude šířky 1 m. Nad vchodem do 
administrativní vestavby bude umístěno logo nájemce. 
 
Dispoziční řešení 
  
Objekt SO001 bude o maximální velikosti 28 x 17m a nepřesáhne výšku 10m. Tvar objektu je 
lichoběžníkový. V 1.NP a 2.NP se nachází prodejní nebo výstavní prostory. Prodejní nebo 
výstavní plochy jsou umístěny při jižní fasádě objektu. Administrativní a sociální zázemí je 
navrženo v severní části objektu. Vstup pro zaměstnance je ze severní strany, vstup pro 
zákazníky je z jižní strany. 
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Objekt SO002 bude o maximální velikosti 27 x 14m a nepřesáhne výšku 10m. Tvar objektu je 
obdélníkový. V 1.NP a 2.NP se nachází prodejní nebo výstavní. Prodejní nebo výstavní plochy 
jsou umístěny při severní fasádě objektu. Administrativní a sociální zázemí je navrženo v jižní 
části objektu. Vstupy do jednotlivých pronájemních ploch pro zaměstnance jsou z jižní, východní 
a západní strany, vstup pro zákazníky je z východní strany objektu. 
   
Objekt SO003 bude o maximální velikosti 61 x 74m a nepřesáhne výšku 16m. Objekt je řešen 
jako čtyřblok, který je možno ponechat jako čtyřblok nebo spojit do jednoho otevřeného 
prostoru dle potřeby nájemce. Každá sekce má vrata pro přistavení menších vozidel pro 
zásobování, administrativní vestavek se vstupy pro zaměstnance a návštěvníky a halový prostor 
(s.v. 12,5m pod vazník) pro skladování nebo montážní činnost. Administrativní vestavek v 1.NP 
obsahuje vstup s recepcí a schodištěm a sklad (spisovna). Dále zázemí (šatny, toalety, sprchy, 
denní místnost) pro zaměstnance pracující ve skladu. Ve stěnách haly jsou rozmístěny únikové 
dveře napojené přímo na manipulační plochy. V 2.NP administrativního vestavku jsou umístěny 
kanceláře a zázemí pro zaměstnance pracující v kancelářských prostorech, případně sklady na 
drobný materiál (spisovna) a zasedací místnost.  
  
Objekt SO004 bude o maximální velikosti 18 x 52m a nepřesáhne výšku 10m. Objekt je řešen 
jako dvou blok, který je možno ponechat jako dvoublok nebo spojit do jednoho otevřeného 
prostoru dle potřeby nájemce. Každá sekce má vrata pro přistavení menších vozidel pro 
zásobování, administrativní vestavek se vstupy pro zaměstnance a návštěvníky (s.v. 3m) a 
halový prostor (s.v. 12,5m pod vazník) pro skladování nebo montážní činnost. Administrativní 
vestavek v 1.NP obsahuje vstup s recepcí a schodištěm. Dále zázemí (šatny, toalety, sprchy, denní 
místnost) pro zaměstnance pracující ve skladu. Ve stěnách haly jsou rozmístěny únikové dveře 
napojené přímo na manipulační plochy. V 2.NP administrativního vestavku jsou umístěny 
kanceláře a zázemí pro zaměstnance pracující v kancelářských prostorech, případně sklady na 
drobný materiál (spisovna) a zasedací místnost.  
  
Objekt SO005 bude o maximální velikosti 91 x 61m a nepřesáhne výšku 16m. Hala obsahuje 
administrativní vestavek se vstupy pro zaměstnance a návštěvníky (s.v. 3m) a halový prostor 
(s.v. 12,5m pod vazník) pro skladování. Naskladňování a vyskladňování skladových prostor haly 
zbožím dopravovaným silničními vozidly probíhá tepelně izolovanými sekčními vraty rozměrů 3 
x 3,2 m, výškové rozdíly při použití různých typů vozidel jsou překonávány pomocí elektro - 
hydraulických překládacích můstků. Překládací prostory u jednotlivých vrat jsou chráněny tzv. 
těsnícími límci. Veškeré manipulační plochy jsou ve stejné výškové úrovni jako podlaha haly. 
Proto jsou naskladňovací doky s výškovým rozdílem -1,2 m od podlahy haly a jsou spojeny 
s manipulační plochou venkovní rampou. Do haly je umožněn vjezd vraty o rozměru 3,5 x 4,2 m 
spojenými přímo s manipulační plochou. Administrativní vestavek v 1.NP obsahuje vstup 
s recepcí a schodištěm a vstup pro zaměstnance. Dále zázemí (šatny, toalety, sprchy, denní 
místnost) pro zaměstnance pracující ve skladu, kanceláře a sklad (spisovna). Ve stěnách haly 
jsou rozmístěny únikové dveře napojené přímo na manipulační plochy. V 2.NP administrativního 
vestavku jsou umístěny kanceláře a zázemí pro zaměstnance pracující v kancelářských 
prostorech, případně sklady na drobný materiál (spisovna) a zasedací místnost. 
  
Objekt SO006 je stavebně spojen s objektem SO007. Stavební objekt SO006 bude o maximální 
velikosti 91 x 60m a nepřesáhne výšku 16m. Hala obsahuje administrativní vestavek se vstupy 
pro zaměstnance a návštěvníky (s.v. 3m) a halový prostor (s.v. 12,5m pod vazník) pro 
skladování. Naskladňování a vyskladňování skladových prostor haly zbožím dopravovaným 
silničními vozidly probíhá tepelně izolovanými sekčními vraty rozměrů 3 x 3,2 m, výškové 
rozdíly při použití různých typů vozidel jsou překonávány pomocí elektro - hydraulických 
překládacích můstků. Překládací prostory u jednotlivých vrat jsou chráněny tzv. těsnícími límci. 
Veškeré manipulační plochy jsou ve stejné výškové úrovni jako podlaha haly. Proto jsou 
naskladňovací doky s výškovým rozdílem -1,2 m od podlahy haly a jsou spojeny s manipulační 
plochou venkovní rampou. Do haly je umožněn vjezd vraty o rozměru 3,5 x 4,2 m spojenými 
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přímo s manipulační plochou. Administrativní vestavek v 1.NP obsahuje vstup s recepcí a 
schodištěm a vstup pro zaměstnance. Dále zázemí (šatny, toalety, sprchy, denní místnost) pro 
zaměstnance pracující ve skladu, kanceláře a sklad (spisovna). Ve stěnách haly jsou rozmístěny 
únikové dveře napojené přímo na manipulační plochy. V 2.NP administrativního vestavku jsou 
umístěny kanceláře a zázemí pro zaměstnance pracující v kancelářských prostorech, případně 
sklady na drobný materiál (spisovna) a zasedací místnost. 
 
Objekt SO007 je stavebně spojen s objektem SO006. Stavební objekt bude o maximální velikosti 
127 x 61m a nepřesáhne výšku 16m. Hala je v polovině délky předělena na dva samostatně 
fungující celky. Každý samostatný celek obsahuje administrativní vestavek se vstupy pro 
zaměstnance a návštěvníky (s.v. 3m) a halový prostor (s.v. 12,5m pod vazník) pro skladování. 
Naskladňování a vyskladňování skladových prostor haly zbožím dopravovaným silničními 
vozidly probíhá tepelně izolovanými sekčními vraty rozměrů 3 x 3,2 m, výškové rozdíly při 
použití různých typů vozidel jsou překonávány pomocí elektro - hydraulických překládacích 
můstků. Překládací prostory u jednotlivých vrat jsou chráněny tzv. těsnícími límci. Veškeré 
manipulační plochy jsou ve stejné výškové úrovni jako podlaha haly. Proto jsou naskladňovací 
doky s výškovým rozdílem -1,2 m od podlahy haly a jsou spojeny s manipulační plochou 
venkovní rampou. Do haly je umožněn vjezd vraty o rozměru 3,5 x 4,2 m spojenými přímo 
s manipulační plochou. Administrativní vestavek v 1.NP obsahuje vstup s recepcí a schodištěm a 
vstup pro zaměstnance. Dále zázemí (šatny, toalety, sprchy, denní místnost) pro zaměstnance 
pracující ve skladu. Ve stěnách haly jsou rozmístěny únikové dveře napojené přímo na 
manipulační plochy. V 2.NP administrativního vestavku jsou umístěny kanceláře a zázemí pro 
zaměstnance pracující v kancelářských prostorech, případně sklady na drobný materiál 
(spisovna) a zasedací místnost. 
 
Objekt SO008 bude o maximální velikosti 133 x 61m a nepřesáhne výšku 16m. Hala obsahuje 
administrativní vestavek se vstupy pro zaměstnance a návštěvníky (s.v. 3m) a halový prostor 
(s.v. 12,5m pod vazník) pro skladování. Naskladňování a vyskladňování skladových prostor haly 
zbožím dopravovaným silničními vozidly probíhá tepelně izolovanými sekčními vraty rozměrů 3 
x 3,2 m, výškové rozdíly při použití různých typů vozidel jsou překonávány pomocí elektro - 
hydraulických překládacích můstků. Překládací prostory u jednotlivých vrat jsou chráněny tzv. 
těsnícími límci. Veškeré manipulační plochy jsou ve stejné výškové úrovni jako podlaha haly. 
Proto jsou naskladňovací doky s výškovým rozdílem -1,2 m od podlahy haly a jsou spojeny 
s manipulační plochou venkovní rampou. Do haly je umožněn vjezd vraty o rozměru 3,5 x 4,2 m 
spojenými přímo s manipulační plochou. Administrativní vestavek v 1.NP obsahuje vstup 
s recepcí a schodištěm a vstup pro zaměstnance. Dále zázemí (šatny, toalety, sprchy, denní 
místnost) pro zaměstnance pracující ve skladu, kanceláře a sklady na drobný materiál 
(spisovna). Ve stěnách haly jsou rozmístěny únikové dveře napojené přímo na manipulační 
plochy. V 2.NP administrativního vestavku jsou umístěny kanceláře a zázemí pro zaměstnance 
pracující v kancelářských prostorech, případně sklady na drobný materiál (spisovna) a zasedací 
místnost. 
 

NOSNÉ KONSTRUKCE HAL  

Nosný systém hal  tvoří železobetonové sloupy, které jsou vetknuty do kalichů základových 
patek a jsou opatřeny v hlavě kotevní deskou pro uložení ocelových střešních vazníků. Ocelové 
střešní vazníky jsou na ŽB sloupy uloženy kloubově jako prosté, nebo jako spojité nosníky. 
Ocelové střešní vazníky jsou navrženy jako příhradové ze svařovaných event. válcovaných I-
profilů. Horní hrany střešních vazníků určují sklony střech. Tvar střech nad jednotlivými loděmi 
je sedlový. 
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OPLÁŠTĚNÍ 

Střešní plášť objektu je řešen jako lehký, tepelně-izolační, vícevrstvý, skládaný při montáži, 
s fóliovou hydroizolační povrchovou vrstvou. U bezvaznicového střešního systému budou jako 
nosná vrstva střešního pláště použity trapézové FeZn plechy s vysokou vlnou.  
V koridoru pohybu obsluhy technologických zařízení umístěných na střeše (jednotky VZT, 
chlazení apod.), a v pásu kolem těchto zařízení, budou provedeny střešní chodníky tvořené 
podkladní výztužnou vrstvou. Do střešního pláště objektů skladových hal budou osazeny bodové 
světlíky, sloužící k prosvětlení a větrání a sloužící k odvedení kouře a tepla při požáru, zároveň 
využity i jako prosvětlovací prvky.  
 
Odvodnění jednotlivých ploch střech objektu je převážně řešeno vyspádováním do úžlabí 
vytvořených pomocí spádových desek a klínů v tepelně-izolační a hydroizolační vrstvě střešního 
pláště. V úžlabí jsou osazeny střešní vpusti systému pro odvod dešťových vod. Odvodňovací 
vpusti jsou napojeny do vnitřních svodů ústících do dešťové kanalizace. Odvodnění je navrženo 
podtlakové.  
Stěnový plášť objektu je řešen jako lehký, vícevrstvý, tepelně-izolační, provětrávaný, skládaný 
při montáži, kde jsou jako spodní nosná vrstva použity horizontálně orientované stěnové C 
kazety 160/600, z FeZn plechu. Kazety jsou v horizontálním skladebném uspořádání připevněny 
na sloupy spodní nosné konstrukce a zároveň tvoří interiérovou plochu pláště.  
K prosvětlení a větrání administrativně-provozních prostorů a jejich zázemí budou sloužit okna 
osazená ve stěnovém plášti. 
  

VÝPLNĚ OTVORŮ 

- střešní světlíky - bodové, rozměrů ca 1,5 x 2,5 m, polykarbonátové, v případě potřeby                                   
v provedení otvíravém či jako odtahy tepla a kouře 
- okna a zasklené plochy - tepelně izolační, v umělohmotných či Al rámech 
- dveře  - tepelně izolované provedení 
- ostatní výplně - jako např. žaluzie - dle technologických požadavky 
 

ADMINISTRATIVNÍ VESTAVKY 

Svislou nosnou konstrukci vestavku tvoří u obvodové konstrukce ŽB prefa sloupy haly, a ze 
strany haly prefabrikované železobetonové stěny. Tyto stěny jsou tloušťky 250 mm a slouží pro 
uložení stropní konstrukce. Strop je též prefabrikovaný z předpjatých panel. 
Veškeré vnitřní dělící konstrukce jsou provedeny ze sádrokartonu. Je použito dvojité opláštění 
deskami tl. 12,5 mm, v místech s rizikem vyšší vlhkosti jsou použity desky impregnované. Ve 
všech místnostech je proveden minerální kazetový podhled s rastrem 600x600 mm zavěšený ve 
výšce 3000 mm nad podlahou. V podhledu jsou provedeny TZB rozvody. Podél obvodové stěny 
je zbudována SDK předstěna tl. 100 mm, do které je vloženo 50 mm minerální vaty. Tato 
předstěna slouží pro zlepšení tepelně technických vlastností a také pro rozvod ústředního 
vytápění. 
Nášlapná vrstva podlaha je podle druhu provozu z keramické dlažby (sociály, šatny, chodby), ze 
zátěžového koberce (kanceláře) a u serveru je použito antistatické linoleum. 
 

PODLAHA HALY 

Na podlahu haly jsou zvláště u regálových skladů kladeny vysoké požadavky co do únosnosti a 
rovinatosti. Navržena je podlaha drátkobetonová s horní obrusnou vrstvou tvořenou zaleštěným 
silikátovým vsypem uložená na vrstvě podkladního betonu, který bude proveden na zhutněné 
podloží a štěrkopískovou vrstvu 
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DOPRAVA 

Uspořádání komunikací vychází z napojení pozemku na přilehlé komunikace – napojení ze 
severní části bude hlavním vstupem do území, kde se nachází stavební objekty SO005, SO006, 
SO007, SO008. Podružný vjezd k výše uvedeným stavebním objektům bude z východní strany 
území. Hlavní vjezd a vstup do území se stavebními objekty SO001, SO002, SO003 a SO004 bude 
ze západu. Stejně tak vjezd k rodinné zástavbě bude ze západní části. Území s objekty SO001-04 
bude spojeno s územím SO005-006 servisní a zásahovou komunikací. Doprava v klidu bude 
řešena v okolí stavebních objektů SO001-008. 

PARKOVACÍ STÁNÍ 

Předpokládá se, že v areálu bude obsluha skladovacích hal a administrativa. Pro tyto pracovníky 
a návštěvy je navrženo celkem 324 parkovacích stání, z toho 22 pro invalidy.  
V areálu jsou navržena 2 samostatná parkoviště. První parkoviště je navrženo v parkovacím 
zálivu pro kolmá parkovací stání, naproti hale SO 006. Toto parkoviště je celkem pro 38 
parkovacích stání včetně 1 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Na východě od haly SO 008 je navrženo samostatné parkoviště, s vjezdem na páteřní 
komunikaci, pro celkem 65 parkovacích stání včetně 4 stání pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 
Oplocení pozemku je naznačeno na situaci. 

ZÁKLADNÍ VÝMĚRY ZÁMĚRU 

Areál se skládá z několika hal, komunikací, manipulačních ploch, parkovišť a dvou vjezdů. 
Celková plocha areálu je 118.777 m2, z toho je zastavěná plocha 32.198 m2. 

 SO 001 Showroom 1; 598 m2; 5980 m3; 
 SO 002 Showroom 2; 391 m2; 3910 m3; 
 SO 003 Flexbox; až 4 samostatné jednotky; 4551 m2; 68.265 m3; 
 SO 004 Showroom; 968 m2; až 2 samostatné jednotky 9680 m3; 
 SO 005 Skladovací hala; 5192 m2; 77.880 m3; 
 SO 006 Skladovací hala; 5462 m2; 81.930 m3; 
 SO 007 Skladovací hala; až 2 samostatné jednotky; 7764 m2; 116.460 m3; 
 SO 008 Skladovací hala; 7272 m2; 109.080 m3; 
 7 parcel pro rodinné domy; 503, 661, 622, 705, 486, 584, 477 m3 

SPRINKLEROVÉ HASICÍ ZAŘÍZENÍ 

Sprinklerové hasicí zařízení (SHZ) je pevně zabudované zařízení ve stavebním objektu, které 
zahrnuje zdroj požární vody a potrubní rozvody se zabudovanými řídícími a uzavíracími 
armaturami a sprinklerovými hlavicemi. Zařízení slouží pro detekci a uhašení požáru vodou 
v jeho počátečních fázích, nebo pro udržení požáru pod kontrolou, aby bylo možné jeho 
dohašení jinými prostředky hasičských záchranných jednotek. Navrženo a instalováno bude ve 
všech prostorách jednotlivých objektů, určených projektovou dokumentaci PBŘ, kromě prostor 
spadajících pod výjimky, vyjmenované v projekčních předpisech. 
 

ZDROJ VODY SPRINKLEROVÉHO HASICÍHO ZAŘÍZENÍ 

Pro logistický areál bude navrženo kombinované zásobování požární vodou, sestávající z hlavní 
nádrž na vodu (minimální činný objem bude 920 m3) ve spojení se dvěma hlavními čerpadly 
s dieselovým pohonem (průtok každého čerpadla 12000 l/min při 11 bar, příkon cca. 250 kW). 
Pro udržování tlaku v soustavách bude sloužit elektrické doplňovací čerpadlo (průtok 100 l/min 
při výtlaku cca. 10 bar). Protože se jedná o havarijní zařízení, která budou spouštěna pouze 
při požáru a povinných cca půlročních kontrolách, nejsou dieselová čerpadla započteny 
do hlukové a rozptylové studie a jako zdroje hluku a emisí. Strojovna bude tvořit 
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samostatný požární úsek se vstupem z vnějšího prostředí. V prostorách strojovny budou 
umístěny hlavní a doplňovací čerpadla systému, testovací potrubí s průtokoměrem, 
elektrorozvaděč SHZ, uzavírací armatury, odbočka s uzávěrem pro vnější hydranty a další 
povinné vybavení. 
Místnost strojovny SHZ bude chráněna systémem SHZ. Instalováno bude stropní jištění, 
napojeno bude na hlavní rozdělovač požární vody. 
 

VYTÁPĚNÍ 

RODINNÉ DOMY   RD1 – RD7 

Potřebné teplo pro vytápění a ohřev TV bude zajištěno osazením nástěnného kotle v provedení 
turbo, výkonu 17 kW. Kouřové spaliny budou odvedeny nad střechu domu. Ohřev TV bude 
zajištěn v akumulačním zásobníku osazeném pod kotlem. Bude navržen teplovodní systém. 
Otopná plocha bude tvořena deskovými radiátory nebo podlahovým systémem (dle požadavku 
investora). 

Objekt  SO 001 

Potřebné teplo pro vytápění, ohřev TV a zařízení VZT bude zajištěno osazením 2ks nástěnných 
kotlů v provedení turbo, výkonu 2x 60 kW. Ohřev TV bude zajištěn v akumulačním zásobníku 
objemu 160 l osazeném v kotelně. Kouřové spaliny budou odvedeny společným průduchem nad 
střechu domu. Bude navržen teplovodní systém. Budou navržené topné větve: větev pro 
vytápění kanceláří a sociálních zařízení, větev pro napojení zařízení VZT, větev pro ohřev TV a 
větev pro vytápění skladových prostor. Na topných větvích budou osazeny uzavírací a regulační 
armatury a oběhová čerpadla s proměnnými otáčkami.  Otopná plocha v prostoru kanceláří 
bude tvořena deskovými radiátory nebo podlahovým systémem (dle požadavku investora). 
Prostor skladů bude vytápěn osazenými nástěnnými teplovzdušnými jednotkami. Jejich chod 
bude řízen prostorovým termostatem. 

Objekt  SO 002 

Potřebné teplo pro vytápění, ohřev TV a zařízení VZT bude zajištěno osazením 2ks nástěnných 
kotlů v provedení turbo, výkonu 2x 60 kW. Ohřev TV bude zajištěn v akumulačním zásobníku 
objemu 160 l osazeném v kotelně. Kouřové spaliny budou odvedeny společným průduchem nad 
střechu domu. Bude navržen teplovodní systém. Budou navržené topné větve: větev pro 
vytápění kanceláří a sociálních zařízení, větev pro napojení zařízení VZT, větev pro ohřev TV a 
větev pro vytápění skladových prostor. Na topných větvích budou osazeny uzavírací a regulační 
armatury a oběhová čerpadla s proměnnými otáčkami.  Otopná plocha v prostoru kanceláří 
bude tvořena deskovými radiátory nebo podlahovým systémem (dle požadavku investora). 
Prostor skladů bude vytápěn osazenými nástěnnými teplovzdušnými jednotkami. Jejich chod 
bude řízen prostorovým termostatem. 

Objekt  SO 003 

Jedná se o skladový objekt, který je rozdělen na čtyři sekce pro čtyři nájemce. Každá sekce bude 
tedy mít vlastní topný systém s vlastním plynoměrem. V každé sekci bude vestavek 
s kancelářemi, sociálním zařízením a šatnami. 

 v prostoru před vjezdovými vraty bude osazen plynový zářič výkonu 30 kW- el.příkon 
500W/230V (odkouření do střechy)  

 v zadním prostoru mezi regály budou zavěšeny 3x podstropní, teplovzdušné, plynové 
jednotky výkonu 20 kW-odkouření do střechy 

 pod stropem skladové haly budou osazeny 12x destratifikační ventilátory (příkon 
600W/230V) za účelem stlačení teplého vzduchu od stropu k podlaze haly 

 potřebné teplo pro sekci pro vytápění (12 kW), pro zařízení VZT (7 kW) a ohřev TV (3 
kW) bude zajištěno osazením nástěnného, plynového turbokotle výkonu 24 kW, 
osazeného v technické místnosti. Kouřové spaliny budou odvedeny průduchem nad 
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střechu domu. Bude navržen teplovodní systém. Budou navržené topné větve: větev pro 
vytápění kanceláří a sociálních zařízení a větev pro napojení zařízení VZT. Ohřev TV 
bude zajištěn osazeným pod kotlem. Na topných větvích budou osazeny uzavírací a 
regulační armatury a oběhová čerpadla s proměnnými otáčkami.  Otopná plocha 
v prostoru kanceláří bude tvořena deskovými radiátory.  

Objekt  SO 004 

Jedná se o skladový objekt, který je rozdělen na dvě sekce pro dva nájemce. Každá sekce bude 
tedy mít vlastní topný systém s vlastním plynoměrem. V každé sekci bude vestavek 
s kancelářemi, sociálním zařízením a šatnami. 

Potřebné teplo pro vytápění, ohřev TV a zařízení VZT bude zajištěno pro každou sekci 
samostatně: 

 v prostoru před vjezdovými vraty bude osazen plynový zářič výkonu 30 kW (odkouření 
do střechy)  

 v zadním prostoru mezi regály budou zavěšeny 3x podstropní, teplovzdušné, plynové 
jednotky výkonu 20 kW-odkouření do střechy 

 pod stropem skladové haly budou osazeny 6x destratifikační ventilátory (příkon 
600W/230V) za účelem stlačení teplého vzduchu od stropu k podlaze haly 

 potřebné teplo pro sekci pro vytápění (12 kW), pro zařízení VZT (8 kW) a ohřev TV (3 
kW) bude zajištěno osazením nástěnného, plynového turbokotle výkonu 24 kW, 
osazeného v technické místnosti. Kouřové spaliny budou odvedeny průduchem nad 
střechu domu. Bude navržen teplovodní systém. Budou navržené topné větve: větev pro 
vytápění kanceláří a sociálních zařízení a větev pro napojení zařízení VZT. Ohřev TV 
bude zajištěn zásobníkem osazeným pod kotlem. Na topných větvích budou osazeny 
uzavírací a regulační armatury a oběhová čerpadla s proměnnými otáčkami.  Otopná 
plocha v prostoru kanceláří bude tvořena deskovými radiátory.  

 
 

LOGISTICKÝ AREÁL: OBJEKT  SO 005 – SO 008   

Objekt  SO 005 

Potřebné teplo pro vytápění, ohřev TV a zařízení VZT bude zajištěno: 
 v prostoru před vjezdovými vraty budou osazeny plynové zářiče výkonu 50 kW 

(odkouření do střechy)  
 v zadním prostoru mezi regály budou zavěšeny podstropní, teplovzdušné, plynové 

jednotky -odkouření do střechy 
 pod stropem skladové haly bude osazeno 10x destratifikační ventilátory (příkon 

600W/230V) za účelem stlačení teplého vzduchu od stropu k podlaze haly 
 potřebné teplo pro vestavek pro vytápění (10 kW), pro zařízení VZT (18 kW) a ohřev TV 

(14 kW) bude zajištěno osazením nástěnného, plynového turbokotle výkonu 45 kW, 
osazeného v technické místnosti. Kouřové spaliny budou odvedeny průduchem nad 
střechu domu. Bude navržen teplovodní systém. Budou navržené topné větve: větev pro 
vytápění kanceláří a sociálních zařízení, větev pro napojení zařízení VZT a větev pro 
ohřev TV. Ohřev TV bude zajištěn zásobníkem osazeným v technické místnosti. Na 
topných větvích budou osazeny uzavírací a regulační armatury a oběhová čerpadla 
s proměnnými otáčkami.  Otopná plocha v prostoru kanceláří bude tvořena deskovými 
radiátory.  

Objekt  SO  006 

Potřebné teplo pro vytápění, ohřev TV a zařízení VZT bude zajištěno: 
 v prostoru před vjezdovými vraty budou osazeny plynové zářiče výkonu 50 kW 

(odkouření do střechy)  
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 v zadním prostoru mezi regály budou zavěšeny podstropní, teplovzdušné, plynové 
jednotky -odkouření do střechy 

 pod stropem skladové haly bude osazeno 12x destratifikační ventilátory (příkon 
600W/230V) za účelem stlačení teplého vzduchu od stropu k podlaze haly 

 potřebné teplo pro vestavek - pro vytápění (17 kW), pro zařízení VZT (18 kW) a ohřev 
TV (14 kW) bude zajištěno osazením nástěnného, plynového turbokotle výkonu 49 kW, 
osazeného v technické místnosti. Kouřové spaliny budou odvedeny průduchem nad 
střechu domu. Bude navržen teplovodní systém. Budou navržené topné větve: větev pro 
vytápění kanceláří a sociálních zařízení, větev pro napojení zařízení VZT a větev pro 
ohřev TV. Ohřev TV bude zajištěn zásobníkem osazeným v technické místnosti. Na 
topných větvích budou osazeny uzavírací a regulační armatury a oběhová čerpadla 
s proměnnými otáčkami.  Otopná plocha v prostoru kanceláří bude tvořena deskovými 
radiátory.  

Objekt  SO 007 

Jedná se o skladový objekt, který je rozdělen na dvě sekce pro dva nájemce. Každá sekce bude 
tedy mít vlastní topný systém s vlastním plynoměrem. V každé sekci bude vestavek 
s kancelářemi, sociálním zařízením a šatnami. 

Potřebné teplo pro vytápění, ohřev TV a zařízení VZT bude zajištěno pro každou sekci 
samostatně: 

 v prostoru před vjezdovými vraty bude osazen plynový zářič výkonu 7x50 kW 
(odkouření do střechy)  

 v zadním prostoru mezi regály budou zavěšeny 8x podstropní, teplovzdušné, plynové 
jednotky výkonu 40 kW-odkouření do střechy 

 pod stropem skladové haly budou osazeny 18x destratifikační ventilátory (příkon 
600W/230V) za účelem stlačení teplého vzduchu od stropu k podlaze haly 

 potřebné teplo pro vestavek každé sekce = pro vytápění (10 kW), pro zařízení VZT (11 
kW) a ohřev TV (21 kW) bude zajištěno osazením nástěnného, plynového turbokotle 
výkonu 45 kW, osazeného v technické místnosti. Kouřové spaliny budou odvedeny 
průduchem nad střechu domu. Bude navržen teplovodní systém. Budou navržené topné 
větve: větev pro vytápění kanceláří a sociálních zařízení a větev pro napojení zařízení 
VZT. Ohřev TV bude zajištěn zásobníkem osazeným v technické místnosti. Na topných 
větvích budou osazeny uzavírací a regulační armatury a oběhová čerpadla s proměnnými 
otáčkami.  Otopná plocha v prostoru kanceláří bude tvořena deskovými radiátory.  

Objekt  SO 008 
Potřebné teplo pro vytápění, ohřev TV a zařízení VZT bude zajištěno: 

 ve skladové hale v prostoru před vjezdovými vraty budou osazeny plynové zářiče 
výkonu 50 kW (odkouření do střechy)  

 v zadním prostoru mezi regály budou zavěšeny podstropní, teplovzdušné, plynové 
jednotky -odkouření do střechy 

 pod stropem skladové haly budou osazeny 20x destratifikační ventilátory (příkon 
600W/230V) za účelem stlačení teplého vzduchu od stropu k podlaze haly 

 potřebné teplo pro administrativní budovu = pro vytápění (27 kW), pro zařízení VZT (26 
kW) a ohřev TV (14 kW) bude zajištěno osazením nástěnného, plynového turbokotle 
výkonu 2x 35 kW, osazených v technické místnosti. Kouřové spaliny budou odvedeny 
společným průduchem nad střechu domu. Bude navržen teplovodní systém. Budou 
navržené topné větve: větev pro vytápění kanceláří a sociálních zařízení, větev pro 
napojení zařízení VZT a větev pro ohřev TV. Ohřev TV bude zajištěn zásobníkem 
osazeným v technické místnosti. Na topných větvích budou osazeny uzavírací a regulační 
armatury a oběhová čerpadla s proměnnými otáčkami.  Otopná plocha v prostoru 
kanceláří bude tvořena deskovými radiátory.  
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VĚTRÁNÍ BUDOV 

Objekt  SO 001 

Nucené větrání bude navrženo pro kancelářské prostory (30 osob), šaten a sociálních zařízení 
(300 m3). Ostatní prostory budou větrány přirozenou infiltrací. Pro zajištění větrání bude 
osazena centrální teplovzdušná jednotka o vzduchovém výkonu 1800 m3/h. Jednotka bude 
vybavena rekuperátorem. Upravený vzduch bude rozveden potrubím do jednotlivých místností. 
Prostory kanceláří budou větrány rovnotlace, ostatní prostory (sociální zařízení, šatny) budou 
větrány podtlakově. Odváděný vzduch bude odveden nad střechu objektu. 

Objekt  SO 002 

Nucené větrání bude navrženo pro kancelářské prostory (30 osob), šaten a sociálních zařízení 
(300 m3). Ostatní prostory budou větrány přirozenou infiltrací. Pro zajištění větrání bude 
osazena centrální teplovzdušná jednotka o vzduchovém výkonu 1800 m3/h. Jednotka bude 
vybavena rekuperátorem. Upravený vzduch bude rozveden potrubím do jednotlivých místností. 
Prostory kanceláří budou větrány rovnotlace, ostatní prostory (sociální zařízení, šatny) budou 
větrány podtlakově. Odváděný vzduch bude odveden nad střechu objektu. 

CHLAD 

Větrací jednotka bude opatřena mimo ohřívače rovněž chladičem a pak tedy bude využita 
rovněž pro chlazení větraných prostor v letním období. 

Objekt  SO 003 

Jedná se o skladový objekt, který je rozdělen na čtyři sekce pro čtyři nájemce. V každé sekci 
bude vestavek s kancelářemi, sociálním zařízením a šatnami. 

Nucené větrání bude navrženo pro kancelářské prostory vestavku (34 osob), šaten a sociálních 
zařízení (300 m3). Ostatní prostory budou větrány přirozenou infiltrací.  

Pro zajištění větrání každé sekce bude osazena teplovzdušná jednotka o vzduchovém výkonu 
2000/4 = 500 m3/h. Jednotka bude vybavena rekuperátorem. Upravený vzduch bude rozveden 
potrubím do jednotlivých místností. Prostory kanceláří budou větrány rovnotlace, ostatní 
prostory (sociální zařízení, šatny) budou větrány podtlakově. Odváděný vzduch bude odveden 
nad střechu objektu. 

Pod stropem skladové haly budou osazeny 12x destratifikační ventilátory (příkon 600W/230V) 
za účelem stlačení teplého vzduchu od stropu k podlaze haly 

Objekt  SO 004 

Jedná se o skladový objekt, který je rozdělen na dvě sekce pro dva nájemce. V každé sekci bude 
vestavek s kancelářemi, sociálním zařízením a šatnami. 

Nucené větrání bude navrženo pro kancelářské prostory vestavku (34 osob), šaten a sociálních 
zařízení (200 m3). Ostatní prostory budou větrány přirozenou infiltrací.  

Pro zajištění větrání každé sekce bude osazena teplovzdušná jednotka o vzduchovém výkonu 
1200/2 = 600 m3/h. Jednotka bude vybavena rekuperátorem. Upravený vzduch bude rozveden 
potrubím do jednotlivých místností. Prostory kanceláří budou větrány rovnotlace, ostatní 
prostory (sociální zařízení, šatny) budou větrány podtlakově. Odváděný vzduch bude odveden 
nad střechu objektu. 

Pod stropem skladové haly budou osazeny 6x destratifikační ventilátory (příkon 600W/230V) 
za účelem stlačení teplého vzduchu od stropu k podlaze haly. 

Objekt  SO 005 

Jedná se o skladový objekt, jehož součástí bude vestavek s kancelářemi, sociálním zařízením a 
šatnami. 
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Nucené větrání bude navrženo pro kancelářské prostory vestavku (10 osob), šaten a sociálních 
zařízení (410 m3). Ostatní prostory budou větrány přirozenou infiltrací.  

Pro zajištění větrání vestavku bude osazena teplovzdušná jednotka o vzduchovém výkonu 1310 
m3/h. Jednotka bude vybavena rekuperátorem. Upravený vzduch bude rozveden potrubím do 
jednotlivých místností. Prostory kanceláří budou větrány rovnotlace, ostatní prostory (sociální 
zařízení, šatny) budou větrány podtlakově. Odváděný vzduch bude odveden nad střechu 
objektu. 

Pod stropem skladové haly budou osazeny 10x destratifikační ventilátory (příkon 600W/230V) 
za účelem stlačení teplého vzduchu od stropu k podlaze haly. 

Objekt  SO  006 

Jedná se o skladový objekt, jehož součástí bude dvoupodlažní vestavek s kancelářemi, sociálním 
zařízením a šatnami. Nucené větrání bude navrženo pro 2.NP kancelářské prostory vestavku 
(10 osob), šaten a sociálních zařízení (410 m3). Ostatní prostory budou větrány přirozenou 
infiltrací.  

Pro zajištění větrání 2.NP vestavku bude osazena teplovzdušná jednotka o vzduchovém výkonu 
1310 m3/h. Jednotka bude vybavena rekuperátorem. Upravený vzduch bude rozveden 
potrubím do jednotlivých místností. Prostory kanceláří budou větrány rovnotlace, ostatní 
prostory (sociální zařízení, šatny) budou větrány podtlakově. Odváděný vzduch bude odveden 
nad střechu objektu. 

Pod stropem skladové haly budou osazeny 12x destratifikační ventilátory (příkon 600W/230V) 
za účelem stlačení teplého vzduchu od stropu k podlaze haly. 

Objekt  SO 007 

Jedná se o skladový objekt, který je rozdělen na dvě sekce pro dva nájemce. Každá sekce bude 
tedy mít vlastní topný systém s vlastním plynoměrem. V každé sekci bude vestavek 
s kancelářemi, sociálním zařízením a šatnami. 

Nucené větrání bude navrženo pro kancelářské prostory dvou vestavků (15 osob), šaten a 
sociálních zařízení (410 m3). Ostatní prostory budou větrány přirozenou infiltrací.  

Pro zajištění větrání dvou vestavků bude osazena 2x teplovzdušná jednotka o vzduchovém 
výkonu 2x800 = 1600 m3/h. Jednotka bude vybavena rekuperátorem. Upravený vzduch bude 
rozveden potrubím do jednotlivých místností. Prostory kanceláří budou větrány rovnotlace, 
ostatní prostory (sociální zařízení, šatny) budou větrány podtlakově. Odváděný vzduch bude 
odveden nad střechu objektu. 

Pod stropem skladové haly budou osazeny 18x destratifikační ventilátory (příkon 600W/230V) 
za účelem stlačení teplého vzduchu od stropu k podlaze haly. 

Objekt SO 008 

Jedná se o skladový objekt a administrativní budovu (kanceláře, šatny, sociální zařízení), která 
je postavena při štítové stěně skladu. 

Nucené větrání admin. budovy bude navrženo pro kancelářské prostory (25 osob), šaten a 
sociálních zařízení (600 m3). Ostatní prostory budou větrány přirozenou infiltrací.  

Pro zajištění větrání admin. budovy bude osazena teplovzdušná jednotka o vzduchovém výkonu 
1850 m3/h. Jednotka bude vybavena rekuperátorem. Upravený vzduch bude rozveden 
potrubím do jednotlivých místností. Prostory kanceláří budou větrány rovnotlace, ostatní 
prostory (sociální zařízení, šatny) budou větrány podtlakově. Odváděný vzduch bude odveden 
nad střechu objektu.  

Pod stropem skladové haly budou osazeny 20x destratifikační ventilátory (příkon 600W/230V) 
za účelem stlačení teplého vzduchu od stropu k podlaze haly. 
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PLYNOVOD 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Po pozemku řešeného území jsou vedeny dvě trasy VTL plynovodu. 
 

NOVÝ STAV 

REGULAČNÍ STANICE 

Projektant navrhuje vybudovat novou regulační stanici z vysokotlaku na středotlak s výstupním 
tlakem 300 kPa. Stanice bude postavena na pozemku investora a bude napojena krátkým VTL 
potrubím napojeným na bližší VTL řad. 
Délka VTL přípojného potrubí = 10 m. Výkon regulační stanice bude stanoven na požadované 
přenosové kapacity tj. přenos 400 m3/hod a 730 000 m3/hod. 
 

PLYNOVOD STL 

Výstupní potrubí STL plynovodu z regulační stanice bude zavedeno do vozovky a zde bude 
rozvedeno do plynoměrných pilířů PP1 až PP7 postavených na hranicích pozemků rodinných 
domů, do plynoměrných nik PP8 až PP14 zhotovených na fasádách objektů SO 001 až SO 004.  
Plynovod pro objekty RD1 až RD7 , objekty SO 001 až SO 004 a napojení pilíře PP15 : 
 - délka plynovodu   =   385 m 
 - délka přípojek      =    350 m 

PLYNOINSTALACE 

RODINNÉ DOMY   RD1 – RD7 

STL přípojky pro rodinné domy budou zavedeny do plynoměrného pilíře postaveném na hranici 
pozemku a budou ukončeny uzávěry HUP-KK1“. Další vybavení plynoměrné niky o regulátor, 
plynoměry G4-rozteč 250 mm a kulový uzávěr za plynoměrem bude předmětem dodávky 
domovní plynoinstalace. 
STL přípojky pro objekty SO 001 až SO 004 budou zavedeny do plynoměrné niky zhotovené na 
fasádě objektu. Budou ukončeny uzávěry HUP-KK1“. Další vybavení plynoměrné niky o 
regulátor, plynoměry G10-rozteč 280 mm a kulový uzávěr za plynoměrem bude předmětem 
dodávky plynoinstalace objektu. 

 

LOGISTICKÝ AREÁL: OBJEKT  SO 005 – SO 008   

STL přípojka pro čtyři haly logistického areálu bude zavedena do plynoměrného pilíře PP15 
vybudovaného na veřejně přístupném místě, při chodníku před oplocením a vjezdem na 
logistický areál. Potrubí STL přípojky bude ukončeno uzávěrem  HUP-KK.  
STL potrubí bude dále vedeno po areálu a STL přípojky budou zavedeny do plynoměrných nik 
vybudovaných na fasádě jednotlivých objektů. V nikách pak budou osazeny hlavní uzávěry 
objektů, regulátor, odpočtový.  
 

 ROZVODY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 

Jedná se o osvětlení komunikací uvnitř areálu logistických a administrativních objektů. Dále je 
navrženo veřejné osvětlení v zástavbě 7xRD. 
 

PŘELOŽKA NEDZEMNÍHO VEDENÍ VN – ČEZ DISTRIBUCE A.S. 

Z důvodu umístění stavby skladových objektů a komunikací v připravovaném areálu 
logistického centra, bude nutné provést přeložení stávajícího nadzemního vedení vn-22kV ČEZ 
Distribuce a.s., které prochází areálem logistického centra, do nové trasy. 
Překládané vedení vn bude také nadzemní, ale v některých úsecích bude z důvodu zúžení 
ochranného pásma vedení vn provedené z izolovaných vodičů. 
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U holých vodičů je hranice ochranného pásma stanoviskem ČEZ Distribuce a.s. k této stavbě 
stanoveno na 5m od krajního holého vodiče. U izolovaných vodičů vn je hranice OP stanovena na 
2m. 
Překládané vedení je umístěno tak, aby svým OP nezasahovalo do prostoru navržených objektů 
a komunikací. Při křížení navržených komunikací je nutné dodržení předepsaných vzdáleností 
vodičů vn nad terénem. 
Délka překládaného holého vedení je cca  280m. Délka překládaného izolovaného vedení je cca 
540m.   
  

PŘÍPOJKA VN  K TRAFOSTANICI 

Napájení el. energií areálu logistického centra, bude provedeno pomocí vlastní odběratelské 
trafostanice. 
Připojení této TS bude provedeno pomocí přípojky vn, která bude vedena od stávajícího 
příhradového stožáru distribučního vedení vn-22kV. 
Distributor el. energie, ČEZ Distribuce a.s., připraví v rámci vlastní stavby, na základě Smlouvy o 
připojení, připojovací zařízení, ze kterého bude možné přípojku vn pro TS připojit. 
Na stávajícím příhradovém stožáru bude proveden kabelový svod do země a výkopem v zemi 
bude tento kabel vn přiveden do odběratelské TS, kde bude ukončen. Délka kabelové přípojky vn 
bude cca 20m. 
  

TRAFOSTANICE 

Jedná se o pozemní betonovou stanici se samostatnými přístupy k trafostanici, rozvaděči VN i 
NN.  
V objektu trafostanice bude osazeno  jedno  trafo, o výkonu  400kVA. Maximálně bude možné 
osadit trafo 360kVA.  Pro trafo budou dimenzovány a vybaveny osazené skříňové rozvaděče  VN 
a NN.  
V trafostanici bude provedeno měření odběru el. energie. Přesné podmínky pro měření jsou 
stanoveny ve vyjádření ČEZ Distribuce a.s. 

 

AREÁLOVÉ ROZVODY NN 

NAPÁJENÍ EL.ENERGIÍ 

Vedle objektu SO004 bude umístěna nová kiosková trafostanice. Z rozvaděče nn trafostanice 
budou vedeny nové distribuční kabelové rozvody nn, které zajistí přenos el. energie do nových 
objektů lokality.  
 
 

KABELIZACE 

Napájecí kabely nn budou přivedeny do rozvodny nn uvnitř daného objektu. 
Napájecí kabel nn pro rodinné domy bude ukončen na okraji parcely v pilíři s přípojkovou skříní. 
Přípojkové skříně budou umístěny v plastových pilířích, které budou osazeny na pozemcích 
stavebníků RD. 
Kabely nn budou pokládány do hloubky s krytím 0,7m pod UT ve volném terénu, 0,35m 
v chodníku a 1,0m pod komunikací.  
 

SDĚLOVACÍ ROZVOD – TELEFÓNICA O2 

V areálu bude postaven účastnický rozvaděč pro paprskové napojení každého objektu. Rozvaděč 
bude připojen ze stávajícího sdělovacího kabelu přes odbočnou kabelovou spojku. V celé trase 
budou sdělovací kabely zataženy do plastových trubek. 
Uvnitř každého objektu bude sdělovací kabel ukončen rozvodnou skříňkou MRK, z které se 
provede vnitřní rozvod k jednotlivým telefonním účastnickým zásuvkám. 
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PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU – TELEFÓNICA O2 

Bude provedeno přeložení sdělovacích kabelů v trase od vjezdové brány celkem 160m. Pod 
příjezdovou komunikací bude kabel uložen do větší hloubky s krytím 1m. 
 

KOMUNIKACE 

STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ NAPOJENÍ 

Logistický areál je navržen na pozemcích investora, které jsou lemovány severně silnicí I/61 
(E48) Jenišov-Hory, západně místní komunikací na okraji obce Hory a jižně stávající obytnou 
zástavbou „Pod Rohem“. Celá lokalita je dopravně napojena na rychlostní silnici R6, přes okružní 
křižovatku v obci Jenišov (silnice I/61 x I/20) a dále nájezdy na rychlostní silnici. 
Stávající silnice I/61 je dvoupruhová silnice kategorie S 9,5/70 s jízdními pruhy šířky 3.50m + Δa 
(rozšíření v oblouku).  
Silnice I/61 od obce Jenišov křižuje rychlostní silnici R6 mostním objektem, za kterým se mírně 
stáčí doprava v oblouku R=180m. Na tento oblouk navazuje levostranný oblouk o poloměru 
R=170m a dále silnice pokračuje v přímě až do obce Hory.  Z levostranného oblouku odbočuje 
doprava servisní komunikace šířky 4,00m, která obsluhuje kanalizační objekty u rychlostní 
silnice R/61. Na konci této servisní komunikace je navržena úvrať pro otáčení vozidel údržby.  
Před začátkem obce Hory ze silnice I/61 odbočuje místní komunikace, která obsluhuje přilehlé 
pozemky. Tato komunikace je šířky 6,00m. Cca 100m od křižovatky se silnicí I/61 se na tuto 
místní komunikace levostranně napojuje místní obslužná komunikace šířky 4,00m, která vede 
do přilehlé obytné zástavby. 
Všechny stávající komunikace mají kryt asfaltový. Odvodnění stávajících komunikací je do 
přilehlých zemních příkopů. 
 

NAVRHOVANÉ DOPRAVNÍ NAPOJENÍ 

Celý logistický areál je rozdělen na dvě funkční části (západní a východní část), které jsou 
samostatně napojeny na veřejnou dopravní síť.  
V první, západní části, jsou navrženy prodejní objekty, malé skladové haly a obytná zástavba. 
Tato část je napojena na místní bezejmennou obslužnou komunikaci na východě obce Hory, 
které jsou napojeny na stávající silnici I/61. 
V druhé, východní části, jsou navrženy 4 logistické haly. Tato část je přímo napojena novou 
příjezdovou komunikací na silnici I/61. 
 
Rozšíření silnice I/61 
Příjezd do logistického areálu je ze silnice I/61 (Jenišov – Hory). Z důvodu většího zatížení 
levého odbočení do areálu oproti stávajícímu stavu a z důvodu bezpečnosti a plynulosti provozu 
je na komunikaci I/61 navržen levý odbočovací pruh.  
Délka odbočovacího pruhu je: 
Čekací úsek Lc=20,0m 
Zpomalovací úsek Ld=50,00m 
Vyřazovací úsek Lv=55,00m.   
Odbočovací pruh je zřízen dle ČSN 73 6102 a VL3 Křižovatky. 
Pruh pro levé odbočení je navržen tak, aby stávající jízdní pruh ve směru do obce Hory zůstal 
zachován. Rozšíření je provedeno jednostranně k pozemku investora na délku Lr=126m.  
Šířka pruhu pro levé odbočení je navržena 3,25m dle TAB 6 ČSN 73 6102. Průběžné jízdní pruhy 
mají šířku jízdního pruhu 3,50m + Δa + 0,25m vodící proužek + 0,75m zpevněná krajnice + 
0,75m nezpevněná krajnice.  
Rozšířením stávající silnice dojde i k posunutí stávajícího zemního příkopu.  
Silnice I/608 je ve stávajícím stavu dvoupruhová, obousměrná kategorie S9,5/70  – jízdní pruh 
3,5m + Δa rozšíření v oblouku. 
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Nový vjezd do logistického areálu východ 
Jedná se o navržení stykové křižovatky silnice I/61 a příjezdovou komunikací do areálu. 
Tento objekt začíná napojovacími oblouky na silnici I/61 a končí zaústěním do areálové 
komunikace. 
Vjezd je navržen v šířce 11,50m s vjezdovým obloukem R=15,00m, resp. složeným obloukem o 
poloměrech R=9,50m a R=60,00, který umožňuje výjezd nákladních vozidel tak, aby nezabíraly 
při vyjíždění jízdní pruh pro odbočení vlevo. Vjezd je rozdělen kapkovitým dopravním stínem 
V13a. Za vjezdem pokračuje příjezdová komunikace šířky 8,00m do logistického areálu. Celková 
délka příjezdové komunikace je 150,02m 
 
Nový vjezd do logistického areálu západ 
Tento vjezd bude sloužit pro obsluhu prodejních a skladových objektů, a dále jako příjezd k nově 
navržené obytné zóně, která obsluhuje 7 stavebních parcel pro rodinou výstavbu. 
Tato část areálu je napojena na stávající místní obslužnou komunikaci šířky cca 4,00m, která se 
rozšíří na 6,25m. Tato komunikace je napojena na další místní obslužnou komunikací šířky 
6,30m, která je napojena stávající stykovou křižovatkou na silnici I/61. Odvodnění místní 
obslužné komunikace je řešeno příčným spádem do přilehlého zemního příkopu, který 
pokračuje až k silnici I/61 a dále podle ní. Vjezd je navržen v šířce 7,00m s vjezdovým obloukem 
R=12,00m. 
 

LOGISTICKÝ AREÁL ZÁPAD 

Areálem prochází páteřní komunikace šířky 7,00m, z které jsou napojovány stykovými 
křižovatkami jednotlivé objekty. Podél komunikace jsou navrhnuta jednotlivá parkoviště. Za 
vjezdem je jižně napojena obytná zóna, která má šířku veřejného prostoru 8,00m s šířkou 
vozovky 6,00m. Obytná zóna je ukončena úvratí, pro možnost otáčení KUKA vozidel a hasičů. 
Dále jsou z páteřní komunikace navrženy objekty SO 001,002,003 a 004. K objektu SO 003 je 
vedena obslužná komunikace, která obsluhuje severní i jižní část objektu. Z této komunikace je 
navržen příjezd k objektu SO 002. Odvodnění zpevněných ploch je řešeno příčným a podélným 
vyspádováním do nově navržených uličních vpustí. V rámci areálu jsou navrženy chodníky pro 
pěší v šířce 2,00m, které propojují navrhované parkoviště a haly v areálu. 
 
Navržená parkoviště 
V rámci logistického areálu západ je navrženo celkem 8 parkovišť. Jedná se o parkoviště u 
jednotlivých objektů, a dále o 3 samostatná parkoviště.  
Parkoviště u objektu SO 001 je navrženo pro 14 parkovacích stání včetně 1 stání pro osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace. Parkoviště u objektu SO 002 je navrženo pro 3 
parkovací stání včetně 1 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Parkoviště 
u objektu SO 003 je navrženo pro 55 parkovacích stání včetně 3 stání pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Parkoviště u objektu SO 004 je navrženo pro 13 parkovacích 
stání včetně 1 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Dále je navrženo samostatné parkoviště, umístěné na trojúhelníkovém pozemku, severně od 
páteřní komunikace. Na tomto parkovišti je navrženo celkem 45 parkovacích stání včetně 3 stání 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Podél páteřní komunikace jsou navrženy 
2 samostatné zálivy pro kolmá parkovací stání celkem pro 44 parkovacích stání včetně 3 stání 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Parkovací stání jsou o rozměrech 2,50 x 5,00 resp. 3,50 x 5,00m (stání pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace). Krajní stání jsou vždy rozšířena o 0,25m dle ČSN 73 6056 
z 03/2011. 
 

LOGISTICKÝ AREÁL VÝCHOD 

Areálem prochází severně od navržených hal páteřní komunikace šířky 8,00m, která navazuje na 
páteřní komunikaci v areálu západ a pokračuje východně až k pozemku č. 833, který je napojen 
na stávající most přes silnici I/6. Z této páteřní komunikace jsou napojeny jednotlivé haly.  
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V rámci areálu jsou navrženy chodníky pro pěší v šířce 2,00m, které propojují navrhované 
parkoviště a haly v areálu. 
 
Hala SO 005 
Příjezd k hale je z páteřní komunikace vjezdem šířky 9,80m. Podél haly je na západě navrženo 
manipulační plato šířky 32m, která umožní zajíždění velkých kamiónů k nakládacím dokům. 
Odvodnění manipulační plochy je řešeno vyspádováním do zakrytého odvodňovacího žlábku ve 
vzdálenosti 5m od líce objektu. Příčný spád manipulačního plata je 2,5%. 
Pro parkování návštěvníků a zaměstnanců je u hlavního vstupu navrženo parkoviště se 
samostatným vjezdem pro 12 osobních aut včetně 1 stání pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 
 
Hala SO 006 
Příjezd k hale je z páteřní komunikace vjezdem šířky 13m. Podél haly je na západě navrženo 
manipulační plato šířky 32m, která umožní zajíždění velkých kamiónů k nakládacím dokům. 
Odvodnění manipulační plochy je řešeno vyspádováním do zakrytého odvodňovacího žlábku ve 
vzdálenosti 6m od líce objektu. Příčný spád manipulačního plata je 2,5%. 
Pro parkování návštěvníků a zaměstnanců je u hlavního vstupu navrženo parkoviště se 
samostatným vjezdem pro 10 osobních aut včetně 1 stání pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 
 
Hala SO 007 
Příjezd k hale je z páteřní komunikace vjezdem šířky 13m. Podél haly je na východě navrženo 
manipulační plato šířky 32m, která umožní zajíždění velkých kamiónů k nakládacím dokům. 
Odvodnění manipulační plochy je řešeno vyspádováním do zakrytého odvodňovacího žlábku ve 
vzdálenosti 18m od líce objektu. Příčný spád manipulačního plata je 2,0%. 
Pro parkování návštěvníků a zaměstnanců je u hlavního vstupu navrženo parkoviště se 
samostatným vjezdem pro 9 osobních aut včetně 2 stání pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Na konci manipulační plochy je navrženo druhé parkoviště pro 8 
parkovacích stání. 
 
Hala SO 008 
Příjezd k hale je z páteřní komunikace vjezdem šířky 21m. Podél haly je na západě navrženo 
manipulační plato šířky 32m, která umožní zajíždění velkých kamiónů k nakládacím dokům. 
Odvodnění manipulační plochy je řešeno vyspádováním do zakrytého odvodňovacího žlábku ve 
vzdálenosti 6m od líce objektu. Příčný spád manipulačního plata je 2,0-2,5%. 
Pro parkování návštěvníků a zaměstnanců je u hlavního vstupu navrženo parkoviště se 
samostatným vjezdem pro 8 osobních aut včetně 1 stání pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 
 

NAVRŽENÁ PARKOVIŠTĚ 

Dále jsou v areálu navržena 2 samostatná parkoviště. První parkoviště je navrženo v parkovacím 
zálivu pro kolmá parkovací stání, naproti hale SO 006. Toto parkoviště je celkem pro 38 
parkovacích stání včetně 1 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Na východě od haly SO 008 je navrženo samostatné parkoviště, s vjezdem na páteřní 
komunikaci, pro celkem 65 parkovacích stání včetně 4 stání pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 
Parkovací stání jsou o rozměrech 2,50 x 5,00 resp. 3,50 x 5,00m (stání pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace). Krajní stání jsou vždy rozšířena o 0,25m dle ČSN 73 6056 
z 03/2011. 

ZEMNÍ PRÁCE 

Na celé ploše trvalého záboru se provede skrývka ornice a podorničí. Skrytá ornice bude využita 
dle pokynu orgánu ochrany ZPF. 
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Pozemek má svažitý charakter směrem od jihozápadu k severovýchodu s výškovým rozdílem 
cca 39m. Stávající terén je na kótě cca 445,00 až 484,00m.n. m. Předpokládaná úroveň HTU je na 
kótě -0,5m od ±0 jednotlivých objektů. Do násypu bude použita zeminy z výkopů v rámci stavby, 
případně vhodná zemina z dovozu 

VODOVOD  

V této části projektu je řešeno zásobování nově řešeného území v obci Karlovy Vary – Hory II 
napojením na stávající veřejný vodovodní řad vedený v obci. Jihozápadně od areálu je veden 
vodovodní řad PE 90 ve správě Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., napojený na pozemku 
p.č. 79 (v blízkosti pozemku p.č. 100/1) na vodovodní řad PE 110. Stávající řad PE 90 je 
z hlediska požadované kapacity nevyhovující a proto bude v celé délce až do místa napojení na 
stávající řad PE 110 vyměněn za řad HDPE 110 a dále bude zaveden až do areálu (veřejně 
přístupné prostranství), kde bude zakončen podzemním hydrantem. Na prodloužený vodovodní 
řad budou napojeny přípojky pro jednotlivé objekty.  

VODOVODNÍ ŘAD 

Napojení na stávající vodovodní řad PE 110 bude provedeno vsazením odbočkového T-kusu D 
110/D 110. Nové potrubí vodovodního řadu bude vedeno v trase rušeného řadu PE 90 a dále 
bude pokračovat na plochy areálu. Jsou navrženy dvě větve vodovodního řadu.  

Větev 2-2 HDPE 110 bude napojena na stávající vodovod PE 110 a bude vedena v trase 
zrušeného vodovodu PE 90 a dále bude pokračovat do místa vstupu na pozemky areálu, kde 
bude vedena západním směrem v nově vybudované komunikaci a bude ukončena podzemním 
hydrantem před oplocením logistického areálu. Tato větev bude sloužit pro zásobování 
obchodních jednotek a skladovacích hal. 
Větev 2-2-1 HDPE 110, bude napojena na větev A, bude vedena jihovýchodním směrem a bude 
ukončena v obytné zóně 7 RD nadzemní požárním hydrantem DN 80 a bude sloužit pro 
zásobování bytové výstavby studenou pitnou vodou.  
Veškeré potrubí vodovodní řadů bude vedeno po veřejně přístupných plochách a bude v plné 
míře dodrženo jejich ochranné pásmo. 
 

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 

Jednotlivé objekty budou zásobovány studenou pitnou vodou novými vodovodními přípojkami 
napojenými na nově navržený vodovodní řad vedený obslužnými komunikacemi. Napojení 
vodovodních přípojek bude provedeno pomocí navrtávacích pasů s následným osazením 
zemních šoupat.  
Potrubí vodovodních přípojek pro napojení rodinných domů bude ukončeno vodoměrnými 
sestavami DN 25 s obchodním měřením vody osazenými ve vodoměrných šachtách 
vybudovaných na jednotlivých pozemcích určených pro výstavbu RD.  
Potrubí vodovodních přípojek pro napojení obchodních, skladových a administrativních hal 
budovaných mimo oplocený areál bude ukončeno vodoměrnými sestavami DN 40 resp. DN 50 
s obchodním měřením umístěnými ve vodoměrných šachtách před objekty nebo v samostatných 
místnostech v objektech určených k tomuto účelu.  
Vodovodní přípojka pro zásobování oploceného logistického areálu bude ukončena vodoměrnou 
sestavou DN 80 s obchodním měřením ve vodoměrné šachtě umístěné za oplocením areálu. Dle 
požadavku správce sítě Vodáren a kanalizací Karlovy Vary a.s. musí být potrubí vodovodní 
přípojky pro areál o dimenzi menší než vodovodní řad, na který je napojena. 

AREÁLOVÝ VODOVOD (V OPLOCENÉM AREÁLU) 

V areálu je navržen venkovní rozvod vody z plastového potrubí PEHD 110, Potrubí bude vedeno 
zpevněnými komunikacemi a bude zavedeno ke všem halám a dále ke dvěma požárním nádržím. 
Na potrubí budou osazeny odbočky s uzavíracími armaturami pro napojení jednotlivých hal. 
Přípojné potrubí bude ukončeno v halách hlavním uzávěrem objektu. V případě, že je hala 
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rozdělena na více samostatných celků, bude každý celek zásobován samostatným přípojným 
potrubím. 

POŽÁRNÍ VODOVOD V AREÁLU  

A areálu logistických hal bude proveden rozvod požární vody podzemním požárním vodovodem 
2x potrubí DN 300). Jeden z vodovodů bude napájet SHZ v jednotlivých komerčních jednotkách. 
Druhý bude sloužit pro zásobování vnějších hydrantů umístěných dle požadavku PBŘ  a 
vnitřních hydrantů v jednotlivých halách. Zdrojem vody budou dvě požární nádrže o činném 
objemu 920 m2 umístěných v jižní části oploceného logistického areálu. 
V jednotlivých objektech budou podružné strojovny SHZ – místnosti ventilových stanic, ve 
kterých budou umístěny řídící a uzavírací ventily pro daný objekt.  
Dle požadavku požární zprávy budou v areálu osazeny nadzemní požární hydrant DN 100.  

TRUBNÍ MATERIÁLY 

Navržené vodovody budou provedeny z potrubí HDPE, třídy PE 100, rozměrová řada SDR 11. 
Pro vodovodní řady a areálový rozvod bude použito potrubí PEHD 110, pro potrubí přípojek pro 
budovy logistického areálu potrubí PEHD 50 – HDPE  90. Pro potrubí přípojek pro rodinné domy 
bude použito potrubí PE 32. Požární vodovod bude navržen z tlakové litiny se zámkovými spoji. 
Lomy potrubí budou osazeny pevnými bloky. Případně lze použít plastových trubek schválených 
pro použití v systémech SHZ. Potrubí bude uloženo na vrstvě 10 cm pískového podsypu a 
obsypáno do výšky 30 cm nad vrchol potrubí. Pro podsypy a obsypy bude použito písku zrna do 
20 mm. Nad potrubí bude položena ochranná výstražná folie modré barvy. 
 

VNITŘNÍ ROZVODY VODY  

Tato část projektu pro územní řízení řeší vnitřní rozvod vody v budovách na pozemcích 
logistického areálu. Zásobování jednotlivých objektů bude zajištěno vodovodními přípojkami 
napojenými na veřejný vodovodní řad, v oploceném areálu na areálový vodovod. 

RODINNÉ DOMY 

Za vstupem vodovodního potrubí do domu bude osazen hlavní uzávěr objektu. Vodovodní 
potrubí studené pitné vody bude zavedeno ke všem výtokovým armaturám. Ohřev TUV bude 
zajištěn v nepřímoohřívaných zásobnících napojených na plynový kotel. Rozvody studené, teplé 
a případně cirkulační vody budou z trubek plastových opatřených návleky tepelné izolace. 
 

SKLADOVÉ A OBCHODNÍ A ADMINISTRATIVNÍ HALY 

Za vstupem vodovodního potrubí do objektu nebo za vodoměrnou sestavou bude osazen hlavní 
uzávěr objektu. 
Příprava TUV bude v každém objektu centrální v plynové kotelně. V objektu bude proveden 
rozvod TUV s cirkulací. Trubní rozvody pitné, teplé a cirkulační vody budou izolovány návleky 
tepelné izolace z pěnového polyuretanu nebo minerální vaty.  
Samostatný rozvod požární vody k vnitřním hydrantům bude proveden z trubek ocelových, 
pozinkovaných zásobovaných vodou z podružné strojovny SHZ. 
 

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

POPIS ŘEŠENÍ 

V této části projektu je řešeno odvádění splaškových vod od jednotlivých objektů plánovaných 
na pozemcích logistického areálu.  
V současné době se v zájmovém území kanalizace nenachází. Po pozemcích zájmového území 
probíhá trasa projektovaného odkanalizování obce Hory. Do této kanalizace lze v budoucnu 
odvádět pouze splaškové vody a podmínek uvedených ve vyjádření správce kanalizace Vodárny 
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a kanalizace Karlovy Vary, a.s. Jedná se zejména o posouzení kapacity odlehčovací komory ve 
Dvorech, na stoce G, které v současné době probíhá. 
Odvod splaškových vod z rodinných domů a odchodních, administrativních a skladových hal 
bude zajištěn kanalizačními přípojkami napojenými na nově navržené gravitační kanalizační 
stoky zaústěné do plánované kanalizační stoky splaškové kanalizace. Nově navržené kanalizační 
stoky budou vedeny po veřejně přístupných plochách a bude v plné míře dodrženo jejich 
ochranné pásmo.  
Uvnitř logistického areálu je navržena splašková areálová kanalizace DN 200, do které budou 
zaústěny splaškové vody z jednotlivých budov. Splaškové vody odváděné areálovou kanalizací 
budou zaústěny do kanalizační přípojky DN 250 napojenou na plánovanou kanalizační stoku pro 
obci Hory vedenou pozemky logistického areálu. 
 

KANALIZAČNÍ STOKA 

V neoplocené části logistického areálu jsou navrženy gravitační stoky splaškové kanalizace, 
které budou odvádět splaškové vody z objektů rodinných domů a z obchodních, 
administrativních a sladových hal umístěných mino oplocený areál. Nově navržené kanalizační 
stoky budou vedeny po veřejně přístupných pozemcích. Revizní šachty budou osazeny ve 
zpevněných komunikacích. Po spojení stok v jednu bude provedeno její napojení na 
projektovanou kanalizační stoku odkanalizování obce Hory.  

Do nových kanalizačních stok budou zaústěny gravitační kanalizační přípojky od jednotlivých 
objektů. Napojení bude provedeno přímo do potrubí stoky nebo do revizních šachet. 
 

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 

Jednotlivé objekty budou odkanalizovány novými kanalizačními přípojkami napojenými na nově 
navržené gravitační splaškové stoky vedené obslužnými komunikacemi. Napojení kanalizačních 
přípojek bude provedeno pomocí vsazených odbočných T kusů v rámci výstavby stoky nebo do 
revizních šachet.  
Potrubí kanalizačních přípojek DN 150 pro odkanalizování rodinných domů bude ukončeno 
revizními šachtami na jednotlivých pozemcích určených pro výstavbu RD.  
Potrubí kanalizačních přípojek DN 200 pro napojení obchodních, skladových a administrativních 
hal bude ukončeno revizními šachtami před objekty.  
Kanalizační přípojka DN 250 pro odkanalizování oploceného logistického areálu bude ukončena 
revizní šachtou umístěnou za oplocením areálu.  

Do kanalizačních přípojek splaškové kanalizace mohou být odváděny pouze splaškové odpadní 
vody.  

AREÁLOVÁ KANALIZACE 

V oploceném areálu logistických hal je navržena areálová gravitační splašková kanalizace, do 
které budou svedeny splaškové vody z jednotlivých skladových hal. Potrubí splaškové 
kanalizace bude vedeno zpevněnými komunikacemi. Na potrubí budou osazeny revizní šachty. 
Jednotlivé potrubí areálové kanalizace bude svedeno do revizní šachty areálové kanalizační 
přípojky umístěné v severovýchodním rohu areálu. 

 
RODINNÉ DOMY 

Potrubí ležaté kanalizace bude vedeno pod podlahou přízemí nepodsklepených objektů. Na 
vnitřní ležaté rozvody bude napojeno stoupací potrubí, nebo přímo svislé připojovací potrubí. 
Stoupací potrubí bude opatřeno dle potřeby kotevními objímkami a ukončeno nad střešní 
konstrukcí ventilační hlavicí. Do stoupacího potrubí, nebo přímo do vnitřních ležatých rozvodů 
kanalizace bude napojeno připojovací potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů.  
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SKLADOVÉ A OBCHODNÍ A ADMINISTRATIVNÍ HALY 

Potrubí ležaté kanalizace bude vedeno pod podlahou 1.NP. Na vnitřní ležaté rozvody bude 
napojeno stoupací potrubí, nebo přímo svislé připojovací potrubí. Stoupací potrubí bude 
opatřeno dle potřeby kotevními objímkami a ukončeno nad střešní konstrukcí ventilační hlavicí. 
Do stoupacího potrubí, nebo přímo do vnitřních ležatých rozvodů kanalizace bude napojeno 
připojovací potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů.  
V případě zřízení stravovacího provozu s možností znečištění odpadních vod tuky budou tyto 
vody před zaústěním do venkovní splaškové kanalizace zavedeny do odlučovače tuků, kde 
budou zbaveny tukových příměsí.  

DEŠŤOVÁ KANALIZACE  

Srážkové vody ze střech rodinných domů budou zasakovány na příslušných pozemcích. 
Srážkové vody z obslužné komunikace u rodinných domů budou po přečištění v odlučovači 
ropných látek zasakovány na veřejném prostranství. 
Vzhledem ke konfiguraci terénu logistického areálu a  blízkému umístění rychlostní komunikace 
a nebezpečí jejího podmáčení není likvidace srážkových vod hloubkovou infiltrací vhodná. Lépe 
bude využít retenci těchto vod s následným řízeným vypouštěním bezpečnostním přepadem.  
 
V areálu je navržena gravitační areálová dešťová kanalizace vedená mezi navrženými budovami. 
Do dešťové stoky bude zaústěno přípojné potrubí dešťové kanalizace z jednotlivých budov. Do 
navržené dešťové kanalizace budou zaústěny srážkové vody ze střech objektů a srážkové vody 
z komunikací a parkovacích stání. Srážkové vody z komunikací, manipulačních ploch a 
parkovacích stání budou před zaústěním do areálové dešťové kanalizace zavedeny do 
odlučovačů ropných látek.  
Veškeré srážkové vody z ploch logistického areálu budou odváděny do dvou retenčních nádrží a 
následně budou řízeně vypouštěny do stávajícího propustku DN 1400 pod rychlostní 
komunikací. Propustek je napojen na vodní plochu v majetku obce. 
Běžně je uvažováno s řízeným odtokem do vodotečí, který nemá překročit 10 l/s/ha. Při ploše 
námi odvodňovaného území by se jednalo o celkový odtok 60 l/s.  
Vzhledem k množství zachycených dešťových vod je navržen řízený odtok v maximálním 
množství 15 l/s. 
Vzhledem k tomu že retenční nádrž na východním okraji areálu je pod úrovní dna propustku, 
budou vody zachycené touto nádrží při vypouštění přečerpávány. Bude osazena podzemní 
automatická čerpací stanice vybavena dvěma čerpadly (100% záloha). Vody budou čerpány do 
revizní uklidňující šachty a následně gravitačně vypouštěny do propustku spolu s vodami 
z druhé retenční nádrže. 

ZELEŇ 

Na jižním okraji záměru bude v rámci stavby vysazen pás zeleně v účinné šířce 15 metrů tvořený 
kombinovanou výsadbou jehličnanů, listnatých stromů a keřů. Zbývající plochy budou osety 
trávníkem. V biokoridoru budou zachovány stávající stromy. 
 
 

B. I. 6. 2 TECHNOLOGIE  

 

Vzhledem k nevýrobní povaze záměru nejsou využívány žádné technologie s výjimkou výše 
popsané vzduchotechniky, kotelen a hasicích zařízení sprinklerů a s nimi spojených dvou 
dieselových havarijních čerpadel. Případně, že v lokalitě dojde k zřízení stravovacího provozu 
pro zaměstnance, může být některými technologiemi vybavena kuchyně a výdejna jídla. Zejména 
by se jednalo o osazení kanalizace lapačem tuků. Nejedná se však o technologie, které by mohli 
ovlivnit hodnocení vlivu záměru na životní prostředí. 
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B. I. 6. 3 POČET ZAMĚSTNANCŮ 

 
Celkový koncový počet zaměstnanců bude 279 osob, z toho bude 128 administrativních 
pracovníků a prodavačů a 151 skladníků. Denně se předpokládá návštěva 80 zákazníků. 
Do počtu osob nejsou zahrnuti obyvatelé plánovaných 7 rodinných domů (cca 28 obyvatel). 
 
Předpokládané rozdělení pracovníků a zákazníků mezi jednotlivé objekty je následující: 

SO001 – 21 administrativních pracovníků (prodavači, adm. pracovníci), 30 zákazníků 
SO002 – 21 administrativních pracovníků (prodavači, adm. pracovníci), 30 zákazníků

 SO003 – 17 skladníků, 17 administrativních pracovníků, 12 zákazníků 
SO004 – 9 skladníků, 9 administrativních pracovníků, 8 zákazníků 
SO005 – 30 skladníků, 10 administrativních pracovníků 
SO006 – 30 skladníků, 10 administrativních pracovníků 
SO007 – 45 skladníků, 15 administrativních pracovníků 
SO008 – 20 skladníků, 25 administrativních pracovníků 

 

B. I. 7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A JEHO 
DOKONČENÍ 

 
Zahájení výstavby:    2012 
Ukončení výstavby a běžný provoz:        2014 
Celková doba stavby     12 - 18 měsíců        

B. I. 8. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ  

 

Kraj:  Karlovarský kraj  Krajský úřad Karlovarského kraje 
     Odbor životního prostředí a zemědělství 

Závodní 353/88 
360 21 Karlovy Vary 

 
Obec:   Hory   Obecní úřad Hory 

Hory 47 
362 11 Jenišov 

 
Obec:   Jenišov  Obecní úřad Jenišov 

Jenišov 88 
362 11 Jenišov 

 
Obec s rozšířenou působností:  Magistrát města Karlovy Vary 
     Moskevská 21 
     361 20 Karlovy Vary 
 

B. I. 9. VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ DLE § 10 ODST. 4 A SPRÁVNÍCH 
ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT. 

 

Závěr zjišťovacího řízení k oznámení vlivu záměru na životní prostředí  
Krajský úřad Karlovarského kraje, obor životního prostředí a zemědělství 
 
Územní rozhodnutí a Stavební povolení 
Magistrát města Karlovy Vary – stavební úřad 
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Vynětí zemědělské půdy ze ZPF nad 10 ha 
Ministerstvo životního prostředí 
 
Povolení k nakládání s vodami – vypouštění dešťových vod do povrchového toku 
Magistrát města Karlovy Vary – odbor životního prostředí 
 
Kolaudace stavby – povolení k užívání 
Magistrát města Karlovy Vary – stavební úřad 
 
Oznámení zásahu do archeologické lokality  II. stupně ochrany 
Národní památkový úřad, územní odborné pracoviště v Lokti, Archeologický ústav Akademie věd 
ČR, Praha a Krajský úřad Karlovarského Kraje 

B. II. ÚDAJE O VSTUPECH 

B. II. 1. PŮDA 

 
Realizace záměru si nevyžádá zábor ploch určených k plnění funkcí lesa, a nezasáhne do 
ochranného pásma lesa. 
Realizace záměru si vyžádá zábor zemědělské půdy vedené v zemědělském půdním fondu (ZPF) 
jako orná půda. Celkový zábor ZPF bude 11,866 ha. Z toho se zábor týká 10,3985 ha vedené v III. 
třídě ochrany zemědělské půdy dle MP MŽP OOLP/1067/96 (BPEJ 55011), 0,4763 ha vedené 
v IV. třídě ochrany (BPEJ 54712 a 55411) a 0,9912 ha vedené v V. třídě ochrany. Podrobný výčet 
pozemků s jejich popisem, způsobem využití, kódy BPEJ a třídou ochrany je uvedena v tabulce 
č.1. V tabulce č.2 jsou uvedeny celkové součty záborů ZPF pro jednotlivé kódy BPEJ a třídy 
ochrany.  
Dotčené pozemky jsou všechny ve vlastnictví investora Lucie Lettenmayerové. Pozemky leží 
mimo intravilán obce Hory. 
 
TABULKA 1:  VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ V PROSTORU VÝSTAVBY ZÁMĚRU 

parcela 
číslo 

výměra 
(zábor) 

[m2] 

druh 
pozemku 

způsob 
využití 

pozemku 

vlastnické právo kód 
BPEJ 

výměra 
BPEJ 
[m2] 

třída ochrany 
zemědělské 

půdy MP MŽP 
OOLP/1067/96 

492/1 2.725 orná půda - 

Lettenmayerová 
Lucia Mgr, Pod 

Havránkou 
656/10a, Praha, 

Trója (Praha-
Trója), 171 00 

54712 39 IV. třída 

55011 2686 III. třída 

492/2 112.248 orná půda - 

56901 9912 V. třída 
55011 98845 III. třída 

55411 3491 IV. třída 

493/29 2.420 orná půda - 55011 2420 III. třída 
493/5 34 orná půda -  55011 34 III. třída 
493/27 298 orná půda - 55411 298 IV. třída 
493/6 563 orná půda - 55411 563 IV. třída 
493/9 372 orná půda - 55411 372 IV. třída 
celkem 118.660     118.660  
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TABULKA 2:  SOUHRN ZÁBORŮ ZPF  

kód BPEJ třída ochrany 
zemědělské půdy MP 
MŽP OOLP/1067/96 

celkový zábor [m2] 

55011 III. třída  103.985 
54712 IV. třída 4763 
55411 
56901 V. třída 9912 
celkový zábor ZPF  118.660 

Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou 
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využití 
pro event. výstavbu.  
 
Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci 
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.  
 
Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen 
"BPEJ"), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, 
velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou 
jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat 
efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou 
vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí. 
 
V tabulce č. 3 jsou uvedeny další pozemky, které budou výstavbou dotčeny ve smyslu napojení 
inženýrských sítí a komunikací. 
 
TABULKA 3:  VÝČET DALŠÍCH DOTČENÝCH POZEMKŮ  

parcela 
číslo 

výměra 
pozemku 

[m2] 

druh 
pozemku 

způsob 
využití 

pozemku 

vlastnické 
právo 

kód 
BPEJ 

výměra 
BPEJ 
[m2] 

třída ochrany 
zemědělské 

půdy MP MŽP 
OOLP/1067/96 

493/22 54 orná 
půda 

- Česká republika 55011 54 III. třída 

492/3 1377 orná 
půda 

- Edelmann 
Karel, 
Edelmannová 
Daniela 

55011 4661 III. třída 
54752 8994 IV. třída 
54077 62 V. třída 

493/37 5915 ostatní 
plocha 

silnice Česká republika 
- ŘSD 

- - - 

502/10 2425 ostatní 
plocha 

silnice Česká republika - - - 

137 1548 ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

Obec Hory - - - 

 
 

B. II. 2. VODA 

 

Záměr bude zásoben pitnou vodou pomocí napojení na stávající veřejný vodovodní řad vedený 
v obci Hory. 

NAVRHOVANÁ POTŘEBA STUDENÉ PITNÉ VODY  

Výpočet je metodicky proveden dle směrnice č. 9/73 Sb. Při uvažování aktuálních specifických 
potřeb vody a s přihlédnutím ke směrným ročním potřebám vody, uvedených ve vyhl. Č. 
120/2011 Sb.  
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Předpokládané přibližné kapacity pro jednotlivé objekty jsou: 
SO001 – 21 administrativních pracovníků (prodavači, adm. pracovníci), 30 zákazníků 
SO002 – 21 administrativních pracovníků (prodavači, adm. pracovníci), 30 zákazníků  
SO003 – 17 skladníků, 17 administrativních pracovníků, 12 zákazníků 
SO004 – 9 skladníků, 9 administrativních pracovníků, 8 zákazníků 
SO005 – 30 skladníků, 10 administrativních pracovníků 
SO006 – 30 skladníků, 10 administrativních pracovníků 
SO007 – 45 skladníků, 15 administrativních pracovníků 
SO008 – 20 skladníků, 25 administrativních pracovníků 
 
Denní průměrná potřeba pitné vody: 
- bydlící v 7 x RD (4 os)    28 osob       100 l/os/den  2,80 m3/den 
- zákazníci      80 osob   3 l/os/den  0,24 m3/den 
- pracovníci - sklady   151 osob       105 l/os/den           15,85 m3/den 
- pracovníci - administrativa  128 osob 70 l/os/den             8,96 m3/den 
celkem                  27,85 m3/den 
 
Průměrná současná potřeba vody:    Qp =   27,85 m3/den   tj. 0,322 l/sek 
 
Maximální denní potřeba vody – návrh: 
Qd = Qp x kd = 27,85 x 1,5 = 41,78 m3/den  tj. 0,484 l/sec 
 
Maximální hodinová potřeba vody – návrh: 
Qd = Qd x kh = 0,484 x 1,9 = 0,92 l/sec  tj.  3,30 m3/hod  
Roční potřeba vody 
- bydlící v 7 x RD (4 os)    28 osob       35 m3/os/den  980 m3/rok 
- zákazníci      80 osob   1 m3/os/den    80 m3/rok  
- pracovníci - sklady   151 osob        26 m3/os/den           3926 m3/rok 
- pracovníci - administrativa  128 osob 18 m3/os/den           2286 m3/rok 
celkem                  7290 m3/rok 
 

POTŘEBA VODY POŽÁRNÍ 

Požární vodovod  
 
Pro logistický areál (haly SO001-SO008) bude navržena centrální strojovna SHZ ve spojení 
s požární nádrží na vodu. Minimální činný objem bude 920 m3 - činný objem musí být doplněn 
do 36 hodin.  
 
objem požární nádrže  920 m3  
max. doba plnění   36 hodin 
výpočtový průtok   26,0 m3/h; 7,1 l/s 
 

NÁVRH DIMENZE VODOVODNÍ PŘÍPOJKY PRO AREÁL: 

průměr potrubí (kruhové)  73,6 mm – D 90x8,2 
rychlost proudění   0,8 m/s 
max. výpočtový průtok  3,4 l/s   
 
Vodovodní přípojka dimenze DN 80 není schopna objem požární nádrže 920 m3 doplnit 
do 36 hodin.  Vodu bude nutno v případě potřeby navážet vozy. 
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B. II. 3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE 

ENERGETICKÉ ZDROJE 

Areál bude zásoben energiemi prostřednictvím nových přípojek zemního plynu a elektřiny. 
V následující tabulce č. 4. jsou uvedeny souhrnné bilance nároků na všechny druhy energií. Ty to 
energie budou dodány jednat ve formě zemního plynu a jednak ve formě elektrické energie. 
S dálkovým vytápěním se nepočítá a v lokalitě nebude sklad pohonných hmot. 
  
TABULKA 4:  CELKOVÁ BILANCE NÁROKŮ VŠECH DRUHŮ ENERGIÍ, TEPLA A TEPLÉ  UŽITKOVÉ VODY  

  Druh energie Jednotka Navrhovaný 
stav 

  Elektrická energie  instalovaný výkon kW 552 

max. soudobý příkon kW 365 

 účelová roční spotřeba MWh/rok 800 

 Teplo vytápění a teplá užitková voda  roční spotřeba GJ 24.770 

 
 

PŘEDBĚŽNÁ ENERGETICKÁ BILANCE SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE V AREÁLU  

OBJEKT SO008  Pi = 40kW  Ps = 25kW 
OBJEKT SO 002   Pi = 20kW  Ps = 15kW 
OBJEKT SO 003  Pi = 50kW  Ps = 30kW 
OBJEKT SO 004  Pi = 30kW  Ps = 20kW 
OBJEKT SO 005  Pi = 118kW  Ps = 80kW 
OBJEKT SO 006  Pi = 70kW  Ps = 50kW 
OBJEKT SO 007  Pi = 70kW  Ps = 50kW 
OBJEKT SO 008  Pi = 70kW  Ps = 50kW 
VO   Pi = 7kW  Ps = 7kW 
7x RD   Pi = 77kW  Ps = 38kW      
______________________________________________________________ 
CELKEM  Pi = 552kW  Ps = 365kW 
 
CEKOVÝ SOUDOBÝ ODBĚR  Ps = 365 x 0,6 = 219kW 
 
 

PŘEDBĚŽNÁ SPOTŘEBA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ A UŽITKOVÉ VODY 

Spotřeba tepla pro vytápění a ohřev TV: 

 objekt RD1 – RD 7 . 7x122 =   854 GJ/rok 

 objekt SO 001       724 GJ/rok 

 objekt SO 002       821 GJ/rok 

 objekt SO 003     2557 GJ/rok 

 objekt SO 004     1220 GJ/rok 

Logistický areál 

 objekt SO 005     4282 GJ/rok 

 objekt SO 006     4070 GJ/rok 

 objekt SO 007     5803 GJ/rok 

 objekt SO 008     4439 GJ/rok 

 součet               24 770 GJ/rok 
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PŘEDPOKLÁDANÝ ROČNÍ ODBĚR ZEMNÍHO PLYNU V CELÉM AREÁLU 

Území celkem 

Spotřeba plynu  :             Vmax = m3/h         V  = m3/rok 

 objekt RD1 – RD 7 .  7x2m3/h   = 14 m3/h  7x3600 25 200 

 objekt SO 001    14    21 300  

 objekt SO 002    14    24 100   

 objekt SO 003    48    75 100   

 objekt SO 004    24    36 000  

Logistický areál 

 objekt SO 005    67,5    126 000   

 objekt SO 006    61    120 000  

 objekt SO 007    75,5    171 000  

 objekt SO 008    81,5    130 500   

 součet              400 m3/h   730 000 m3/rok   
   
max. hod.: 400 m3/h 
roční spotřeba plynu: 730 000 m3/rok 
roční spotřeba energie v zemním plynu: 24.440,4 GJ/rok 
 

OSTATNÍ SUROVINY 

Ze spotřeby surovin lze uvést budoucí provozní spotřebu obalových materiálů při přebalování 
zásilek. Zejména se bude jednat o plastové, papírové a dřevěné obaly. V administrativní části 
bude spotřebováván kancelářský papír. V dílnách a údržbě bodu spotřebovávány barvy, 
odmašťovadla, benzín na provoz malotraktoru (sekačky) a v nádrži dvou dieselových čerpadel 
sprinklerů bude provozní zásoba nafty, která bude doplňována externími společnostmi dle 
potřeby. 
V době výstavby záměru bude spotřeba surovin na běžné úrovni odpovídající komerční 
výstavbě. 
 

B. II. 4. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU 

SOUČASNÁ DOPRAVA V LOKALITĚ 

Hlavními komunikacemi v území jsou silnice R6 a bývalá silnice I/6 dnes označená jako I/61, na 
kterou bude napojen dopravně logistický areál. 
Na těchto komunikacích bylo v roce 2010 provedeno pravidelné sčítání dopravy. Výsledky 
sčítání byly převzaty z podkladů ŘSD ČR a pro rok 2012 opraveny růstovými koeficienty podle 
metodiky ŘSD, viz tabulka č. 5. 
Bývalá silnice I/6 (I/61) nebyla v tomto roce sčítána, odhad dopravy je proveden na základě 
výsledků sčítání ramen okružní křižovatky silnic I/61 a I/20 v Jenišově, kde silnice I/61 
představuje západní rameno. 
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TABULKA 5:  DOPRAVA NA SILNICÍCH V LOKALITĚ BEZ PŘITÍŽENÍ LOGISTICKÝM AREÁLEM 
[VOZ/24HOD] 

Komunikace OA NA M 
R6 – sčítání 2010, úsek 4-8280 10 321 2 421 34 
koef. [5]  2012/2010 1,042 1,018 1,042 
R8 – odhad 2012 10 754 2 465 35 

I/61 – odhad 2010, úsek 4-0407 1 672 120 6 
koef. [5]  2012/2010 1,042 1,018 1,042 
I/61 – odhad 2012 1 742 122 6 

DOPRAVA V LOKALITĚ PO REALIZACI ZÁMĚRU 

Pro pracovníky areálu a návštěvy je navrženo celkem 324 parkovacích stání, z toho 22 pro 
invalidy. 
Předpokládá se, že veškerá doprava z východní části bude jezdit přes nový vjezd přímo na silnici 
I/61. Ze západní části bude jezdit 30% přes nový vjezd a 70% přes stávající obslužnou 
komunikaci na západě areálu. 
Veškerá automobilová doprava bude realizována převážně v denní době. Předpokládá se, že 5 % 
nákladní dopravy do skladové části stavební objekty 005 až 008 (TNA, LNA) bude realizováno 
v noci, to je od 22 do 6 hod. 
Objem generované dopravy představuje průjezd 1420 OA, 142 LNA a 242 TNA. 
Převážná část automobilové dopravy bude vedena po silnici I/61 na silnici R6, po ní pak bude 
pokračovat buď ve směru do Karlových Varů, nebo ve směru do Sokolova.  
 
Rozdělení dopravy do příjezdových směrů silnice I/61 se předpokládá následující: 

 osobní doprava 70 % směr Karlovy Vary, přes Jenišov, 
30 % směr Sokolov, přes Hory, 

 nákladní doprava 100 % směr Karlovy Vary, přes Jenišov. 

V následujících tabulkách č. 6 a 7 je uvedeno přitížení návazné komunikace I/61 a frekvence 
dopravy na této komunikaci po realizaci záměru.  
 
TABULKA 6:  PŘITÍŽENÍ DOPRAVY  NA SILNICI I/61 PO REALIZACI ZÁMĚRU  

Komunikace OA LNA TNA celkem 
I/61 – směr K.Vary 994 142 242 1 378 
I/61 – směr Sokolov 426 0 0 426 

 
TABULKA 7:  FREKVENCE DOPRAVY NA SILNICI I/61 PO REALIZACI ZÁMĚRU  

Intenzita  silnice I/61 – směr K.Vary silnice I/61 –  směr Sokolov 
OA NA OA NA 

bez záměru den 1643 111 1643 111 
 noc 99 11 99 11 
přitížení záměrem den 994 365 426 0 
 noc 0 19 0 0 
celkem den 2637 476 2069 111 
 noc 994 30 99 11 

 
Pro účely EIA, rozptylové studie a hlukové studie byly jednotlivé vnitroareálové komunikace a 
parkoviště rozděleny na jednotlivé drobné úseky, viz tabulky 8, 9, 10 a 11 a obrázek č. 4.  
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OBRÁZEK 4: OZNAČENÍ PARKOVACÍCH PLOCH (ČERVENĚ) A ÚSEKŮ VNITROAREÁLOVÝCH  

KOMUNIKACÍ (MODŘE)  

 
 

LOGISTICKÝ AREÁL ZÁPAD 

Areálem prochází páteřní komunikace šířky 7 m, z které jsou napojovány stykovými 
křižovatkami jednotlivé objekty (obr. č. 4). Podél komunikace jsou navrhnuta jednotlivá 
parkoviště. Za vjezdem je jižně napojena obytná zóna komunikací, která má šířku veřejného 
prostoru 8 m s šířkou vozovky 6 m. Obytná zóna je ukončena úvratí, pro možnost otáčení KUKA 
vozidel a hasičů. 
Dále je z páteřní komunikace navrženo napojení objektů SO 001 – SO 004. K objektu SO 003 je 
vedena obslužná komunikace, která obsluhuje severní i jižní část objektu. Z této komunikace je 
navržen příjezd k objektu SO 002. 
V rámci logistického areálu západ jsou navržena parkoviště u jednotlivých objektů, a dále 3 
samostatná parkoviště.  
 
TABULKA 8:  DOPRAVA VYVOLANÁ ZÁMĚREM A POČTY STÁNÍ - PARKOVIŠTĚ V ZÁPADNÍ ČÁSTI  

Parkoviště umístění  
počet stání 

počet vozidel za den  
OA LNA TNA 

P1 SO 001 14 42 4 0 
P2 SO 002 3 9 1 0 
P3 SO 003 55 165 12 1 
P4 SO 004 13 39 4 0 
P5 za SO 001 45 90 0 0 
P6 u páteřní komunikace 

44 88 0 0 
P7 u páteřní komunikace 
Celkem  174 433 21 1 

 
LNA a TNA budou složit pouze pro zásobování jednotlivých objektů. Doprava bude realizována 
v denní době od 6:00 do 22:00 hod. 
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LOGISTICKÝ AREÁL VÝCHOD 

Areálem prochází severně od navržených hal páteřní komunikace šířky 8 m, která navazuje na 
páteřní komunikaci v areálu západ a pokračuje východně až k pozemku č. 833, který je napojen 
na stávající most přes silnici I/6. Z této páteřní komunikace jsou napojeny jednotlivé haly.  
Kromě parkovacích ploch pro osobní automobily je u každé haly navrženo manipulační plato 
šířky 32 m, které umožní zajíždění velkých kamionů k nakládacím dokům. Počet nakládacích 
doků odpovídá dálce haly. Navíc jsou navržena 2 samostatná parkoviště pro osobní automobily. 
Doprava bude realizována převážně v denní době od 6:00 do 22:00 hod, 5 % nákladní dopravy 
do logistického areálu v noci. 
 
TABULKA 9:  POČTY STÁNÍ PARKOVIŠTĚ VE VÝCHODNÍ ČÁSTI  

Parkoviště umístění  počet stání  
OA LNA TNA 

P8, P9 (NA) SO 005 12 2 5 
P10, P11 (NA) SO 006 10 2 5 
P12, P13(NA) SO 007 9 4 7 
P14 SO 007 8 0 0 
P15, P16 (NA) SO 008 8 2 7 
P17 naproti SO 006 38 0 0 
P18 na východě od SO 008 65 0 0 
Celkem  150 10 24 

 
TABULKA 10:  DOPRAVA VYVOLANÁ ZÁMĚREM - POČTY VOZIDEL VE VÝCHODNÍ ČÁSTI V JEDNOM 
SMĚRU ZA DEN  

Parkoviště umístění  počet vozidel [voz/24h] z toho v noci 
OA LNA TNA LNA+TNA 

P8 SO 005 18 0 0 0 
P9 SO 005 0 10 25 2 
P10 SO 006 15 0 0 0 
P11 SO 006 0 10 25 2 
P12 SO 007 14 0 0 0 
P13 SO 007 0 20 35 3 
P14 SO 007 12 0 0 0 
P15 SO 008 12 0 0 0 
P16 SO 008 0 10 35 2 
P17 naproti SO 006 76 0 0 0 
P18 na východě od SO 

008 
130 0 0 

0 

Celkem  277 50 120 9 

 
TABULKA 11:  DOPRAVA VYVOLANÁ ZÁMĚREM - INTENZITA DOPRAVY V AREÁLU NA ÚSECÍCH 
KOMUNIKACÍ [VOZ/16 HOD] 

Úsek komunikace OA LNA TNA z toho TNA+LNA v noci 
1 260 0 0 0 
2 0 20 70 5 
3 260 20 70 5 
4 284 20 70 5 
5 24 40 70 5 
6 336 60 140 10 
7 488 60 140 10 
7A 518 80 190 13 
8 0 20 50 4 
9 0 20 50 4 
10 374 33 52 4 
11 – výjezd I/6 892 113 242 18 
12 416 21 2 0 
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Úsek komunikace OA LNA TNA z toho TNA+LNA v noci 
13 220 24 2 0 
14 110 0 0 0 
15 128 2 0 0 
16 348 26 2 0 
17 176 21 0 0 
18 180 0 0 0 
19 356 21 0 0 
20 444 21 0 0 
21 – výjezd MK 528 29 0 0 

Pozn.: úseky komunikací jsou na obrázku označeny modře 
 
 

ETAPA VÝSTAVBY ZÁMĚRU 

Bilance zemních prací je vyrovnaná zejména díky svažitosti terénu, kdy převážná část odtěžené 
zeminy bude použita jako násyp pro tvorbu zpevněné plochy pro výstavbu hal. Vypočtené údaje 
jsou: 54 570 m3 - nasypaná zemina, 68 600 m3 - vykopaná zemina. Zbytek vykopané zeminy 
bude použit pro násypy podél hal, komunikace, parkoviště. 
Na zatěžování venkovního prostoru dopravou v období výstavby se podílí hluk z dopravy 
vyvolané stavební činností přitěžující ostatní dopravu na veřejných komunikacích (zajišťující 
přepravu materiálů ze staveniště a na staveniště) a doprava z prostoru staveniště (z provozu 
stavebních mechanizmů). 
Mezi hlukově nejnáročnější práce u většiny staveb patří výkopové a těžké stavební práce. 
V období provádění výkopových a těžkých stavebních prací je na staveništi předpokládán 
provoz následujících hlavních stavebních mechanizmů (výběr hlavních významných 
stacionárních zdrojů hluku): nákladní automobil, univerzální nakladač, kolový buldozer, 
autodomíchávač, čerpadlo betonu, věžový jeřáb.  
Uvažovaná stavební technika (stacionární zdroje hluku) odpovídá obvyklému rozsahu 
používaných mechanizmů při zajišťování běžných staveb. Pro posouzení maximální hlukové 
zátěže venkovního prostoru byla zvolena situace souběžného provozu mechanizmů (která ve 
skutečnosti ani prakticky nemůže nastat) při jejich nejvýše odhadované hlučnosti. Práce na 
staveništi budou prováděny pouze v denní době, nejvýše od 7 do 21 hodin pětidenního 
pracovního týdne. Doba skutečných činností mechanizmů v průběhu pracovní směny byla 
stanovena odborným odhadem v závislosti na jejich druhu („trvalý provoz“ mechanizmů obvykle 
nepřekračuje i při tzv. „trvalém nasazení“ 60% pracovní doby směny, přičemž některé jsou 
používány jen krátkodobě). Při nakládání má automobil vypnut motor, jako stacionární zdroj 
působí na staveništi po dobu cca 5 – 10 minut (zajíždění na místo + startování + rozjezd). 
 

B. III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 

B. III. 1. OVZDUŠÍ 

 

 
ETAPA VÝSTAVBY ZÁMĚRU 

Emise ze stavby areálu v období výstavby byly v rozptylové studii uvedené v příloze č. 6 
vypočteny takto: 

SEKUNDÁRNÍ PRAŠNOST 

V podmínkách na provádění stavby bude stanoveno, že při stavebních pracích je nutno zajistit 
následující opatření proti nadměrné prašnosti: 
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 vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 
veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod., 

 případné znečištění komunikací musí být pravidelně odstraňováno, 
 případná vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, 

 
Těmito opatřeními bude v maximální míře omezeno znečišťování komunikací a jejich okolí 
prachem ze stavby. 
 
Zemní práce by měly probíhat cca 4 - 6 měsíců. Odkrytá plocha bude při nepříznivých 
okolnostech (sucho, větrno) představovat plošný zdroj sekundární prašnosti. Množství větrem 
šířených prachových částic závisí na měrné hmotnosti částic, jejich velikosti a na síle větru. Pro 
případ suché stavební plochy a zvýšené prašnosti by mělo být v podmínkách na provádění 
stavby stanoveno, že při stavebních pracích je nutno zajistit proti nadměrné prašnosti zkrápění. 
Byl proveden výpočet denních koncentrací frakce PM10 v nejbližších obytných lokalitách 
v průběhu výstavby, kdy bude odkrytá plocha staveniště, a nastanou příznivé podmínky pro 
rozptyl prachu z této plochy. Jako bod pro posouzení byly vybrány nejbližší domy č.p. 90 a 35, 
které leží v bezprostřední blízkosti hranice budoucího logistického areálu. Jako zdroj prachu 
byla vybrána plocha rozměrů 100 x 100 m u hranice areálu sousedící s nejbližším obytným 
objektem. Výsledky výpočtu jsou prezentovány v následující tabulce č. 12. Počítány byly pouze 
denní koncentrace, průměrnou roční koncentraci nemá vzhledem k délce výstavby areálu smysl 
hodnotit. 
 
TABULKA 12:  IMISNÍ KONCENTRACE PM10 VE VYBRANÝCH BODECH – VLIV STAVBY 

bod maximální 24hodinová koncentrace 
[µg/m3] 

1. Hory č.p. 95 125 
2. Hory č.p. 30 148 

 
 

NÁKLADNÍ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA  

Bilance zemních prací je vyrovnaná zejména díky svažitosti terénu, kdy převážná část odtěžené 
zeminy bude použita jako násyp pro tvorbu zpevněné plochy pro výstavbu hal. Vypočtené údaje 
jsou: 54 570 m3 - nasypaná zemina, 68 600 m3 - vykopaná zemina. Zbytek vykopané zeminy 
bude použit pro násypy podél hal, komunikace, parkoviště. 
Znamená to, že nedojde k přesunu zemin z plochy staveniště v průběhu v první fázi výstavby, 
v dalších fázích výstavby bude probíhat zásobování stavebním materiálem a vybavením objektu. 
Příjezd na staveniště bude odbočením ze silnice I/61 v místě budoucího napojení východní části 
areálu. 
V době provádění hrubé stavby (nosný systém budovy bude tvořen převážně monolitickým 
železobetonovým skeletem) bude hlavním dopravovaným materiálem beton - intenzita nákladní 
dopravy cca 5 TNA/hod. 
Přírůstky imisních koncentrací v okolí příjezdových komunikací se projeví především 
krátkodobě, v nárůstu krátkodobých (hodinových, osmihodinových a denních koncentrací), 
nárůst ročních koncentrací bude ovlivněn nízkým využitím roční doby. 
 
Odhadnuté přírůstky imisních koncentrací jednotlivých škodlivin v okolí komunikací (ve 
vzdálenosti 10 m od osy vozovky) v době nejintenzivnější dopravy: 
 NO2   hodinová koncentrace  1,8 µg/m3, 
 CO   osmihodinová koncentrace 7,4 µg/m3, 
 PM10   denní koncentrace  0,46 µg/m3. 
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ETAPA PROVOZU ZÁMĚRU 

Zdroje emisí produkované záměrem v době provozu lze rozdělit na emise ze spalovacích 
stacionárních zdrojů v jednotlivých budovách, kde bude spalován zemní plyn. Dalším zdrojem 
emisí bude doprava vyvolaná provozem záměru (liniový zdroj emisí) a doprava na parkovištích 
(plošný zdroj emisí).  

BODOVÉ ZDROJE EMISÍ - SPALOVACÍ ZDROJE  

V tabulce č. 13 je uveden přehled plynových spotřebičů, které budou instalovány v zařízení. 
Emisní parametry těchto spalovacích zdrojů jsou uvedeny v tabulce č. 14. 
 
TABULKA 13: PŘEHLED PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ  

Objekt spal. zařízení počet 
jm. výkon max. spotřeba ZP 

roční spotřeba 
ZP 

kW m3/hod m3/rok 
RD1-RD7 1) kotel turbo 7 17 2,0 25 200 
SO 001 kotel turbo 2 60 7,0 21 300 
SO 002 kotel turbo 2 60 7,0 24 100 
SO 003 2) kotel turbo 4 24 3,0 75 100 

 plynový zářič 4 30 3,5  
 plynová jednotka 12 20 2,5  
SO 004 3) kotel turbo 2 24 3,0 36 000 
 plynový zářič 2 30 3,5  
 plynová jednotka 6 20 2,5  
SO 005 kotel turbo 1 45 5,0 126 000 
 plynový zářič 5 50 5,5  
 plynová jednotka 10 30 3,5  
SO 006 kotel turbo 1 49 5,5 120 000 
 plynový zářič 5 50 5,5  
 plynová jednotka 8 30 3,5  
SO 007 kotel turbo 2 45 5,0 171 000 
 plynový zářič 7 50 5,5  
 plynová jednotka 8 30 3,5  
SO 008 kotel turbo 2 35 4,0 130 500 
 plynový zářič 7 50 5,5  
 plynová jednotka 10 30 3,5  

1) 7 x 3 600 m3/rok 

2) 4 sekce (každá 1 kotel, 1 zářič, 3 plyn. jednotky) 

3) 2 sekce (každá 1 kotel, 1 zářič, 3 plyn. jednotky) 

 
V kotelnách objektů bude spalován zemní plyn, celkový instalovaný výkon všech zdrojů bude cca 
3,5 MW.  
Spaliny kotlů v jednotlivých objektech (i v RD) budou odvedeny nad střechu objektů. U SO 001, 
002 a 008 oba kotle společným komínem, u SO 003, 004 a 007 v každé sekci samostatný komín. 
Teplovzdušné podstropní plynové jednotky budou odkouřeny do střechy. Plynové zářiče budou 
umístěny v prostoru před vjezdovými vraty a budou odkouřeny do střechy. 
Uvedené zdroje představují skupinu malých spalovacích zdrojů – součet tepelných výkonů 
zdrojů, jejichž spaliny jsou odváděny společným výduchem nebo to je technicky možné, 
nepřekročí v žádném případě 200 kW. 
Pro potřebu rozptylové studie byly proto použity emisní hodnoty stanovené podle emisních 
faktorů podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 205/2009 Sb. 
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Pro každý objekt byly pro potřebu rozptylové studie sloučeny do jednoho zdroje teplovzdušné 
jednotky a do jednoho zdroje plynové zářiče – buď pro celý objekt, nebo pro jednu sekci. 
 
TABULKA 14: EMISNÍ PARAMETRY SPALOVACÍCH ZDROJŮ  

Budova zdroj počet 
zdrojů 

tepelný 
výkon 

hm. tok emisí obj. tok 
spalin 

výška 
NOx CO 

kW g/s g/s m3/s m 
RD1-RD7 kotel 7 17 0,0088 0,0028 0,0068 7 
SO 001 kotle 1 60 0,0617 0,0197 0,0474 11 
SO 002 kotle 1 60 0,0617 0,0197 0,0474 11 
SO 003 kotel 4 24 0,0132 0,0042 0,0102 16 
 zářič 4 30 0,0154 0,0049 0,0119 16 
 jednotky 4 60 0,0330 0,0106 0,0254 16 
SO 004 kotel 2 24 0,0132 0,0042 0,0102 11 
 zářič 2 30 0,0154 0,0049 0,0119 11 
 jednotky 2 60 0,0330 0,0106 0,0254 11 
SO 005 kotel 1 45 0,0220 0,0070 0,0169 16 
 zářiče 1 250 0,1212 0,0388 0,0932 16 
 jednotky 1 300 0,1542 0,0493 0,1186 16 
SO 006 kotel 1 49 0,0242 0,0078 0,0186 16 
 zářiče 1 250 0,1212 0,0388 0,0932 16 
 jednotky 1 240 0,1234 0,0395 0,0949 16 
SO 007 kotel 2 45 0,0220 0,0070 0,0169 16 
 zářiče 2 175 0,0848 0,0271 0,0652 16 
 jednotky 2 120 0,0617 0,0197 0,0474 16 
SO 008 kotle 1 70 0,0352 0,0113 0,0271 16 
 zářiče 1 350 0,1696 0,0543 0,1305 16 
 jednotky 1 300 0,1542 0,0493 0,1186 16 

Výška komína byla uvažována 1 m nad střechu příslušného objektu. Průměr komína byl stanoven 
tak, aby rychlost spalin v ústí komína nepřekročila rychlost 10 m/s. 
 
Dvě dieselová čerpadla sprinklerového hasicího zařízení nejsou jako havarijní zařízení zahrnuty 
ve výpočtech rozptylové studie. Čerpadla jsou spouštěna v době havárie a při revizích po cca 6 
měsících. 
 

EMISNÍ FAKTORY A EMISNÍ CHARAKTERISTIKY SILNIČNÍHO PROVOZU (LINIOVÉ A 
PLOŠNÉ ZDROJE EMISÍ) 

Pro stanovení emisních faktorů pro jednotlivé skupiny automobilů v roce 2012 byl použit 
program pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla MEFA v.06 (nadstavba programu 
MEFA 02 publikovaného jako oficiální zdroj emisních faktorů ve Věstníku ministerstva ŽP 
č.10/2002). Na komunikacích v areálu je předpokládána rychlost dopravy 40 km/h, na 
parkovištích 5 km/h. Emisní faktory jsou uvedeny v příloze č.15. 
 
TABULKA 15: EMISNÍ FAKTORY AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY – ROK 2012, SKLON 1 % [G/KM/VOZIDLO] 

Druh vozidla rychlost 
[km/h] 

NOx CO PM10 benzen 

OA 130 1,7811 1,6809 0,0345 0,0242 
 90 2,0237 1,2961 0,0290 0,0334 
 40 1,5885 1,5762 0,0280 0,0577 
 5 1,4639 7,5600 0,0926 0,2277 
LNA 130 2,6048 2,3963 0,4015 0,0031 
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Druh vozidla rychlost 
[km/h] 

NOx CO PM10 benzen 

 90 2,2287 1,0307 0,2200 0,0035 
 40 2,1787 1,3094 0,1865 0,0052 
 5 4,3173 4,4332 0,6449 0,0148 
TNA 100 12,0317 5,6037 0,5048 0,0154 
 90 18,0938 9,8252 0,9707 0,0260 
 40 20,4490 13,1824 1,4125 0,0444 
 5 98,0226 68,1054 7,6376 0,2497 

 
Emisní vydatnost parkovacích ploch byla stanovena z průměrné délky pojezdu 100 m a rychlosti 
jízdy 5 km/h. Do hodnoty emisí byla zahrnuta i hodnota emisí ze studených startů, viz tabulka č. 
16. 
 
TABULKA 16: EMISNÍ VYDATNOST PARKOVACÍCH PLOCH [G/S]  

Plocha NOx CO PM10 benzen 
P1 0,000146 0,000703 0,000014 0,000020 
P2 0,000032 0,000152 0,000003 0,000004 
P3 0,000727 0,002871 0,000064 0,000080 
P4 0,000138 0,000656 0,000013 0,000019 
P5 0,000245 0,001427 0,000017 0,000043 
P6 0,000120 0,000698 0,000009 0,000021 
P7 0,000120 0,000698 0,000009 0,000021 
P8 0,000049 0,000285 0,000003 0,000009 
P9 0,004630 0,003665 0,000414 0,000013 
P10 0,000041 0,000238 0,000003 0,000007 
P11 0,004630 0,003665 0,000414 0,000013 
P12 0,000038 0,000222 0,000003 0,000007 
P13 0,006530 0,005187 0,000588 0,000019 
P14 0,000033 0,000190 0,000002 0,000006 
P15 0,000033 0,000190 0,000002 0,000006 
P16 0,006450 0,005094 0,000574 0,000018 
P17 0,000207 0,001205 0,000015 0,000036 
P18 0,000353 0,002062 0,000025 0,000062 

 
Každá vnitřní komunikace v ploše areálu byla pro účely rozptylové studie rozdělena na úseky v 
délce cca 10 m a pro ně stanovena emisní vydatnost podle emisních faktorů pro rychlost 40 
km/h, viz tabulka č. 17. 
 
TABULKA 17: EMISNÍ VYDATNOST VNITROAREÁLOVÝCH KOMUNIKACÍ [G/S]  

Komunikace NOx CO PM10 benzen 
1 0,000215 0,000213 0,000004 0,000008 
2 0,000359 0,000231 0,000025 0,000001 
3 0,000697 0,000548 0,000034 0,000011 
4 0,000595 0,000474 0,000028 0,000010 
5 0,000514 0,000344 0,000034 0,000002 
6 0,001689 0,001277 0,000089 0,000022 
7 0,001047 0,000821 0,000051 0,000017 
7A 0,000543 0,000415 0,000028 0,000008 
8 0,000278 0,000178 0,000019 0,000001 
9 0,000241 0,000155 0,000017 0,000001 
10 0,002058 0,001688 0,000099 0,000032 
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Komunikace NOx CO PM10 benzen 
11 0,003980 0,003349 0,000201 0,000069 
12 0,000323 0,000316 0,000008 0,000012 
13 0,000461 0,000421 0,000014 0,000013 
14 0,000273 0,000271 0,000005 0,000010 
15 0,000162 0,000160 0,000003 0,000006 
16 0,000339 0,000317 0,000009 0,000011 
17 0,001524 0,001293 0,000084 0,000023 
18 0,000248 0,000246 0,000004 0,000009 
19 0,000397 0,000366 0,000011 0,000013 
20 0,000523 0,000490 0,000015 0,000015 
21 0,001035 0,000956 0,000030 0,000030 

 

B. III. 2. ODPADNÍ VODY  

 
ETAPA PROVOZU ZÁMĚRU 

Během provozu záměru budou vznikat odpadní splaškové vody z provozu budov a rodinných 
domů a dále v celém areálu budou na zpevněných plochách a střechách budov zachycovány 
dešťové srážky. V prostoru záměru bude vybudována oddílná splašková kanalizace a dešťová 
kanalizace. 

SPLAŠKOVÉ VODY 

Splaškové vody odváděné od jednotlivých budov areálovou kanalizací budou zaústěny do 
kanalizační přípojky DN 250 napojenou na plánovanou hlavní kanalizační stoku pro obci Hory 
vedenou pozemky logistického areálu. 
 
Denní průměrné množství splaškových vod - návrh: 
- bydlící v 7 x RD (4 os)    28 osob       100 l/os/den  2,80 m3/den 
- zákazníci      80 osob   3 l/os/den  0,24 m3/den 
- pracovníci - sklady   151 osob       105 l/os/den           15,85 m3/den 
- pracovníci - administrativa  128 osob 70 l/os/den             8,96 m3/den 
                  27,85 m3/den 
 
Průměrné současné množství splaškových vod: Qp =   27,85 m3/den   tj. 0,322 l/sek 
 
Maximální denní množství splaškových vody – návrh: 
Qd = Qp x kd = 27,85 x 1,5 = 41,78 m3/den  tj. 0,484 l/sec 
 
Maximální hodinové množství splaškových vod – návrh: 
Qd = Qd x kh = 0,484 x 1,9 = 0,92 l/sec  tj.  3,30 m3/hod 
 
Roční množství splaškových vod - návrh 
- bydlící v 7 x RD (4 os)    28 osob         35 m3/os/den  980 m3/rok 
- zákazníci      80 osob   1 m3/os/den    80 m3/rok  
- pracovníci - sklady   151 osob        26 m3/os/den           3926 m3/rok 
- pracovníci - administrativa  128 osob 18 m3/os/den           2286 m3/rok 
                  7290 m3/rok 
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DEŠŤOVÉ VODY 

Srážkové vody ze střech rodinných domů budou zasakovány na příslušných pozemcích. 
Srážkové vody z obslužné komunikace u rodinných domů budou po přečištění v odlučovači 
ropných látek zasakovány na veřejném prostranství. 
Vzhledem ke konfiguraci terénu logistického areálu a  blízkému umístění rychlostní komunikace 
a nebezpečí jejího podmáčení není likvidace všech zachycených srážkových vod hloubkovou 
infiltrací vhodná. Lépe bude využít retenci těchto vod s následným řízeným vypouštěním do 
vodoteče.  
V areálu je navržena gravitační areálová dešťová kanalizace vedená mezi navrženými budovami. 
Do dešťové stoky bude zaústěno přípojné potrubí dešťové kanalizace z jednotlivých budov. Do 
navržené dešťové kanalizace budou zaústěny srážkové vody ze střech objektů a srážkové vody 
z komunikací a parkovacích stání. Srážkové vody z komunikací, manipulačních ploch a 
parkovacích stání budou před zaústěním do areálové dešťové kanalizace svedeny do odlučovačů 
ropných látek, kde budou přečištěny. Navržené zařízení garantuje na odtoku NEL do 
koncentrace 0,2mg/l. 
Veškeré srážkové vody z logistického areálu budou odváděny do dvou retenčních nádrží a 
následně budou řízeně vypouštěny do stávajícího propustku DN 1400 pod rychlostní 
komunikací R/6, který leží severně od areálu. Propustek je napojen na vodní plochu v majetku 
obce, která má přepad do bezejmenné uměle vybudované vodoteče Jenišovské výsypky. Tato 
vodoteč je severně od Jenišova zaústěna do další bezejmenné vodoteče, která ústí do 
Chodovského potoka. 
Běžně je uvažováno s řízeným odtokem do vodotečí, který nemá překročit 10 l/s/ha. Při ploše 
námi odvodňovaného území by se jednalo o celkový odtok 60 l/s.  
Vzhledem k množství zachycených dešťových vod je navržen řízený odtok z retenční nádrže 
v maximálním množství 15 l/s. 
Vzhledem k tomu že retenční nádrž na východním okraji areálu je pod úrovní dna propustku, 
budou vody zachycené touto nádrží při vypouštění přečerpávány. Bude osazena podzemní 
automatická čerpací stanice vybavena dvěma čerpadly (100% záloha). Vody budou čerpány do 
revizní uklidňující šachty a následně gravitačně vypouštěny do propustku spolu s vodami 
z druhé retenční nádrže. 
V současné době se celá východní část areálu přirozeně odvodňuje systémem povrchových 
příkopů jihovýchodním směrem jižně od MAKRA. Areál přímo sousedí s jedním z odvodňovacích 
příkopů vedeným i v katastru nemovitostí pod parcelním číslem 165/219 v k.ú. Jenišov jako 
koryto vodního toku umělé. Tyto příkopy jsou dále vedeny do rybníků v Tašovicích (Karlovy 
Vary) z kterých vytéká bezejmenná vodoteč zaústěna do Ohře. Předpokládáme, že zatravněné 
plochy na východě areálu budou do této vodoteče odvodňovány i nadále. 

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ VYPOUŠTĚNÝCH DEŠŤOVÝCH VOD  

Výpočet množství dešťových vod zachycených během přívalového deště je proveden pro situaci 
před realizací záměru v tabulce č. 18 a pro situaci po realizaci záměru v tabulce č. 19. Pro 
výpočet odtoku byl použit déšť o opakování 0,2 (tzn. pětiletý déšť) a trvání 15 min, o intenzitě 
184 l/s.ha. (Karlovy Vary), území je svažité se sklonem  >5%. 
 
 
TABULKA 18:  BILANCE ODTOKU DEŠŤOVÝCH VOD - STÁVAJÍCÍ 

typ plochy 
redukovaná 
plocha [m2] součinitel déšť odtok [l/s] množství [m3] 

zelené (zatravněné) plochy  23755,4 - 184 437,1 393,4 

  CELKEM 437,1 393,4 
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TABULKA 19:  BILANCE ODTOKU DEŠŤOVÝCH VOD – PO REALIZACI ZÁMĚRU 

typ plochy 
redukovaná 
plocha [m2] součinitel déšť odtok [l/s] množství [m3] 

střechy 32 209 - 184 592,7 533,4 

zpevněné plochy 32 837 - 184 604,2 543,8 

zelené (zatravněné) plochy  3 000 - 184 55,2 49,7 

  CELKEM 1252,1 1126,9 

 
Pro zadržení zachycených dešťových vod budou vybudovány dvě retenční nádrže. A to retenční 
nádrž na východě o objemu 450 m3 a retenční nádrž na severu o objemu 760 m3 o celkovém 
objemu 1210 m3, což je dostatečné pro zadržení návrhového přívalového deště v množství 
1126,9 m3. 
 
Z bilance povrchového odtoku z území před a po realizaci vychází, že celkový odtok dešťových 
vod z území plánované výstavby bude při přívalovém dešti navýšen o cca 815 l/s, za celý 
přívalový déšť o 733,5 m3, ale většina vod bude zachycena v retenčních nádržích, odkud bude 
pomalu upouštěna.  Zasakovat zachycenou dešťovou vodu nebude z důvodů stability podloží 
silnice R6, která je vedena v hlubokém zářezu. 
 

ETAPA VÝSTAVBY ZÁMĚRU 

 
Během výstavby nebudou vznikat odpadní vody. Podzemní průsakové vody a zasakující 
srážkové vody budou v průběhu provádění zakládání stavby a následných stavebních prací 
z pracovního prostoru odváděny vyspádovanými obvodovými drenážemi těsně pod úrovní 
základové spáry. Vody budou drenážemi svedeny do retenčních nádrží, které budou vybudovány 
v předstihu, před samotnou stavbou. Z retenčních nádrží bude voda přečerpávána stejně jako za 
budoucího provozu do propustku pod R6. Sociální zázemí pracovníků stavby bude řešit její 
dodavatel mobilními toaletami.  
 

B. III. 3. PRODUKOVANÉ ODPADY 

 
ETAPA PROVOZU ZÁMĚRU 

 

Provoz záměru logistického areálu, četně výstavby 7 rodinných domů bude produkovat odpady 
uvedené v následující tabulce č. 20. V této tabulce je podrobně popsán produkovaný odpad, jeho 
katalogové číslo, kategorie odpadu, způsob jeho vzniku, předpokládané roční produkované 
množství a způsob nakládání s odpadem. 
Obecně lze říci, že provozem záměru budou produkovány jak nebezpečné tak ostatní odpady. Ve 
veřejně přístupných prostorech budou osazeny označené sběrné nádoby na plasty, papír, sklo, 
čtyři druhy baterií a akumulátorů a odpad charakteru směsného komunálního odpadu po 
vytřídění nebezpečných a recyklovatelných složek. 
 
Jednotlivé pracoviště v halách budou osazeny sběrnými nádobami a koši na použité obalové 
materiály (plasty, papír, sklo, dřevo, kovové pásky), kanceláře budou osazeny sběrnými 
nádobami na (plasty, papír, sklo a směsný komunální odpad).  V těchto nádobách budou odpady 
shromažďovány na pracovištích. 
 Pracovníci úklidu budou tyto nádoby s výjimkou baterií a akumulátorů pravidelně 
vyprazdňovat do venkovních sběrných kontejnerů. U každé haly budou podle počtu nájemců 
umístěny větší kontejnery Abroll, vanové kontejnery a sběrné nádoby (plasty, papír, sklo, 
elektrošrot a odpad charakteru směsného komunálního odpadu po vytřídění nebezpečných a 



Oznámení záměru Logistický areál Karlovy Vary – Hory II v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 
100/2001 Sb.  

BIOPROFIT s.r.o., Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov     49 
Tel: 777267555, 776819057, e-mail: bioprofit@bioprofit.cz 

recyklovatelných složek). V těchto nádobách budou odpady shromažďovány před odvozem. 
Odvoz odpadů bude provádět smluvní partner s platným oprávněním k nakládání s odpady. 
Investor bude zapojen do sběru komunálního odpadu obce a do systému EKO-KOM. 
 
V prostoru každé haly bude zřízeno shromažďovací místo pro oddělené shromažďování 
veškerých ostatních odpadů charakteru nebezpečných a ostatních odpadů. Odpady budou 
shromažďovány v oddělených nádobách označených katalogovým číslem odpadu a názvem 
druhu odpadu. Tyto odpady budou společně s nádobami na baterie a akumulátory předávány 
k využití a odstranění oprávněné osobě. Bude se jednat o nebezpečné odpady typu baterií, 
zářivek, kompaktních zářivek, tonery, inkoustové cartrige. 
 
Některé druhy odpadů jako zářivky a kompaktní žárovky, tonery, inkoustové cartrige budou 
z části měněny za nové zboží formou zpětného odběru dodavatelem nového zboží. 
 
Odpady charakteru uličních smetků, biologických odpadů z údržby zeleně, odpady z údržby 
klimatizačních jednotek budou odstraňovány či předány k využití dodavatelem služby, který 
bude mít oprávnění k nakládání s těmito druhy odpadů. 
 
Případné kuchyňské zbytky budou ve vývařovně buď drceny do odpadní vody, nebo budou 
odstraňovány jako vedlejší živočišné produkty III. kategorie v souladu s požadavky Krajské 
veterinární správy. 
Z lapače tuků budou pravidelně odsávány tuky. 
 
Z lapolů osazených na dešťové kanalizaci u parkovišť budou pravidelně odsávány vody 
s obsahem ropných látek a ropné látky pokud budou zachyceny. 
 
Odpady budou dále předávány primárně k materiálovému a energetickému využití, nebo, 
upravovány, přetřiďovány a v poslední řadě skládkovány. 
 
7 nových rodinných domů bude zapojeno do sběrného systému odpadů obce Hory.  
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TABULKA 20:  SOUPIS ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH PŘI PROVOZU A ÚDRŽBĚ AREÁLU A JEJICH OKOLÍ – PROVOZ ZÁMĚRU  
katalogové 
č. odpadu 
či skupiny 
odpadů 

Název druhu odpadu kategorie 
odpadu 

způsob vzniku odpadu odhad roční 
produkce 
odpadů ze 
záměru [t] 

způsob nakládání s odpadem 

13 02 05 Nechlorované minerální motorové, převodové a 
mazací oleje 

N mazání vrat, hydraulické náplně 
nakládacích plošin a vrat 

200 bude shromažďováno odděleně  
bude předáno k odstranění oprávněné osobě 

14 06 01 Chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorouhlovodíky 
(HCFC), hydrofluorovodíky (HFC) 

N freon R410A z klimatizace  0,1 bude odstraněno dodavatelem služby – oprava 
klimatizací 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O obaly od zboží a kancelářských 
potřeb a od materiálů pro údržbu 

70 Bude shromažďováno v koších a nádobách na papír, 
které pracovníci úklidu vysypou do větších o objemu 
1100 l na papír 
bude předáváno k využití oprávněné osobě (zapojení 
do systému EKO-KOM) 

15 01 02 Plastové obaly O 30 Bude shromažďováno v koších a nádobách na plasty, 
které pracovníci úklidu vysypou do kontejnerů Abroll o 
objemu 1100 l na plasty, bude předáváno k využití 
oprávněné osobě (zapojení do systému EKO-KOM) 

15 01 03 Dřevěné obaly O 10 bude skladováno v označených a oddělených 
přepravkách o objemu 100 a 250 l ve skladu dílny 
údržby, a palety na venkovním parkovišti 
bude předáváno k využití oprávněné osobě (zapojení 
do systému EKO-KOM) 

15 01 04 Kovové obaly O 2 
15 01 05 Kompozitní obaly O 5 
15 01 06 Směsné obaly O 2 

15 01 07 Skleněné obaly O 1 Bude shromažďováno v koších a nádobách na sklo, 
které pracovníci úklidu vysypou do kontejnerů Abroll o 
objemu 1100 l  na sklo 
bude předáváno k využití oprávněné osobě (zapojení 
do systému EKO-KOM) 

15 01 09  Textilní obaly O 3 bude skladováno v označených přepravkách o objemu 
100 l, bude předáváno k využití oprávněné osobě 
(zapojení do EKO-KOM) 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné 

N obaly od olejů v údržbě 0,1 bude shromažďováno odděleně ve speciálním 
kontejneru 
 
bude předáno k odstranění oprávněné osobě 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí 
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

N hadry a sorbenty z údržby (dílny), 
použité havarijní sorbenty pro 
likvidaci úniku provozních náplní 
z automobilů 

0,05 

15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí 
tkaniny a ochranné oděvy 
neuvedené pod číslem 15 02 02 

O odpady z úklidu a údržby  bude shromažďováno odděleně v dílně údržby a 
úklidových komorách 
bude předáno k odstranění oprávněné osobě 

16 02 11 Vyřazená zařízení obsahující 
chlorofluorouhlovodíky,hydrochlorofluorouhlov
odíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC) 

N vyřazené lednice mrazáky a 
klimatizační jednotky po 
ukončení životnosti 

 bude shromažďováno odděleně v dílně skladováno 
v údržbě, bude předáno k využití oprávněné osobě 

16 06 01 Olověné akumulátory N baterie a akumulátory z různých 
elektro zařízení 

0,5 shromažďováno v označených oddělených sběrných 
nádobách o objemu 20 litrů, 16 06 02 Nikl-kadmiové baterie a akumulátory N 0,030 
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katalogové 
č. odpadu 
či skupiny 
odpadů 

Název druhu odpadu kategorie 
odpadu 

způsob vzniku odpadu odhad roční 
produkce 
odpadů ze 
záměru [t] 

způsob nakládání s odpadem 

16 06 03 Baterie obsahují rtuť N (vysokozdvižných vozíků, 
přístrojového vybavení, kanceláří, 
apod.) 

0,001 olověné baterie budou skladovány uvnitř budovy ve 
vyhrazeném sektoru 
bude předáno k využití oprávněné osobě 

16 06 04 Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod 
číslem 16 06 03) 

O 0,1 

16 06 05 Jiné baterie a akumulátory O 0,005 
19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující 

pouze jedlé oleje a jedlé tuky 
O jedlé tuky zachycené v lapači tuků 

u případné vývařovny 
2 bude odsáváno oprávněnou osobou, které bude 

předáno k dalšímu využití 
19 08 10 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená 

pod číslem 19 08 09 
N ropné látky z odlučovačů ropných 

látek na kanalizaci u parkovišť 
0,05 bude pravidelně odsáváno a odstraňováno oprávněnou 

osobou 
20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a 

stravoven 
O zbytky jídla z kuchyně a jídelny 2 drceny do odpadní vody, nebo budou odstraňovány 

jako vedlejší živočišné produkty III. kategorie v souladu 
s požadavky Krajské veterinární správy 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N kompaktní žárovky a zářivky 
z osvětlení hal a budov 

0,2 bude shromažďováno v odděleně přepravce v dílně 
údržby, bude předáno k využití oprávněné osobě, nebo 
bude měněno kus za kus s dodavatelem nových zářivek 
(zpětný odběr) 

20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice 
neuvedené pod číslem 20 01 27 

O vyřazené inkousty a tonery 
z tiskáren 

0,4 budou shromažďovány v odděleně v kancelářích 
jednotlivých nájemců 
bude předáno k využití oprávněné osobě, nebo bude 
měněno kus za kus s dodavatelem nových cartrige a 
tonerů 

20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky N produkováno údržbou a úklidem 0,01 bude shromažďováno odděleně v dílně údržby a 
úklidových komorách 
bude předáno k odstranění oprávněné osobě 

20 01 30 Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29 O 0,01 

20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení 
obsahující nebezpečné látky 

N vyřazené, počítače, monitory, 
tiskárny, kopírky, fotoaparáty a 
další elektro zařízení 

0,4 bude shromažďováno v odděleně v kancelářích 
jednotlivých nájemců 
bude předáno k využití oprávněné osobě, nebo bude 
měněno kus za kus s dodavatelem nového zařízení 
(zpětný odběr) 

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení O 3 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O z údržby zeleně 30 bude předáno k využití na kompostárnu dodavatelem 
služby – údržby zeleně 

20 03 01  Směsný komunální odpad O odpad charakterem podobný 
komunálnímu odpadu, vzniklý po 
vytřídění všech nebezpečných, 
recyklovatelných a využitelných 
odpadů 

45 Bude shromažďováno v koších a nádobách na 
vytříděný směsný komunální odpad, které pracovníci 
úklidu vysypou do kontejnerů Abroll o objemu 1100 l 
na směsný komunální odpad  
areál bude zapojen do sběru komunálního odpadu obce. 

20 03 03 Uliční smetky O úklid chodníků, komunikací a 
parkovišť 

10 bude odstraněno dodavatelem služby – úklidu 
chodníků komunikací a parkovišť 

20 03 07 Objemný odpad O Vyřazený nábytek a vnitřní 
zařízení kanceláří a prodejen, 
které nelze separovat  

5 bude skladováno uvnitř budov 
bude odváženo k odstranění na sběrný dvůr 

Pozn.: O – kategorie ostatních odpadů, N – kategorie nebezpečných odpadů 
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ETAPA VÝSTAVBY ZÁMĚRU 

 
V průběhu stavby, která bude trvat celkem cca 12-18 měsíců, bude vznikat určité množství 
stavebních odpadů  
 
Za nakládání s odpady v rámci konstrukčních prací smluvně odpovídá dodavatel prací, který se 
řídí podmínkami zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a příslušnými 
prováděcími vyhláškami. Tento dodavatel si musí smluvně zajistit u svých subdodavatelů 
způsob nakládání s odpady na staveništi. Odstranění či využití odpadů bude prováděno 
oprávněnou osobou na zařízení schváleném k provozu, přednost má materiálové využití formou 
recyklace (např. betony, asfalty, stavební materiály, apod.). Tato povinnost by měla být 
zohledněna (zapracována) do smlouvy o provedení prací.  
 
Bilance zemních prací je vyrovnaná zejména díky svažitosti terénu, kdy převážná část odtěžené 
zeminy bude použita jako násyp pro tvorbu zpevněné plochy pro výstavbu hal. Vypočtené údaje 
jsou: 54.570 m3 - nasypaná zemina, 68.600 m3 - vykopaná zemina. Zbytek vykopané zeminy 
v množství 14.030 m3 (cca 26.660 tun) bude použit pro násypy podél R6, okolo hal, komunikací 
a parkovišť.  
 
V tabulce č. 21 jsou podrobně popsány odpady produkované během výstavby záměru, včetně 
katalogového čísla, kategorie odpadu, způsobu jeho vzniku, předpokládané množství 
vyprodukovaného během výstavby a způsobu nakládání s odpadem. 
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TABULKA 21:  SOUPIS PŘEDPOKLÁDANÝCH DRUHŮ ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH PŘI VÝSTAVBĚ ZÁMĚRU 
katalogové 
číslo odpadu 
či skupiny 
odpadů 

Název druhu odpadu kategorie 
odpadu 

způsob vzniku odpadu předpokládané 
množství odpadů 
vyprodukované 
během výstavby 
záměru [t] 

způsob nakládání s odpadem 

05 01 05 uniklé (rozlité) ropné látky N úkapy, havárie z provozu stavebních 
strojů 

0 – 0,1 úprava odpadů - biodegradace zemin 

08 01 11 Odpadní barvy obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 
látky 
 

N barvení dřevěných, kovových a 
betonových konstrukcí 

0,5 bude odstraněno odborně způsobilou 
osobou 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod 
číslem 08 01 11 

O 0,2 bude odstraněno odborně způsobilou 
osobou 

13 01 odpadní hydraulické oleje N ze stavebních strojů 2 bude předáno k využití 
oprávněné osobě - regenerace 

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací 
oleje 
 

N ze stavebních strojů 2 bude předáno k využití 
oprávněné osobě - regenerace 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O obaly od stavebních materiálů 20 bude předáno k využití – sběrné suroviny 
 

15 01 04 Kovové obaly O obaly od stavebních materiálů 15 bude předáno k využití – sběrné suroviny 
15 01 06 Směsné obaly O obaly od stavebních materiálů 10 bude předáno k využití – sběrné suroviny 
15 01 10  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

nebo obaly těmito látkami znečištěné 
N obaly od stavebních materiálů 2 bude odstraněno odborně způsobilou 

osobou 
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící 

tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N pracovní oděvy a hadry znečištěné 
oleji a barvami 

3 bude odstraněno odborně způsobilou 
osobou 

17 01 01 Beton O provozní odpady ze stavby 45 bude předáno k využití na recyklační linku 
stavebních hmot 17 01 02 Cihly O provozní odpady ze stavby 5 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O Provozní odpad ze stavby - odřezky 10 
17 01 07 Směsi nebo odd. frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod č. 17 
01 06 

O provozní odpady ze stavby 20 

17 02 01 Dřevo O provozní odpady ze stavby 60 opětné využití jako masivní dřevo pro stavbu 
nebo energetické využití 

17 02 02 Sklo O provozní odpady ze stavby 5 bude předáno k využití – sběrné suroviny 
17 02 03 Plasty O provozní odpady ze stavby 10 bude předáno k využití – sběrné suroviny 
17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné 

látky 
N asfaltem, či oleji a barvami 

znečištěné provozní odpady ze 
10 bude odstraněno odborně způsobilou 

osobou 
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katalogové 
číslo odpadu 
či skupiny 
odpadů 

Název druhu odpadu kategorie 
odpadu 

způsob vzniku odpadu předpokládané 
množství odpadů 
vyprodukované 
během výstavby 
záměru [t] 

způsob nakládání s odpadem 

stavby 
17 03 02 Asfaltové směsi neuved. pod č. 170301 O provozní odpady ze stavby 15 bude předáno k recyklacím 
17 04 02 Hliník O provozní odpady ze stavby – 

odřezky, zmetky 
2 bude předáno k využití – sběrné suroviny 

17 04 05 Železo a ocel O provozní odpady ze stavby – 
odřezky, zmetky 

10 bude předáno k využití – sběrné suroviny 

17 04 11 Kabely neuvedené po 170410 O provozní odpady ze stavby – 
odřezky z elektroinstalací 

3 bude předáno k využití – sběrné suroviny 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod č. 17 06 
01 a 17 06 03 

O provozní odpady ze stavby 10 bude odstraněno odborně způsobilou 
osobou – spalovna odpadů, skládka 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 
03 

O provozní odpady ze stavby 10 bude předáno k využití na recyklační linku 
stavebních hmot 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N kompaktní žárovky a zářivky 0,2 bude shromažďováno v odděleně přepravce 
v kontejneru zařízení stavby a bude předáno 
k využití oprávněné osobě, nebo bude 
měněno kus za kus s dodavatelem nových 
zářivek (zpětný odběr) 

20 02 01  Biologicky rozložitelný odpad O drny, tráva  50 bude k využití předáno na kompostárnu 
20 03 01 Směsný komunální odpad   O produkován pracovníky dodavatele 

stavby a jeho subdodavateli  
30 Bude shromažďováno v koších a nádobách 

na vytříděný směsný komunální odpad a v 
kontejnerech Abroll o objemu 1100 l.  
Stavba bude zapojena do sběru komunálního 
odpadu obce. 

20 03 03 Uliční smetky O úklid chodníků, komunikací a 
parkovišť a přiléhajících státních a 
obecních komunikací  

100 bude odstraněno dodavatelem služby – 
úklidu stavby 

20 03 04 Kal ze septiků a žump O odpad z chemických WC na zařízení 
staveniště 

20 bude odstraněno dodavatelem služby – 
chemických WC 

 
Pozn.: O – kategorie ostatních odpadů, N – kategorie nebezpečných odpadů  
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Upřesnění množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude provedeno v rámci 
zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, kdy budou konkretizovány i použité 
stavební materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří dodavatel stavby v 
prostoru staveniště potřebné podmínky.  
Dodavatel stavby musí zajistit kontrolu práce a údržbu stavebních mechanizmů. Pokud dojde 
k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a  uložit do 
nepropustné nádoby (kontejnerů), viz tabulka odpadů – zařazeno pod katalogovým číslem 17 05 
03. U malých nepropustných ploch je možno provést dekontaminaci vapexem. U stacionárních 
strojů bude osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů. Při realizaci stavby je třeba 
věnovat pozornost tomu, aby se minimalizoval vznik nadměrné hlučnosti a prašnosti. Dále musí 
být zamezeno znečišťování půdy a spodních vod a neopodstatněnému poškozování zeleně při 
provádění stavebních prací a provozem stavební mechanizace.  
 
 

ETAPA UKONČENÍ ZÁMĚRU 

Po ukončení životnosti hal a budov, které se pohybuje v řádu vyšších desítek let, vzniknou 
odpady vyplývající z demolice objektů, chodníků a komunikací. Vzhledem k tomu, že neznáme 
způsob budoucího využití, nelze stanovit rozsah stavebních prací a tím i vzniklých odpadů. 
Obecně se bude jejich rozsah pohybovat ve vyšších tisících tun, které bude možné recyklovat. Při 
demontáži technologie, osvětlení apod. je potřeba počítat se vznikem nebezpečných odpadů, se 
kterými musí být nakládáno v souladu s platnou legislativou.  
U ostatních opadů musí převažovat materiálové využití nad jejich skládkováním apod. 
 
 

B. III. 4. OSTATNÍ VÝSTUPY (OSTATNÍ PRODUKOVANÉ MATERIÁLY, HLUK, 
VIBRACE, ZÁŘENÍ, APOD.) 

 
OSTATNÍ PRODUKOVANÉ MATERIÁLY 

 
Pokud bude v některé z hal do budoucna umístěna vývařovna pro zaměstnance, bude kuchyň 
produkovat cca 250 jídel denně. Ostatní materiály nejsou zařízením produkovány. 
 
 

HLUK 

Pro posouzení hlukových imisí v nejbližší obytné zástavbě a na kraji budoucí obytné zástavby 
bylo v hlukové studii (příloha č. 5) zvoleno několik referenčních bodů, představujících 
nejexponovanější obytnou zástavbu. V těchto bodech byl proveden výpočet hlukové zátěže. 
Referenční body: 
 

1. Hory č.p. 95 8. Hory č.p. 1037 
2. Hory č.p. 2 9. Jenišov č.p. 109 
3. Hory č.p. 30 10. Jenišov č.p. 104 
4. Jenišov – Pod Rohem č.p. 26 11. Hory č.p. 1 
5. Jenišov – Pod Rohem č.p. 43 12. Hory č.p. 37 
6. Hory č.p. xx 13. – 16. hranice plochy pro výstavbu RD 
7. Hory č.p. 50 
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STACIONÁRNÍ ZDROJE EMISÍ HLUKU 

Stacionární zdroje hluku v ploše logistického areálu představují spalovací zařízení v jednotlivých 
objektech, resp. jejich výduchy. 
Komíny kotlů, teplovzdušných jednotek a zářičů budou vyvedeny nad střechy objektů. V případě 
všech spalovacích zdrojů se bude jednat o malé spalovací zdroje o výkonu do 50 kW. Výdechy 
spalin nebudou představovat zdroje hluku, které by ovlivnily akustickou situaci za hranicí 
areálu. 
Jižně od hal jsou nádrže na sprinklery s havarijními dieselovými čerpadly, v každé nádrži jedno. 
Je to havarijní zařízení, které není běžně v provozu a každých 6 měsíců proběhne zkouška 
funkčnosti. Zkoušky budou prováděny v denní době. Jako havarijní zařízení nebyl tento zdroj 
zahrnut do výpočtu šíření hluk z areálu. 

LINIOVÉ A PLOŠNÉ ZDROJE EMISÍ HLUKU - AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA V AREÁLU 

Liniovým a plošným zdrojem hluku emitovaným záměrem bude doprava na komunikacích a 
parkovištích. Intenzita dopravy je shrnuta podrobně v kapitole č. B. II. 4. Veškerá doprava bude 
probíhat převážně v denní době, 5 % nákladní dopravy v logistické části areálu (objekty SO 005 
až 008) bude probíhat v noční době. Objem generované dopravy představuje průjezd 1420 OA, 
142 LNA a 242 TNA. 
 
 

SOUČASNÁ AKUSTICKÁ SITUACE 

Akustická situace v lokalitě před realizací (současný stav) i po realizaci záměru byla v hlukové 
studii (Příloha č. 5) zjišťována výpočtem. Hodnocena je situace v denní i v noční době. Výsledky 
výpočtu současné akustické situace v referenčních bodech jsou v tabulce č.22. 
 
TABULKA 22:   EKVIVALENTNÍ HLADINA  AK. TLAKU A LAEQ V REF. BODECH – DENNÍ DOBA  

Ref. bod denní doba noční doba 
LAeq,16h [dB] LAeq,8h [dB] 

1. Hory č.p. 95 42,2 35,4 
2. Hory č.p. 2 40,0 33,2 
3. Hory č.p. 30 42,9 35,7 
4. Jenišov – Pod Rohem č.p. 26 39,7 32,9 
5. Jenišov – Pod Rohem č.p. 43 41,6 34,9 
6. Hory č.p. xx 37,2 30,4 
7. Hory č.p. 50 43,8 36,8 
8. Hory č.p. 1037 40,0 33,2 
9. Jenišov č.p. 109 55,1 47,5 
10. Jenišov č.p. 104 54,7 47,1 
11. Hory č.p. 1 50,1 42,4 
12. 12. Hory č.p. 37 55,2 47,2 
13. hranice plochy pro výstavbu RD Pod Rohem 42,7 36,0 
14. hranice plochy pro výstavbu RD Pod Rohem 45,3 38,5 
15. hranice plochy pro výstavbu RD Pod Rohem 45,4 38,7 
16. hranice plochy pro výstavbu RD Pod Rohem 47,1 40,5 
Hygienický limit 60 50 

 
V chráněném venkovním prostoru domů v Jenišově a v obci Hory, stojících v bezprostřední 
blízkosti silnice I/61 (ref. body 9, 10 a 12) se hluk blíží v denní i v noční době hygienickému 
limitu, ale je s dostatečnou rezervou pod limitní hodnotou.  
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V lokalitě Pod Rohem po převedení převážné části automobilové dopravy na novou R6 
nezpůsobuje hluk z automobilové dopravy překračování limitních hodnot a hladiny akustického 
tlaku se pohybují cca o 10 a více dB pod limitní hodnotou v denní i v noční době. 
 
 

ETAPA VÝSTAVBY ZÁMĚRU  

 
Bilance zemních prací je vyrovnaná zejména díky svažitosti terénu, kdy převážná část odtěžené 
zeminy bude použita jako násyp pro tvorbu zpevněné plochy pro výstavbu hal. Vypočtené údaje 
jsou: 54 570 m3 - nasypaná zemina, 68 600 m3 - vykopaná zemina. Zbytek vykopané zeminy 
bude použit pro násypy podél hal, komunikace, parkoviště. 
Na zatěžování venkovního prostoru hlukem v období výstavby se podílí hluk z dopravy vyvolané 
stavební činností přitěžující ostatní dopravu na veřejných komunikacích (zajišťující přepravu 
materiálů ze staveniště a na staveniště) a hluk z prostoru staveniště (z provozu stavebních 
mechanizmů). 
Mezi hlukově nejnáročnější práce u většiny staveb patří výkopové a těžké stavební práce. 
V období provádění výkopových a těžkých stavebních prací je na staveništi předpokládán 
provoz následujících hlavních stavebních mechanizmů (výběr hlavních významných 
stacionárních zdrojů hluku): nákladní automobil, univerzální nakladač, kolový buldozer, 
autodomíchávač, čerpadlo betonu, věžový jeřáb.  
Uvažovaná stavební technika (stacionární zdroje hluku) odpovídá obvyklému rozsahu 
používaných mechanizmů při zajišťování běžných staveb. Pro posouzení maximální hlukové 
zátěže venkovního prostoru byla zvolena situace souběžného provozu mechanizmů (která ve 
skutečnosti ani prakticky nemůže nastat) při jejich nejvýše odhadované hlučnosti. Práce na 
staveništi budou prováděny pouze v denní době, nejvýše od 7 do 21 hodin pětidenního 
pracovního týdne. Doba skutečných činností mechanizmů v průběhu pracovní směny byla 
stanovena odborným odhadem v závislosti na jejich druhu („trvalý provoz“ mechanizmů obvykle 
nepřekračuje i při tzv. „trvalém nasazení“ 60% pracovní doby směny, přičemž některé jsou 
používány jen krátkodobě). Při nakládání má automobil vypnut motor, jako stacionární zdroj 
působí na staveništi po dobu cca 5 – 10 minut (zajíždění na místo + startování + rozjezd). 
Při stanovení hlukových emisí z prostoru činnosti uvažovaných stavebních mechanizmů bylo 
využito Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky 
z hlediska hluku, jmenovitě z přílohy č. 4 k tomuto nařízení, ve které jsou uvedeny přípustné 
hodnoty emisí hluku pro shodné nebo obdobné mechanizmy, s jejichž použitím je uvažováno 
v průběhu provádění zemních a těžkých stavebních a montážních prací, viz tabulka č. 23. 
 
TABULKA 23:   PŘÍPUSTNÉ HODNOTY EMISÍ HLUKU STAVEBNÍCH STROJŮ  

 
Typ zařízení 

Přípustné hodnoty emisí hluku vyjádřené 
pomocí hladin akustického výkonu LW v dB/1 

pW 
Pásové dozery, nakladače a rýpadla - nakladače 103 
Kolové dozery, nakladače, rýpadla – nakladače, 
dampry, atd. 

101 

Hydraulická rýpadla nebo lanová lopatová 
rýpadla, stavební výtahy na dopravu materiálu 
poháněné spalovacím motorem, stavební 
vrátky, motorové kultivátory 

93 

Věžové jeřáby 96 
Kompresory 97 

Úroveň přípustných hodnot je ještě blíže upravována v závislosti na čistém instalovaném výkonu P 
(v kW), elektrickém výkonu Pel (v kW), hmotností zařízení m (v kg), šířkou záběru L (v cm). 
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Při stanovení emisních hodnot hluku bylo rovněž vycházeno i z řady vlastních akustických 
měření prováděných za obvyklých provozních podmínek na stavbách, kdy se úrovně hluku 
emitovaného mechanizmy pohybují v rozptylu 5 a výjimečně až 10 dB v závislosti na konkrétním 
typu a výkonnosti mechanizmu, zpracovávaném materiálu a podstatně rovněž na jejich 
technickém stavu. 
Je nutné požadovat po dodavateli zemních a těžkých stavebních a montážních prací, použití 
mechanizmů, splňujících limity stanovené nařízením vlády č. 9/2002 Sb. 
 
V etapě provádění těžkých stavebních prací lze na staveništi předpokládat provoz mechanizmů 
zajišťujících manipulaci se zeminou a dovoz stavebního materiálu. Lze očekávat průjezd cca 25 
TNA za den po příjezdových komunikacích a jejich pohyb v ploše stavby. Pro ukládání ornice a 
výkopku na mezideponiích budou použity nakladače. 
 
TABULKA 24: MAXIMÁLNÍ SOUBĚH ZDROJŮ HLUKU PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ V AREÁLU 

Zdroje hluku Průměrné nasazení zdrojů hluku Předpokládaná 
emitovaná hladina LAeq,T 
v 1 metru [dB] 

Počet Činnost min. za směnu 
jednoho mechanizmu 

Nákladní automobil* 25 10 77,0 
Kolový buldozer 1 180 86,3 
Nakladač 2 200 89,8 
Věžový jeřáb 1 200 81,8 

* působení motoru automobilu zajišťující přepravu ve fázi vykládky (příjezd vypnutí motoru + 
startování a rozjezd)  
 
Maximální emitovaná ekvivalentní hladina akustického tlaku A při souběhu činností 
mechanizmů z váženého součtu: LAeq,T = 92,0 dB. 
 
 
V etapě provádění stavebních prací lze na staveništi předpokládat provoz mechanizmů 
zajišťujících betonářské práce a ukládání ocelobetonových prvků. Pro demonstraci nejvyššího 
očekávaného zatížení životního prostředí hlukem (v denní době) je uvažováno s následujícím 
vzorkem maximálního souběhu (a překrývání) činností hlavních zdrojů hluku na staveništi: 
 
TABULKA 25: MAXIMÁLNÍ SOUBĚH ZDROJŮ HLUKU PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ   

Zdroje hluku Průměrné nasazení zdrojů hluku Předpokládaná 
emitovaná hladina 
LAeq,T v 1 metru [dB] 

Počet Činnost min. za směnu 
jednoho mechanizmu 

Autodomíchávač 20 30 78,5 
Čerpadlo betonu 1 300 82,5 
Věžový jeřáb 1 200 81,8 

 
Maximální emitovaná ekvivalentní hladina akustického tlaku A při souběhu činností 
mechanizmů z váženého součtu: LAeq,T = 86,0 dB. 
 

ETAPA PROVOZU ZÁMĚRU 

VÝPOČET HLUKOVÉ ZÁTĚŽE ZE ZDROJŮ LOGISTICKÉHO AREÁLU 

Výpočet očekávané akustické zátěže po realizaci záměru byl proveden na prostorovém modelu. 
Výpočet byl proveden pro denní i noční dobu, provoz v logistické části areálu bude v omezené 
míře probíhat i v noční době. Předpokládá se, že cca 5 % celkové nákladní dopravy v logistické 
části bude realizováno v noc (22 – 06 hod). 
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Výsledky výpočtu jsou uvedeny v následujících tabulkách č.26 a 27. V příloze hlukové studie jsou 
prezentovány mapy hlukových pásem po realizaci záměru v denní i v noční době. 
 
TABULKA 26: VÝSLEDKY VÝPOČTU VE VYBRANÝCH REFERENČNÍCH BODECH, HLUK Z PROVOZU AREÁLU  

Ref. bod denní doba noční doba 
areál veř. 

komunika
ce 

celkem areál veř. 
komunikac
e 

celkem 

LAeq,8h  LAeq,16h  LAeq,t LAeq,1h  LAeq,8h  LAeq,t 
dB dB 

1. Hory č.p. 95 38,7 34,4 40,1 < 20 < 20 29,9 
2. Hory č.p. 2 27,5 27,2 30,4 < 20 < 20 22,9 
3. Hory č.p. 30 38,6 47,8 48,3 21,9 26,8 30,6 
4. Jenišov – Pod Rohem 
č.p. 26 

24,5 < 20 25,5 < 20 < 20 < 20 

5. Jenišov – Pod Rohem 
č.p. 43 

24,2 < 20 25,2 < 20 < 20 < 20 

6. Hory č.p. xx < 20 21,5 23,3 < 20 < 20 < 20 
7. Hory č.p. 50 30,1 33,3 35,0 < 20 < 20 21,5 
8. Hory č.p. 1037 33,2 31,5 35,4 < 20 < 20 22,1 
9. Jenišov č.p. 109 < 20 57,3 57,3 < 20 45,2 45,2 
10. Jenišov č.p. 104 < 20 57,1 57,1 < 20 44,8 44,8 
11. Hory č.p. 1 36,6 48,7 49,0 25,4 36,9 37,2 
12. 12. Hory č.p. 37 < 20 45,6 45,6 < 20 < 20 < 20 
13. hranice plochy pro 
výstavbu RD Pod Rohem 

37,8 22,1 37,9 24,2 < 20 24,4 

14. hranice plochy pro 
výstavbu RD Pod Rohem 

38,5 25,1 38,7 29,3 < 20 29,4 

15. hranice plochy pro 
výstavbu RD Pod Rohem 

35,0 21,1 35,2 24,8 < 20 24,9 

16. hranice plochy pro 
výstavbu RD Pod Rohem 

38,8 23,2 38,9 27,1 < 20 27,2 

Hygienický limit 50 60 - 40 50  
 
Hluk z provozu v areálu bude v denní i v noční době výrazně pod hodnotami hygienických limitů. 
Generovaná doprava vedená po veřejných komunikacích ovlivní hlukem především domy 
v blízkosti těchto komunikací. Jedná se především o domy v blízkosti silnice I/61, po které bude 
tato doprava vedena k nájezdu na R6. Jsou to domy na okraji Jenišova (ref. body 9 a 10) a domy 
v obci Hory (body 3 a 11). 
Hluk z generované dopravy nepřekročí u těchto objektů hodnoty hygienických limitů v denní ani 
v noční době, ale současnou hlukovou zátěž v těchto místech navýší.  
 
TABULKA 27: CELKOVÁ HLUKOVÁ ZÁTĚŽ VE VYBRANÝCH REFERENČNÍCH BODECH  

Ref. bod denní doba noční doba 
bez 
areálu 

areál celkem bez 
areálu 

areál celkem 

LAeq,t  [dB] LAeq,t [dB] 
1. Hory č.p. 95 42,2 40,1 44,3 35,4 29,9 36,5 
2. Hory č.p. 2 40,0 30,4 40,5 33,2 22,9 33,6 
3. Hory č.p. 30 42,9 48,3 49,4 35,7 30,6 36,9 
4. Jenišov – Pod Rohem č.p. 26 39,7 25,5 39,9 32,9 < 20 33,0 
5. Jenišov – Pod Rohem č.p. 43 41,6 25,2 41,7 34,9 < 20 34,9 
6. Hory č.p. xx 37,2 23,3 37,4 30,4 < 20 30,6 
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Ref. bod denní doba noční doba 
bez 
areálu 

areál celkem bez 
areálu 

areál celkem 

LAeq,t  [dB] LAeq,t [dB] 
7. Hory č.p. 50 43,8 35,0 44,3 36,8 21,5 36,9 
8. Hory č.p. 1037 40,0 35,4 41,3 33,2 22,1 33,5 
9. Jenišov č.p. 109 55,1 57,3 59,3 47,5 45,2 49,4 
10. Jenišov č.p. 104 54,7 57,1 59,1 47,1 44,8 49,0 
11. Hory č.p. 1 50,1 49,0 52,6 42,4 37,2 43,5 
12. 12. Hory č.p. 37 55,2 45,6 55,7 47,2 < 20 47,2 
13. hranice plochy pro výstavbu 
RD Pod Rohem 

42,7 37,9 43,9 36,0 24,4 36,3 

14. hranice plochy pro výstavbu 
RD Pod Rohem 

45,3 38,7 46,2 38,5 29,4 39,0 

15. hranice plochy pro výstavbu 
RD Pod Rohem 

45,4 35,2 45,8 38,7 24,9 38,9 

16. hranice plochy pro výstavbu 
RD Pod Rohem 

47,1 38,9 47,7 40,5 27,2 40,7 

 
V území je dominantním zdrojem hluku silnice R6. Hluk z této dopravy a z dopravy po silnici 
I/61 je ve většině posuzovaných bodů vyšší, než bude hluk generovaný provozem logistického 
areálu. 
Výjimku představují domy, které leží v blízkosti příjezdových komunikací, a to pouze v denní 
době – je to dům v západní části obce Hory (bod 3), kde hluk z místní komunikace bude před 
jižní fasádou po realizaci záměru vyšší než hluk ze silnice R6, a domy u silnice I/6 na západním 
okraji obce Jenišov (body 9 a 10). 
 
 

VIBRACE 

 
Záměr nebude zdrojem vibrací. Vibrace transformátorů v rozvodně budou utlumeny jejich 
pružným uložením.  
 
 

ZÁŘENÍ 

Provozovaná technologie není zdrojem záření. Jediným zdrojem světelného záření ve venkovním 
prostoru budou pouliční lampy.   
 
 

RIZIKA HAVÁRIÍ 

 
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů. 
Záměr nespadá do režimu zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií. 
 
K havarijním stavům může hypoteticky dojít v souvislosti s požárem budovy. 
 
Zařízení musí být projektováno v souladu s platnými požárními směrnicemi. Budovy jsou 
vybaveny systémem EPS a dostatečným počtem požárních hydrantů. 
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ČÁST C. 

 ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V  DOTČENÉM 
ÚZEMÍ  

C. I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH 
CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ  

 
Zájmové území se nachází v oblasti se střední kvalitou životního prostředí, jedná se o lokalitu, 
která je v pásu okolo R6 využívána k výstavbě obchodních center, které tvoří přechod k obytné 
výstavbě obce Hory a Jenišov. Severně od tranzitní silnice R6 leží rekultivovaná bývalá výsypka 
Jenišov lomu na hnědé uhlí. V tomto prostoru je současně vyhlášeno chráněné ložiskové území 
15730000 Jenišov I, surovina kaolín, Sedlecký kaolin, a.s. Božičany. V geofondu je prostor 
výstavby a jeho okolí vedeno jako poddolované území pod číslem 434 Hory – Podhoří – hnědé 
uhlí těžené před i po roce 1945. Vlastní lokalita leží v prostoru bývalého pole, které bylo 
necháno cca 10 let ladem, tak že je prostor zarostlý travou. Nedávno byly na lokalitě vymýceny 
náletové porosty šípkových a hlohových keřů. Ponechány byly stromy v lokálním biokoridoru. 
Východní částí záměru prochází lokální biokoridor, který pokračuje směrem na sever přes 
přechod pro zvěř nad R6 okolo hřbitova Jenišov do prostoru výsypky Jenišov a jižním směrem 
navazuje na lokální biokoridory jižního a východního směru vymezené v územním plánu 
Jenišova.   
Jihovýchodně od lokality se vyskytují vývěry povrchové vody podchycené povrchovou drenáží, 
která vodu odvádí směrem na Tašovice a dále do Ohře. Severně od lokality leží propustek pod R6 
pro povrchové vody z obce Hory do povrchové odvodňovací strouhy, která protéká dvěma 
rybníky a je zaústěná severovýchodně od Jenišova do Chodovského potoka. 
 
Pozemek určený pro výstavbu je poměrně svažitý s úklonem více jak 5% směrem 
k severovýchodu a východu.   
 
Podle sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP není obec Hory (v působnosti stavebního úřadu 
Karlovy Vary) na základě dat z roku 2009 zařazena mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 
(OZKO). 
 
Dotčené území se nenachází v zátopovém území. 
 
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny s výjimkou 
lokálního biokoridoru. To prakticky znamená, že: 

 záměr nezasahuje na plochy prvků územního systému ekologické stability, a na 
regionální a nadregionální úrovni; 

 posuzovaný záměr nezasahuje do žádného významného krajinného prvku (evidovaného 
a ze zákona); 

 v zájmovém území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území 
součástí žádného zvláště chráněného území; 

 dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti, v dotčeném 
území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní 
přírodní památky nebo přírodní památky; 

 v dotčeném území neleží žádný památný strom; 
 dotčené území není součástí soustavy Natura 2000, viz příloha č. 3 tohoto oznámení; 
 dotčené území není součástí přírodního parku; 
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 dotčené území neleží v CHOPAV (Chráněné oblasti přirozené akumulace vod).  
 
Na dotčené území se nevztahuje zvláštní režim památkové ochrany. Na místo záměru není 
vázána žádná památná událost. V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by 
mohly mít vliv na proveditelnost navrhovaného záměru.  
 
Území se nenachází v prostoru žádného ložiska nerostných surovin. 
 
Staveniště se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy 
Vary II. B stupně.  V lokalitě neleží žádné pásmo ochrany vodních zdrojů. 
 
Z ochranných pásem se v západní části staveniště nachází ochranné a bezpečnostní pásmo 
vysokotlakých plynů DN 200 a DN 500. Dispoziční řešení staveniště a rozmístění jednotlivých 
objektů je konzultováno s příslušným správcem sítě. Na staveništi se dále nachází ochranné 
pásmo VN vedení 22 kV, které je z důvodu výstavby nutno přeložit.  
 

C. I. 1. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ 
PRVKY  

 
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

Na území záměru se nenachází žádné regionální a nadregionální prvky územního systému 
ekologické stability (USES). Přímo východní částí záměru prochází lokální biokoridor, na který 
navazuje pás zeleně mezi obytnou zónou Jenišov Pod Rohem a záměrem. Lokální biokoridor má 
směre sever-východ a pokračuje směrem na sever přes přechod pro zvěř nad R6 okolo hřbitova 
Jenišov do prostoru výsypky Jenišov a jižním směrem navazuje na lokální biokoridory jižního a 
východního směru vymezené v územním plánu Jenišova.  Tento biokoridor je tvořen v okolí 
travním porostem a prostory s keřovými patry. Průběh biokoridoru je zobrazen na obrázku č. 3 
a na výřezu z územního plánu (příloha č.1). V prostoru biokoridoru se nachází stromy, které 
zůstanou zachovány, a v prostoru biokoridoru se neplánuje žádná výstavba s výjimkou 
komunikace, která je navržena v územním plánu. Záměr nepočítá s využíváním této komunikace 
jako příjezdové cesty k areálu (komunikace bude využívána pouze jako záložní pro hasičské 
vody v případě hašení požáru). Prostor s biokoridorem nebude oplocen, aby byl umožněn 
průchod zvěři. Cílová společenstva biokoridoru jsou Kombinovaná lesní, luční a liniová 
společenstva s rozvolněným zápojem. 
 
 

VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY 

 

Z Významných krajinných prvků ze zákona (tj. lesů, rašelinišť, vodních toků, rybníků jezer a 
údolních niv) se v zájmovém území nenachází žádný. Záměr nesousedí s lesem a nezasahuje do 
jeho ochranného pásma.   
 
Z významných registrovaných krajinných prvků se v bezprostředním okolí záměru nenachází 
žádný. 
 
V prostoru záměru se nachází stromy rostoucí mimo les, které nebudou výstavbou a provozem 
dotčeny, jelikož leží v prostoru lokálního biokoridoru. 
 
Krajina v okolí záměru je velmi podrobně popsána v samostatném Hodnocení vlivu záměru na 
krajinný ráz, viz příloha č. 7 tohoto oznámení. V následujícím textu uvádíme jen nejdůležitější 
informace. 
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VYMEZENÍ DOTČENÉHO KRAJINNÉHO PROSTORU  

Dotčený krajinný prostor (DoKP) je definován jako část krajiny dotčená předpokládanými vlivy 
(v tomto případě zejména vizuálními) hodnoceného záměru. Je tedy vymezen aktuálními 
vizuálními barierami (reliéf, vysoká zeleň, jiné stavby apod.) a ve směrech, kde se otevírají delší 
výhledy do krajiny, je omezen okruhy předpokládané viditelnosti. V rámci DoKP je rozhled 
omezen morfologií terénu, vegetačními prvky, linií zástavby i viditelností. 
Hranice dotčeného krajinného prostoru byla v terénu vymezena vizuálně rekognoskací terénu, 
pomocí GPS a GIS. K posouzení viditelnosti v DoKP byly jako referenční objekty využity stávající 
budovy obchodních center Makro a Globus v blízkosti plánované stavby. DoKP byl vymezen jako 
disjunktní, což je určeno jak morfologií terénu, tak i vegetačními prvky v krajině. 
Ze severu je DoKP ohraničen lesními porosty podél železniční trati Chodov - Karlovy, okrajem 
lesních porostů SZ od Staré Rokle (již součást Karlových Var) a částečně jižním okrajem 
intravilánu Staré Rokle. Disjunktně byl na severu DoKP vymezen i v okolí obce Nová Role, 
především je dotčen jižní okraj intravilánu obce a otevřený prostor SV od obce.  
Východní hranice DoKP vede zástavbou Karlových Var, přičemž zde lze hranici DoKP pouze 
naznačit, neboť hodnocený záměr bude viděn pouze z míst, kde se naskýtají rozhledy, tzn. 
z prostorů, kde nebrání rozhledu jednotlivé stavby, nebo zeleň, nebo z míst, která poskytují 
výhledy, tj. především z vyšších pater budov a obecně z vyvýšených míst. DoKP se tak zde 
rozpadá do velkého množství malých ploch a míst, které není ani účelné v této části Karlových 
Var jednotlivě vymezovat. Lázeňské centrum Karlových Var není záměrem vizuálně dotčeno. 
JV okraj DoKP je vytyčen hřebenem kopců mezi Doubskou horou a Výšinou přátelství v lesních 
porostech CHKO Slavkovský les. Posuzovaný záměr však z tohoto prostoru bude viditelný pouze 
z rozhleden Diana a Doubská hora. 
Na jihu je DoKP ohraničen areálem Krajského úřadu Karlovarského kraje, bývalými kasárnami, 
severním okrajem zástavby Tašovic a SV svahy bezejmenné kóty 571 m n. m. s roztroušenými 
objekty novostaveb rodinných domů a vil - v místě zvaném Pod Rohem. 
Jižní hranice DoKP prochází obcí Hory, zde je hranice DoKP opět jen schematicky naznačena, 
hodnocený záměr zde bude také viděn pouze z prostorů mezi domy a zelení, či z vyvýšených 
míst a z oken vyšších pater domů. 
Ze SZ je DoKP redukován tělesem a lesnickou rekultivací Loketské výsypky.  
 Zatímco západní část DoKP se vyznačuje zřetelnou až silnou viditelností, v SV a V části DoKP 
bude zřetelnost objektů slabší. V severní disjunktní části DoKP předpokládáme viditelnost 
nezřetelnou, zastřenou (objekty se budou ztrácet ve struktuře krajiny), z prostoru Slavkovského 
lesa bude záměr vidět pouze z rozhleden Doubská hora a Diana, a to ještě nezřetelně. 
Dálkové pohledy byly zaznamenány především z přilehlých svahů Krušných hor (9 - 15 km SSZ, 
S a SV směrem), z těchto míst by však posuzované objekty byly viditelné pouze z míst 
nezakrytých vysokou zelení lesní s rozlišením od okolní struktury krajiny pomocí dalekohledu, 
v tomto prostoru již nelze uvažovat ovlivnění KR (je již za hranicí přirozené viditelnosti). 
Plocha dotčeného krajinného prostoru je cca 1700 ha, nejvzdálenějším místem DoKP je okraj 
lesa SZ od Nové Role v severní disjunktní části DoKP - cca 6,9 km od místa stavby. 
 
 

CHARAKTERISTIKA OBLASTI KRAJINNÉHO RÁZU 

Oblast krajinného rázu (OKR) je krajinný celek s podobnou přírodní, kulturní a historickou 
charakteristikou odrážející se v souboru jejích typických znaků, který se výrazně liší od jiného 
celku ve všech charakteristikách či v některé z nich a který zahrnuje více míst krajinného rázu); 
je vymezena hranicí, kterou mohou být přírodní nebo umělé prvky nebo jiné rozhraní měnících 
se charakteristik. 
OKR ve smyslu výše uvedeném byla vymezena jako část geomorfologického celku Sokolovská 
pánev na východě ohraničená linií přibližně na úrovni obcí Nová Role, Otovice, Dalovice, a na 
západě linií mezi obcemi Svatava, Dolní Rychnov, s výběžkem do geomorfologického celku 
Slavkovský les. 
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Dotčený krajinný prostor a oblast krajinného rázu zvolené v hodnocení krajinného rázu jsou 
zobrazeny na obrázku č. 5. 

 
OBRÁZEK 5: ZÁKRES OBLASTI KRAJINNÉHO RÁZU (OKR)  

 

C. I. 2. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ÚZEMÍ PŘÍRODNÍCH PARKŮ, ÚZEMÍ 
HISTORICKÉHO KULTURNÍHO NEBO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZNAMU, 

OCHRANNÁ PÁSMA 

 
V prostoru záměru a v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí žádná zvláště chráněná území, 
území přírodních parků, území historického významu, která by mohla být záměrem dotčena. Na 
místo záměru není vázána žádná památná událost. Z JZ do území dotčeného stavbou možná 
zasahuje archeologické naleziště II. kategorie. 
 

OCHRANNÁ PÁSMA 

V geofondu je prostor výstavby a jeho okolí vedeno jako poddolované území pod číslem 434 
Hory – Podhoří – hnědé uhlí těžené před i po roce 1945.  
 
Staveniště se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy 
Vary II. B stupně.  V lokalitě neleží žádné pásmo ochrany vodních zdrojů. 
 
Z ochranných pásem se v západní části staveniště nachází ochranné a bezpečnostní pásmo 
vysokotlakých plynů DN 200 a DN 500. Dispoziční řešení staveniště a rozmístění jednotlivých 
objektů je konzultováno s příslušným správcem sítě. Na staveništi se dále nachází ochranné 
pásmo VN vedení 22 kV, které je z důvodu výstavby nutno přeložit.  
 
Využití pozemků nekoliduje s výjimkou ochranných pásem inženýrských sítí s žádnými dalšími 
regulativy zpracovaného územního plánu obce Hory.  
Na území záměru nejsou vyhlášena žádná pásmo ochrany vodních zdrojů, ani chráněná oblast 
přirozené akumulace vod (CHOPAV). 
Na území plánovaného záměru nejsou vymezena ochranná pásma ložiskových a dobývacích 
prostorů, ochranná pásma starých důlních děl a ochranná pásma chráněných území. 



Oznámení záměru Logistický areál Karlovy Vary – Hory II v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 
100/2001 Sb.  

BIOPROFIT s.r.o., Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov     65 
Tel: 777267555, 776819057, e-mail: bioprofit@bioprofit.cz 

C. I. 3. HUSTĚ ZALIDNĚNÁ ÚZEMÍ 

Hory 
Malá obec prvně doložená r. 1350. V obci dochován 1 hrázděný dům z konce 18. století, jinak 
v současnosti již převládá nová výstavba rodinných domů a zásadní rekonstrukce.  
 
Jenišov 
Obec prvně připomínaná r. 1390 pod německým názvem Jenessen. V letech 1806 - 1929 v okolí 
probíhala těžba hnědého uhlí. Zachovalo se původní historické centrum obce s kapličkou sv. 
Anny z roku 1849. Poblíž za obecním úřadem roste památný dub, v obci další 2 památné stromy. 
Nová Role 
První stálí osadníci byli Slované z kmene Sedlčanů. První písemný záznam o Nové Roli (Nowa 
Raluna) je z roku 1293. Nová Role je městem od roku 1964. V centru města románsko-gotický 
kostel sv. Michaela archanděla, původně se jednalo o kapli z let 1240-1255, která byla na kostel 
přestavěna v 16. stol. Do nynější podoby kostel upraven r. 1781. Centrum města s kostelem již 
není součástí DoKP (dotčen pouze jižní a JZ okraj města). 
 
Stará Role 
První písemná zmínka pochází sice z roku 1422, ale lze se domnívat, že obec byla založena již 
mnohem dříve, neboť roku 1293 se zmiňuje Nová Role. Po roce 1562 zde stála tvrz, jejíž přesné 
místo není známo, byla zničena během třicetileté války. V roce 1814 zde byla založena továrna 
na kameninu a později i na porcelán, jehož tradice se drží dodnes. Právě v první polovině 19. 
století se rozrostl počet obyvatel i počet domů. Pro svůj celkový význam se roku 1926 stala Stará 
Role městem a tento titul si podržela až do sloučení s Karlovými Vary (1. ledna 1976). Během 
první poloviny 20. století se počet obyvatel zosminásobil a bylo nutno vybudovat nové byty. V 
60. letech se začalo budovat sídliště Stará Role, které dotváří dnešní podobu městské čtvrti. 
Jedinou dochovanou památkou je kostel Nanebevstoupení Páně, postavený v novorománském 
stylu před rokem 1909 na místě starší kaple z roku 1823. V katastru obce se nachází také jeden z 
karlovarských římskokatolických hřbitovů (WIKIPEDIE). 
 
Dvory 
Dvory (dřívější název Meierhöfen) jsou jednou z 15 částí statutárního města Karlových Varů. Je 
zde na břehu řeky Ohře vybudovaná Dostihová dráha a přilehlé ustájení koní. Střed dráhy na 
závodišti byl upraven tak, aby se zde dal provozovat golf. Vedle areálu závodiště je obchodní 
centrum Varyáda a parkoviště - postaveno v letech 2005-2006, kdy zde byly zbourány prostory 
bývalých kasáren. Rovněž se poblíž závodiště nachází i Krajský úřad Karlovarského kraje 
(WIKIPEDIE). 
 
Tuhnice 
Dříve samostatná obec (něm. Donitz), dnes součást Karlových Var. V lokalitě je stadion a 
multifunkční sportovní areál (2 objekty) - výstavní a sportovně kulturní centrum (stavba 
oceněná odbornou porotou). Na Ohři je známý jez. 
 

C. I. 4. ÚZEMÍ ZATĚŽOVANÁ NAD MÍRU ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ, STARÉ 
EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE, EXTRÉMNÍ POMĚRY V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 
Podle sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP není obec Hory (v působnosti stavebního úřadu 
Karlovy Vary) na základě dat z roku 2009 zařazena mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. 
 
Areál leží v poddolovaném území, kde je nutné zohlednit tento fakt při zakládání. 
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C. II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 

C. II. 1. OVZDUŠÍ A KLIMA 

 
KLIMATICKÉ FAKTORY 

 
Dle QUITTA (1971 in: LOŽEK, KUBIKOVA, ŠPRYŇAR a kol. 2005) náleží posuzované území 

dle do mírně teplé oblasti MT7. Vybrané klimatické ukazatele zájmového území jsou uvedeny 
v tabulce č. 28. 

 
TABULKA 28: VYBRANÉ KLIMATICKÉ CHARAKTERISTIKY (TOLAZS ET AL. 2007) 

Charakteristika MT7 

počet letních dnů 
 

30 - 40 

počet dnů s průměrnou teplotou 10C a více 
 

140 - 160 

počet mrazových dnů 
 

110 - 130 

počet ledových dnů 
 

40 - 50 

průměrná teplota v lednu 
 

-2 až -3°C 

průměrná teplota v červenci 
 

16 až 17°C 

průměrná teplota v dubnu 
 

6 až 7°C 

průměrná teplota v říjnu 
 

7 až 8°C 

průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 
 

100 - 120 

srážkový úhrn ve vegetačním období 
 

400 - 450 mm 

srážkový úhrn v zimním období 
 

250 - 300 mm 

počet dnů se sněhovou pokrývkou  
 

60 - 80 

počet dnů zamračených 
 

120 - 150 

počet dnů jasných 
 

40 - 50 

 
 

ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY  

Pro výpočet rozptylové studie byla použita podrobná větrná růžice pro Kalovy Vary.  
Převládající směr větru je západní (jihozápad až severozápad - celkem 42,1 %), dále pak 
východní (10,8 %) a jihovýchodní (10,3 %). Ostatní směry jsou méně četné a jsou rozloženy 
celkem rovnoměrně od 5,7 % jižního do 7,7 % severovýchodního směru. 
Na 3. a 4. třídu stability ovzduší, které jsou nejčastější na území Čech, připadá cca 39,6 %. 
Konvektivní atmosféra, při které dochází k výraznému přízemnímu znečištění z blízkých 
komínů, je zastoupena až 26,6 %, a to mimo hlavní topné období. Špatné rozptylové podmínky 
(tj. superstabilní a stabilní zvrstvení atmosféry s častým výskytem inverzních situací) lze 
očekávat téměř po třetinu roční doby (33,8 %). 
 
 

KVALITA OVZDUŠÍ 

Imisní pozadí obecně znečišťujících látek je v regionu zjišťováno přímo ve stanici ČHMÚ 
v Karlových Varech. Tato stanice AIM je umístěna v centru města v blízkosti autobusového 
nádraží a charakterizuje imise z automobilové dopravy. Pro posuzovanou lokalitu není příliš 
charakteristická, i když lokalita, kde bude umístěn logistický areál, leží v blízkosti rychlostní 
silnice R6 a bude emisemi z automobilové dopravy také zatížená. 
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TABULKA 29: VÝSLEDKY MĚŘENÍ IMISÍ V ROCE 2009 A 2010 [µG/M3] 

  NO2 PM10 
2009 2010 2009 2010 

hodinové hodnoty  maximální 138,5 117,5 - - 
 19. MV 95,1 97,0 - - 
 98% kvantil 72,5 74,0 - - 
denní hodnoty maximální - - 169,8 87,3 
 36. MV - - 42,7 45,9 
 98% kvantil - - 71,9 67,4 
roční hodnota průměr 33,0 33,1 27,2 27,1 
  CO benzen 

2009 2010 2009 2010 
8hodinové hodnoty  maximální 2217,2 1921,4 - - 
denní hodnoty maximální - - 10,2 6,9 
 98% kvantil - - 6,7 4,8 
roční hodnota průměr 494,0 490,1 1,5 1,4 

Zdroj: Znečištění ovzduší na území ČR 2009, 2010 - Souhrnný roční tabelární přehled, 
internetová stránka ČHMÚ Praha 
 
 
Podle imisních map ČHMÚ pro rok 2010 leží posuzovaná lokalita v území s koncentracemi: 
 NO2    roční   13 – 26 µg/m3, 
 PM10    roční   14 – 20 µg/m3, 
    36. MV   30 – 40 µg/m3, 
 benzen   roční   ≤ 2 µg/m3. 
 
Imisní koncentrace v širším okolí Karlových Varů, to znamená i v posuzované lokalitě, jsou nižší 
než hodnoty naměřené v městské stanici ČHMÚ. 
 
Podle sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP není obec Hory (v působnosti stavebního úřadu 
Karlovy Vary) na základě dat z roku 2009 zařazena mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 
(OZKO). 
 
Pro posouzení vlivu provozu na silnici R6 v obci Hory byl proveden výpočet imisních 
koncentrací v místě domu č.p. 1 (obec Hory), který leží v obci Hory nejblíže u této silnice (cca 90 
m od osy komunikace). Jedná se o výpočet pozadí v lokalitě ovlivněného provozem R6. 
 
Intenzita dopravy na silnici R6 podle výsledků sčítání ŘSD ČR v roce 2010 a navýšená pro rok 
růstovými koeficienty podle metodiky MD je 10 754 osobních a 2465 nákladních vozidel za 24 
hodin. 
 
TABULKA 30: IMISNÍ KONCENTRACE V  MÍSTĚ DOMU Č.P. 1  (OBEC HORY) 

Znečišťující látka parametr imisní koncentrace 
[µg/m3] 

NO2 hodinová 29,7 
 roční 1,5 
CO 8 hodin 130,5 
PM10 24 hodin 6,6 
 roční 0,08 
benzen roční 0,085 

 
Ani v součtu imisního pozadí podle imisních map ČHMÚ s imisním příspěvkem z provozu na 
silnici R6 nebudou v lokalitě s rezervou ohroženy imisní pozaďové limity. 
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 Nejméně příznivá situace je v případě tuhých látek. 36. nejvyšší denní koncentrace se pohybuje 
mezi 30 – 40 µg/m3, s příspěvkem z provozu na R6 se může dostat na hodnoty měřené 
v Karlových Varech. Ani tak však nepřekročí limitní hodnotu 50 µg/m3. 
 

C. II. 2. VODA 

 

Z hydrologického hlediska se západní část zájmového území nachází v dílčím povodí toku 
Chodovského potoka, ID toku 10284062, HEIS ID 141030000100. Východní část areálu leží 
v povodí Ohře, ID 10100004, HEIS ID 139660000100. Jihovýchodně od lokality se vyskytují 
vývěry povrchové vody podchycené povrchovou drenáží (ID toku 10221943), která vodu odvádí 
směrem na Tašovice a dále do Ohře. Severně od lokality kam se odvodňuje západní část lokality 
leží propustek pod R6 pro povrchové vody z obce Hory. Tento propustek je zaústěn do rybníka a 
dále do povrchové odvodňovací strouhy (ID toku 10224297), která protéká dvěma rybníky a je 
zaústěná severovýchodně od Jenišova do Chodovského potoka. 
 
Zájmové území se nenachází v žádném ochranném pásmu vodního zdroje, ani CHOPAV a ani 
ochranných pásem vodních zdrojů.  
 
Záměr není umístěn v záplavovém území. 
 
V následující tabulce č. 31 jsou uvedeny výsledky monitoringu kvality povrchové vody 
v Chodovském potoce v profilu 0,5 km v Dvorech. Monitoring provádí pravidelně Povodí Ohře, 
s.p. 
 
TABULKA 31:  VÝSLEDKY MONITORINGU KVALITY VODY VCHODOVSKÉM POTOCE V Ř. P. 0,5 (POVODÍ 
OHŘE, S. P.) 

Jakost vody v profilu:  Dvory 

Číslo profilu: 3468 

Období: 2007-2008 

Vodní tok: Chodovský potok 

Hydrologické pořadí: 1-13-01-151 

Říční km: 0.5 

Oblast: Oblast povodí Ohře a Dolního Labe 

ukazatel jednotka 
minimu

m 
maximu

m 
průmě

r 
mediá

n 
C90 C95 

imisní 
limity 

třída 
jakosti 

teplota vody  °C  1.9   22.0   11.2   11.0   19.6   19.8   25   

reakce vody    7.5   8.0   7.8   7.7   8.0   8.0   6 - 8   

elektrolytická konduktivita  mS/m  107.0   231.0   176.3   186.5   212.1   220.3     V. 

biochemická spotřeba kyslíku 
BSK-5 

 mg/l  2.2   10.0   4.0   3.4   6.7   8.7   6  III. 

chemická spotřeba kyslíku 
dichromanem 

 mg/l  12.0   50.0   24.5   23.0   34.9   43.0   35  III. 

amoniakální dusík  mg/l  0.05   7.50   0.85   0.17   1.39   6.45   0.5  III. 

dusičnanový dusík  mg/l  1.9   5.7   3.5   3.4   5.2   5.5   7  II. 

celkový fosfor  mg/l  0.05   0.22   0.11   0.09   0.19   0.20   0.2  III. 
 

 
Povrchová voda řeky Chodovského potoka je podle výsledků Monitoringu kvality povrchových 
vod poměrně značně znečištěna v ukazatelích elektrická konduktivita, BSK5, CHSKCr, 
amoniakální dusík a celkový fosfor.  
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C. II. 3. PŮDA, HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE 

 
GEOLOGIE A HYDROGEOLOGIE 

Podle geologické mapy ČR 1:50000 se v místě plánované výstavby nachází pestrá 
vulkanoklastika terciéru podkrušnohorské pánve (stáří paleogén-neogén). Tyto sedimenty 
mohou být na východě překryty vrstvou kvartérních pleistocénních sprašových hlín. Vrch Roh 
ležící jižně od obce hory je tvořen olivinickým nefelinitem terciérního stáří.  Podloží terciérních 
vulkanitů leží masív granitů krušnohorského plutonu. Geologická situace je zobrazena na 
geologické mapě č. 6. 

 

  
OBRÁZEK 6: GEOLOGICKÁ MAPA OKOLÍ ZÁMĚRU (ČGS, 2012)  

umístění záměru 
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Hladina podzemní vody bude v lokalitě kolísat mezi 0,5 – 3 metry.  V zářezech staveb bude nutné 
podchytit podzemní vodu do obvodových drenáží, které budou svedeny do stávajících vodních 
děl v okolí. 
Zájmové území je dle regionálního hydrogeologického členění české křídové pánve součásti 
hydrogeologického rajónu základní vrstvy 2120 Sokolovská pánev. 
 
Seizmicita 

 
Podle ČSN EN 1998-1 (73 0036), Eurokódu 8: Navrhování konstrukcí odolných proti 
zemětřesení – Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby patří 
území výstavby do seizmické oblasti s Referenčním zrychlením základové půdy agR (návrhovým 
zrychlením půdy) mezi 0,06 – 0,08 g. Třída významu stavby dle tabulky 4.3 (ČSN EN 1998-1) je 
II. Dle této normy je typ základové půdy v lokalitě Typ D. 

 
Radon 

 
Převažující index radonového rizika je u vulkanoklastik 2. stupeň (střední riziko) a u sprašových 
hlín 3. stupeň (vysoké riziko). 
 
 

MORFOLOGIE 

Dle zeměpisného lexikonu (DEMEK et al. 1987) je OKR převážně vymezena v části 
geomorfologického celku Sokolovská pánev, s okrsky Svatavská pánev na západě a Chodovská 
pánev na východě. JZ část DoKP s územím dotčeným stavbou záměru již zasahuje do 
geomorfologického celku Slavkovský les (oblast Karlovarská vrchovina) s okrskem Loketská 
vrchovina. 
Svatavská pánev je vyplněnou tektonickou sníženinou s mírně zvlněným pahorkatinovým 
reliéfem. Původní povrch je silně porušený a místy zcela změněný antropogenními zásahy 
spojenými s těžbou hnědého uhlí. 
Chodovská pánev je také vyplněnou tektonickou sníženinou s mírně zvlněným pahorkatinovým 
reliéfem. Reliéf je erozně denudační s menšími tektonicky podmíněnými sníženinami a hřbety. 
Loketská vrchovina je členitá kerná vrchovina s vnitřním členěním na dílčí kry, na SZ je výrazný 
okrajový zlomový svah do Sokolovské pánve. Do tohoto svahu jsou situovány právě objekty 
záměru. Údolní síť je pravoúhlá, převážně na zlomech.  
Významné výškové body v DoKP: Doupská hora (611 m n. m.), rozhledna Diana (556 m n. m.). 
 
Zájmové území se nachází na svahu vrchu Roh ukloněném směrem k severovýchodu a východu s 
nadmořskou výškou stávajícího terénu 450 – 485 m.n.m. Bpv. 
 
 

PŮDA 

 
Realizace záměru si nevyžádá zábor ploch určených k plnění funkcí lesa, a nezasáhne do 
ochranného pásma lesa. 
Realizace záměru si vyžádá zábor zemědělské půdy vedené v zemědělském půdním fondu (ZPF) 
jako orná půda. Celkový zábor ZPF bude 11,866 ha. Z toho se zábor týká 10,3985 ha vedené v III. 
třídě ochrany zemědělské půdy dle MP MŽP OOLP/1067/96 (BPEJ 55011), 0,4763 ha vedené 
v IV. třídě ochrany (BPEJ 54712 a 55411) a 0,9912 ha vedené v V. třídě ochrany. Podrobný výčet 
pozemků s jejich popisem, způsobem využití, kódy BPEJ a třídou ochrany je uvedena v tabulce 
č.1. V tabulce č.2 jsou uvedeny celkové součty záborů ZPF pro jednotlivé kódy BPEJ a třídy 
ochrany.  
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Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou 
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využití 
pro event. výstavbu.  
Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci 
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.  
Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen 
"BPEJ"), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, 
velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou 
jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat 
efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou 
vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí. 
 
V zájmovém území jsou významněji zastoupeny tyto půdní typy (klasifikace TKSP): antropozem 
haldová, pseudoglej pelický, pseudoglej modální, kambizem kyselá, kambizem oglejená kyselá, 
fluvizem glejová, kambizem oglejená, kambizem modální, glej modální. Pro DoKP jsou typické: 
antropozem haldová, pseudoglej pelický, kambizem oglejená kyselá, fluvizem glejová, kambizem 
modální; v severní disjunktní části DoKP to je hlavně kambizem kyselá, kambizem modální, 
fluvizem glejová, antropozem haldová, glej modální. 
 

PŘÍRODNÍ ZDROJE 

 
Severně od tranzitní silnice R6 leží rekultivovaná bývalá výsypka Jenišov lomu na hnědé uhlí. 
V tomto prostoru je současně vyhlášeno chráněné ložiskové území 15730000 Jenišov I, surovina 
kaolín, Sedlecký kaolin, a.s. Božičany. Ložiskové území nezasahuje přímo do prostoru záměru. 
V geofondu je prostor výstavby a jeho okolí vedeno jako poddolované území pod číslem 434 
Hory – Podhoří – hnědé uhlí těžené před i po roce 1945. 
V prostoru záměru, ani ve směru proudění podzemní vody od záměru nejsou umístěny zdroje 
pitné vody s vyhlášenými pásmy ochrany.   
 

C. II. 4. FAUNA A FLÓRA, EKOSYSTÉMY 

Flóra Chebsko-Sokolovského bioregionu není příliš bohatá, avšak vzhledem ke specifickým 
substrátům, obohacená o některé exklávní prvky. Pro bioregion je typické silné zastoupení 
subatlantských druhů, přítomné jsou však i jiné elementy. Mezi zvláštnosti patří především 
výskyt halofytů (CULEK 1996). Květena DoKP má výhradně synantropní původ (květena 
nepřírodních ev. extrémně degradovaných biotopů - květena zastavěných míst, pole, rekultivace 
výsypky, zapojená ruderální vegetace, květena celkově narušených míst), flóra přírodních, 
přirozených biotopů je zastoupena snad jen v místech vodních ploch a v jejich bezprostředním 
okolí a s vazbou na mezofilní křoviny či zbytky lesů. Mapování biotopů (zdroj AOPK ČR) 
nepůsobí v DoKP příliš důvěryhodně. Samotné místo dotčené stavbou objektů představuje keři 
zarůstající stráň se severní expozicí, v bylinném patře dominuje srha říznačka (Dactylis 
glomerata), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) a třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), 
hojně zde roste pýr plazivý (Elymus repens), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), svízel 
povázka (Galium mollugo), pcháč rolní (Cirsium arvense), mrkev obecná (Daucus carota), častá je 
invazně se šířící lupina vlčí bob (Lupinus polyphyllus). V keřovém patře, jehož pokryvnost byla 
cca 50%, převládal hloh (Crataegus sp.), hojný je šípek (Rosa canina agg.). Hlohové a šípkové 
keře byly v zimě 2011 vymíceny. V lokalitě zůstávají tři stromy rostoucí mimo les (Prunus) 
v prostoru lokálního biokoridoru, kterých se výstavba a provoz záměru nedotknou.    
V  potenciální přirozené vegetaci by v zájmovém území dominovaly acidofilní doubravy (as. 
Luzulo albidae-Quercetum), významnou měrou by byl zastoupen komplex sukcesních stádií na 
antropogenních stanovištích (v těžební krajině), na části území jsou předpokládány černýšové 
dubohabřiny (as. Melampyro nemorosi-Carpinetum), v části zájmového území náležející do 
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Slavkovského lesa by rostly acidofilní bučiny (as. Luzulo-Fagetum) a violkové bučiny (as. Violo 
reichenbachianae-Fagetum). 
Zájmové území leží v mezofytiku ve fytogeografických okresech 24 - Sokolovská pánev a 28 - 
Tepelské vrchy. Vegetační stupeň (SKALICKÝ 1988) je suprakolinní až submontánní. 
V zájmovém území lze předpokládat pauperizovanou hercynskou faunu se západními vlivy 
obohacenou však o některé vzácnější prvky těžební krajiny. Během prohlídek lokality byly 
v zájmovém území pouze nalezeny stopy srnčí zvěře, zajíců a divokých prasat v prostoru 
biokoridoru. 
 

C. II. 5. KRAJINA, OBYVATELSTVO, HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY 

 
KRAJINA 

Podrobně je stávající krajinný ráz dotčeného krajinného prostoru v okolí záměru zhodnocen 
v samostatné studii krajinného rázu a vlivu záměru na krajinný ráz uvedené v příloze č. 7. 
Sídla v dotčeném krajinném prostoru jsou uvedeny v kapitole C. I. 3. Hustě zalidněná území 

VÝZNAMNÉ OBJEKTY V DOKP MIMO SÍDLA 

Rozhledna Diana 
Věž z roku 1914 na Výšině přátelství nad Grandhotelem Pupp (www.karlovy-vary.cz). 
 
Doubská hora - rozhledna 
Rozhledna Doubská hora byla postavena na nejvyšším místě v Karlových Varech jako třetí v 
pořadí. První dřevěný vyhlídkový altán tu byl postaven roku 1845. Po požáru lesa, který 
zachvátil i vyhlídku, byla rozhledna obnovena - vznikla nová kamenná rozhledna, k níž brzy 
přibyla i kavárna. V roce 1904 se však přistoupilo z bezpečnostních důvodů ke zbourání celého 
objektu. Dnešní rozhledna vznikla roku 1905 jako moderní reprezentativní objekt s kavárnou, 
terasou a tanečním sálem. V roce 1995 proběhla celková rekonstrukce budovy (www.karlovy-
vary.cz). 

VÝVOJ KRAJINY 

Z mapy II. vojenského mapování z let 1836 - 1852 (tzv. Františkovo mapování) je patrné, že 
páteřní silniční a cestní síť se ve svém trasování z velké míry zachovala do současnosti, i stávající 
rychlostní komunikace E48 vede v trase původní silnice, totožné v podstatě zůstalo také vedení 
železniční trati. Přibližně obdobný a nezměněný je rozsah zalesnění DoKP.  V době II. vojenského 
mapování byly Karlovy Vary omezeny pouze na údolí říčky Teplé a její ústí do Ohře (v 
současnosti lázeňské a festivalové centrum města), městské části zasahující do DoKP - Tuhnice, 
Rybáře, Stará Role, Dvory, byly samostatnými obcemi nebo osadami. 
Na leteckém snímku oblasti z 50. let minulého století je patrné převládající zemědělské využití 
území (četná malá políčka, či jejich patrné zbytky), snímek zachycuje stále situaci před 
velkoplošným ovlivněním krajiny povrchovou těžbou uhlí. Patrné je rozrůstání aglomerace 
Karlových Var ve směru od soutoku Teplé a Ohře. Tuhnice, Dvory, Rybáře jsou již integrální 
součástí Karlových Var. Dobře patrná jsou stromořadí podél cest a silnic. Oproti zachycenému 
stavu je v současnosti nápadný rozmach zastavěného území nejen stávajících čtvrtí Karlových 
Var, ale i menších obcí v DoKP (Jenišova, Tašovic, Hor, Nové Role).  
V současnosti v DoKP převládá zastavěné území (cca 50 - 60% plochy DoKP), významněji je 
zastoupena zemědělská orná půda, rekultivace těžební krajiny a lesy (jen v části Slavkovského 
lesa). Při studiu aktuálních leteckých snímků zaujme jednak linie rychlostní komunikace E48, tak 
i velké objekty obchodních center s rozlehlými parkovišti. Mimo lesní porosty do DoKP 
zasahující části Slavkovského lesa relativně přírodně působí paradoxně těžební krajina - v DoKP 
rekultivace Loketské výsypky. 

http://www.karlovy-vary.cz/
http://www.karlovy-vary.cz/
http://www.karlovy-vary.cz/
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OCHRANA PAMÁTEK 

V DoKP jsou objekty kulturní hodnoty a archeologická naleziště, viz zákres v příloze II hodnocení 
krajinného rázu.  Do prostoru záměru na samém SZ stavbou dotčeného území (objekt SO001) 
zasahuje archeologické naleziště II. kategorie, které se vyskytuje v prostoru obce Hory. Ostatní 
prvky kulturních hodnot a archeologických nalezišť se nenachází přímo v prostoru záměru. 
Záměr nemá potenciál tyto ostatní prvky jakkoliv ovlivnit.  

TYPIZACE KRAJINNÉ OBLASTI 

Podle typologie krajin na úrovni České republiky jsou v OKR vymezeny tyto krajinné typy: 3M2 
(dominantní krajinný typ), 3X10 (subdominantní krajinný typ), 3U0 (plošně významný krajinný 
typ), 3L13 (jen v části zasahující do Slavkovského lesa), 5M13 a 3L15 (marginálně zastoupené 
krajinné typy). OKR je podle charakteru osídlení krajiny vrcholně až pozdně středověkou sídelní 
krajinou Hercynika, podle využití krajiny se jedná o krajinu zemědělskou (v OKR mírně 
převládá), urbanizovanou, lesní a bez vymezeného pokryvu. Podle reliéfu se jedná o krajinu 
vrchovin hercynika, krajinu bez vylišeného reliéfu, krajinu těžební a krajinu výrazných svahů a 
skalnatých horských hřbetů. Okrajově je zastoupena krajina zaříznutých údolí. V DoKP je 
zastoupena pouze vrcholně středověká sídelní krajina, a to urbanizovaná, bez vylišeného reliéfu 
(dominantní krajinný typ 3U0 - cca 50% DoKP), leso-zemědělská krajina vrchovin hercynika 
(krajinný typ 3M2, cca 10% území DoKP), těžební krajina bez vymezeného pokryvu (krajinný 
typ 3X10, přibližně na 5% DoKP), lesní krajina výrazných svahů a skalnatých horských hřbetů 
(krajinný typ 3L13, přibližně na 35% DoKP), okrajově je zastoupena leso-zemědělská krajina 
zaříznutých údolí. 
 

OBYVATELSTVO 

 
Záměr se nachází ve východní části obce Hory a jihozápadně od Jenišova. 
 
V obci Hory je evidováno ke dni 13. 1. 2012 celkem 78 adres. V obci je k trvalému pobytu (nebo 
jakémukoliv platnému pobytu cizince, azylanta) přihlášeno 407 obyvatel, z toho je 116 mužů 
nad 15 let, 98 chlapců do 15 let, 104 žen nad 15 let, 89 dívek do 15 let. Obec hory má díky 
platnému územnímu plánu potenciál růstu obyvatel. 
 
V obci Jenišov jsou evidovány dvě části obce (Jenišov a Pod Rohem). V části Jenišov je evidováno 
16 ulic a 240 adres, v části Pod Rohem je zatím evidováno 17 ulic a 66 adres. V obci je k trvalému 
pobytu (nebo jakémukoliv platnému pobytu cizince, azylanta) přihlášeno 1511 obyvatel, z toho 
je 410 mužů nad 15 let, 324 chlapců do 15 let, 424 žen nad 15 let, 353 dívek do 15 let. Obecní 
část Pod Rohem má díky platnému územnímu plánu velký potenciál růstu obyvatel. 
 
Nejblíže k záměru leží rodinné domy obce Hory č.p. 95 (na hranici záměru), 39 (60 m), č.p.30 (24 
m), č.p. 2 (16 m) a č.p. 1 (48 m) a parcely v prostoru Pod Rohem – Jenišov. Domy č.p. 2 a č.p.95 
budou sousedit s obytnou zónou záměru. 
 

HMOTNÝ MAJETEK  

V prostoru plánovaného záměru se přímo nenachází žádný hmotný majetek třetích osob 
s výjimkou inženýrských sítí.   
 
 

KULTURNÍ PAMÁTKY 

V prostoru záměru se nenachází žádné kulturní památky a realizací záměru nemohou být žádné 
kulturní památky v okolí dotčeny. 
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ČÁST D 

ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   

D. I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI 
A VÝZNAMNOSTI (Z HLEDISKA PRAVDĚPODOBNOSTI, DOBY TRVÁNÍ, 

FREKVENCE A VRATNOSTI) 

D. I. 1. VLIV NA OBYVATELSTVO, VČETNĚ SOCIÁLNĚ EKONOMICKÝCH VLIVŮ 

 
Z hlediska sociálních a ekonomických důsledků bude mít výstavba Logistického areálu v lokalitě 
Hory u Karlových varů vliv na zaměstnanost v přilehlých obcích a Karlových Varech. Vznikne 
279 nových pracovních míst a tito pracovníci budou zajíždět do okolí a využívat stravovacích 
služeb v okolních obcích. Zaměstnáno bude 128 administrativních pracovníků a prodavačů a 
151 skladníků. Záměr nebude generovat velké počty zákazníků. Vznikne 7 nových rodinných 
domů s cca 28 obyvateli. 
Po výstavbě areálu budou plynuleji zásobeny obchody v Karlových Varech, Lokti, Sokolově a 
okolí a sníží se tak tlak na výstavbu jejich vlastních skladovacích kapacit v intravilánu obcí. 
 
Vzhledem k nevýrobní povaze záměru nebude v areálu provozována žádná technologie 
s výjimkou možného zřízení vývařovny. 
 
Nebude docházet ke skladování nebezpečných látek s ohledem na prevenci před vznikem 
závažných havárií stanovenou příslušnou legislativou. Požární zabezpečení objektu je 
standardní s vybavením signalizací, sprinklery, požárními nádržemi, hasicí technikou a 
požárními hydranty. 
 
Navrhovaný záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Hory, viz vyjádření 
Stavebního úřadu Karlovy Vary v příloze č.1. 

ZDRAVOTNÍ RIZIKA 

Obecně lze považovat za relevantní ta zdravotní rizika, která mohou být spojena: 

- se znečištěním ovzduší v souvislosti s dopravou,  

- se zvýšenou hlukovou zátěží v souvislosti s dopravou, 

- se zvýšenou dopravou na komunikaci I/91 a tím i rizikem úrazů, 
 

Záměr nebude zdrojem nadlimitního znečištění povrchových a podzemních vod, nebude rovněž 
zdrojem kontaminace zemědělské půdy. Zdravotní rizika spojená s kontaminací podzemních a 
povrchových vod nebo půdy lze vyloučit. 

Záměr povede ke zvýšení denní intenzity provozu na komunikaci I/91 směrem na Karlovy Vary 
o 994 osobních aut, o 142 lehkých nákladních aut a o 242 těžkých nákladních automobilů a 
směrem na Sokolov o 426 osobních automobilů. 

V prostoru výjezdu z areálu bude pravděpodobně snížena rychlost formou posunutí cedule 
začátek obce Hory. Nicméně riziko úrazů spojené s provozem dopravních prostředků na 
komunikaci I/61 a místní komunikaci v obci Hory bude zvýšeno. 
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Záměr nemůže být vzhledem k vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby zdrojem vysoké 
psychické a hlukové zátěže obyvatelstva, viz dále vlivy na hlukovou situaci D.I.3. 
 
Celkový imisní příspěvek všech zdrojů nového záměru – spalovacích zdrojů a nové dopravy – 
nebude významný, bude se pohybovat maximálně v prvních jednotkách procent příslušných 
imisních limitů. V nejbližší obytné zástavbě dosáhnou imisní příspěvky jen výjimečně (v případě 
hodinových koncentrací NO2) hodnoty jednotek % imisního limitu. Ani v součtu se stávajícím 
pozadím nezpůsobí nové zdroje v lokalitě překročení imisních limitů, viz dále vlivy na ovzduší a 
klima D.I.2. 
 
Realizace posuzovaného záměrů mírně zhorší imisní situaci v území, tento vliv však nebude 
významný a proto i vliv emisí do ovzduší produkovaných záměrem a jejich vliv na zdraví 
obyvatel bude velmi malý a nevýznamný. 
 

D. I. 2. VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA 

 
ETAPA VÝSTAVBY ZÁMĚRU 

Během výstavby záměru bude docházet k omezenému zvýšení prašnosti a k emisím vznikajícím 
provozem běžných stavebních mechanismů. V rozptylové studii uvedené v příloze č. 6 byly 
vypočteny vlivy výstavby na ovzduší (sekundární prašnost a emise z dopravy). Výsledky výpočtů 
jsou shrnuty v kapitole č. B.III.1 tohoto oznámení. 
 
Imisní koncentrace PM10 vypočtené v nejbližších obytných lokalitách Hory č.p. 30 (125 µg/m3) a 
č.p. 95 (148 µg/m3) pro dobu výstavby by mohly být dosaženy pouze v případě trvání větru 
silnějšího než 10 m/s, to je při trvání 3. a 4. stabilitní třídy a při „příznivém“ směru větru. 
Takovéto podmínky mohou pro posuzované domy nastat maximálně po dobu několik hodin 
v roce (viz větrná růžice), v žádném případě tedy nemůže dojít vinou prašnosti ze staveniště 
k vícenásobnému překročení denního imisního limitu, jak to povoluje nařízení vlády č. 
597/2006 Sb. 
 
Přírůstky imisních koncentrací se v době výstavby v okolí příjezdových komunikací se projeví 
především krátkodobě, v nárůstu krátkodobých (hodinových, osmihodinových a denních 
koncentrací), nárůst ročních koncentrací bude ovlivněn nízkým využitím roční doby. 
Odhadnuté přírůstky imisních koncentrací jednotlivých škodlivin v okolí komunikací (ve 
vzdálenosti 10 m od osy vozovky) v době nejintenzivnější dopravy a jejich součty s imisním 
pozadím a imisní limity jsou uvedeny v tabulce č. 32. 
 
TABULKA 32:  SROVNÁNÍ IMISNÍCH IMISNÍ PŘÍSPĚVKY DOPRAVY V LOKALITĚ VE VYBRANÝCH REF. 
BODECH 
znečišťující 
látka 

doba průměrování vypočtený 
přírůstek 
imisní 
koncentrace 

imisní pozadí imisní 
koncentrace 
v lokalitě během 
výstavby záměru 

imisní 
limit 

přípustná 
četnost 
překročení za 
rok 

NO2 hodinová 
koncentrace 

1,8 µg/m3 97 (19. MV) 98,8 200 18 

CO osmihodinová 
koncentrace 

7,4 µg/m3 1921 1928,4 10000  

PM10 denní koncentrace 0,46 µg/m3 45,9 (36 MV) 46,36 50 35 

Přírůstky imisních koncentrací znečišťujících látek během výstavby tedy nezpůsobí překročení 
imisní limity nařízením vlády č. 597/2006 Sb. 
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ETAPA PROVOZU ZÁMĚRU 

 
Zdroje emisí v době plánovaného provozu záměru a vypočtené emise do ovzduší produkované 
záměrem jsou uvedeny v kapitole č. B. III. 1.  
 
Emise z dopravy a stacionárních zdrojů vyvolaných záměrem byly zhodnoceny v rozptylové 
studii, která tvoří přílohu 6 tohoto oznámení. Imisní koncentrace polutantů v ovzduší byly 
vypočteny v následujících referenčních bodech: 
 

 Referenční body:  
1. Hory č.p. 95 5. Jenišov, Horská 26 
2. Hory č.p. 2 6. – 8. hranice budoucí obyt. zástavby 
3. Hory č.p. 30 9. Jenišov č.p. 109 
4. Hory č.p. 1 10. Jenišov č.p. 104 

 
U budov byly počítány koncentrace v nejnepříznivějším místě na fasádě přilehlé ke zdrojům 
znečištění, v ostatních bodech byly počítány přízemní koncentrace. Výsledky jsou prezentovány 
v tabulkách T1 – T4 v příloze. 

 
OBRÁZEK 7: REFERENČNÍ BODY  HODNOCENÉ V ROZPTYLOVÉ STUDII  

 
Výpočty rozptylu bylo zjištěno následující: 
Příspěvek spalovacích zdrojů a automobilové dopravy v ploše logistického areálu k imisní situaci 
okolí je prezentován na izoliniových mapách na obr. č. 5 až 10 a podrobné výsledky výpočtu pro 
zvolené referenční body v tabulkách T1 až  T4 v rozptylové studii. Hodnoty koncentrací 
představují přírůstek koncentrací k imisní situaci v lokalitě.  
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OXID DUSIČITÝ NO2 

Dominantním zdrojem oxidu dusičitého budou spalovací zdroje v ploše logistického areálu. 
Vzhledem k užitému palivu (zemní plyn) budou imisní příspěvky uvedených zdrojů 
nevýznamné, i když byl výpočet proveden pro emise stanovené podle emisních faktorů pro 
spalování zemního plynu. 
Skutečné emisní koncentrace NOx budou velice pravděpodobné nižší, moderní kotle splňují 
běžně emisní hodnotu 48 mg/kWh, to je do 40 mg/m3. 
Maximální hodinové koncentrace lze očekávat ve vyšších polohách jižně a jihovýchodně od 
areálu a dále v prodloužení osy logistického areálu, kde se v podélné ose budou načítat 
příspěvky jednotlivých zdrojů. Zde mohou hodinové koncentrace NO2 překročit hodnotu 14 
g/m3.  
Obytná zóna obce Hory leží v pásmu koncentrací nad 6 g/m3. U nejbližších obytných objektů 
západně od areálu lze očekávat koncentrace do 15 g/m3 (v ref. bodu 2 14,9 g/m3). V ploše pro 
novou výstavbu rodinných domů jihovýchodně od logistického areálu se budou koncentrace NO2 
pohybovat kolem 10 g/m3, na hranici této plochy kolem 13 g/m3. 
Průměrné roční imisní koncentrace NO2 budou vzhledem k nízkému ročnímu využití spalovacích 
zdrojů i v součtu s emisemi z generované automobilové dopravy v areálu téměř zanedbatelné. 
Koncentrace do 0,2 g/m3 v nejbližším okolí areálu i v nejbližší obytné zástavbě jsou maximálně 
na úrovni 0,5 % ročního imisního limitu. 
Vzhledem ke stávající imisní situaci v území i přes vliv dopravy po silnici R6 a silnici I/61 
nehrozí, a to s dostatečnou rezervou, že by příspěvek posuzovaného záměru v obytné zástavbě 
obcí Hory a Jenišov způsobil překročení krátkodobého nebo ročního imisního limitu. 

OXID UHELNATÝ CO 

Oxid uhelnatý představuje vzhledem k vysokému imisnímu limitu z hlediska dodržení tohoto 
limitu nejméně problematickou znečišťující látku. I při emisních koncentracích na úrovni emisí 
podle emisních faktorů (skutečné emisní koncentrace budou v jednotkách mg/m3) se budou 
pohybovat krátkodobé koncentrace CO v nejexponovanějších místech v blízkosti areálu 
maximálně kolem 30 g/m3, to je kolem 3 ‰ imisního limitu. Nejvyšší očekávaná osmihodinová 
koncentrace na fasádě blízkých obytných domů bude 26,6 g/m3, na hranici plochy pro výstavbu 
RD pak 27 g/m3. 

TUHÉ ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY 

Dopravu generovanou provozem logistického parku představují převážně osobní automobily. 
Emise TZL jsou proto vzhledem k nízkým emisním faktorům osobních automobilů poměrně 
nízké. 
Tomu odpovídají i očekávané imisní příspěvky této dopravy. Denní koncentrace PM10 překročí 
hodnotu 0,2 g/m3 pouze v blízkém okolí logistického areálu. V nejbližší obytné zástavbě budou 
denní koncentrace o něco vyšší, nejvyšší hodnota očekávaná v obci Hory (ref. bod 3 – 0,31 
g/m3) bude na úrovni necelého procenta imisního limitu. Obdobné koncentrace (0,34 g/m3) 
lze očekávat i na hranici připravované plochy pro výstavbu RD. 
Tyto příspěvky ovlivní stávající imisní situaci v lokalitě zcela zanedbatelným způsobem. 
Roční imisní koncentrace se budou pohybovat maximálně v desetinách g/m3 a budou 
zanedbatelné. 

BENZEN 

Zdrojem benzenu budou emise z provozu generované dopravy na parkovacích plochách a na 
vnitřních komunikacích v ploše logistického areálu. 
 
Průměrné roční koncentrace benzenu (imisní limit 5 g/m3) se budou pohybovat v ploše 
logistického areálu v setinách g/m3, v nejbližší obytné zástavbě budou výrazně nižší 
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(maximální zjištěná roční koncentrace v bodu č. 6 na hranici plochy pro RD 0,0145 g/m3). 
Hodnoty ve zlomcích procenta imisního limitu představují zanedbatelné navýšení stávajícího 
imisního pozadí, které je v lokalitě výrazně ovlivněno automobilovým provozem po silnici R6. 
 

SHRNUTÍ VLIVU ZÁMĚRU  NA OVZDUŠÍ 

Posuzovaný záměr, logistický areál Karlovy Vary-Hory II, přinese do území nové zdroje emisí – 
spalovací zdroje zajišťující dodávku tepla pro jednotlivé objekty parku a novou automobilovou 
dopravu. 
V kotelnách objektů bude spalován zemní plyn, celkový instalovaný výkon všech zdrojů bude cca 
3,5 MW.  
Objem generované dopravy nebude ve srovnání se současnou dopravou v lokalitě významný, 
vzhledem k charakteru záměru se bude jednat převážně o osobní automobilovou dopravu. 
 
Celkový imisní příspěvek všech zdrojů nového záměru – spalovacích zdrojů a nové dopravy – 
nebude významný, se bude pohybovat u polutantů CO, benzen, NO2 a PM10 maximálně v prvních 
jednotkách procent příslušných imisních limitů. V nejbližší obytné zástavbě dosáhnou imisní 
příspěvky jen výjimečně (v případě hodinových koncentrací NO2) hodnoty jednotek % imisního 
limitu. 
 
Realizace posuzovaného záměrů mírně zhorší imisní situaci v území, tento vliv však nebude 
významný a lze doporučit vydání souhlasného stanoviska k žádosti o umístění stavby. 
 
Vliv záměru na kvalitu ovzduší v blízkém i vzdálenějším okolí bude nevýznamný. 
 
Vliv záměru na klima bude nevýznamný. 
  
Celkový vliv záměru na ovzduší a klima lze označit jako malý a přijatelný. 
 

D. I. 3. VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI A EVENT. DALŠÍ FYZIKÁLNÍ A 
BIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY 

HLUK 

ETAPA VÝSTAVBY ZÁMĚRU 

 
Během výstavby záměru bude produkována hluková zátěž pocházející z provozu běžných 
stavebních mechanismů. Mimořádné stavební práce nejsou očekávány (odstřely apod.). Stavba 
bude probíhat pouze v denní dobu. Hluk spojený s výstavbou lze označit po dobu stavby za 
akceptovatelný. 
 
Hodnocení hluku při výstavbě 
V hlukové studii v příloze č. 5 byl proveden modelový výpočet souběhu několika nejhlučnějších 
stavebních činností. Pohyb 25 nákladních automobilů, 1 buldozeru, nakladače a věžového jeřábu 
během jedné směny bude produkovat maximální emitovanou ekvivalentní hladina akustického 
tlaku A při souběhu činností mechanizmů z váženého součtu: LAeq,T = 92,0 dB. 
Pohyb 20 nákladních automobilů, s provozem čerpadla betonu a věžovým jeřábem bude 
produkovat maximální emitovanou ekvivalentní hladina akustického tlaku A při souběhu 
činností mechanizmů z váženého součtu: LAeq,T = 86,0 dB. 
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Hluk ze staveniště bude v nejbližších chráněných prostorech obytných budov (domy v obci 
Hory) s rezervou pod hodnotou 60 dB, to je výrazně pod limitem 65 dB pro provádění 
stavebních prací v intervalu mezi 7 a 21 hod. 
 
Vzdálenost nejbližších obytných objektů v době provádění stavebních prací v západní části 
areálu (výstavba SO 001 případně SO 002 a jeho parkoviště) se bude pohybovat kolem 60 m, 
útlum vzdáleností je cca 45 dB. 
 
 

ETAPA PROVOZU ZÁMĚRU 

VÝHLEDOVÁ AKUSTICKÁ SITUACE 

Výstavba areálu bude probíhat postupně.  V hlukové studii v příloze č. 5 je tedy hodnocen stav 
po celé realizaci záměru. 
 
 

AKUSTICKÁ SITUACE PO REALIZACI ZÁMĚRU  

Výsledky výpočtu celkové hlukové zátěže produkované stacionárními zdroji hluku umístěnými 
v areálu logistického centra a generovanou dopravou v jednotlivých referenčních bodech jsou 
zobrazeny v tabulce č. 27. 
 
Z výsledků hlukové studie vyplývá, že v území je dominantním zdrojem hluku silnice R6. Hluk 
z této dopravy a z dopravy po silnici I/61 je ve většině posuzovaných bodů vyšší, než bude hluk 
generovaný provozem logistického areálu. 
Výjimku představují domy, které leží v blízkosti příjezdových komunikací, a to pouze v denní 
době – je to dům č.p.30 v západní části obce Hory (bod 3), kde hluk z místní komunikace bude 
před jižní fasádou po realizaci záměru vyšší než hluk ze silnice R6, a domy č.p. 104 a 109 u 
silnice I/61 na západním okraji obce Jenišov (body 9 a 10). 
Ve všech těchto bodech je dominantním zdrojem hluk z automobilové dopravy po veřejných 
komunikacích, hluk z areálu je ve srovnání s tímto hlukem zanedbatelný. S výjimkou bodů 9, 10 a 
11 nikde nepřekročí hluk v denní době hladinu 50 dB. V uvedených bodech jde překročení 
hladiny 50 dB vždy na úkor automobilové dopravy po hlavních komunikacích v lokalitě. 
V noční době nikde nepřevýší hluk z areálu a z generované dopravy současnou úroveň hluku 
v lokalitě. Především u domů v Jenišově u silnice I/61 povede hluk z generované dopravy ke 
zvýšení stávající hlukové zátěže, nikoliv však nad limitní úroveň. 
S výjimkou bodů 9, 10, 11, 12 a 16 nikde nepřekročí hluk v noční době hladinu 40 dB. V 
uvedených bodech dojde k překročení hladiny 40 dB vždy vinou automobilové dopravy po 
hlavních komunikacích v lokalitě. 
 

HODNOCENÍ HLUKU Z LOGISTICKÉHO AREÁLU KARLOVY VARY – HORY II 

Hluk z logistického areálu i hluk z generované dopravy bude výrazně pod hodnotami 
příslušných hygienických limitů – 50 resp. 40 dB pro hluk z areálu a 60 resp. 50 dB pro hluk 
z dopravy po hlavních komunikacích. Dominantní bude hluk z generované dopravy. 
V součtu se stávajícím hlukový pozadím, tvořeném především hlukem z hlavních komunikací 
v lokalitě (R6, I/61), dojde v důsledku realizace záměru k nárůstu hluku v dotčených obcích 
(Hory, Jenišov). Nárůst hluku v dotčených místech bude v desetinách až prvních jednotkách dB.  
V denní době dojde k největšímu navýšení v bodě 3 v obci Hory (č.p. 30), kde se hluk v důsledku 
generované dopravy zvýší o 6,5 dB, ale ani v tomto případě nepřekročí hodnotu 50 dB. 
V noční době nepřekročí nárůst hluku po realizaci záměru 1,2 dB. Výjimkou budou v noci domy  
č.p. 104 a 109 v Jenišově (body 9 a 10), kde dojde k nárůstu o 1,9 dB. Ani v důsledku tohoto 
nárůstu zde nedojde k překročení limitní hodnoty.  
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Objekty logistického areálu částečně ochrání lokalitu Pod Rohem před hlukem ze silnice R6 a 
přispějí tak, především v noční době, ke zklidnění této lokality. 
 

Celkový vliv provozu logistického areálu a navazující dopravy na akustickou (hlukovou) 

situaci v území nebude významný a nepovede k nadměrnému zatížení lokality hlukem. 

Výjimkou je obytná zástavba v blízkosti silnice I/61, kterou bude vedena doprava do 

areálu. Ani v těchto exponovaných místech však hluk z generované dopravy nepovede 

k překročení hygienických limitů. 
Vliv záměru na hlukovou situaci lze označit za přijatelný. 
 

ZÁŘENÍ 

Záměrem nebude produkována žádná forma záření s výjimkou osvětlení. Bude instalováno 
běžné pouliční osvětlení. Osvětlení je vzhledem k umístění záměru na okraji obce běžnou 
záležitostí. V noční době bude vjezd nákladní dopravy směřován hlavní severní branou z I/61. 
Nehrozí proto osvětlování z dopravy ani rodinných domů v Horách, ani rodinným domům 
v lokalitě Jenišov - Pod Rohem, která se nachází o 15 výškových metrů výše.  
 
V zájmovém území byl prováděn radonový průzkum, předpokládá se střední radonové riziko a v 
pobytových místnostech proto bude navržena adekvátní ochrana proti pronikání radonu, nebo 
adekvátní výměna vzduchu.  
 
Vliv záměru na další biologické a fyzikální charakteristiky lze vyloučit. 
 

D. I. 4. VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 

 
K negativnímu působení na povrchové a podzemní vody by provozem záměru nemělo dojít, ani 
při výstavbě, provozu, ukončení a havarijních stavech. Dešťové vody z parkovišť budou před 
vypouštěním do dešťové kanalizace přečišťovány v odlučovačích ropných látek. Funkci a 
zaplnění odlučovačů ropných látek na parkovištích je nutné pravidelně sledovat, viz opatření 
k prevenci D. IV.  
Pro zadržení zachycených dešťových vod budou vybudovány dvě retenční nádrže. A to retenční 
nádrž na východě o objemu 450 m3 a retenční nádrž na severu o objemu 760 m3 o celkovém 
objemu 1210 m3, což je dostatečné pro zadržení návrhového přívalového deště v množství 
1126,9 m3. 
 
Z bilance povrchového odtoku z území před a po realizaci vychází, že celkový odtok dešťových 
vod z území plánované výstavby bude při přívalovém dešti navýšen o cca 815 l/s, za celý 
přívalový déšť o 733,5 m3, ale většina vod bude zachycena v retenčních nádržích, odkud bude 
pomalu upouštěna.  Zasakovat zachycenou dešťovou vodu nebude z důvodů stability podloží 
silnice R6, která je vedena v hlubokém zářezu. 
 
Podzemní voda není ve směru proudění od záměru využívána a nepředpokládá se její znečištění 
provozem záměru.  
 
Záměr bude napojen na hlavní splaškovou kanalizaci vedenou do obce Hory a tento kanalizační 
sběrač bude dimenzován i na logistický areál protože s realizací záměru je dlouhodobě počítáno. 
 
Vliv záměru na podzemní a povrchové vody se při dodržování provozu lapolu 
nepředpokládá. 
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D. I. 5. VLIVY NA PŮDU 

 

Realizace záměru si nevyžádá zábor ploch určených k plnění funkcí lesa, a nezasáhne do 
ochranného pásma lesa. 
 
Realizace záměru si vyžádá zábor zemědělské půdy vedené v zemědělském půdním fondu (ZPF) 
jako orná půda. Celkový zábor ZPF bude 11,866 ha. Z toho se zábor týká 10,3985 ha vedené v III. 
třídě ochrany zemědělské půdy dle MP MŽP OOLP/1067/96 (BPEJ 55011), 0,4763 ha vedené 
v IV. třídě ochrany (BPEJ 54712 a 55411) a 0,9912 ha vedené v V. třídě ochrany. Jedná se o 
zemědělskou půdu se střední, omezenou a žádnou ochranou. Předběžně byl zábor této 
zemědělské půdy řešen a schválen v SEA Změny č.8 územního plánu obce Hory a byl posouzen 
následujícím způsobem: 
 

- jedná se o pozemky, které jsou ze tří stran ohraničeny trvalými překážkami - silnice, 
současně zastavěné území obce a nová výstavba rodinných domů. Ve zbývající části je 
návaznost přerušena pruhem křovin 

- navržené řešení se nedotkne kvalitních půd s vysokým stupněm ochrany. Dle vyjádření 
Odboru životního prostředí a zemědělství Karlovarského kraje ze dne 10.9.2009 se 
uvádí, že variantní vyhodnocení bude krajský úřad požadovat předložit tehdy, bude-li 
navržen zábor nejkvalitnějších půd, tj. půd s I. a II. třídou ochrany zemědělského 
půdního fondu. Změnou č.8 jsou dotčeny půdy pouze s třídou ochrany III., IV. a V. 

- sdělením Zemědělské vodohospodářské správy bylo zjištěno, že změnou územního plánu 
č. 8 nebudou dotčeny zájmy ZVHS, v zájmovém území se nenacházejí vodní toky ani 
hlavní odvodňovací zařízení ve správě ZVHS. Nenacházejí se ani žádné doklady o 
případném odvodnění uvedeného území podrobným odvodňovacím zařízením. 

- pozemky se nachází v blízkosti poměrně frekventované komunikace Karlovy Vary Cheb a 
tím i možnou zvýšenou kontaminací zemědělské produkce pozemky se nachází v 
atraktivní poloze vůči dopravním trasám – silnice E 48 Karlovy Vary - Cheb 

- prostor má významný dynamický i statický urbanizační potenciál prostor navrženým 
smíšeným bydlením venkovského typu navazuje na současně zastavěné území obce 
plochy určené změnou územního plánu pro drobnou nerušící výrobu a sklady 

- vytvoří účelnou clonu mezi frekventovanou silnicí E 48 a současně probíhající výstavbou 
rodinných domů jižně od nerušící výroby v žádném případě nedojde k zatížení obce 
hlukem, případným zvýšeným provozem dopravních prostředků ani jinými negativními 
vlivy 

- prostor je blízko z hlediska dopravy do zaměstnání z obce Hory 
- pozemky mají jednoznačného vlastníka 
- ve schváleném územním plánu obce Hory nejsou k dispozici v dostatečném množství 

plochy podobného určení, dosavadní jsou již obsazeny závaznými smlouvami 
- v rámci navržené změny číslo 8 budoucí investor předpokládá přes svůj pozemek 

vybudování hlavního kanalizačního řádu, na který se připojí sousedící výstavba. 
- Bez vybudování tohoto kanalizačního řádu nemůže řádně okolní výstavba fungovat 
- vybudování hlavního kanalizačního řádu umožní napojení dlouhodobě neřešené a jiným 

způsobem neřešitelné napojení stávající zástavby obce Hory 
- zjištěním nejsou plochy podobného stavebního využití volné ani v územních plánech 

nejbližších okolních obcí 
- Z výše uvedených důvodů se jeví navrhované řešení jako invariantní a jednoznačné. 

 
Dotčené pozemky jsou všechny ve vlastnictví investora Lucie Lettenmayerové. Pozemky leží 
mimo intravilán obce Hory. 
 
Provoz záměru vzhledem k jeho nevýrobní povaze minimálně ohrožuje půdu. 
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V průběhu výstavby bude doplňování pohonných hmot prováděno na blízké čerpací stanici, 
staveniště bude vybaveno havarijní záchytnou soupravou. 
 
Záměr bude mít střední vliv na půdu spočívající v záboru zemědělské orné půdy v třídě 
ochrany III, IV a V v rozsahu 11,866 ha. 
 

D. I. 6. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE 

 
Poškození a ztrátu geologických či paleontologických památek nelze předpokládat. Nelze přepokládat 
aktivaci sesuvu. V podloží záměru neleží ložiska surovin. Je nutné počítat s rizikem poddolování. 
 
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje nebudou žádné. 
 

D. I. 7. VLIVY NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY 

 

Vzhledem k umístění záměru lze očekávat vliv záměru na výše popsané prvky ÚSES, tj. lokální 
biokoridor. Tento biokoridor je již do projektu logistického centra zapracován. Biokoridorem 
bude pouze napříč procházet nová komunikace od východního vjezdu do areálu, která bude 
sloužit pouze jako požární vjezd. Stromy rostoucí mimo les v tomto biokoridoru zůstanou 
zachovány. Prostor biokoridoru nebude křížen oplocením, to bude ukončeno za jeho okrajem. 
Proto zvěř procházející biokoridorem nebude rušena a nebude docházet ke střetům vozidel se 
zvěří. Podle stop využívá biokoridor srnčí zvěř a divoká prasata.  
Prostor výstavby záměru je dnes vymýcen od keřů a nachází se zde pouze travní porost 
s bylinným patrem. 
 
Dle stanoviska Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí záměr 
nezasahuje za hranice žádné stávající evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a 
přestavuje zásah takového charakteru, který nemůže ani druhotně negativně ovlivnit předmět 
ochrany jakékoliv složky soustavy Natura 2000 ležící na území v působnosti Krajského úřadu – 
Karlovarského kraje.  
 
Záměr nebude mít vliv na žádné zvláště chráněné území v kategorii přírodní památka a přírodní 
rezervace. 
 
Dotčené území neleží v přírodním parku, národním parku nebo chráněné krajinné oblasti, v 
dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 
národní přírodní památky nebo přírodní památky. 
 

FAUNA 

V prostoru záměru při prohlídce v listopadu 2011 byl z fauny zjištěn v prostoru biokoridoru 
výskyt zajíce polního, srnčí zvěře, divokých prasat. Dopad výstavby na tyto druhy se 
nepředpokládá jako fatální, protože jejich výskyt byl zaznamenán zejména v prostoru 
biokoridoru, který nebude záměrem dotčen a tato zvěř bude během výstavby postupně 
vytlačena do biokoridoru.  
 
Vliv záměru na faunu je předpokládán malý a již při přípravě projektu záměru byl snížen 
tím, že nedojde k zásahu do lokálního biokoridoru.  
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FLÓRA 

Samotné místo dotčené stavbou objektů představuje keři zarůstající stráň se severní expozicí, 
v bylinném patře dominuje srha říznačka (Dactylis glomerata), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum 
elatius) a třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), hojně zde roste pýr plazivý (Elymus repens), 
třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), svízel povázka (Galium mollugo), pcháč rolní 
(Cirsium arvense), mrkev obecná (Daucus carota), častá je invazně se šířící lupina vlčí bob 
(Lupinus polyphyllus). V keřovém patře, jehož pokryvnost byla cca 50%, převládal hloh 
(Crataegus sp.), hojný je šípek (Rosa canina agg.). Hlohové a šípkové keře byly v zimě 2011 
vymýceny. V lokalitě zůstávají tři stromy rostoucí mimo les (Prunus) v prostoru lokálního 
biokoridoru, kterých se výstavba a provoz záměru nedotknou.  
V rámci změny územního plánu č.8 obce Hory byl na jižním okraji areálu logistického centra 
umístěn pás zeleně v účinné šířce 15 metrů tvořený kombinovanou výsadbou jehličnanů, 
listnatých stromů a keřů. Tento pás je součástí předkládaného záměru.   
 
Vliv na flóru se předpokládá malý. Rozsah a umístění výstavby byl upraven na základě 
výskytu stromů rostoucích mimo les v prostoru lokálního biokoridoru. 
 

D. I. 8. VLIVY NA KRAJINU 

Rozloha Dotčeného krajinného prostoru (DoKP) je s ohledem na proporce posuzované stavby 
relativně malá - cca 17 km2 (měřeno v 2D projekci), což je dáno především morfologií terénu 
(zvlněný terén vrchoviny, údolí Ohře, svahy Slavkovského lesa). V rámci DoKP bude viditelnost 
posuzované stavby omezena či znemožněna především zástavbou území, vysokou vegetací, 
terénními úpravami staveniště (staveniště bude zahloubeno do svahu) i vzdáleností některých 
pohledových míst. Nejvzdálenějším místem DoKP je okraj lesa SZ od Nové Role v severní 
disjunktní části DoKP - cca 6,9 km od místa stavby. DoKP je ohraničen vizuálními bariérami 
tvořenými hlavně terénním horizontem, zástavbou, prvky vysoké zeleně i dohledností. Ze severu 
je DoKP ohraničen lesními porosty podél železniční trati Chodov - Karlovy, okrajem lesních 
porostů SZ od Staré Rokle (již součást Karlových Var) a částečně jižním okrajem intravilánu 
Staré Rokle. Disjunktně byl na severu DoKP vymezen i v okolí obce Nová Role, kde je dotčen jižní 
okraj intravilánu obce a otevřený prostor SV od obce. Východní hranice DoKP vede zástavbou 
Karlových Var, přičemž zde lze hranici DoKP pouze naznačit, neboť hodnocený záměr bude 
viděn pouze z míst, kde se naskýtají rozhledy, tzn. z prostorů, kde nebrání rozhledu jednotlivé 
stavby, nebo zeleň, nebo z míst, která poskytují výhledy, tj. především z vyšších pater budov a 
obecně z vyvýšených míst. DoKP se tak zde rozpadá do velkého množství malých ploch a míst, 
které není ani účelné jednotlivě vymezovat. Lázeňské centrum Karlových Var není záměrem 
vizuálně dotčeno. JV okraj DoKP je vytyčen hřebenem kopců mezi Doubskou horou a Výšinou 
přátelství v lesních porostech CHKO Slavkovský les. Posuzovaný záměr však z tohoto prostoru 
bude viditelný pouze z rozhleden Diana a Doubská hora (zde i z vyhlídky pod rozhlednou). Na 
jihu je DoKP ohraničen areálem Krajského úřadu Karlovarského kraje, bývalými kasárnami, 
severním okrajem zástavby Tašovic a SV svahy bezejmenné kóty 571 m n. m. s roztroušenými 
objekty novostaveb rodinných domů a vil - v místě zvaném Pod Rohem. Jižní hranice DoKP 
prochází obcí Hory, zde je hranice DoKP opět jen schematicky naznačena, hodnocený záměr zde 
bude také viděn pouze z prostorů mezi domy a zelení, či z vyvýšených míst a z oken vyšších 
pater domů. Ze SZ je DoKP redukován tělesem a lesnickou výsadbou Loketské výsypky. 
Zatímco západní část DoKP se bude vyznačovat zřetelnou až silnou viditelností záměru, v SV a 
V části DoKP bude zřetelnost objektů slabší. V severní disjunktní části DoKP předpokládáme 
viditelnost nezřetelnou, zastřenou (objekty se budou ztrácet ve struktuře krajiny), z prostoru 
Slavkovského lesa bude záměr vidět pouze z rozhleden Doubská hora a Diana, a to ještě 
nezřetelně. Dálkové pohledy byly zaznamenány především z přilehlých svahů Krušných hor (9 - 
15 km SSZ, S a SV směrem), z těchto míst by však posuzované objekty byly viditelné pouze z míst 
nezakrytých vysokou zelení lesní s rozlišením od okolní struktury krajiny pomocí dalekohledu, 
v tomto prostoru již nelze uvažovat ovlivnění KR (je již za hranicí přirozené viditelnosti). 
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V současnosti v DoKP převládá zastavěné území (cca 50 - 60% plochy DoKP), významněji je 
zastoupena zemědělská orná půda, rekultivace těžební krajiny a lesy (jen v části Slavkovského 
lesa). Typické jsou velkoplošné struktury. Z hlediska klasifikace krajin leží DoKP převážně 
v běžných krajinných typech. V DoKP je zastoupena vrcholně středověká sídelní krajina, a to 
urbanizovaná, bez vylišeného reliéfu (dominantní krajinný typ 3U0 - cca 50% DoKP), leso-
zemědělská krajina vrchovin hercynika (krajinný typ 3M2, cca 10% území DoKP), těžební 
krajina bez vymezeného pokryvu (krajinný typ 3X10, přibližně na 5% DoKP), lesní krajina 
výrazných svahů a skalnatých horských hřbetů (krajinný typ 3L13, přibližně na 35% DoKP), 
okrajově je zastoupena leso-zemědělská krajina zaříznutých údolí. Mezi význačné krajinné typy 
lze zařadit jen krajinu výrazných svahů a skalnatých horských hřbetů v prostoru Slavkovského 
lesa (v DoKP krajinný typ 3L13).  
Převážnou část DoKP lze v současnosti charakterizovat jako relativně typickou ukázku 
devastované příměstské a těžební krajiny severozápadních Čech s v současnosti již jen malou 
citlivostí k dalšímu narušování krajinného rázu. Krajinářsky cenná je jen část lesní krajiny 
výrazných svahů v MKR 7. 
V DoKP bylo identifikováno 19 znaků přírodní charakteristiky, 19 znaků kulturní a historické 
charakteristiky, 15 znaků prostorových vztahů a uspořádání krajinné scény, 19 znaků 
harmonických vztahů v krajině a harmonického měřítka.  
Mezi znaky přírodní charakteristiky bylo nalezeno 14 znaků s pozitivním projevem, 3 znaky 
s neutrálním projevem a 2 znaky s projevem negativním. Dle významu jsou 2 znaky pokládány 
za zásadní (vrchovinný reliéf - s pozitivním projevem, urbanizované území - s negativním 
projevem), 7 znaků je spoluurčujících, ostatní jsou doplňující či bez relevantnějšího významu. 
Z hlediska cennosti se jedná hlavně o znaky běžné, pouze 2 jsou pokládány za význačné (CHKO 
Slavkovský les - spíše jen formální znak, reliéf význačných svahů). 
Ze znaků kulturní a historické charakteristiky DoKP je 7 s negativním projevem, 7 s pozitivním 
projevem a 5 s projevem neutrálním. Dle významu není žádný znak zásadní, 9 znaků je 
spoluurčujících, ostatní jsou doplňující, ev. bez významu. Dle cennosti jsou 3 znaky hodnoceny 
jako význačné, ostatní jsou běžné (žádný znak není jedinečný). 
Mezi znaky prostorových vztahů a uspořádání krajinné scenérie bylo identifikováno 11 znaků 
s pozitivním projevem, 1 znak s neutrálním projevem a 3 znaky s projevem negativním. Podle 
významu jsou 2 znaky zásadní (přítomnost zřetelných terénních dominant - s pozitivním 
projevem, přítomnost zřetelných architektonických dominant s negativním vlivem na KR), 8 
znaků je spoluurčujících, ostatní mají doplňující či okrajový význam. Dle vzácnosti se jedná 
většinou o znaky běžné, jen 4 byly hodnoceny jako význačné (přítomnost zřetelných 
architektonických dominant s pozitivním vlivem na KR, přítomnost zřetelných terénních 
dominant, zřetelné linie toků, charakteristické průhledy a přítomnost míst panoramatického 
vnímání krajiny - rozhledny).  
Ze znaků harmonických vztahů v krajině a harmonického měřítka bylo identifikováno 10 znaků 
s pozitivním projevem, 3 znaky s neutrálním projevem a 6 znaků s projevem negativním. Podle 
významu jsou 4 znaky zásadní (nesoulad zástavby a přírodního prostředí, negativní uplatnění 
kulturních dominant v krajinné scéně, nesoulad forem osídlení a přírodního, výrazně 
antropogenní charakter scenerie), přičemž všechny mají v KR negativní projev. 6 znaků je 
spoluurčujících, ostatní mají doplňující či okrajový význam. Dle vzácnosti se jedná většinou o 
znaky běžné, jen 3 byly hodnoceny jako význačné (působivá skladba prvků krajinné scény; 
uplatnění míst s kulturním významem; výraznost, neopakovatelnost, zapamatovatelnost 
scenerie).  
DoKP je objektivně územím s výrazným uplatněním negativních znaků, které způsobují 
degradaci KR (převaha urbanizované krajiny v DoKP; rozlehlé objekty obchodních center 
s rozsáhlými parkovacími plochami, průmyslové objekty; nová „satelitní“ zástavba rodinných 
domů ve značné části ve stylu tzv. „podnikatelského baroka“; křiklavě barevné fasády 
panelových domů; v detailu nepříliš dobře působící rekultivace v těžební krajině; minimální 
zastoupení rozptýlené dřevinné vegetace; scelená pole bez remízů; mizející stromořadí; celkový 
vzhled krajiny - periférie větší aglomerace aj.). Ve znacích se zásadním projevem v KR je 6 znaků 
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z 8 s negativním působením. Celkově jen těžko si lze představit reálný záměr, který by měl 
potenciál stávající krajinný ráz řešeného území významněji negativně ovlivnit. 
 
Realizace záměru nemá dopad na ZCHÚ, lokality soustavy Natura 2000, nemá účinek na 
VKP, ÚSES, památné stromy. Záměr není situován v území přírodního parku, ani v jiném 
území se zvýšenou ochranou krajinného rázu. 
 
U většiny znaků přírodní charakteristiky není očekáváno žádné ovlivnění, slabý zásah lze 
předpokládat jen v případě rozptýlené dřevinné zeleně a zpustlých ploch ponechaných ladem, 
slabý zásah je očekáván také do charakteru reliéfu (zahloubení staveniště ve svahu).  
Také na většinu znaků kulturní a historické charakteristiky DoKP nemá záměr vliv, určitý vliv 
může nastat pouze v případě evidovaného archeologického naleziště, do kterého záměr v JZ části 
budoucího staveniště možná zasahuje. To však KR neovlivní. 
U většiny vizuálně estetických znaků (znaky prostorových vztahů a uspořádání krajinné scény, 
znaky harmonických vztahů v krajině a harmonického měřítka) není očekáván žádný zásah. 
Slabý vliv je předpokládán ve výhledech z rozhleden (záměr však bude z významných 
vyhlídkových míst jen málo patrný), záměr do určité míry přispěje k posílení velkoplošných 
struktur nepřírodního charakteru v mozaice DoKP, úpravou terénu staveniště dojde k menšímu 
zásahu do zřetelných linií morfologie terénu. Realizací záměru dojde k částečnému navýšení 
nesouladu měřítek zástavby a vůbec jednotlivých prvků krajiny v DoKP, stavba je realizována na 
úkor přírodních složek KR. Mírně dotčen bude celkový charakter scenérie (záměr přispěje 
k působení již existujících vizuálně a rozměrově podobných objektů v blízkém okolí a v celém 
DoKP). Míra ovlivnění KR v jednotlivých zmíněných vizuálně - estetických charakteristikách 
DoKP je však predikována jen slabá. 
Ačkoliv identifikace znaků a hodnot KR přináší řadu poznatků a KR je možné popsat nejenom 
třemi základními charakteristikami (přírodní, kulturní, historická), nýbrž i řadou dalších dílčích 
charakteristik, je třeba zúžit závěry do pojmů, uvedených v §12 zákona č. 114/1992 Sb. - o 
ochraně přírody a krajiny. Je to proto, že naprostá většina hodnocení dle § 12 slouží jako 
odborný podklad – expertní posudek v rámci správního řízení – a je výhodné, když závěr 
koresponduje s dikcí zákona. Celkové zhodnocení záměru z hlediska zákonných kritérií KR 
ukazuje tabulka 33. 
 
TABULKA 33:  SHRNUJÍCÍ TABULKA VLIVŮ NA ZÁKONNÁ KRITÉRIA KR 

 Zákonná kritéria KR Míra ovlivnění 
záměrem (zobecnění 
z hodnocení 
jednotlivých znaků) 

Poznámka 

Vliv na přírodní hodnoty Slabý vliv Na stavebním pozemku dojde k odstranění náletových 
dřevin. Pozemek je ve svahu, před stavbou bude nutná 
výraznější úprava terénu. 

Vliv na kulturní hodnoty Slabý vliv Z JZ do území dotčeného stavbou možná zasahuje 
archeologické naleziště II. kategorie. 

Vliv na ZCHÚ Žádný vliv  

Vliv na VKP  Žádný vliv  

Vliv na kulturní dominanty Žádný vliv  

Vliv na estetické hodnoty Slabý vliv Záměr přispěje k působení již existujících vizuálně a 
rozměrově podobných objektů v blízkém okolí a v celém 
DoKP. V DoKP se nejedná o nový typ staveb. Záměr 
výrazněji nesníží kvalitu KR v DoKP, který je již 
v současnosti značně degradován a určován výrazným 
zastoupením negativních znaků (výraznou převahou 
zásadních negativních znaků KR). 

Vliv na harmonické měřítko 
krajiny 

Slabý vliv Záměr částečně přispěje k posílení velkoplošných struktur 
nepřírodního charakteru v mozaice DoKP. Záměr posílí 
nesoulad měřítek zástavby a vůbec jednotlivých prvků 
krajiny v DoKP, stavba je realizována na úkor přírodních 
složek KR (i když se jedná o biotu nízké krajinářské a 
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 Zákonná kritéria KR Míra ovlivnění 
záměrem (zobecnění 
z hodnocení 
jednotlivých znaků) 

Poznámka 

patrně i biologické hodnoty). 

Vliv na harmonické vztahy 
v krajině 

Slabý vliv  Hospodářský účel posuzovaných objektů není v souladu 
s původně leso-zemědělským typem krajiny, míra 
negativního zásahu je snížena existencí příbuzných objektů 
v blízkém okolí i tím, že hospodářský účel posuzovaných 
objektů se v krajině nijak významněji neprojevuje (z 
hlediska krajinného rázu je podstatná pouze existence 
těchto objektů). 

 
Na základě výše uvedené analýzy je možno konstatovat, že plánovaná realizace záměru 
„Logistický areál Karlovy Vary - Hory II“ představuje rušivý zásah jen do některých 
zákonných kritérií a některých znaků jednotlivých charakteristik krajinného rázu, 
přičemž tento zásah je hodnocen v jednotlivých bodech jako slabý. Realizace záměru 
výrazněji nesníží kvalitu KR v DoKP, který je již v současnosti značně degradován a 
určován výrazným zastoupením negativních znaků. Záměr je z pohledu ochrany 
krajinného rázu únosný. 
 

D. I. 9. VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY 

 
Záměrem nebude ovlivněn hmotný majetek třetích osob umístěný mimo prostor určený pro 
vybudování záměru. Umístění záměru je dlouhodobě v lokalitě ve spolupráci s obcí 
připravováno a bylo promítnuto do změny č. 8 územního plánu obce Hory. Investor záměru 
souhlasí s průchodem hlavního kanalizačního sběrače obce Hory přes pozemek záměru.  
 
V prostoru záměru se nenachází žádné kulturní památky, památná místa, které by mohli být 
záměrem přímo dotčeny. A realizací záměru nemohou být dotčeny ani žádné kulturní památky 
v okolí.  Z jihozápadu do území dotčeného stavbou pravděpodobně zasahuje archeologické 
naleziště (UAN) II. kategorie spojené s obcí Hory a zakreslené do Územně analytických podkladů 

Karlovarského kraje. Území UAN II je území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt 
archeologických nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují; pravděpodobnost výskytu 
archeologických nálezů je 51–100%. 

Na všechny typy území s archeologickými nálezy mimo UAN IV se vztahuje povinnost vyplývající z 

§21-24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. To znamená, že je nutné v 

prostoru UAN I, II i III respektovat §22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové  péči v platném 

znění, tedy stavebníci jsou již od přípravy stavby, tj. záměru provádět jakékoli zemní práce, při nichž 

může být objeven archeologický nález ve smyslu §23, povinni tento záměr oznámit Archeologickému 

ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo organizaci oprávněné k archeologickým výzkumům provést na 

dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

Výskyt archeologických nálezů vyloučí nebo potvrdí předběžný archeologický průzkum 
jihozápadního cípu zájmového území, před vlastním zahájení stavby. 
Na lokalitu záměru nejsou vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice, dějiště 
významné události, místo spojené s významnou osobou.  
 
V prostoru plánovaného záměru se přímo nenachází žádný hmotný majetek třetích osob.  
 
Vliv záměru na hmotný majetek bude neutrální a vliv záměru na kulturní památky bude 
v případě archeologického dozoru a případného provedení archeologického průzkumu 
také neutrální.  
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D. II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI 

 
Rozsah přímých negativních vlivů (především související dopravy) a vlivu na zemědělskou půdu, 
flóru a faunu je prakticky omezen na prostor záměru (je lokální).  
 
Ve všech sledovaných charakteristikách jsou důsledky realizace záměru hodnoceny jako 
přijatelné s nízkými, zanedbatelnými či neutrálními vlivy s výjimkou vlivu na zemědělskou půdu, 
kdy je vliv záměru střední. 
 
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány. 
 
Možné vlivy na jednotlivé sféry životního prostředí, uvedené v předchozím textu, lze shrnout 
následujícím způsobem: 
 
1. Aspekty s kladným vlivem: 

 záměr je v navrženém rozsahu v souladu s platnými územně plánovacími podklady, 

 dojde k zřízení většího počtu pracovních míst a ke zvýšení poptávky po stravovacích 
službách v okolí záměru, 

 bude respektován lokální biokoridor, 

 bude vysazen pás izolační zeleně jižně od záměru, 

 přes prostor záměru bude umožněn průběh hlavního kanalizačního sběrače obce Hory.  

 
2. Aspekty bez negativního vlivu nebo s vlivem nevýznamným: 

 vlivy na obyvatelstvo, 

 vlivy na horninové prostředí, 

 záření, 

 vliv na kulturní památky, 

 vliv záměru na další biologické a fyzikální charakteristiky 

 vlivy na povrchové a podzemní vody, 

 vlivy na ekosystémy, 

 vlivy na faunu a flóru, 

 vliv na krajinný ráz. 
3. Aspekty s negativním vlivem minimálním, popř. splňující s rezervou platné nebo doporučené 
limity: 
 

 vlivy na půdu, 

 vlivy na dopravu, 

 znečištění ovzduší a klima,  

 vlivy hluku na okolí, 

 vliv na archeologické památky – nutno provést průzkum. 

 
4. Aspekty s vlivem nedosahujícím platné limity nebo s vlivem, kterému je třeba věnovat zvláštní 
pozornost (přestože nedosahuje platných limitů): 
 
 Aspekty tohoto druhu nejsou v souvislosti s posuzovaným záměrem indikovány. 
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5. Aspekty s vlivem podstatným nebo přesahujícím platné limity: 
 
 Z provedeného rozboru vyplývá, že posuzovaný záměr není provázen rizikem vlivů, které 

by způsobily narušení některého faktoru ochrany životního prostředí.  
 
Uvedený rozbor slouží rovněž jako podklad ke stanovení opatření k prevenci, vyloučení, snížení 
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.  
Protože nebyl prokázán vliv záměru na populaci, nebude rozsah vlivů záměru na tuto populaci 
žádný. V zasaženém území dojde k vlivu na půdu, dopravu, ovzduší, hluk a archeologické 
památky v malém až středním rozsahu. Ostatní záporné vlivy nebyly prokázány. Využití území 
nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování a záměr není v rozporu s platným 
Územním plánem obce hory a s územně analytickými podklady Karlovarského kraje. 
 
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze 
hodnotit jako nízkou bez zásadních negativních dopadů. Vliv některých aspektů lze snížit 
přijetím podmínek pro přípravné práce, výstavbu a provoz záměru.  
 

CELKOVÉ HODNOCENÍ VLIVU ZÁMĚRU  NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
 
Vzhledem ke všem výše uvedeným informacím lze realizaci výstavbu Logistického areálu 
Karlovy Vary – Hory II při dodržení podmínek pro přípravné práce, výstavbu a provoz 
zařízení doporučit. 
 

CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH 
A NESTANDARDNÍCH STAVECH 

 
Během výstavby záměru nepředpokládáme výskyt nestandardních stavů či havárií, s výjimkou 
případných úniků provozních náplní ze stavební mechanizace a dopravních prostředků, které 
budou eliminovány přímo jejich obsluhou. Na staveništi budou k dispozici sorbenty a nádoby na 
použité sorbenty.   
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo 
nestandardních stavů. Riziko havárií a dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko, 
doprava nebezpečného zboží nebude prováděna. Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 
Sb., o prevenci závažných havárií ve znění pozdějších předpisů. V současné době se nepočítá se 
skladováním materiálů, které by vyvolali zařazení záměru do režimu zákona o prevenci 
závažných havárií. 
 

ANALÝZA RIZIK NESTANDARDNÍCH STAVŮ 
V souvislosti s provozem zařízení lze předpokládat následující rizikové stavy uvedené v tabulce 
č. 34. 
 
TABULKA 34:  SOUPIS RIZIKOVÝCH STAVŮ  

popis rizika indikace rizika pravděpodobnost 
výskytu 

zasažená část životního 
prostředí, či populace 

požár okamžitá – kouř nízká ovzduší, příp. vegetace, 
příp. vody, obsluha 

záplavy okamžitá velmi nízká – území 
není v záplavové 
zóně 

hmotný majetek 

dopravní nehoda spojená s únikem ropných 
látek do dešťové kanalizace 

okamžitá  nízká půda, 
příp. vody 
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DOPADY HAVARIJNÍCH STAVŮ NA OKOLÍ 
 

POŽÁR 

Požár může vzniknout v důsledku nedodržení zásad požární ochrany nedbalosti, nebo při 
zásadním selhání např. elektroinstalace. 
V případě požáru může dojít zejména ke vznícení vnitřního zařízení budov. 
Rozšíření požáru do okolí unášením hořícího materiálu větrem, je málo pravděpodobné, protože 
jsou stavby realizovány v dostatečné odstupové vzdálenosti.  
V objektech budou použity tlačítkové a automatické hlásiče požáru a budou zde instalovány 
automatické sprinklerové hasicí zařízení s nezávislými dieselovými čerpadly. U budov budou 
instalovány hydranty a uvnitř budov budou umístěny ruční hasicí přístroje. Únikové cesty budou 
označeny. 
  

ZÁPLAVY 

Záměr leží zcela mimo záplavovou zónu. Záplavy hrozí pouze z přívalových dešťů z prostoru 
obytného souboru Pod Rohem. Tento obytný soubor je na odtokové straně obehnán systémem 
povrchových přítoků, které dnes odvádí dešťové vody z lokality. Tento systém zůstane zachován. 
Záplavy jsou tedy velmi nepravděpodobné a v případě mimořádné záplavy hrozí především 
poškození hmotného majetku – vlastního záměru, ohrožení ostatních aspektů ŽP vlastním 
záměrem je s ohledem na ostatní doprovodné jevy uvažovaného katastrofického stavu 
nevýznamný. 
  
 

ÚNIK ROPNÝCH LÁTEK Z MOBILNÍCH PROSTŘEDKŮ, NEBO MECHANIZACE, 
PŘÍPADNĚ DOPRAVNÍ NEHODA SPOJENÁ S ÚNIKEM NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 

V případě jakéhokoliv úniku ropných látek z  dopravních prostředků, nebo při nehodě v rámci 
areálu logistického parku a parkovišť bude nutné provést následující soubor opatření: 

 zabránit dalšímu šíření uniklých kapalných látek nebo nebezpečné složky tuhého odpadu 
posypáním sorbentem (Vapex, piliny nebo hlína těžená v okolí), přednostně je únik 
lokalizován ve směrech ke kanalizačním vpustím, vodním tokům nebo odkrytému 
terénu, 

 kontaminovaný sorbent, případně i kontaminovanou zeminu (v případě úniku na volný 
terén) odtěžit a deponovat na bezpečném místě (těsná nádoba, zajištěná plocha, 
nákladový prostor vozidla), 

 zabezpečit zneškodnění kontaminovaného materiálu, či obsahu lapolu oprávněnou 
osobou v souladu s platnými předpisy v oblasti nakládání s odpady. 

 

VYHODNOCENÍ RIZIK NESTANDARDNÍHO STAVU 
 

Riziko výskytu výše popsaných nestandardních stavů je nízké. Toto riziko je utlumeno 
nevýrobním charakterem záměru a přirozenými podmínkami v lokalitě výstavby. Technická 
opatření pro prevenci nestandardního stavu a vybavení budov prostředky k likvidaci požáru, 
nebo havarijního úniku škodlivin odpovídají rizikům provozu a požadavkům platné legislativy. 
 
Dopady výše uváděných nestandardních stavů lze hodnotit jako nárazové a krátkodobé. 
 
Postup při nestandardních stavech a způsob ohlašování mimořádných stavů kontrolním 
orgánům státní správy je součástí havarijního plánu, který musí být předložen orgánům státní 
správy k posouzení. 
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D. III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH  VLIVECH 
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE 

 
Vzhledem k malému rozsahu záměru a velké vzdálenosti od hranice se nepředpokládá dopad 
nepříznivých vlivů mimo území ČR. 
 

D. IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ 
KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE A VÝSTAVBA 

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY A PRŮZKUM 

Zásah do archeologické lokality II. stupně ochrany je nutné oznámit a konzultovat s Národním 
památkovým úřadem, územní odborné pracoviště v Lokti, Archeologickým ústavem Akademie 
věd ČR, Praha a s Krajským úřadem Karlovarského Kraje. Předpokládáme, že během 
skrývkových prací budou přítomni archeologové a posoudí případnou nálezovou situaci, 
případně bude proveden záchranný archeologický průzkum. 

OCHRANA PŮD 

Pozemky vedené v ZPF musí být před realizací vyňaty ze ZPF. S příslušným orgánem ochrany 
ZPF musí být dohodnut způsob nakládání s orniční a podorniční vrstvou (mezideponie, zlepšení 
kvality jiných pozemků). Ke kolaudaci bude doloženo nakládání s ornicí a podorniční vrstvou. 

OCHRANA STÁVAJÍCÍ ZELENĚ A VÝSADBA ZELENĚ 

Při provádění prací bude dodržována ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČS DIN 18 916 Výsadby 
rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 918 Technicko-biologická 
zabezpečovací opatření, ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny a ČSN DIN 
18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 

Dřeviny, které budou zachovány na dotčeném pozemku, je nutné během stavebních prací 
ochránit v souladu s ČSN 83 9061 Technologie stavebních úprav v krajině – Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích např. prkenným bedněním. 

Při výstavbě oplocení, chodníků a komunikací v areálu logistického centra musí být ochráněn 
kořenový systém stromů, které nebudou káceny. 
 
V lokalitě by bylo vhodné obohatit druhovou skladbu výsadeb. Mimo plánovaný kultivar javoru 
babyky (Acer campestre) lze doporučit i další stanovištně vhodné druhy. Vyjma dřevin 
budoucího stromového patra lze poradit i výsadbu stanovištně vhodných domácích druhů keřů 
s podílem dřevin poskytujících potravu pro ptactvo. 
 
Zelený pás na jihu záměru musí být dle schválené změny č. 8 územního plánu vysazen v účinné 
šířce 15 metrů a musí být tvořený kombinovanou výsadbou jehličnanů, listnatých stromů a keřů.  

OCHRANA PŘED PRACHEM  

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:  
 zpevněním vnitrostaveništní komunikace, která bude plnit funkci tzv. oklepové plochy; 
 zřízením a užíváním plochy pro dočištění před výjezdem ze staveniště; 
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 důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou 
komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, v platném znění; 

 používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při 
znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona 
č. 361/2000 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů 
odstranit a uvést komunikaci do původního stavu; 

 uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb.; 
 v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště a meziskládky inertního materiálu. 

OCHRANA PŘED EXHALACEMI A ÚNIKY PROVOZNÍCH NÁPLNÍ Z PROVOZU 
STAVEBNÍCH MECHANIZMŮ  

 
Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.  
Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanizmy, 
které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje.  
Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úkapů či úniků olejů 
a ropných látek do terénu. 
Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a 
podzemních vod cizorodými látkami.  
Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek, např. stacionární 
havarijní sady PROPACK 280 (PROBOX). 
Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. 

MANIPULACE S ODPADY  

Veškeré materiály, které budou v rámci stavby vytěženy a vyprodukovány, budou jako odpady 
ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 381/2001 Sb., vyhlášky 
č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících, náležitě odstraněny nebo využity odvozem na legální 
skládky a mezideponie.  
Stavební odpad zejména musí být ukládán do kontejnerů na stavební odpad, zajištěných na 
náklady zhotovitele stavby, pokud není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku 
k využití nebo k odstranění. Stavební odpad musí být po celou dobu přistavení kontejneru na 
stavební odpad zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. Zhotovitel stavby zajistí, 
aby ze stavebního odpadu byly vytříděny nebezpečné složky odpadu a využitelné složky odpadu. 

OCHRANA VOD 

Podzemní průsakové vody a zasakující srážkové vody budou v průběhu provádění zakládání 
stavby a následných stavebních prací z pracovního prostoru odváděny vyspádovanými 
obvodovými drenážemi těsně pod úrovní základové spáry. Vody budou drenážemi svedeny do 
retenčních nádrží, které musí být vybudovány v předstihu, před samotnou stavbou. Z retenčních 
nádrží bude voda přečerpávána stejně jako za budoucího provozu do propustku pod R6.  Sociální 
zázemí pracovníků stavby musí řešit dodavatel stavby mobilními toaletami.  

OCHRANA PŘED HLUKEM 

Výstavba areálu bude probíhat postupně. Po ukončení a zprovoznění první poloviny navržených 
objektů bude provedeno měření hluku v dotčených místech. Místa a rozsah měření by měly být 
konzultovány s příslušným pracovištěm KHS. 
Stejné měření bude provedeno po dokončení areálu a jeho plného zprovoznění. 
Pokud by se prokázalo, že v důsledku případných změn v době realizace záměru dochází 
v některých chráněných venkovních prostorech staveb k překračování hygienických limitů 
v denní nebo v noční době, bude nutno přijmout dodatečná protihluková opatření. Ta mohou 
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spočívat v technických řešeních (protihlukové stěny), případně v organizačních opatřeních 
(snížení rychlosti na komunikacích, změny organizace vnitroareálové dopravy).  
 

PROVOZNÍ OPATŘENÍ 

 
Při užívání objektu musí být respektovány veškeré provozní předpisy, nařízení a obecné 
bezpečnostní předpisy k instalovaným spotřebičům.  
Uživatel stavby zajistí pravidelnou údržbu veškerých zařízení a provádění pravidelných revizí. 
Při realizaci musí být dodržován projekt, všechny ČSN, vč. vyhlášky o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a všechny předpisy související a technologické postupy dané výrobcem 
jednotlivých výrobků a materiálů. V průběhu stavby budou provádět speciální pracovní úkony, 
vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby způsobilé tuto činnost vykonávat. 
Jednotlivá technologická zařízení budou mít prohlášení o shodě, či atesty a návod k obsluze a 
údržbě. 
 
Funkci a zaplnění odlučovače ropných látek na parkovištích a případného lapače tuků je 
nutné pravidelně sledovat, nejméně jednou za 14 dní a v půlročních intervalech provádět 
podrobnější prohlídky. Jednou za 5 let je nutné provést revizi vodohospodářských 
zařízení. V případě zaplnění ropnými látkami či tuky je nutné tyto odsát a předat 
k dalšímu využití oprávněné osobě z hlediska zákona o odpadech.  

D. V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A 
NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ  

 
Oznámení bylo vypracováno na základě postupně získaných podkladů, uvedené literatury a 
zákonných předpisů.  
 
Pro účely oznámení byla zpracována rozptylová studie, hluková studie a posouzení vlivu na 
krajinný ráz. Přičemž základním podkladem byla především projektová dokumentace 
(Arch.Design, 2011-2012).   
 
Studie vychází z projektovaných předpokladů, které bude třeba v rámci dalších stupňů 
projektové dokumentace a provozu záměru v případě potřeby upřesnit a ověřit. 
 
Přes všechny tyto nedostatky lze s ohledem na předpokládaný rozsah záměru považovat 
informace v rámci zpracování oznámení za dostatečné pro kvalifikované hodnocení přímých i 
nepřímých vlivů záměru. 
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 362/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 28. června 2006 o 
způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem 
způsobu jejího zjišťování 

 

ČÁST E 

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  

 
 

Protože byla předložena jen jedna varianta řešení záměru s výjimkou nulové varianty, tak není 
porovnání variant provedeno. 
 

 ČÁST F 

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE  

F. I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V 
OZNÁMENÍ 

 

Seznam příloh: 
 
1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru 
2. Zákres záměru do katastrální mapy 
3. Stanovisko KÚ k systému NATURA 2000 
4. Fotografická příloha 
5. Hluková studie 
6. Rozptylová studie 
7. Hodnocení vlivu na krajinný ráz 
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F. II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE 

 
ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ 

 
BIOPROFIT s.r.o. 
Na Dolinách 876/6 
373 72 Lišov 
 
zpracovali:  
 
hlavní zpracovatel oznámení: 

Mgr. Jan Čepelík  č. autor.: 81128/ENV/06 
Seydlerova 2149/7 
158 00 Praha 5 
Tel.: 602 549 354 
e-mail: seznam@bioprofit.cz 
 
rozptylová studie a hluková studie: 

Mgr. Radomír Smetana č. autorizace ke zpracování rozptylových studií.: 2358a/740/03 z 4. 8. 
2003, prodlouženo dne 7. 7. 2008 rozhodnutím MŽP č. j. 2187/820/08/DK do 30. 6. 2013, člen 
České asociace akustiků o. s 
EkoMod, s.r.o. 
Gagarinova 779 
460 07 Liberec 
 
Tel: 604 738 166, 484 840 205 
ekomod@ekomod.cz 
 
hodnocení krajinného rázu: 

RNDr. Jana Boršiová, Di.S. 

Ing. Ing. Pavel Jaroš - autorizovaná osoba podle §45i zák. 114/92 Sb. 

Studentská 463/47 

418 01, Bílina 

tel.: 608 740 296, 790384849 

   
V Praze dne:  20. 1. 2011  
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ČÁST G 

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU  

 
Smyslem záměru je výstavba logistického areálu, areálu smíšené výstavby prodejních a 
kancelářských budov a 7 stavebních parcel pro max. 7 RD, včetně parkovišť a obslužných 
komunikací. Logistický areál má smíšenou funkci skladovací a obchodní. V halách č. 1,2,3,4 
budou menší pronajímatelné plochy pro maloobchod (showrooms, autosalon, vzorková 
prodejna, menší sklady, manufaktura, lehká výroba atp.). Haly 5,6,7,8 budou sloužit jako 
skladovací logistické centrum. 
 
Stavby budou umístěny na následujících pozemcích v k.ú. Hory u Jenišova: parc.č. 492/1 (2.725 
m2), 493/2 (112.248 m2), 493/29 (2420 m2), 493/5 (34 m2), 493/27 (298 m2), 493/6 (563 
m2) a 493/9 (372 m2). Celková plocha areálu je 118.777 m2. Výstavbou navazujících komunikací 
a chodníků budou dotčeny parc.č. 493/22, 492/3, 493/37, 502/10 a 137. 
 

 
Obrázek 1: Mapa umístění záměru (zdroj: www.seznam.cz) 
 
Základní výměry záměru: 
 
Areál se skládá z několika hal, komunikací, manipulačních ploch, parkovišť a dvou vjezdů. 
Celková plocha areálu je 118.777 m2, z toho je zastavěná plocha 32.198 m2. 
SO 001 Showroom 1; 598 m2; 5980 m3; 
SO 002 Showroom 2; 391 m2; 3910 m3; 

Ohře 

umístění záměru 
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SO 003 Flexbox; až 4 samostatné jednotky; 4551 m2; 68.265 m3; 
SO 004 Showroom; 968 m2; až 2 samostatné jednotky 9680 m3; 
SO 005 Skladovací hala; 5192 m2; 77.880 m3; 
SO 006 Skladovací hala; 5462 m2; 81.930 m3; 
SO 007 Skladovací hala; až 2 samostatné jednotky; 7764 m2; 116.460 m3; 
SO 008 Skladovací hala; 7272 m2; 109.080 m3; 
7 parcel pro rodinné domy o výměrách 503, 661, 622, 705, 486, 584, 477 m3 
 
Parkovací stání: 
 
Předpokládá se, že v areálu bude obsluha skladovacích hal a administrativa. Pro tyto pracovníky 
a návštěvy je navrženo celkem 324 parkovacích stání, z toho 22 pro invalidy.  
 
 
Záměr náleží do kategorie: 
 
Kategorie 10.6.  Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o 

celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo 
garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou 
stavbu. 

 
Kategorie 10.13.  Tematické areály na ploše nad 5 000 m2. 
 
Záměr je umístěn v obci Hory cca 800 metrů západně od Karlových Varů (části Tašovice). Vlastní 
lokalita leží v severovýchodní výspě katastru Hory u Jenišova v místě zvaném Pastviny. Lokalita 
leží mezi nově dostavěnou rychlostní silnicí R6 a prostorem výstavby rodinných domů 
v Jenišově v lokalitě Pod rohem. Prostor výstavby je ornou půdou, která delší dobu ležela ladem, 
proto je zarostlý travou a z ¼ náletem keřů a stromů ne starších než 8 let. Severně od záměru 
leží nová trasa komunikace R6 (Sokolov – Karlovy Vary) a komunikace 1. třídy I/61 (Hory – 
Jenišov). Za touto komunikací leží Hřbitov Jenišov a ve vzdálenosti 270 metrů od záměru leží 
rodinné domy č.p. 104, 107, 108 a 109 Jenišov. Východně od záměru leží ostatní plocha určená 
k rekreaci a přes kterou prochází biokoridor překračující silnici R6 po přechodu pro zvěř. Za 
plochou pro rekreaci leží dále směrem na východ níže po svahu Velkoobchod MAKRO 
s obslužnými parkovišti. Jižně od záměru leží výše ve svahu prostor plánované obytné výstavby 
Jenišov s názvem „Pod Rohem“. V tomto prostoru se postupně staví rodinné domy. Zatím 
nejbližším je rodinný dům č.p. 43 (ulice u Šípků) vzdálený od posuzovaného záměru 126 metrů. 
V obytné zástavbě Pod Rohem leží ještě rodinné domy č.p. 26, 44, 55, 62 a další jsou rozestavěny. 
Západně od plánovaného záměru leží obytná zóna obce Hory. Nejblíže leží rodinné domy č.p. 95 
(na hranici záměru), č.p. 39 (60 m), č.p. 30 (24 m), č.p. 2 (16 m) a č.p. 1 (48 m).  
 
Areál bude složen ze 7 parcel pro rodinné domy na jihozápadě, z areálu pro prodej, služby, 
případně nerušící výrobu tvořeného čtyřmi halami (1 – 4) na západě a z areálu logistického 
centra tvořeného čtyřmi halami (5 - 8) s parkovišti a komunikacemi ve středu a na východě. 
Hlavní vjezd do areálu je směrován na sever na komunikaci I/61 (bývalá R6) co nejdále od 
obytné výstavby. Podružný vjezd pro rodinné domy a z části pro haly se smíšenou funkcí bude 
vyústěn na západě na místní komunikaci obce Hory. Na východě areálu bude umístěn podružný 
výjezd pro hasičské vozy. Tento výjezd je veden po mostě přes silnici R6 okolo hřbitova a je 
vyústěn opět na silnici I/61. Areál bude zahlouben do svahu a bude od obytné výstavby oddělen 
výsadbou.  
 
Záměr se přímo nekumuluje s žádným záměrem, protože výjezdy z areálu jsou vyvedeny na 
komunikaci I/61 spojující Jenišov s Horami. Na tuto komunikaci není sveden žádný další 
významný záměr. Z hlediska emisí a hlukové situace se záměr kumuluje zejména s novou 
komunikací R6, proto je dopravní ruch vyvolaný provozem R6 započten do hlukové a rozptylové 
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studie. Obchodní dům MAKRO se nachází ve větší vzdálenosti a je napojen na jinou příjezdovou 
komunikaci. 
 
Koncepce areálu je navržena tak, aby umožňovala postupné zastavování lokality dle momentální 
situace na trhu a zájmu investorů o výstavbu jednotlivých halových objektů. Předpokládá se, že 
v I. fázi bude postavena přípojná komunikace, hlavní areálová komunikace a přípojky 
inženýrských sítí (trafostanice, regulační stanice plynu, vodovod, napojení na dešťovou a 
splaškovou kanalizaci, napojení na sdělovací kabely apod.) a vnitroareálové rozvody vody, 
elektřiny, plynu a sdělovacích kabelů a jedné retenční nádrže. Ve II. fázi se předpokládá výstavba 
jednotlivých hal a dle rozsahu retenční a sprinklerová nádrž a jejich napojení na vnitroareálové 
rozvody. Sprinklerové nádrže se týkají pouze hal 5,6,7,8. Každá hala se může průběžně napojit 
na komunikaci i inženýrské sítě. Rodinné domy budou budovány postupně, nezávisle na 
logistickém centru. 
 
Záměr je nevýrobní povahy a nejsou instalovány žádné technologie s výjimkou možné 
vývařovny a havarijních dieselových čerpadel pro hasicí zařízení. 
 
Záměr bude napojen na obecní vodovod a obecní splaškovou kanalizaci a bude vytápěn pomocí 
plynových kotlů a infrazářičů. Teplá voda bude připravována v boilerech a plynových kotlích. 
Dešťová kanalizace bude svedena přes odlučovače ropných látek do dvou retenčních nádrží a 
odtud přepadem do propustku pod R6 a dále do bezejmenných vodotečí obtékajících Jenišov a 
vlévajících se do Chodovského potoka. 
 
Dopravně je záměr napojen na silnici I/61 (starou R6) a na místní komunikace v Horách a 
Jenišově. 
 
Jako nejvýznamnější zdroje emisí z provozu záměru je hodnocena související doprava a plynové 
kotle. V rámci záměru je realizováno celkem 324 parkovacích míst. V kotelnách objektů bude 
spalován zemní plyn, celkový instalovaný výkon všech zdrojů bude cca 3,5 MW.  

Zájmové území neleží v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (rok 2009). 

 
Výpočty rozptylu emisí prokázaly, že Celkový imisní příspěvek všech zdrojů nového záměru – 
spalovacích zdrojů a nové dopravy – nebude významný, se bude pohybovat u polutantů CO, 
benzen, NO2 a PM10 maximálně v prvních jednotkách procent příslušných imisních limitů. 
V nejbližší obytné zástavbě dosáhnou imisní příspěvky jen výjimečně (v případě hodinových 
koncentrací NO2) hodnoty jednotek % imisního limitu. Vliv záměru na kvalitu ovzduší 
v blízkém i vzdálenějším okolí bude malý a přijatelný. 
 
Provoz dopravy související se záměrem a stacionární zdroje hluku (ventilace a kotelny) budou 
emitovat hlukové emise. Po realizaci záměru dojde v lokalitě k mírnému navýšení hluku, a to 
v podstatě výhradně v důsledku zvýšeného dopravního zatížení na silnici I/61 směrem na 
Karlovy Vary a na Sokolov.  
Hluk z logistického areálu i hluk z generované dopravy bude výrazně pod hodnotami 
příslušných hygienických limitů – 50 resp. 40 dB pro hluk z areálu a 60 resp. 50 dB pro hluk 
z dopravy po hlavních komunikacích. Dominantní bude hluk z generované dopravy. 
V součtu se stávajícím hlukový pozadím, tvořeném především hlukem z hlavních komunikací 
v lokalitě (R6, I/61), dojde v důsledku realizace záměru k nárůstu hluku v dotčených obcích 
(Hory, Jenišov). Nárůst hluku v dotčených místech bude v desetinách až prvních jednotkách dB.  
V denní době dojde k největšímu navýšení v bodě 3 v obci Hory (č.p. 30), kde se hluk v důsledku 
generované dopravy zvýší o 6,5 dB, ale ani v tomto případě nepřekročí hodnotu 50 dB. 
V noční době nepřekročí nárůst hluku po realizaci záměru 1,2 dB. Výjimkou budou v noci domy  
č.p. 104 a 109 v Jenišově (body 9 a 10), kde dojde k nárůstu o 1,9 dB. Ani v důsledku tohoto 
nárůstu zde nedojde k překročení limitní hodnoty.  
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Objekty logistického areálu částečně ochrání lokalitu Pod Rohem před hlukem ze silnice R6 a 
přispějí tak, především v noční době, ke zklidnění této lokality. 
Celkový vliv provozu logistického areálu a navazující dopravy na akustickou (hlukovou) 
situaci v území nebude významný a nepovede k nadměrnému zatížení lokality hlukem. 
Výjimkou je obytná zástavba v blízkosti silnice I/61, kterou bude vedena doprava do 
areálu. Ani v těchto exponovaných místech však hluk z generované dopravy nepovede 
k překročení hygienických limitů. Vliv záměru na hlukovou situaci lze označit za 
přijatelný. 
 
K negativnímu působení na povrchové a podzemní vody by provozem záměru nemělo dojít, ani 
při výstavbě, provozu, ukončení a havarijních stavech. Dešťové vody z parkovišť budou 
přečišťovány odlučovači ropných látek. Funkce a zaplnění odlučovače ropných látek na 
parkovišti bude nutné pravidelně sledovat. Přívalové deště budou zachyceny nově 
naprojektovanými retenčními nádržemi. Vliv záměru na podzemní a povrchové vody se při 
dodržování provozu lapolu nepředpokládá. 
 
Záměr akceptuje průběh lokálního biokoridoru a tři stromy rostoucí mimo les v tomto 
biokoridoru. Vliv na faunu, flóru a ekosystémy bude malý. 
Mezi záměrem a výstavbou rodinných domů v lokalitě Pod Rohem (Jenišov) bude dosazen 15 
metrů široký pruh izolační zeleně tvořený listnatými a jehličnatými stromy a keřovým patrem. 
Vliv záměru na flóru a faunu je předpokládán malý a již při přípravě projektu záměru byl 
snížen tím, že nedojde k zásahu do lokálního biokoridoru.  
 
Realizace záměru si nevyžádá zábor ploch určených k plnění funkcí lesa, a nezasáhne do 
ochranného pásma lesa. 
Realizace záměru si vyžádá zábor zemědělské půdy vedené v zemědělském půdním fondu (ZPF) 
jako orná půda. Celkový zábor ZPF bude 11,866 ha. Z toho se zábor týká 10,3985 ha vedené v III. 
třídě ochrany zemědělské půdy dle MP MŽP OOLP/1067/96 (BPEJ 55011), 0,4763 ha vedené 
v IV. třídě ochrany (BPEJ 54712 a 55411) a 0,9912 ha vedené v V. třídě ochrany. Záměr bude 
mít střední vliv na půdu spočívající v záboru zemědělské orné půdy v třídě ochrany III, IV 
a V v rozsahu 11,866 ha. 
 
Na základě provedeného hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz je možno konstatovat, 
že plánovaná realizace záměru „Logistický areál Karlovy Vary - Hory II“ představuje 
rušivý zásah jen do některých zákonných kritérií a některých znaků jednotlivých 
charakteristik krajinného rázu, přičemž tento zásah je hodnocen v jednotlivých bodech 
jako slabý. Realizace záměru výrazněji nesníží kvalitu KR v DoKP, který je již 
v současnosti značně degradován a určován výrazným zastoupením negativních znaků. 
Záměr je z pohledu ochrany krajinného rázu únosný. 
 
Vliv na majetek třetích osob bude neutrální. Vliv záměru na sociální zázemí obyvatel Hor, 
Jenišova a okolních obcí bude spíše kladný, protože záměr poskytne zaměstnání pro 279 
osob. 
 
Z jihozápadu do území dotčeného stavbou pravděpodobně zasahuje archeologické naleziště (UAN) 
II. kategorie spojené s obcí Hory a zakreslené do Územně analytických podkladů Karlovarského 

kraje. Vliv záměru na hmotný majetek bude neutrální a vliv záměru na kulturní památky 
bude v případě archeologického dozoru a případného provedení archeologického 
průzkumu také neutrální.  
 
Celkové hodnocení vlivu záměru na životní prostředí a člověka   
 
Vzhledem ke všem výše uvedeným faktům lze realizaci záměru při dodržení podmínek pro 
přípravné práce, výstavbu a provoz zařízení doporučit. 
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ČÁST H 

PŘÍLOHY  

 
Seznam příloh: 
 
1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru 
2. Zákres záměru do katastrální mapy 
3. Stanovisko KÚ k systému NATURA 2000 
4. Fotografická příloha 
5. Hluková studie 
6. Rozptylová studie 
7. Hodnocení vlivu na krajinný ráz 
 


