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Použité zkratky 

 

AS, HS Akustická studie, hluková studie 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny 

B(a)P Benzo(a)Pyren 

BD Bytový dům 

CIL Cílový imisní limit 

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 

ČOV Čistírna odpadních vod 

č.p. Číslo popisné 

DOSS Dotčené orgány státní správy 

DSP Dokumentace pro stavební řízení podle z.183/2006 Sb., pro stupeň stavebního povolení 

DUR Dokumentace pro stavební řízení podle z.183/2006 Sb., pro stupeň územního rozhodnutí 

EVL Evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000 

FVU Funkční využití území 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

CHLÚ Chráněná ložisková území 

CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

IČ Identifikační číslo 

IL, IL(24) Imisní limit, krátkodobý imisní limit (hodinové průměry za 24 h) 

KHS Krajská hygienická stanice 

KN Katastr nemovitostí 

KK Karlovarský kraj 

KR Krajinný ráz 

KÚ KvK Krajský úřad Karlovarského kraje 

LAeq Ekvivalentní hladina akustického tlaku 

LBC Lokální biocentrum 

LBK Lokální biokoridor 

MKR Místo krajinného rázu 

OC Obchodní centrum 

ORL Odlučovač ropných látek 

p.p.č. Pozemek parcelní číslo 

PD Projektová dokumentace 

PDoKP Potenciálně dotčený krajinný prostor (DoKP) 

PHM Pohonné hmoty 

PM10 Polétavý prach 

PUPFL Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

RD Rodinný dům 

RS Rozptylová studie 

SCHKO Správa chráněné krajinné oblasti 

ÚP  Územní plán  

ÚPD  Územně plánovací dokumentace 

ÚPNSÚ  Územní plán sídelního útvaru 

ÚSES Územní systém ekologické stability 

ZCHD Zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin ve smyslu z.114/1992 Sb. 

ZCHÚ Zvláště chráněné území 

ZPF Zemědělský půdní fond 

ŽP Životní prostředí 



Posudek na dokumentaci hodnocení vlivů na životní prostředí – „Logistický areál Karlovy Vary – Hory II“ 

-6- 

I. Základní údaje 

1. Název záměru 

Logistický areál Karlovy Vary – Hory II 

2. Kapacita  záměru 

Předmětem 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. Základní kapacitní 
charakteristiky posuzovaného záměru: 

 Bilance ploch logistického areálu 

– Celková výměra areálu 118 777 m2  

zastavěné plochy (skladových a obchodních komplexů)  31 311 m2 

zpevněné plochy  32 837 m2  

nezpevněné plochy – zeleň 54 629 m2 

Objekt se skládá ze sedmi hal: 

SO 001 Showroom 1;  598 m2; 4760 m3; 

SO 002 Showroom 2;  391 m2; 3910 m3; 

SO 003 Flexbox;  3653 m2; 54795 m3; 

SO 004 Showroom;  968 m2; 9680 m3; 

SO 005 Skladovací hala;  5192 m2; 77.880 m3; 

SO 006 + SO 007 Skladovací haly;  13237 m2; 198.555 m3; 

SO 008 Skladovací hala;  7272 m2; 109.080 m3; 

 Navržená parkovací stání 

– Parkoviště pro OA:                                       324 míst 

– Nakládací místa pro TNA: 24 míst    

 Retenční nádrže 

– 450 + 760 m3   

 Parcely pro RD 

– 503 + 661 + 622 + 705 + 486 + 584 + 477 m2  

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

 Kraj: Karlovarský  

 Obec: Hory 

 K.ú.:  Hory u Jenišova, č. k.ú. 658383 

4. Obchodní firma oznamovatele 

Lettenmayer & Partner, s.r.o. 

Zámecká 2, 250 90 Jirny 

5. IČ oznamovatele 

496 85 775 

6. Sídlo (bydliště) oznamovatele 

Oznamovatele na základě plné moci zastupuje v otázkách posouzení vlivů na životní 
prostředí:  

Mgr. Lucia Lettenmayerová  tel: 241 481 482 

Pod Havránkou 656/10a, 170 00 Praha 7 - Trója 
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II. Posouzení dokumentace 

II.1 Úplnost dokumentace 

Dokumentace hodnocení vlivů záměru na životní prostředí je zpracovaná podle přílohy č. 4 
z.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen “zákon“), 
oprávněnou osobou Mgr. Janem Čepelíkem, č. autorizace 81128/ENV/06. 

Struktura dokumentace je členěna v předepsané posloupnosti a v plném rozsahu odpovídá 
příloze č.4 zákona.  

Požadavky na rozsah odborných podkladů a těžiště posouzení dále vyplývá ze „Závěru 
zjišťovacího řízení“ a připomínek obdržených ve zjišťovacím řízení od dotčených orgánu 
státní správy, místní samosprávy a veřejnosti.  

V části A je uvedena charakteristika Oznamovatele v předepsaném rozsahu.  

V části B jsou uvedeny základní charakteristiky záměru, stavební, technické, z hlediska 
dopravního napojení a možnosti stavebních pozemků. V předepsané posloupnosti jsou 
uvedeny všechny vstupní a výstupní údaje, které jsou rozhodujícím vstupem pro následné 
posouzení vlivů záměru na životní prostředí.  

V části C je popsán stávající stav životního prostředí v potenciálně dotčeném území včetně 
chráněných území a potenciálně dotčených složek. Kapitola obsahuje z hlediska všech 
místních podmínek a charakteru předkládaného záměru veškeré nezbytné údaje k hodnocení 
možného ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí.  

Část D se zabývá komplexním hodnocením vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostřední. 
Podstatné vlivy, jenž jsou pro záměr výstavby logistického centra rozhodující, byly hodnoceny 
na základě odborných studií. Potenciální ovlivnění zdraví obyvatelstva je doloženo hlukovou a 
rozptylovou studií znečištění ovzduší a posouzením vlivů na veřejné zdraví. 

Hluková studie se zabývá hlukem z navýšení dopravního zatížení a hlukem ze stacionárních, 
zdrojů umístěných v rámci navrhovaného areálu. Akustická studie byla zpracována 
výpočetním modelem hluk+ kalibrovaným na základě měření hluku a odečtu intenzit dopravy 
v denní době. Součástí příloh dokumentace je protokol o měření hluku.  

Rozptylová studie znečištění ovzduší řeší příspěvky dopravních i předpokládaných 
stacionárních zdrojů znečištění ovzduší (plynové vytápění) metodikou SYMOS 97. Byla 
vypracovaná osobou autorizovanou pro zpracování rozptylových studií ve smyslu § 15 
z.86/2002 Sb.  

Hodnocení zdravotních rizik (Posouzení vlivů na veřejné zdraví), bylo zpracováno ve smyslu 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. 
Hodnocení bylo zaměřeno na imisní příspěvek záměru a změny v hlukovém zatížení. Bylo 
zpracováno autorizovanou osobou.   

Vlivy na krajinu jsou posouzeny na základě hodnocení vlivů stavby na krajinný ráz metodou 
prostorové a charakterové diferenciace území  (I.Vorel a kol.)  

V části E se konstatuje, že záměr je řešen v jedné návrhové variantě z hlediska umístění a 
technického řešení. Vyhodnocení vlivů bylo vypracované vůči variantě nulové, která 
představuje stávající stav území a jeho vývoj bez realizace záměru. 

Dokumentace je ukončena kapitolami F. Závěr, G. Shrnutí netechnického charakteru a 
výčtem příloh v poslední kapitole H.  

V přílohách č.1 a 3 jsou uvedeny povinné podklady – „Vyjádření stavebního úřadu k záměru z 
hlediska územně plánovací dokumentace“  a „Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i 
zákona 114/1992 Sb.“ 
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Dále je v přílohách uvedeno:  

V příloze č.2:  Zákres záměru do katastrální mapy 

V příloze č.4:  Fotografická příloha 

V příloze č.5:  Hluková studie 

V příloze č.6:  Rozptylová studie 

V příloze č.7:  Hodnocení vlivu na krajinný ráz  

V příloze č.8:  Protokol o autorizovaném hodnocení zdravotních rizik  

V příloze č.9:  Závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví k územnímu 
rozhodnutí a stavebnímu povolení v ochranném pásmu II. stupně II B 
přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary 

V příloze č.10:  Protokol F/003/13 s výsledky měření hluku a sčítání dopravy 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Struktura dokumentace je členěna v předepsané posloupnosti a v plném rozsahu odpovídá 
příloze č.4 zákona. Dokumentace je doložena všemi nezbytnými odbornými studiemi, které 
odpovídají charakteru záměru, jeho kapacitě a dotčenému území.  

Dokumentace je zpracovaná podle požadavků závěru zjišťovacího řízení.  

Z hlediska úplnosti lze dokumentaci hodnotit jako splňující rozsah, nezbytný k posouzení vlivů 
záměru na životní prostředí ve smyslu zákona 100/2001 Sb. Připomínky zpracovatele 
posudku k obsahu jednotlivých odstavců a konkrétní připomínky k textu dokumentace včetně 
komentáře k odborným podkladům jsou uvedeny v kapitole II.2. 

II.2 Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení 

A. Údaje o oznamovateli 

Kapitola obsahuje úplné identifikační údaje Oznamovatele (název, IČ, sídlo). Uveden je také 
oprávněný zástupce (jméno, příjmení, adresa, telefon) a zástupce projektanta záměru (včetně 
kontaktů). 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. Kapitola obsahuje požadované informace. 

B. Údaje o záměru 

B.I Základní údaje 

B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1    

Posuzovaná dokumentace je zpracována pro záměr „Logistický areál Karlovy Vary – Hory II“. 

Záměr je dle příl. 1 zákona zařazen mezi záměry vyžadující zjišťovací řízení, kat. II, bod 10.6 
-  skladové nebo obchodní komplexy vč. 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. 

a 

kat. II, bod 10.13 - tematické areály na ploše nad 5 000 m2. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. Kapitola obsahuje požadované informace. 

B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru 

Základní kapacita záměru dle dokumentace je uvedena v kap. I.2 posudku. 

Záměr je podmíněný realizací suchého poldru s kapacitou 4 526 m2 a 5 000 m3, který však 
není součástí záměru a posuzované dokumentace. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Z hlediska zařazení záměru dle příl. 1 zákona jsou hlavními kapacitami zastavěná plocha a 
počet parkovacích stání. Potřebné údaje jsou v kapitole uvedeny, včetně výčtu p.č. dotčených 
pozemků. 

Další údaje vztahující se k dílčím kapacitám záměru jsou uvedeny v ostatních kapitolách 
dokumentace.   

Bez připomínek. 

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

 Karlovarský kraj 

 Obec Hory 

 K.ú. Hory u Jenišova, č. k.ú. 658383 

Kapitola obsahuje popis umístění záměru, vzdálenost od nejbližších obytných objektů, zákres 
umístění záměru z hlediska širšího okolí, detailní zákres a přehledné rozčlenění záměru, 
včetně související infrastruktury v leteckém snímku. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. Kapitola obsahuje požadované informace. Výčet dotčených pozemků je 
uveden v předchozí kapitole. 

B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, 
připravovanými, uvažovanými) 

V kapitole je popsaný charakter záměru. Kumulace s jinými záměry se nepředpokládá. Je 
uvedeno, že na komunikaci II/606, spojující obce Jenišov a Hory, na kterou bude napojen 
výjezd z areálu, není napojen žádný další významný záměr. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez zásadních připomínek. Informace o jiných připravovaných záměrech podobného 
charakteru a projevu není známá. Záměr bude svými vlivy působit na stávající situaci v území 
– vlivy hluku a znečištění ovzduší souvisejícími s dopravním zatížení a s instalací 
stacionárních zdrojů a přispěje ke zastavění území, to se projeví zvýšením odtoku dešťových 
vod z území, odpadních vod a nová zástavba se spolu s připravovanou zástavbou RD 
v lokalitě Pod Rohem bude podílet na spoluutváření charakteristik krajinného rázu. 
Dokumentace se těmito vlivy v dalším textu, v příslušných kapitolách zabývá.  

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 

Potřeba záměru je odůvodněna podnikatelskými zájmy investora, který je vlastníkem 
dotčených pozemků. Záměr je koncipován tak, aby byl v souladu s platným územním plánem 
obce Hory. Dotčená lokalita leží v těsné blízkosti komunikace R6, poblíž obchodní a 
průmyslové zóny v Karlových Varech, Sokolově a Chodově. 

Záměr je předkládán v jedné návrhové variantě. Posouzení je vztaženo k variantě nulové – 
zachování stávajícího stavu.   

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. Kapitola obsahuje požadované informace. 

B.I.6 Popis technického a technologického řešení záměru 

V úvodu kapitoly je stručně popsán celkový záměr, včetně popisu rozdělení areálu na dvě 
části. Západní část zahrnuje plochy pro RD a objekt SO 001. Je uvedeno, že části areálu 
budou odděleny plotem a vnitroareálová komunikace bude rozdělena mobilním zúžením a 
opatřena dopravním značením vylučujícími průjezd nákladní dopravy. Východní část areálu 
tak bude pro TNA dopravně napojena pouze severním výjezdem, mimo obydlené území obce 
Hory. 
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Dále kapitola obsahuje:  

 Urbanistický koncept 

Popis členění areálu na základě funkčních ploch (komerční, komerční/obytná, izolační zeleň). 

 Koncept objektů 

Objekty S001 – S003 budou využity převážně jako prodejní plochy, výstavní haly s menšími 
sklady, hlavní náplní objektů S004 – S008 bude manipulace s materiálem a zbožím. 

 Barevné řešení 

Šedobílá barva objektů s modrým vodorovným pruhem, prvky ve firemních barvách nájemců. 

 Dispoziční řešení: 

- Objekt SO001 – lichoběžníkový tvar, rozměry 28 x 25 (17) m, výška do 10 m. 

- Objekt SO002 – obdélníkový tvar, rozměry 27 x 14 m, výška do 10 m. 

- Objekt SO003 – obdélníkový tvar, rozměry 61 x 59,8 m, výška do 15 m. 

- Objekt SO004 – obdélníkový tvar, rozměry 18 x 52 m, výška do 10 m. 

- Objekt SO005 – obdélníkový tvar, rozměry 91 x 61 m, výška do 15 m. 

- Objekt SO006 – obdélníkový tvar, rozměry 91 x 61 m, výška do 15 m. 

- Objekt SO007 – obdélníkový tvar, rozměry 127 x 61 m, výška do 15 m. 

- Objekt SO008 – obdélníkový tvar, rozměry 133 x 61 m, výška do 15 m. 

 Doprava, dopravní napojení 

- Hlavní dopravní napojení (pro objekty SO002, SO003, SO004, SO005, SO006, 
SO007, SO008) bude ze severu, ze silnice II/606.  

- Podružné napojení (pro objekt SO001 a RD) bude vyústěn na západě na místní 
komunikaci obce Hory. 

- Podružný výjezd servisní a zásahové komunikace na východě (napojení na silnici 
II/606, prostřednictvím mostu přes R6 a místní komunikaci kolem hřbitova – bude 
trvale zavřený a bude sloužit jen pro hasičské vozy v případě požáru. 

- Doprava v klidu v okolí stavebních objektů SO001 – SO008. 

- Parkovací stání – 324 parkovacích stání pro zaměstnance a návštěvníky areálu. 

Příjezd do logistického areálu je ze silnice II/606 (Jenišov – Hory). Z důvodu většího zatížení 
levého odbočení do areálu oproti stávajícímu stavu a z důvodu bezpečnosti a plynulosti 
provozu je na komunikaci II/606 navržen levý odbočovací pruh. Stávající jízdní pruh ve směru 
do obce Hory zůstal zachován. Rozšíření je provedeno jednostranně k pozemku investora. 

Vjezd do východní části areálu je řešen stykovou křižovatkou s II/606 a příjezdovou 
komunikací do areálu. 

 Doprava v klidu a manipulační doprava 

- Parkoviště u objektu SO 001 je navrženo pro 14 parkovacích stání 

- Parkoviště u objektu SO 002 je navrženo pro 3 parkovací stání 

- Parkoviště u objektu SO 003 je navrženo pro 55 parkovacích stání 

- Parkoviště u objektu SO 004 je navrženo pro 13 parkovacích stání 

- Hala SO 005 - podél haly je na západě navrženo manipulační plato šířky 32 m, u 
hlavního vstupu parkoviště pro 12 osobních aut 

- Hala SO 006 - podél haly je na západě navrženo manipulační plato šířky 32 m, u 
hlavního vstupu parkoviště pro 10 osobních aut 

- Hala SO 007 - podél haly je na západě navrženo manipulační plato šířky 32 m, u 
hlavního vstupu parkoviště pro 9 osobních aut 



Posudek na dokumentaci hodnocení vlivů na životní prostředí – „Logistický areál Karlovy Vary – Hory II“ 

-11- 

- Hala SO 008 - podél haly je na západě navrženo manipulační plato šířky 32 m, u 
hlavního vstupu parkoviště pro 8 osobních aut 

- Parkoviště naproti hale SO 006, celkem pro 38 parkovacích stání 

- Parkoviště na východě od haly SO 008, pro celkem 65 parkovacích stání 

- Parkoviště, umístěné na trojúhelníkovém pozemku, severně od páteřní komunikace, 
celkem 45 parkovacích stání 

- Podél páteřní komunikace jsou navrženy 2 samostatné zálivy pro kolmá parkovací 
stání celkem pro 44 parkovacích stání 

 Vytápění, větrání, chlad 

Vytápění je řešeno prostřednictvím plynových kotlů  rámci jednotlivých objektů. 

- Objekt SO001 – plynový kotel v provedení turbo, výkon 17 kW, kouřové spaliny 
budou odvedeny nad střechu domu, 

- Pro zajištění větrání bude osazena centrální teplovzdušná jednotka o vzduchovém 
výkonu 1800 m3/h. 

- Objekt SO002 – 2ks nástěnných kotlů v provedení turbo, výkon 2x 60 kW, kouřové 
spaliny budou odvedeny společným průduchem nad střechu domu, 

- Pro zajištění větrání bude osazena centrální teplovzdušná jednotka o vzduchovém 
výkonu 1800 m3/h. 

- Objekt SO003 – plynový zářič výkonu 30 kW (odkouření do střechy), 3x podstropní, 
teplovzdušné, plynové jednotky výkonu 20 kW (odkouření do střechy), nástěnný 
plynový turbokotel výkonu 24 kW (kouřové spaliny budou odvedeny průduchem nad 
střechu domu), 12x destratifikační ventilátory za účelem stlačení teplého vzduchu od 
stropu k podlaze haly. 

- Pro zajištění větrání bude osazena 4x teplovzdušná jednotka o vzduchovém výkonu 
500 m3/h. 

- Objekt SO004 – plynový zářič výkonu 30 kW (odkouření do střechy), 3x podstropní, 
teplovzdušné, plynové jednotky výkonu 20 kW (odkouření do střechy), nástěnný 
plynový turbokotel výkonu 24 kW (kouřové spaliny budou odvedeny průduchem nad 
střechu domu), 6x destratifikační ventilátory za účelem stlačení teplého vzduchu od 
stropu k podlaze haly. 

- Pro zajištění větrání bude osazena 2x teplovzdušná jednotka o vzduchovém výkonu 
600 m3/h. 

- Objekt SO005 – plynový zářič výkonu 50 kW (odkouření do střechy), podstropní, 
teplovzdušné, plynové jednotky výkonu 20 kW (odkouření do střechy), nástěnný 
plynový turbokotel výkonu 45 kW (kouřové spaliny budou odvedeny průduchem nad 
střechu domu), 10x destratifikační ventilátory za účelem stlačení teplého vzduchu od 
stropu k podlaze haly. 

- Pro zajištění větrání bude osazena centrální teplovzdušná jednotka o vzduchovém 
výkonu 1310 m3/h. 

- Objekt SO006 – plynový zářič výkonu 50 kW (odkouření do střechy), podstropní, 
teplovzdušné, plynové jednotky výkonu 20 kW (odkouření do střechy), nástěnný 
plynový turbokotel výkonu 49 kW (kouřové spaliny budou odvedeny průduchem nad 
střechu domu), 12x destratifikační ventilátory za účelem stlačení teplého vzduchu od 
stropu k podlaze haly. 

- Pro zajištění větrání bude osazena centrální teplovzdušná jednotka o vzduchovém 
výkonu 1310 m3/h. 

- Objekt SO007 – 7x plynový zářič výkonu 50 kW (odkouření do střechy), 8x 
podstropní, teplovzdušné, plynové jednotky výkonu 40 kW (odkouření do střechy), 
nástěnný plynový turbokotel výkonu 45 kW (kouřové spaliny budou odvedeny 
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průduchem nad střechu domu), 18x destratifikační ventilátory za účelem stlačení 
teplého vzduchu od stropu k podlaze haly. 

- Pro zajištění větrání bude osazena 2x teplovzdušná jednotka o vzduchovém výkonu 
800 m3/h. 

- Objekt SO008 – plynové zářiče výkonu 50 kW (odkouření do střechy), podstropní, 
teplovzdušné, plynové jednotky (odkouření do střechy), 2x nástěnný plynový 
turbokotel výkonu 35 kW (kouřové spaliny budou odvedeny průduchem nad střechu 
domu), 20x destratifikační ventilátory za účelem stlačení teplého vzduchu od stropu 
k podlaze haly. 

- Pro zajištění větrání admin. budovy bude osazena teplovzdušná jednotka o 
vzduchovém výkonu 1850 m3/h. 

Uvedené (předpokládané) technické parametry byly využity pro výpočet výhledové akustické 
situace. Studie dále uvádí, že pokud by byly instalovány hlučnější jednotky, než byly využity 
pro výpočet, bude proveden aktualizovaný výpočet akustické situace a případná nepříznivá 
situace bude řešena technickými opatřeními. Tento požadavek je uveden ve formě opatření 
v kap. D.IV. 

 Zemní práce 

V kapitole jsou uvedeny výsledky předběžného geologického průzkumu na základě 5 vrtů – 
výška hladiny podzemní vody se ustálila v hloubkách 0,4 – 7,8 metrů, do hloubky 1,5 – 2 
metry byly v lokalitě ověřeny kvartérní štěrkovité hlíny, v jejich podloží již jen produkty 
terciérního vulkanizmu – pestré tufy s klastickými částmi popela a pum. Je konstatováno, že 
území je plošně meliorováno – drenážní trubky v hloubce cca 0,80 m. Dále jsou uvedeny 
podmínky vyplývající z geologického průzkumu, které byly zohledněny ve formě opatření v 
kap. D.IV. 

 Zásobování pitnou vodou 

Areál bude napojen na stávající veřejný vodovodní řad vedený v obci. 

 Splašková kanalizace 

Po pozemcích zájmového území probíhá trasa plánovaného projektovaného odkanalizování 
obce Hory, do které je zamýšleno napojení areálové splaškové kanalizace. 

 Dešťová kanalizace 

V areálu je navržena gravitační dešťová kanalizace, do které 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 areálu budou odváděny do dvou retenčních nádrží o objemu 760 m3 a 
450 m3. 

Dešťové vody z nádrže o objemu 760 m3 budou vedeny do stávajícího propustku pod 
rychlostní komunikací. Propustek je napojen na vodní plochu v majetku obce a pod touto 
vodní plochou bude nově vybudován suchý poldr (podmíněná stavba). 

Dešťové vody z retenční nádrže o objemu 450 m3, která leží pod úrovní dna propustku budou 
přečerpávány zálohovanými čerpadly - prostřednictvím podzemní automatické čerpací 
stanice, vybavené dvěma čerpadly (100% záloha). V areálu bude umístěn dieselagregát 
zajišťující chod čerpadel i v době výpadku elektrického proudu. Vody budou čerpány do 
revizní šachty a následně gravitačně vypouštěny do propustku. 

Suchý poldr je podmíněnou stavbou, která však není součástí záměru. Předpokládaný objem 
poldru je 5000 m3. Poldr bude vybaven bezpečnostními přelivy, kapacita poldru odpovídá 20 
leté vodě. 
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 Zeleň 

– Na jižním okraji záměru bude vysazen pás zeleně v účinné šířce 15 metrů tvořený 
kombinovanou výsadbou původních jehličnanů, listnatých stromů a keřů 
(stromové a keřové patro). 

– V kapitole jsou dále popsány nosné konstrukce hal, opláštění, výplně otvorů, 
administrativní vestavky, podlahy hal, sprinklerové hasicí zařízení, základní 
výměry záměru (viz kapacita záměru), plynovod a plynoinstalace, veřejné 
osvětlení, přeložka nadzemního vedení, přípojka VN k trafostanici, trafostanice, 
areálové rozvody NN, kabelizace, sdělovací rozvod a přeložka sdělovacího 
kabelu. 

 Technologie  

– Vzhledem k nevýrobní povaze záměru nejsou uvažovány žádné technologie, 
vyjma provozních zařízení – havarijní dieselagregáty, hasící sprinklery, 
vzduchotechnika, případně kuchyňské technologie. 

 Počet zaměstnanců 

  Předpokládané rozdělení pracovníků a zákazníků mezi jednotlivé objekty: 

– 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 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

V uvedených informacích je nesoulad v umístění  opatření zabraňující průjezdu TNA do 
západní části areálu napojené do místní obslužné komunikace obce Hory. V úvodu kapitoly a 
v odstavci Doprava je západní část definována jako plochy pro 7 RD společně s objektem 
SO001 a východní část zahrnuje objekty SO002 – SO008. V odstavcích Logistický areál 
západ je popsáno dopravní napojení 7 RD a objektů SO001 – SO004 a Logistický areál 
východ objekty SO005 – SO008 stejně jako v kapitole B.II.4. Řešení bylo upřesněno 
v podmínkách stanoviska.  

V odstavci vytápění nejsou u některých objektů uvedeny počty plynových zářičů. Zadání 
zdrojů je úplně provedeno v rozptylové studii a výsledky posuzování tak nejsou tímto 
nedostatkem ovlivněny.  

V kapitole chybí jednoduchá definice organizace logistiky z níž by bylo možné odvodit 
intenzity vyvolané dopravy, které by měly odpovídat kapacitám a organizaci skladu. V kapitole 
B.II.4 jsou dopravní intenzity uvedeny s odkazem na sčítání dopravy ekvivalentního 
logistickém areálu v Jirnech u Prahy. Konkrétní odvození chybí. Na žádost bylo doručeno ke 
zpracování posudku a je doloženo v příloze č.2. Tyto informace jsou základními vstupními 
údaji pro posouzení ovlivnění akustické a imisní situace, oba modely a jejich výsledky jsou na 
úrovni vyvolaných dopravních intenzit závislé. Na základě absence těchto informací jsou 
v posudku doplněna eliminační opatření pro navazující projektovou dokumentaci a provoz 
záměru, spočívající ve vyhodnocení zkušebního provozu a ve sledování aktuálních 
dopravních nároků areálu podle využití jednotlivých hal. Pokud by došlo k zásadnímu 
navýšení denního dopravního zatížení, bude v okolí  komunikací v obci Hory a Jenišov 
provedeno ověření vlivů dopravního zatížení akustickým modelem a rozptylovou studii 
znečištění ovzduší. 

K těmto opatřením bylo přistoupeno i z důvodů, že pro skladový areál nejsou známí jeho 
provozovatelé a přesnější způsoby jeho využití. Skladové haly mohou být využity pro různé 
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logistické účely, ale i pro nerušící výrobu (která není samostatně zařaditelná mezi záměry 
vyjmenované v příloze 1, z.100/2001 Sb.) 

V grafických přílohách by bylo vhodné uvést pohledy, řezy, vizualizace a nebo zákresy 
záměru do fotografií. Tyto přílohy nejsou povinné, ale vhodným způsobem by doplnily 
prezentaci záměru veřejnosti.       

Ostatní bez připomínek. Kapitola obsahuje potřebné informace. 

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

V dokumentaci je uveden termín zahájení výstavby 2014 a dokončení 2016, 12 - 18 měsíců 
trvání výstavby do doby zprovoznění logistického areálu.   

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. Kapitola obsahuje potřebné informace.  

B.I.8  Výčet dotčených územně samosprávných celků 

V dokumentaci jsou uvedeny následující územně samosprávné celky: 

 Kraj: Karlovarský 

 Obec: Hory 

 Obec: Jenišov  

 ORP: Magistrát města Karlovy Vary 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. Kapitola obsahuje potřebné informace.  

B.I.9  Výčet navazujících rozhodnutí dle §10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat 

Zpracovatel dokumentace uvádí navazující rozhodnutí, které odpovídají charakteru 
předkládaného záměru.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

V kapitole jsou uvedena navazující rozhodnutí a stanoviska, jejichž potřebu lze ve stávající 
fázi přípravy záměru předpokládat.  

Do seznamu nepatří stanovisko k posouzení vlivů záměru na ŽP. Nejedná se o navazující 
rozhodnutí, ale o stanovisko, které je přímo součástí procesu EIA.   

B.II Údaje o vstupech 

B.II.1 Půda 

Celkový záměr ZPF představuje 11,866 ha půdy, zařazené převážně do III. třídy ochrany, 
z části potom do IV. a V. třídy ochrany. Pozemky ZPF v lokalitě pro suchý poldr jsou zařazeny 
do IV. a V. třídy ochrany. 

V kapitole je uveden výčet dotčených pozemků a specifikace záborů ZPF.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

V tab. 1 je ve výčtu dotčených pozemků nesprávně uveden pozemek p.č. 492/2 namísto 
popsaného pozemku p.č. 493/2. 

Bez dalších připomínek. Kapitola obsahuje potřebné informace. Stavba suchého poldru se 
bude připravovat jako samostatná investice.  

B.II.2 Voda 

Ve fázi provozu bude potřeba vody řešena připojením na veřejný vodovodní řad v obci Hory. 
V dokumentaci je uvedeno, že dle sdělení Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s., je stávající 
vodovod a vodojem obce Hory schopen zásobit celý areál pitnou i požární vodou. 
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Dále je v kapitole uvedena bilance potřeby vody podle počtu zaměstnanců a směrných čísel 
v.428/2001 Sb., v platném znění (v.120/2011 Sb. mění v.428/2011 Sb.) , v závislosti na 
charakteru provozu a potřeba požární vody. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez zásadních připomínek.  

B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje 

 Energetické zdroje 

V kapitole je bilancována předpokládaná spotřeba el. energie a plynu. Záměr nezahrnuje 
dálkové zásobování teplem a v lokalitě nebude sklad PHM. 

Roční spotřeba el. energie je odhadnuta ve výši 800 MWh, spotřeba plynu se předpokládá 
v objemu 730 000 m3/rok. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. 

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

V úvodu kap. je vyjádřena současná dopravní situace v lokalitě, na základě sčítání dopravy 
ŘSD (2010) a sčítání dopravy (2/2013) v rámci zpracování hlukové studie. 

Doprava generovaná ve fázi provozu záměru byla vyjádřena na základě výsledků sčítání z 
obdobného logistického parku ve vlastnictví investora, v Jirnech u Prahy. 

To představuje: 

-  RPDI (voz/den): OA = 1296, NA = 40.  

Doprava bude probíhat v denní době, 5 % nákladní dopravy bude probíhat v noční době. 

Rozdělení dopravy je předpokládáno na 70 % OA a 100 % NA ve směru na Karlovy Vary a 30 
% ve směru na Sokolov. 

Z hlediska rozdělení areálu dle dopravy je předpokládána intenzita 348 OA (696 pojezdů) a 1 
NA za den v západní části a 300 OA (600 pojezdů) a 19 (38 pojezdů) NA za den v části 
východní. Rozdělení pojezdů na základě výjezdu z areálu je předpokládáno na 470 pojezdů 
OA v západním výjezdu (přes obec Hory) a 826 pojezdů OA a 40 NA v severním výjezdu na 
II/606. 

Uvedeny jsou bilance dopravy v klidu a dopravní intenzity na komunikacích a parkovištích 
uvnitř areálu. Při předpokladu, že parkovací místo generuje 2 dopravní pohyby za den.  

Doprava ve fázi výstavby bude využívat pouze severní příjezd do areálu.  

Bilance zemních prací je vyrovnaná – většina bude využita pro tvorbu zpevněných ploch, 
zbylá zemina bude použit pro násypy podél staveb.  

Stavební práce budou prováděny pouze v denní době, v pracovních dnech. V kap. je dále 
uvedena specifikace použité stavební mechanizace a doba činnosti jednotlivých strojů za 
směnu. V průběhu denní doby je předpokládán maximální počet 140 průjezdů NA. 

Všechny uvedené hodnoty vztažené k dopravě ve fázi provozu a výstavby jsou identické 
s podkladovou hlukovou a rozptylovou studií. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Dopravní informace ve fázi provozu a výstavby jsou identické s podkladovou hlukovou a 
rozptylovou studií. 

Kapitoly B.I.6 a B.II.4 uvádějí odlišné informace v umístění opatření zabraňující průjezdu TNA 
do západní části areálu napojené do místní obslužné komunikace obce Hory. V úvodu 
kapitoly a v odstavci Doprava je západní část definována jako plochy pro 7 RD společně s 
objektem SO001 a východní část zahrnuje objekty SO002 – SO008. V odstavcích Logistický 
areál západ je popsáno dopravní napojení 7 RD a objektů SO001 – SO004 a Logistický areál 
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východ objekty SO005 – SO008 stejně jako  v kapitole B.II.4. Řešení umístění tohoto opatření 
bylo upřesněno v podmínkách stanoviska. 

Odvození vyvolaných dopravních intenzit se odkazuje na ekvivalentní záměr provozovaný 
v Jirnech u Prahy (bylo doloženo ke zpracování posudku), konkrétní odvození v závislosti na 
využití navrhovaných objektů v dokumentaci provedeno není. Využití hal je definované pouze 
velikostí zastavěné plochy a možností využití pro logistický sklad, prodejnu s výstavními 
prostory (showroom, flexispace) nebo pro nerušící výrobu (která není samostatně zařaditelná 
mezi záměry vyjmenované v příloze 1, z.100/2001 Sb.). Skutečné dopravní zatížení tak bude 
odpovídat potřebám konkrétním provozovatelům hal a jejich záměrům.  Z těchto důvodů byla 
do návrhu stanoviska doplněna eliminační opatření spočívající ve vyhodnocení zkušebního 
provozu a ve sledování vyvolaného dopravního zatížení podle aktuálního využití hal.  

B. III Údaje o výstupech 

B.III.1  Ovzduší 

Kapitola  popisuje zdroje znečištění v období výstavby – doprava, prašnost při zemních 
pracích, včetně základních opatření pro snížení vlivu, které jsou následně uvedeny i v kap. 
D.IV. 

Doba průběhu zemních prací, vzhledem k vytvoření podmínek pro vznik sekundární 
prašnosti, je odhadnuta na 4 – 6 měsíců. Jsou uvedeny výsledky výpočtu imisní koncentrace 
PM10 ve vybraných bodech. 

Je uveden výpočet imisních koncentrací v okolí příjezdových komunikací v době 
nejintenzivnější dopravy. 

V době provozu záměru jsou uvažovány stacionární zdroje spalování plynu v jednotlivých 
budovách a liniové a plošné zdroje související s vyvolanou dopravou. 

Emise ze stacionárních zdrojů byly vyjádřeny na základě přílohy č. 2 k dříve platné vyhlášce 
č. 205/2009 Sb. Emise z dopravy byly vyjádřeny na základě výpočtu emisních faktorů pro 
motorová vozidla MEFA v.06. Vyjádřena byla rovněž resuspenze (víření) prachových částic 
z komunikací a emisní vydatnost parkovacích ploch a vnitroareálových komunikací. Emisní 
parametry jsou uvedeny v přiložených tabulkách. 

Vliv všech zdrojů na kvalitu ovzduší byl hodnocen v rozptylové studii, která je přílohou 
dokumentace. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. Kapitola uvádí informace o stacionárních a mobilních zdrojích. Emise 
stacionárních zdrojů jsou předpokládané podle spotřeby zemního plynu a vyhlášky s emisním 
faktory (aktuálně MP MŽP). Konkrétní zařízení v aktuálním stupni nebyla definována, 
v souvislosti s instalací nových kotlů lze očekávat nižší emisní toky.   

Emise z dopravních zdrojů byly zjištěny pomocí emisních faktorů MEFA. Emise jsou počítané 
podle dopravních intenzit uvedených v kapitole B.II.4.  

B.III.2 Odpadní vody 

V kapitole je bilancována předpokládaná produkce splaškových odpadních vod a dešťových 
vod ze zpevněných ploch a střech budov. 

Předpokládaná roční produkce splaškových vod dosahuje hodnoty 7 290 m3. Areálová 
kanalizační přípojka bude napojena na plánovanou kanalizační stoku obce Hory. 

V kap. je zopakován popis nakládání s dešťovými vodami, uvedený v kap. B.I.6. Zasakovány 
budou dešťové vody z RD a jejich obslužných komunikací. Z důvodu rizika podmáčení budou 
ostatní dešťové vody z objektů, komunikací a manipulačních ploch jímány a řízeně odváděny 
do vodoteče, spolu s podchycenými vodami z meliorací a odvodňovacích zářezů. Srážkové 
vody z komunikací a manipulačních ploch budou před retencí svedeny do odlučovačů 
ropných látek, kde budou přečištěny. 
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Z retenčních nádrží budou dešťové vody svedeny propustkem pod tělesem R6 do vodní 
nádrže v majetku obce, následně do bezejmenné uměle vybudované vodoteče Loketské 
výsypky, která je severně od Jenišova zaústěna do další bezejmenné vodoteče, která ústí do 
Chodovského potoka. Vodní nádrž bude osazena havarijním přepadem do nově 
vybudovaného suchého poldru, který je podmíněnou stavbou realizace záměru. Poldr je 
koncipován pro zachycení 20-leté vody. 

Odvodnění areálu je ve fázi výstavby i provozu koncipováno tak, aby nedocházelo 
k odvodňování směrem k východu (k MAKRU). Toho má být dosaženo vybudováním 
odvodňovacích rýh (drenáží), kanalizace, retenčních nádrží a poldru v předstihu, před 
zahájením výstavby. Vyspádované odvodňovací obvodové drenáže budou zaústěny do 
retenčních nádrží a budou již před zahájením stavby odvádět zachycené průsaky, vody 
z podchycených meliorací a zachycené srážkové vody, stejně jako následně ve fázi provozu. 

V kap. je uveden výpočet bilance odtoku dešťových vod pro přívalový (pětiletý) déšť, trvající 
15 min. V současné situaci dosahuje hodnota odtoku 393 m3, po realizaci záměru byla 
vypočtena hodnota 1112 m3. Celkový objem retenčních nádrží je 1210 m3. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje všechny nezbytné informace. Výpočty množství dešťových vod a 
odpadních vod splaškových jsou provedeny podle odpovídajících předpisů a metodik.  

Určitou nejistotou jsou vody z přerušených meliorací, které budou odvedeny přes retenční 
nádrže spolu s dešťovými vodami do vodoteče za R6. Exaktní vyjádření jejich množství je 
obtížně proveditelné a  dokumentace se jimi nezabývá. V navazujících stupních přípravy je 
nezbytné doplnit hydrogeologický posudek, který se zaměří na vlastnosti kolektoru mělkého 
oběhu a na jehož základě bude možné odhadnout množství vod z meliorací a podle potřeby 
optimalizovat sytém odvodnění. Tyto vody se již v území nacházejí a dochází k jejich 
odvádění. Jedná se tedy spíše o nejlepší způsob nastavení opatření, nikoliv o nové ovlivnění 
povrchových vod s důsledky na povodňové průtoky. Cílem HG průzkumu by mělo být také 
vyloučení nebo ověření možností některého ze způsobů zasakování.   

 Podmínka byla zahrnuta do návrhu stanoviska.     

B.III.3 Odpady 

V kap. je uveden výčet předpokládaných odpadů vznikajících ve fázi výstavby i provozu 
záměru. Je popsán způsob nakládání s odpady ve fázi provozu i výstavby i nastínění vývoje 
v etapě po skončení životnosti areálu. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

V textu je uvedeno, že biologicky rozložitelné odpady z kuchyní pokud budou vznikat, mohou 
být drceny do odpadních vod. Takové řešení je v rozporu se zákonem o odpadech 185/2001 
Sb., v platném znění, a neodpovídá stanovenému způsobu likvidace odpadních vod. Do 
návrhu stanoviska byla zařazena podmínka, která takové nakládání vylučuje.  

Kapitola obsahuje potřebné informace. Nakládání s ostatními druhy odpadů a jejich zařazení 
odpovídá povinnostem vyplívajících ze zákona o odpadech.  

B.III.4 Ostatní 

Hluk 

Obsah kap. vychází z  hlukové studie. V úvodu kap. jsou uvedeny referenční body v nichž byl 
proveden výpočet hlukové zátěže. Referenční body byly situovány na nejbližší obytné objekty 
v obci Hory, na J okraj areálu (směrem ke stávající i dosud nerealizované obytné výstavbě 
v lokalitě Pod Rohem 2) a na RD (č.p. 104, 107, 108, 109) v Jenišově, u silnice II/606. 

 Zdroje hluku v období provozu 

Mezi stacionární zdroje hluku byly zařazeny výduchy spalovacích zařízení (malé spalovací 
zdroje do 50 kW) a vzduchotechnické jednotky. Je konstatováno, že výduchy nemohou 
ovlivnit akustickou situaci za hranicí areálu. Pro výpočet akustického zatížení provozem 
vzduchotechnických jednotek byly použity předpokládané hodnoty i umístění. V případě, že 
se budou parametry nebo umístění skutečně instalovaných VZT jednotek lišit, bude třeba 
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provést aktualizaci výpočtu šíření hluku z těchto jednotek a případně navrhnout a realizovat 
taková opatření, aby byly v nejbližších chráněných prostorech dodrženy hygienické limity v 
denní i v noční době. Toto opatření je uvedeno i v kap. D.IV.  

Dalším opatřením, které bylo zohledněno i při výpočtu hlukové zátěže v akustické studii je 
návrh protihlukových clon u VZT jednotek na objektech SO01 a SO02. 

Dalšími uvedenými zdroji jsou havarijní dieselová čerpadla a havarijní dieselagregát, které 
nebyly, vzhledem k havarijnímu statusu použití, zahrnuty do výpočtu. 

 Stávající akustická situace v území 

Zhodnocena je současná akustická situace na základě měření a odečtu dopravních intenzit.  

 Zdroje hluku v období výstavby 

Pro stanovení emisních hodnot hluku ze stavební mechanizace byly využity přípustné 
hodnoty emisí hluku podle NV 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky 
z hlediska hluku, v platném znění. V této souvislosti je konstatován požadavek na zajištění 
stavebních mechanizmů, plnících limity stanovené NV č. 9/2002 Sb. 

Hodnoty maximální emitované ekvivalentní hladiny akustického tlaku A při souběhu činností 
mechanizmů z váženého součtu byly vypočteny na LAeq,T = 93,0 dB, při provádění těžkých 
stavebních prací a LAeq,T = 86,0 dB, při provádění stavebních prací. 

 Výpočet hlukové zátěže ze zdrojů v areálu a celková hluková zátěž 

Jsou uvedeny výsledky akustického modelu pro aktivní návrhovou variantu  provozu. 

 

 Zdroje vibrací 

Záměr nebude zdrojem vibrací. 

 Zdroje záření 

Jako zdroj světelného záření jsou uvedeny pouliční lampy ve venkovním prostředí. 

 Rizika havárií 

Jsou zmíněna rizika požáru, nadlimitního deště nebo výpadku čerpadel na retenční nádrži. 
Záměr nespadá do režimu zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Popis stávající akustické situace v lokalitě patří spíše do části C dokumentace. 

Výsledky výpočtu celkové hlukové zátěže po realizaci záměru patří do části D.I dokumentace.  

V tab. 30 je chybně popsáno záhlaví tabulky, což může způsobit nesprávné pochopení 
uvedených dat a jejich hodnocení vůči hlukovým limitům. V hlukové studii v příloze  obsahuje 
záhlaví tabulek  správné popisy.  

V kap. Rizika havárií je uveden již neplatný zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných 
havárií, který byl nahrazen zákonem č. 59/2006 Sb. V dalším textu je již číslo předpisu 
uváděno v aktuální podobě. 

B.III.5 Doplňující údaje 

V kap. je stručně popsán rámec terénních úprav – na jihu bude areál částečně zaříznut do 
svahu a na severu bude z části vystavěn na náspu. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek.  
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.I Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

V úvodu kapitoly jsou stručně představeny hlavní charakteristiky území. Je konstatováno, že 
záměr leží v poddolovaném území. Nejsou zde sesuvy. Lokalita není součástí žádného 
chráněného ložiskového území a stanovených dobývacích prostorů. Vlastní lokalitu tvoří orná 
půda ponechaná dlouhodobě ladem, zarostlá vegetací. Pozemek je svažitý s úklonem více 
jak 5% směrem k severovýchodu a východu. 

Oblast není zařazena mezi OZKO, nenachází se v zátopovém území, nezasahuje do území 
se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. Na území se nevztahuje zvláštní režim 
památkové ochrany. V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry.  

Lokalita je součástí ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy 
Vary II. B stupně, neleží však v pásmu ochrany vodních zdrojů. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. V následujících kapitolách kapitoly C.II. je vztah k OZKO proveden již podle 
vyhodnocení dat z roku 2011.  

 

C.I.1 Územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky 

Územní systém ekologické stability 

Východní částí lokality prochází ve směru S-V lokální biokoridor. V prostoru biokoridoru není 
zamýšlena výstavba, kromě záložní (požární) příjezdové cesty, ani oplocení a je uvedeno, že 
zůstane zachována současná vzrostlá zeleň. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Záměr je navrhovaný tak, aby nedošlo k omezení funkce dotčeného lokálního biokoridoru.Do 
opatření byl zahrnuta podmínka nemezovat propustnost biokoridoru oplocením. Umístění 
obslužné zásahové komunikace nemá na propustnost biokoridoru vliv viz  metodická 
pomůcka publikovaná ve věstníku MŽP č. 8/2012.  

Významné krajinné prvky 

Součástí lokality nejsou a ani v jejím sousedství neleží zákonné ani registrované VKP. 
Zásahem do VKP bude realizace podmíněné stavby suchého poldru. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek.Stavba poldru podmiňuje realizaci záměru, jedná se však o záměr 
samostatně projednávaný. Poldr lze realizovat jako přírodě blízké opatření, který nebude mít 
na krajinářskou funkci VKP nivy vliv.   

Vymezení dotčeného krajinného prostoru 

Obsah kapitoly vychází z Hodnocení vlivu na krajinný ráz, které je přílohou dokumentace.  

DoKP o rozloze cca 1700 ha byla vymezena v prostoru mezi obcemi Hory – Mírová – Stará 
Role – Karlovy Vary. Hranice DoKP v zástavbě Karlových Varů je vzhledem k zástavbě a 
morfologii terénu obtížně vymezitelná a pohybuje se především v úrovni výhledových míst a 
vyšších pater nadzemních budov. JV okraj DoKP je vymezen hřebenem mezi Doubskou 
horou a Výšinou přátelství v lesních porostech CHKO Slavkovský les, viditelný je však pouze 
z rozhleden Diana a Doubská hora. Zřetelnou až silnou viditelností se DoKP vyznačuje 
v západní části, SV a V část je pohledově redukována rekultivovaným tělesem Loketské 
výsypky a souvislou zástavbou okraje Karlových Var. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

V kap. je nepřesně uváděn název části Karlových Varů – Stará Role (v kap. Stará Rokle). 
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Popsaný rozsah DoKP byl ověřen podle mapových podkladů ČUZK a během terénního 
šetření. K jeho vymezení nejsou připomínky. Pode názoru zpracovatele posudku bude 
skutečný DoKP podstatně menšího rozsahu.  

Tyto informace věcně náleží spíše do kapitoly C.II.5. 

Bez připomínek. 

Charakteristika oblasti krajinného rázu 

OKR byla vymezena v části geomorfologického celku Sokolovské pánve, zhruba mezi obcemi 
Nová Role, Otovice, Dalovice, a na západě linií mezi obcemi Svatava, Dolní Rychnov, s 
výběžkem do geomorfologického celku Slavkovský les. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. 

Tyto informace věcně náleží spíše do kapitoly C.II.5. 

C.I.2 Zvláště chráněná území, území přírodních parků, území historického, kulturního 
nebo archeologického významu, ochranná pásma 

V lokalitě a jejím bezprostředním okolí se nenacházejí žádná zvláště chráněná území, území 
přírodních parků, území historického významu, která by mohla být záměrem dotčena. Je 
konstatováno, že do lokality možná zasahuje v JZ části archeologické naleziště II. kategorie.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Z podkladů Státního archeologického seznamu České republiky vyplývá, že malá JZ část 
dotčeného území je součástí ÚAN kategorie II. (poř.č.SAS 11-21-23/9), nebo leží na jeho 
okraji. Kategorie II. znamená, že zde dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických 
nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují.  

 V kap. D.IV. jsou uvedena příslušná opatření, zajišťující postup odpovídající § 22 z.20/1987 
Sb. (Oznámení záměru Archeologickému ústavu, který stanoví další postup.) 

Ochranná pásma 

Území není součástí žádného chráněného ložiskového území a stanovených dobývacích 
prostorů, je však součástí poddolovaného území a lze tak očekávat výskyt starých důlních 
děl. 

Lokalita leží v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary II. 
B stupně, její součástí však nejsou žádná pásma ochrany vodních zdrojů. V této souvislosti je 
odkazováno na souhlasné stanovisko Ministerstva zdravotnictví k územnímu rozhodnutí a 
stavebnímu povolení v ochranném pásmu. 

Lokalita neleží v OP vodních zdrojů ani v CHOPAV. 

V Z části lokality se nachází ochranné a bezpečnostní pásmo vysokotlakých plynů DN 200 a 
DN 500 a OP VN vedení 22 kV, které je z důvodu výstavby nutno přeložit. Záměr je 
konzultován s příslušnými správci sítí. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. Kapitola obsahuje požadované informace. 

 

C.I.3 Hustě zalidněná území 

V kap. je uveden stručný popis obcí Hory, Jenišov, Stará Role, Dvory a Tuhnice. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola byla zpracována na základě obsahu kap. Kulturní a historické charakteristiky 
podkladové studie Hodnocení vlivů na kraj. ráz. 

Lokalita není součástí hustě zalidněného území, navazuje však přímo na obydlené území 
obce Hory a v širším měřítku navazuje na okrajové části Karlových Varů. V kap. by mohl být 
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uveden počet obyvatel jednotlivých obcí, případně počet obyvatel souvisejícího území, které 
bude v širším kontaktu s posuzovaným záměrem (Jenišov, Hory, Tašovice, Dvory). Tyto 
informace jsou uvedené v hodnocení zdravotních rizik [1], v příloze dokumentace.  

 

C.I.4 Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní 
poměry v dotčeném území 

Je konstatováno, že lokalita je součástí poddolovaného území a je součástí ochranného 
pásma přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary II. B stupně. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. Kapitola obsahuje požadované informace. Do opatření byla zahrnuta 
podmínka řešení IG průzkumu ve fázi navazující přípravy a zohlednění poddolovaného území 
ve způsobech zakládání staveb.   

C.II Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 

C.II.1 Ovzduší a klima 

V kap. jsou popsány klimatické ukazatele zájmového území, rozptylové podmínky a kvalita 
ovzduší. 

Je konstatováno, že špatné rozptylové podmínky lze v území očekávat po zhruba třetinu roční 
doby. 

Území není zařazeno mezi OZKO podle dat z roku 2007 až 2010. 

Je konstatováno, že nejbližší stanice AIM je situována v centru Karlových Varů a není tedy 
pro posuzované území relevantní. Pro hodnocení stávající úrovně znečištění tak byly využity 
mapy úrovně znečištění ze zdrojů MŽP (NO2 roční průměr, PM10 roční průměr a 36 MV, PM2,5 
roční průměr, benzen roční průměr), na jejichž základě bylo vyjádřeno imisní pozadí v lokalitě. 
Doplněný je výpočet imisního zatížení z dopravy v místě domu č.p. 1 v obci Hory (NO2 
hodinová a roční průměr, CO 8 hodin, PM10 24 hod. a roční průměr, PM2,5 roční průměr, 
benzen roční průměr).  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Stávající imisní zatížení bylo hodnoceno podle autorizované rozptylové studie [2] na základě 
odpovídajících podkladů z ČHHMÚ a MŽP.  

Bez připomínek. 

 

C.II.2 Voda 

V kapitole je uvedeno, že dotčená lokalita je rozdělena na povodí Chodovského potoka 
(západní část) a povodí Ohře (východní část). Západní část je odvodňována severním 
směrem, propustkem DN 1200 pod R6, do rybníka a prostřednictvím odvodňovací strouhy do 
Chodovského potoka. Celé povodí po závěrný profil se zmiňovaným propustkem DN 1200 
mm má rozlohu cca 22,9 ha. Právě touto cestou bude odvodněn celý areál logistického 
centra. Dále je uveden výpočet 20-letých a 100-letých průtoků pro posuzované povodí. 

Území není součástí žádného OP vodních zdrojů ani CHOPAV. Záměr není umístěn v 
záplavovém území. 

Ve východní části lokality se vyskytují vývěry povrchové vody podchycené povrchovou 
drenáží, která vodu odvádí směrem k Makru. Tento směr odvádění vod nebude po realizaci 
záměru využit. 

Zájmové území je historicky plošně meliorováno, některé meliorace jsou podchyceny zářezem 
silnice R6. 

Dále jsou v kap. uvedeny výsledky monitoringu kvality vody v Chodovském potoce v profilu 
Dvory.  
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Informace uvedené v kap. do značné míry vychází ze Studie proveditelnosti „Karlovy Vary 
Hory: poldr“ (ATELIER FONTES, s.r.o., 1/2013), který si zpracovatel posudku vyžádal jako 
podklad, na jehož základě byla zpracována dokumentace.  

Bez zásadních připomínek. 

 

C.II.3 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje 

Geologie, hydrologie, morfologie, půda, přírodní zdroje 

V úvodu kap. jsou uvedeny výsledky historického vrtu, který byl proveden přímo v lokalitě. Do 
hloubky 1,9 m byly zastiženy štěrkovité hlíny, do hloubky 54 m jílovité tufy a místy lávový 
příkrov. Ustálená hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 4,6 metru. 

Dále jsou uvedeny výsledky předběžného geologického průzkumu (Zeman – Ingeo, s.r.o. 
Praha, 4/2012). Hladina podzemní vody byla naražena v hloubkách 4 až 6,5 metru pod 
terénem a ustálila se v hloubkách 0,4 – 7,8 metrů. Uvedeny jsou rovněž podmínky stanovené 
v rámci geologického průzkumu pro fázi zemních prací. 

Je zopakováno, že dotčená lokalita je součástí poddolovaného území Hory-Podhoří. 

Z hlediska seizmicity je třída významu stavby II a typ základové půdy v lokalitě D. Převažující 
index radonového rizika je u vulkanoklastik 2. stupeň (střední riziko) a u sprašových hlín 3. 
stupeň (vysoké riziko). 

Popis morfologie širšího zájmového území vychází z vymezení DoKP. 

Dále je uvedena bilance záboru ZPF a nejvýznamněji zastoupené půdní typy. V dotčené 
lokalitě jsou zastoupeny zejména kambické a glejové půdní typy. 

Lokalita není součástí chráněného ložiskového území. Nejbližší CHLÚ je lokalita Jenišov, 
surovina kaolin, ležící S od tělesa R6. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Podmínky pro provádění zemních prací patří spíše do  kap. B.I.6. a kap. D.IV.  

Bez zásadních připomínek. 

Stávající hluková situace v lokalitě 

V kap. jsou uvedeny výsledky měření hluku pro kalibraci, které bylo souběžně se sčítáním 
dopravy, provedeno jako podklad pro zpracování hlukové a rozptylové studie. 

Měřící místa byla u domu č.p. 1 v obci Hory (výška 3 m, 2 m od fasády orientované k II/606), 
na hranici plochy pro výstavby RD Pod Rohem, směr silnice R6, výška 3 m a u domu č.p. 107 
(Jenišov), 2 m od fasády orientované k silnici II/606, výška 2,5 m. Hygienický limit pro denní 
dobu byl překročen v případě měřícího místa u domu č.p. 107 v Jenišově.  

V kap. jsou dále uvedeny výsledky souběžného sčítání dopravy na silnicích II/606 a R6. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Volbu referenčních bodů akustického modelu k ověření stávajícího akustického zatížení lze 
považovat dostatečnou. Bez připomínek.  

C.II.4 Fauna a flóra, ekosystémy 

V kapitole je uvedena rámcová charakteristika bioregionu, jehož je lokalita součástí. Je 
konstatováno, že samotná plocha lokality je tvořena ekosystémem, který byl významně 
ovlivněn činností člověka a květena lokality má výhradně synantropní původ.  

Lokalita leží na zarůstající stráni se severní expozicí. 

Dále je uvedeno složení hlavních botanických druhů zastoupených v lokalitě. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

V kapitole chybí biologický průzkum zaměřený na možnosti výskytu ZCHD živočišných druhů. 
Podmínka pro provedení průzkumu byla doplněna do návrhu stanoviska. Vzhledem 
k minulému i současnému využití pozemků se významný výskyt populací ZCHD 
nepředpokládá. Výskyt ZCHD zde podle nálezové databáze AOPK není evidovaný.  

Bez dalších připomínek. 

 

C.II.5 Krajina, obyvatelstvo, hmotný majetek a kulturní památky 

Krajina 

V úvodu kap. je odkaz na podkladovou studii hodnocení vlivu na krajinný ráz., která je 
přílohou dokumentace. 

V kap. o krajině jsou popsány významné objekty (rozhledny) mimo DoKP, vývoj krajiny, 
ochrana památek a typizace krajinné oblasti. V současnosti v DoKP převládá zastavěné 
území, významněji je zastoupena zemědělská orná půda, rekultivace těžební krajiny a lesy v 
části Slavkovského lesa. Významně jsou zastoupeny linie rychlostní komunikace E48 a velké 
objekty obchodních center s rozlehlými parkovišti. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Do této kapitoly se zpravidla uvádí rozbor MKR, PDOKP, OKR, tak jak je podle hodnocení 
vlivů na krajinný ráz [3] uvedený v kapitole C.I.1. Mohl zde být také uvedený výčet 
identifikovaných znaků krajinného rázu současného stavu území podle jeho hodnocení 
doloženého v příloze dokumentace.  

Hodnocení krajinného rázu je provedené nejvíce rozšířenou metodou prostorové a 
charakterové diferenciace území (I.Vorel a kol.) Metodika byla uveřejněna na portálu MŽP a 
v periodikách.    

Hodnotitel krajinného rázu využívá indikátory přítomnosti znaků (Krajinný ráz, Identifikace a 
hodnocení, I.Vorel, J. Kupka, ČVUT 2011) jako identifikované znaky. Bez přímého uvedení 
konkrétních znaků, ty jsou obecně komentované v poznámkách a v textu hodnocení. Zvolil 
také poměrně rozsáhlý PDoKP (DOKP) a popsal i místa krajinného rázu, která nemají vizuální 
a charakterové souvislosti s předkládaným záměrem. Tento přístup v hodnocení však nemá 
vliv na jeho závěry. Klasifikace definovaných znaků je provedena  objektivně  a odpovídá 
aktuální praxi. Výčet znaků a hodnocení charakteristik lze  považovat za úplný.  

Bez zásadních připomínek. 

Obyvatelstvo 

V kap. jsou uvedeny počty obyvatel v obci Hory a v Jenišově a počty obyvatel domů, 
situovaných nejblíže dotčené lokalitě. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek.Údaje o potenciálním obyvatelstvu odpovídají hodnocení zdravotních rizik. 

Hmotný majetek 

S výjimkou inženýrských sítí se v lokalitě záměru nenachází žádný hmotný majetek třetích 
osob. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. 

Kulturní památky 

V prostoru záměru se nenachází žádné kulturní památky. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. 

 

C.III Celkové zhodnocení kvality ŽP v dot. území z hlediska jeho únosného 
zatížení 

Celkové hodnocení kvality životního prostředí vychází z informací uvedených v předchozích 
kapitolách. Stav kvality životního prostředí v zájmovém území je hodnocen jako střední. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. 

D.  KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA 
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 D.I Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní 
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 

 Sociálně ekonomické vlivy 

Uvedeny jsou základní sociálně ekonomické přínosy záměru spočívající hlavně ve vytvoření 
pracovních míst.  

Dále jsou v kap. uvedena hlavní potenciální havarijní rizika (požár apod.) a preventivní 
opatření. 

Uveden  je vztah záměru k platnému územnímu plánu, to je v příloze doloženo vyjádřením 
stavebního úřadu.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S hodnocením vlivu záměru na sociálně ekonomické faktory lze souhlasit. Vznik nových 
pracovních míst v daném regionu lze vnímat jednoznačně pozitivně.  

Hodnocení vlivu záměru na tržní hodnotu sousedních pozemků a nemovitostí do posouzení 
vlivů záměru na životní prostředí tematicky nepatří.  

Bez zásadních připomínek.  

 Zdravotní rizika 

Kapitola vychází z autorizovaného hodnocení zdravotních rizik dle § 83e zákona č. 258/2000 
Sb., které je přílohou dokumentace. 

Je uvedeno zvýšení rizika úrazů spojené s provozem dopravních prostředků na komunikaci 
II/606 a místní komunikaci v obci Hory. 

Ve vztahu ke znečištění ovzduší, je na základě výsledků hodnocení zdravotních rizik 
konstatováno, že v důsledku realizace záměru nelze pro hodnocené škodliviny 
(suspendované částice PM10, oxid dusičitý, oxid uhelnatý a benzen) předpokládat významně 
zvýšené riziko zdravotních účinků. Rizika byla hodnocena pro exponované osoby žijící v 
sídlech nejblíže záměru, a to jsou obce Hory a Jenišov a také pro budoucí obytnou zástavbu 
v Jenišově Pod Rohem. 

Z hlediska zvýšení hlukové zátěže, je na základě výsledků hodnocení zdravotních rizik 
konstatováno, že v důsledku realizace záměru nebudou v chráněném prostoru staveb v 
obcích Hory a Jenišov a v lokalitě Pod Rohem překročeny hygienické limity pro hluk ze 
stacionárních zdrojů. Výpočty hluku ze silniční dopravy se pohybují na hranicích hygienických 
limitů a nadlimitní expozici, je možné očekávat u 4 objektů (16 obyvatel) v obci Jenišov, a to v 
denní i noční době. Pro tyto objekty jsou v hlukové studii navržena protihluková opatření, 
která budou eliminovat nadlimitní expozice této lokality. K dalšímu významnějšímu ovlivnění 
stávajícího akustického stavu vyvolanou dopravou, dojde u domu č.p. 30 v obci Hory, ovšem 
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při dodržení hygienických limitů. V ostatních referenčních bodech byly vypočteny hodnoty pod 
hranicí hygienických limitů. 

Hodnocení zdravotních rizik zohlednilo i vliv na subjektivní rušení spánku a obtěžování, jehož 
výsledky v podobě vyhodnocení míry obtěžování obyvatel hlukem jsou v kap. uvedeny.  

V kap. je dále uveden výčet doporučení převzatých z akustické studie a z hodnocení 
zdravotních rizik s konstatováním, že po realizaci navržených opatření by neměl mít provoz 
záměru vliv na stávající obytnou zástavbu, z hlediska možných negativních účinků expozice 
hluku. 

Hluk z výstavby nebyl z hlediska zdravotních rizik hodnocen, protože se jedná o krátkodobou 
expozici hluku. 

Celkový závěr hodnocení zdravotních rizik konstatuje, že i přes všechny nejistoty 
v hodnocení, jsou změny imisního a hlukového zatížení v posuzované lokalitě, za 
předpokladu dodržení výše uvedených doporučení z odborných studií, akceptovatelné. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Záměr podle svého zařazení ve smyslu přílohy 1 z.100/2001 Sb. nevyžaduje autorizované 
hodnocení zdravotních rizik. Pro logistické areály, které se především vyznačují vlivy 
souvisejícími s vyvolanou dopravou, je dostačující vyhodnocení vůči hlukovým limitům a 
limitům imisního znečištění ovzduší, které jsou stanoveny na ochranu zdraví lidí.  

Informace uvedené v kapitole korespondují s podkladovou studií hodnocení zdravotních rizik. 

Bez připomínek.  

D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima 

Obsah kap. vychází z podkladové rozptylové studie, která je přílohou dokumentace. 

 Hodnocení etapy výstavby 

Pro období výstavby byl v rámci rozptylové studie proveden výpočet prašnosti z ploch 
staveniště a hodinové koncentrace z nákladní automobilové dopravy. 

Výpočet prašnosti byl situován do bodů nejbližší obytné zástavby – k domům č.p. 90 a 35, 
z modelové plochy 100x100 m u hranice areálu, nejblíže k obytné zástavbě. Vypočtená 
maximální 24 hodinová koncentrace překračuje zhruba 2,5krát stanovený limit. Je však 
zároveň uvedeno, že takového stavu může být dosaženo maximálně po dobu několika hodin 
v roce a nehrozí tak vícenásobné překročení denního imisního limitu, jaké stanoví zákon č. 
201/2012 Sb. (35x). 

Přírůstky imisních koncentrací z TNA se projeví krátkodobě, v okolí příjezdových komunikací. 
Jsou uvedeny odhady hodnot v době nejintenzivnější dopravy. 

 Hodnocení etapy provozu 

Referenční body pro výpočet rozptylové studie byly zvoleny v místech nejbližší obytné 
zástavby a v několika bodech na jižním okraji areálu, situovaných k hranici pozemků určených 
pro obytnou zástavbu. 

V kap. jsou uvedeny podrobné informace o zdrojích a koncentracích NO2 (roční, hodinová), 
CO (8 hodin), PM10 (denní, roční), PM2,5 (roční) a benzenu (roční). Z přehledu imisních 
příspěvků záměru, spolu s imisním pozadím lokality vyplývá, že provozem předpokládaných 
zdrojů logistického areálu nedojde k překročení hygienických limitů.  

Hodnoty imisních příspěvků generované automobilové dopravy byly vyjádřeny v  obou 
směrech silnice II/606, v bodech ve vzdálenosti 10 m od osy komunikace. Do výpočtu 
imisního příspěvku byla zahrnuta i resuspenze prachu z vozovek. Imisní příspěvky 
generované dopravy jsou nejvyšší v případě denní koncentrace PM10, kde dosahují zhruba 5 
% imisního limitu, ostatní hodnoty příspěvků škodlivin nepřekračují 2 % imisních limitů. 
V součtu s imisním pozadím zůstanou tyto koncentrace u zástavby v Jenišově s rezervou pod 
imisním limitem. 
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V závěru je na základě výsledků rozptylové studie konstatováno, že realizace posuzovaného 
záměrů mírně zhorší imisní situaci v území, tento vliv však nebude významný 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Rozptylová studie je zpracovaná autorizovanou osobou v  rozsahu zásadních 
předpokládaných škodlivin souvisejících se záměrem pro něž byly stanoveny imisní limity, 
k tomu určenou metodikou Symos 97. Výsledky rozptylové studie jsou dostatečně podrobné a 
průkazné.  

Bez zásadních připomínek..  

D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky 

Obsah kap. vychází z podkladové akustické studie, která je přílohou záměru. 

 Hluk – etapa výstavby 

Hladina akustického tlaku ze stavebních činností byla vyjádřena pro modelovou situaci 
souběžné činnosti 25 nákladních automobilů, kolového dozeru, nakladače, kolového rýpadla 
a věžového jeřábu, z váženého součtu: LAeq,T = 93,0 dB a pro modelovou situaci souběžné 
činnosti 20 nákladních automobilů, s provozem čerpadla betonu a věžovým jeřábem, z 
váženého součtu: LAeq,T = 86,0 dB. Vzdálenost nejbližších obytných objektů v době provádění 
stavebních prací se bude pohybovat kolem 60 m, útlum vzdáleností je cca 45 dB. Z výpočtu 
tak vyplývá dodržení stanoveného hygienického limitu se zohledněním korekce pro stavební 
činnost (65 dB). 

Hluk ze stavební činnosti byl vyjádřen pro předpokládanou intenzitu dopravy 5 TNA/hod, a to 
pouze v denní době. Toto dočasné přitížení automobilové dopravy po silnici II/606 zvýší 
hladinu akustického tlaku v zástavbě v blízkosti této komunikace (např. domy v Jenišově) o 
1,1 dB. 

 Hluk – etapa provozu 

V obci Hory nedojde dle modelu, vlivem provozu záměru, ke zvýšení hlukové zátěže nad 
hodnotu hygienických limitů  v žádném z referenčních bodů. 

Hluk v lokalitě Pod Rohem 2 - Jenišov po realizaci záměru většinou poklesne, a to v důsledku 
zastínění plochy pro výstavbu RD objekty záměru. 

Hodnocen je hluk ze stacionárních zdrojů v areálu a z provozu po areálových komunikacích, 
parkovištích a manipulačních plochách. Akustická studie obsahuje předpokládané umístění 
stacionárních zdrojů včetně technologie. Pokud se umístění a akustické výkony zdrojů změní 
v navazujících stupních přípravy záměru, bude akustický model proveden novým výpočtem 
podle aktualizovaného zadání a budou stanovena opatření.   

K  navýšení akustické zátěže dojde u domů v Jenišově u silnice II/606, kde dojde v důsledku 
přitížení dopravy po realizaci záměru ke zvýšení hlukové zátěže, a to jak ve dne, tak i v noci. 
Ve dne to bude cca o 2 dB, v noci o 0,2 až 0,3 dB. Vzhledem ke stávajícímu zatížení lokality 
dojde k navýšení zátěže na limitní až nadlimitní hodnoty. S ohledem na tuto skutečnost byla 
v rámci hlukové studie navržena opatření v podobě protihlukových stěn u silnice II/606. 

V hlukové studii byl proveden výpočet akustického zatížení domů po umístění modelové 
protihlukové stěny, jejíž parametry jsou ve studii uvedeny. Z výsledků výpočtu vyplývá, že 
navržené protihlukové stěny zajistí snížení akustického zatížení, které tak s rezervou nebude 
dosahovat limitních hodnot. Realizace protihlukových stěn byla zahrnuta mezi opatření, 
uvedená v kap D.IV. 

V kap. jsou dále uvedena další opatření ke snížení akustické zátěže související s provozem a 
realizací areálu. Je doporučeno doplnění stromů v pásu izolační zeleně podél jižní hranice 
areálu keřovým patrem a zejména provedení měření hluku po realizaci první etapy areálu 
(zhruba polovina zástavby) a po jejím skončení, a to v bodech konzultovaných s KHS. Na 
základě zjištění v rámci měření budou přijata další opatření. 

V závěru kap. je na základě výsledků hlukové studie konstatováno, že celkový vliv provozu 
logistického areálu na akustickou situaci v území nebude významný a nepovede k 
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nadměrnému zatížení lokality hlukem. Výjimkou je obytná zástavba v blízkosti silnice II/606, 
kterou bude vedena doprava do areálu a kde je již dnes vinou automobilové dopravy 
nepříznivá akustická situace. U této zástavby navrhuje investor instalaci protihlukových stěn, 
které dotčené domy ochrání před hlukem stávající i budoucí automobilové dopravy a zajistí v 
této lokalitě dodržení hygienických limitů. 

 Záření 

V odstavci je hodnocen vliv nového uličního osvětlení a vliv osvětlování z dopravy, který je 
vzhledem k morfologii terénu nevýznamný. Zmíněna je rovněž potřeba adekvátní ochrany 
proti pronikání radonu, nebo adekvátní výměna vzduchu v pobytových místnostech. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Hluková studie je zpracovaná v plném rozsahu předpokládaných vlivů souvisejících se 
záměrem, k tomu určenou metodikou. Výsledky hlukové studie jsou dostatečně podrobné a 
průkazné. 

Akustický výpočet hodnotí vliv z dopravy po veřejných komunikacích a vliv zdrojů z provozu 
areálu, které představují stacionární zdroje a dopravu po vnitroareálových komunikacích. 
Hodnocení je provedeno vůči potenciálně nejvíce zatíženým referenčním bodům a ve vztahu 
k ekvivalentním hladinám akustického tlaku pro odpovídající doby a úrovně hlukových limitů 
ve smyslu NV.272/2012 Sb.   

Do opatření byla zahrnuta podmínka aktualizace výpočtu podle konkrétní technologie a 
umístění stacionárních zdrojů, která bude upřesněna v projektové dokumentaci v navazujících 
stupních.  

Do fáze provozu byla doplněna podmínka ověření hluku měřením ve zkušebním provozu 
v závislosti na obsazování areálu a v případě, že využití areálu bude představovat vyšší 
dopravní zatížení než bylo použito v modelovém výpočtu [4] a to tak, že provozovatel bude 
sledovat specifické nároky na dopravní zatížení podle předpokládaného způsobu využití 
jednotlivých hal. Pokud by došlo k zásadnímu navýšení denního dopravního zatížení, bude v 
okolí komunikací v obci Hory a Jenišov provedeno ověření vlivů dopravního zatížení 
akustickým modelem. Modelová hodnocení by měla prokázat dodržení hlukových limitů podle 
platných právních předpisů, případně navrhnout eliminační opatření. 

Bez zásadních připomínek. 

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody 

 Povrchové vody 

V dokumentaci je uvedeno že během výstavby nebudou vznikat technologické a splaškové 
odpadní vody.  

V období provozu bude záměr napojen na hlavní splaškovou kanalizaci vedenou do obce 
Hory. Tento kanalizační sběrač bude dimenzován i na logistický areál. 

Během výstavby budou vybudovány odvodňovací rýhy, kanalizace, retenční nádrže a poldr. 
Nedojde tak k ovlivnění povrchových vod a výskytu povodňových stavů východním směrem – 
k objektu MAKRO. 

Zasakování dešťové vody nebude možné z důvodů stability svahů a podloží silnice R6, která 
je vedena v hlubokém zářezu. V dalším textu je uveden popis systému odvádění dešťových 
vod prostřednictvím 2 retenčních nádrží a propustku pod R6 do vodní nádrže s přepadem do 
bezejmenné vodoteče, která následně ústí do Chodovského potoka. Je popsán vliv realizace 
stavby suchého poldru o objemu  cca 5000 m3.  Je konstatováno, že vlivem realizace opatření 
bude zabráněno výskytu povodňových stavů na pravostranném přítoku Chodovského potoka 
a na Chodovském potoce. 

 Podzemní vody 

Podzemní vody, včetně stávajících melioračních svodů budou před zakládáním objektů 
podchyceny odvodňovacími zářezy a odváděny do výše popsaného systému dešťové 
kanalizace. Tímto zásahem dojde ke snížení hladiny podzemních vod v lokalitě o cca 1 metr. 
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Tento vliv je hodnocen jako pozitivní, vzhledem k současným problémům, které výrony 
podzemních vod působí v zářezu silnice R6. 

Závěrem je konstatování, že při dodržování provozu lapolu a po vybudování uvedeného 
systému odvodnění území se vliv záměru na podzemní a povrchové vody nepředpokládá. 

Hodnocený je potenciální vliv na přírodní léčivé zdroje lázeňského místa Karlovy Vary II.B 
stupně. K tomu je doloženo stanovisko Ministerstva zdravotnictví. Vzhledem ke skladbě 
horninového prostředí se tento vliv nepředpokládá.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vypouštění odpadních vod je řešeno napojením na plánovanou kanalizaci pro veřejnou 
potřebu ve smyslu ÚP obce Hory. Záměr nepředpokládá likvidaci splaškových vod 
v samostatném zařízení. Záměr bude muset plnit podmínky provozovatele kanalizace pro 
veřejnou potřebu z hlediska množství a kvality vod, který bude kanalizaci provozovat podle 
podmínek povolení vodoprávního úřadu. Záměr je tak výstavbou této stoky podmíněný.   

V předchozím textu je uváděn profil propustku pod R6 s hodnotou 1200 DN, namísto zde 
uvedených 1400 DN. Dle dostupných informací je skutečný profil propustku DN 1200. 

Systém odvádění dešťových vod nenaplňuje  podmínku upřednostnění zasakování ve smyslu 
§ 6 v.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Tato skutečnost je však důsledkem 
morfologie terénu a vedení tělesa silnice R6, které takové řešení neumožňují. Do podmínek 
stanoviska je uvedena podmínka ověření možností zasakování hydrogeologickým 
posouzením v navazujících fázích přípravy záměru.  

Přes výše uvedené připomínky je dle názoru zpracovatele posudku systém odvádění 
splaškových a dešťových vod řešen dostatečně.  

Záměr nespadá do působnosti zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky č.59/2006 Sb., v platném znění. 

S uvedenými závěry o vlivu záměru na podzemní a povrchové vody lze obecně souhlasit za 
předpokladu uplatnění doplňujících opatření. 

D.I.5 Vlivy na půdu 

Celkový zábor ZPF bude 11,866 ha. Z toho se zábor týká 10,3985 ha vedené v III. třídě 
ochrany zemědělské půdy, 0,4763 ha vedené v IV. třídě ochrany a 0,9912 ha vedené v V. 
třídě ochrany. 

V textu je provedeno podrobné odůvodnění záboru ZPF,   tak jak bylo provedeno v rámci 
procesu SEA Změny č.8 územního plánu obce Hory. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Všechny dotčené pozemky jsou vedeny jako orná půda. V kap. B.I.6  v popisu zemních prací 
je uvedeno, že na celé ploše trvalého záboru se provede skrývka ornice a podorničí. Skrytá 
ornice bude využita dle pokynu orgánu ochrany ZPF. Zábor půdy byl prověřený v procesu 
pořízení územního plánu. Lokalita pro umístění záměru je zařazena mezi zastavitelná území.  

Bez připomínek.  

D.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Lokalita je součástí poddolovaného území, v podloží záměru již neleží evidovaná ložiska 
surovin. Vzhledem k charakteru podloží nehrozí katastrofické propady vázané na tektonicky 
porušené skalní podloží. Při projektování je nutné při návrhu objektů počítat s rizikem 
poddolování. 

Dále jsou uvedeny podmínky pro provádění zemních prací, které vyplynuly ze závěrů 
předběžného geologického průzkumu. Je konstatováno, že při dodržení podmínek bude 
zajištěna stabilita svahů v místech zářezů. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Z vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území kraje Karlovarského vyplývá, že se území 
nachází mimo CHLÚ a stanovené DP, nelze však vyloučit výskyt starých důlních děl a 
případné důsledky po bývalé hlubinné těžbě. Do návrhu stanoviska byla zařazena podmínka 
řešení zakládání s ohledem na možnost poddolování na základě posouzení inženýrského 
geologa. 

Bez zásadních připomínek. 

D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

V kapitole je uvedeno že, záměr je v kontaktu s lokálním biokoridorem, který prochází podél 
jeho východní hranice, a kterým bude procházet komunikace k východnímu vjezdu do areálu. 
Tato komunikace bude sloužit pouze jako požární příjezd. Oplocení areálu nezasáhne do 
plochy biokoridoru a zůstanou zachovány stávající stromy. 

Dle stanoviska KÚ KvK, OŽP záměr nemůže ani druhotně negativně ovlivnit předmět ochrany 
jakékoliv složky soustavy Natura 2000. 

Záměr nebude mít vliv na žádné ZCHÚ nebo přírodní park. 

Je konstatováno, že vliv záměru na faunu je předpokládán malý a již při přípravě projektu 
záměru byl snížen tím, že nedojde k zásahu do lokálního biokoridoru. 

Z hlediska flóry je v kap. uveden výčet zjištěných druhů a konstatováno, že vliv na flóru se 
předpokládá malý. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

V hodnocení chybí informace o možnostech výskytu ZCHD. Uvedený je floristický seznam, 
živočišné druhy jsou určeny okrajově. Do stanoviska byla zařazena podmínka provedení 
biologického průzkumu v navazujících stupních přípravy záměru. Podle místního šetření má 
lokalita antropogenní charakter a nevytváří zvláštní podmínky pro významné biotopy ZCHD. 
Výskyt ZCHD zde není podle nálezové databáze evidovaný. Na základě biologického 
průzkum bude ověřena nutnost získání výjimek ve smyslu z.114/1992 Sb. a případně se 
stanoví další opatření.  

D.8 Vlivy na krajinu 

Hodnocení vlivu na krajinu vychází z podkladové studie Hodnocení vlivů na krajinný ráz, 
zpracované dle Metodického postupu (VOREL et al 2004). 

V úvodu kap. je podrobně popsán DoKP a znaky přírodní charakteristiky. Je konstatováno, že 
v území se výrazně uplatňují negativní znaky, které KR degradují. Dále je v kap. slovně 
uveden souhrn vlivů na identifikované znaky KR a v tabulce vliv na zákonná kritéria KR. 
Všechny identifikované vlivy jsou hodnoceny jako slabé. Vliv na přírodní hodnoty vychází 
z nutnosti odstranění náletových dřevin a výraznější úpravě terénu. Vliv na kulturní hodnoty 
souvisí s možným zásahem archeologického naleziště II. kategorie do západního okraje 
území. Vliv na estetické hodnoty souvisí s posílením vizuálního působení stávajících 
rozměrově podobných objektů. Vliv na harmonické měřítko krajiny vychází z posílení 
velkoplošných struktur nepřírodního charakteru v mozaice DoKP. Harmonické vztahy v krajině 
jsou ovlivněny nesouladem záměru s původním leso-zemědělským kulturním charakterem. 
V krajině se neprojevuje účel záměru, pouze jeho existence. 

V celkovém hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz je konstatováno, že plánovaná realizace 
záměru představuje slabý rušivý zásah do některých zákonných kritérií a některých znaků 
charakteristik krajinného rázu. 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 hodnocen jako únosný. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Studie hodnocení vlivu na krajinný ráz je zpracovaná v plném rozsahu předpokládaných vlivů 
souvisejících se záměrem metodou prostorové a charakterové diferenciace území (I.Vorel a 
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kol.). Metodika byla uveřejněná na portálu MŽP a v periodikách. Výsledky hodnocení vlivů na 
krajinný ráz jsou dostatečně podrobné a průkazné. Autor hodnocení [3] definoval poměrně 
široký potenciálně dotčený krajinný prostor, popsal místa krajinného rázu a znaky jednotlivých 
charakteristik krajinného rázu včetně jejich významu a cennosti, a vyhodnotil míru zásahu 
záměru ve smyslu kritérií § 12 z.144/1992 Sb. Z hodnocení vyplývá, že záměr nebude 
zasahovat do zásadních znaků, jedinečné nebo význačné cennosti a vliv na zákonná kritéria 
je popsaný jako žádný až slabý. Zpracovatel posudku neshledal na hodnocení metodické 
nebo věcné chyby, které by vedly k odlišnému závěru. 

Popis DoKP a znaků přírodní charakteristiky náleží spíše do kap. C.II, kde je uveden identický 
popis DoKP, chybí však identifikace a klasifikace znaků. 

Pro prezentaci projevu záměru v krajině bývá obvyklé hodnocení doplňovat vizualizacemi, 
pohledy nebo řezy. Tento nedostatek však nemá vliv na závěry hodnocení.  

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Je konstatováno, že realizací záměru nebude ovlivněn majetek třetích osob umístěný mimo 
prostor určený pro vybudování záměru. V prostoru plánovaného záměru se přímo nenachází 
žádný hmotný majetek třetích osob. 

Investor záměru souhlasí s průchodem hlavního kanalizačního sběrače obce Hory přes 
pozemek záměru. 

Z hlediska archeologických lokalit je uvedena možnost zásahu archeologického naleziště 
(UAN) II. kategorie do západní části lokality. Výskyt archeologických nálezů vyloučí nebo 
potvrdí předběžný archeologický průzkum jihozápadního cípu zájmového území, před 
vlastním zahájením stavby. 

Vliv záměru je hodnocen jako neutrální. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. 

D.II Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 

V kapitole jsou shrnuty závěry hodnocení jednotlivých složek. Ve 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 
hodnocen jako střední. 

Jednotlivé aspekty a vlivy realizace záměru jsou následně rozděleny na aspekty s kladným, 
nevýznamným a negativním vlivem. Jako negativní byly vyhodnoceny vlivy na půdu, dopravu, 
ovzduší a klima, hlukovou situaci, obyvatelstvo a veřejné zdraví a na archeologické památky. 
Aspekty s podstatným nebo limity přesahujícím vlivem nebyly identifikovány. 

Přeshraniční vlivy nejsou předpokládány. 

Souhrnně je záměr hodnocen jako akceptovatelný. Míra ovlivnění okolního prostředí je 
hodnocena jako nízká bez zásadních negativních dopadů. Je konstatováno, že vliv některých 
aspektů je vhodné  snížit přijetím podmínek pro přípravné práce, výstavbu a provoz záměru. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Komplexní hodnocení je provedeno formou přehledu podle vyhodnocení vlivů na jednotlivé 
složky životního prostředí uvedeného v kapitole D.I. a vztaženo k limitním hodnotám a únosné 
míře zatížení. Záměr je předkládán v jedné návrhové variantě. Míra vlivů na jednotlivé složky 
ŽP (D.I.) byla hodnocena vůči nulové variantě představující neprovedení záměru.  

Kapitola splňuje svůj účel a uvedené souhrnné závěry logicky vyplývají z kapitoly D.I. 
Komentář k detailům hodnocení ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí je uveden 
výše.  
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D.III Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a 
nestandardních stavech 

V kapitole je uvedeno, že ve fázi výstavby existují rizika úniků provozních náplní ze stavební 
mechanizace a dopravních prostředků, která budou eliminována přímo jejich obsluhou. Na 
staveništi budou k dispozici sorbenty a nádoby na použité sorbenty.  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. 

Dále je uvedený přehled možných rizik a nestandardních stavů souvisejícími s provozem 
záměru. Předpokládané jsou  požár, dopravní nehoda  nebo jako velmi nepravděpodobné 
zatopení objektů.   

Jsou rovněž uvedena preventivní opatření pro eliminaci případných nestandardních stavů. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. Využití logistického areálu, kde nebude nakládáno s nebezpečnými 
chemickými látkami v rozsahu přílohy zákona o prevenci závažných havárií a nebudou 
umístěny zvláštní technologie nezakládá možnosti vzniku závažných rizik nebo havárií. Za 
běžná rizika každé budovy a komunikace lze považovat požár a dopravní nehodu, stejně tak 
možnost zaplavení za výjimečné klimatické situace. Prevence těchto stavů je standardně 
řešena technickými opatřeními  během územního a stavebního řízení podle příslušných 
technických norem a není nutné se jimi v procesu posouzení vlivů záměru na životní prostředí 
hlouběji zabývat.   

II.3 Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 

Záměr je předkládán v jedné návrhové variantě technologického, stavebního a dispozičního 
řešení. Posouzení je jednovariantní.    

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek.  

II.4 Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní hranice 

Z předložené dokumentace vyplývá, že záměr nevyvolá vlivy, které by mohly přesáhnout 
státní hranice. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. 
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III. Posouzení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání 
pokud jde o znečišťování životního prostředí 

Z posuzované dokumentace vyplývá, že předmětem záměru je stavba obvyklého 
Logistického areálu, čemuž odpovídá i jeho technická úroveň a řešení. Lze předpokládat, že 
objekty a infrastruktura budou vyhovovat standardním požadavkům na bezpečnost a 
zabezpečení podle platných technických norem a předpisů. Posouzení konkrétních 
požadavků na objekt logistického areálu bude předmětem procesu povolování stavby 
v územím a stavebním řízením ve smyslu stavebního zákona. 

Záměr není výrobního charakteru a nevztahují se něj povinnosti dodržování nejlepších 
dostupných technologií.  

Z hlediska ovlivňování charakteristik životního prostředí je záměr popsán dostatečně. 
Chybějící údaje ve smyslu vnitřního dispozičního, technologického řešení, umístění 
stacionárních zdrojů a konkrétních typů zařízení jsou kompenzované opatřeními zahrnutými 
do podmínek stanoviska. Z hlediska povahy záměru, se předpokládá skladování hotových 
výrobků – pevných předmětů v obalech, bez fyzikálních a chemických výstupů, jsou uvedené 
informace dostatečné pro posouzení vlivů záměru na životní prostředí. 
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IV. Posouzení navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí 

Podrobnost dokumentace, použitých podkladů, rozsah dotčeného území a použité metody 
odpovídají požadavkům z.100/2001 Sb., v platném znění, a souvisejícím zvláštním právním 
předpisům upravujících ochranu jednotlivých složek životního prostředí.  

Dokumentace zahrnuje přehled opatření, která vyplývají z hodnocení ovlivnění jednotlivých 
složek životního prostředí. Jejich cílem je eliminace, prevence a kompenzace vlivů na životní 
prostření. Navržená opatření byla zpřesněna a doplněna podle vyjádření obdržených k 
dokumentaci a podle výsledků zpracování posudku. Zákonné podmínky vyplývající pro záměr 
automaticky z obecně závazných právních předpisů, byly uvedeny jen pokud bylo nezbytné 
na ně z nějakého důvodu upozornit.  

V následujícím textu je uveden výsledný souhrn podmínek a opatření k prevenci, vyloučení, 
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. Podmínky jsou 
rozděleny pro fázi přípravy, výstavby a provozu, a podle jednotlivých složek životního 
prostředí.  

a) Podmínky, které je nutno respektovat během přípravy záměru: 

Hluk a ovzduší 

 Plášť a okna staveb logistického areálu budou navržena s takovou neprůzvučností, aby 
činnosti uvnitř hal nepůsobily ve vnějším prostoru hlukové zatížení.  

 V dalších fázích přípravy záměru je nutné upřesnit umístění, výšku a materiál 
protihlukových stěn u obytných domů č.p. 109, 108, 107 a 104. Podle aktuálně předložené 
akustické studie se předpokládá umístění stěn v úrovni plotů mezi chodníkem a pozemky, 
o šířce větší nebo odpovídající hraně domu. Výška stěn se předpokládá 2,5 m, u č.p. 104 
3,2 m; s materiálem o vzduchové neprůzvučností DLR = 18 dB (kategorie B2). Doporučené 
jsou nejlépe dřevěné stěny (např. BECK, DSH) nebo jiné.  

 V dalších fázích přípravy záměru bude upřesněno umístění a technologie  stacionárních 
zdrojů hluku na střechách navrhovaných staveb (typ, výrobce, akustický výkon) a budou 
stanovena dílčí protihluková opatření (protihlukové zástěny, zakrytí, výběr méně hlučné 
technologie). Zadání stacionárních zdrojů bude prověřeno akustickým modelem vůči 
referenčním bodům venkovního chráněného prostoru v lokalitě Pod Rohem a u nejbližších 
chráněných staveb v obci Hory. Akustická studie prokáže dodržení základních hlukových 
limitů pro stacionární zdroje ve smyslu NV.272/2011 Sb. (v denní době LAeq,8= 50 dB, 
v noční době LAeq,1= 40 dB).  

 Ve stupni projektové přípravy pro stavební řízení bude zpracován projekt organizace 
výstavby, který upraví organizaci stavebních činností uvnitř staveniště, souběh a dobu 
působení akustických zdrojů, definuje trasy staveništní dopravy a definuje optimální 
akustická opatření tak, aby byly dodrženy hlukové limity vůči nejbližším akusticky 
chráněným objektům (aktuálně ve smyslu NV.272/2012 Sb.). Účinnost protihlukových 
opatření bude ověřena akustickou studií.   

 Projekt organizace výstavby upraví organizaci stavebních činností uvnitř staveniště, za 
účelem omezení prašnosti a emisí do ovzduší.  

 Výstavba bude řešena s ohledem na blízkost akusticky chráněného venkovního prostoru 
staveb určených k bydlení. Hlučné stavební činnosti budou probíhat pouze v denní době, 
tak aby byly vůči tomuto prostoru dodrženy limitní hladiny akustického tlaku ve smyslu 
NV.272/2011 Sb.  pro jednotlivé časové intervaly. 

Voda 

 Návrh řešení systému dešťové kanalizace bude v části potenciálně ovlivněné úkapy 
ropných látek vybaven předčistícím prvkem (ORL – odlučovačem ropných látek). Systém 
dešťové kanalizace bude umožňovat zachycení havarijního úniku látek škodlivých vodám 
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přibližně v objemu nádrže TNA např. retenční funkcí ORL, nebo může být doplněn 
samostatnou havarijní jímkou apod. 

 V projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavebního povolení bude definován 
způsob odvodnění areálu v období výstavby v závislosti na jejím postupu, tak aby nedošlo 
k odtékání dešťových vod a vod z podchycených meliorací směrem k objektům Makra a 
Globusu. V průběhu provádění zakládání stavby a následných stavebních prací budou 
vystavěny retenční nádrže. Vyústění dešťových vod bude směrem k propustku DN  1200 
pod silnicí R6 v povodí bezejmenného přítoku Chodovského potoka.    

 Kapacita systému odvodnění včetně kapacity retenčních nádrží bude odpovídat 
aktuálnímu rozsahu odvodňovaných zpevněných a zastavěných ploch. 

 K odvedení dešťových vod do vodního toku bude získáno vyjádření správce vodního toku.  

 V rámci územního řízení budou splněny podmínky provozovatele veřejného vodovodu, 
k napojení předkládaného záměru.  

 Odvádění odpadních vod splaškových bude řešeno prostřednictvím nové kanalizace pro 
veřejnou potřebu.  

Horninové prostředí 

 Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí bude obsahovat inženýrskogeologický 
průzkum. Kromě způsobů zakládání objektů budou na základě jeho výsledků stanovena 
technická opatření na zabezpečení svahů v severním okraji území. Technické 
zabezpečení svahů bude provedeno takovým způsobem, aby byla zajištěna možnost 
izolačních výsadeb stromového a keřového patra v pásu o šíři 15 m.   

 Inženýrskogeologické posouzení ve fázi stavebního povolení ověří možnosti zakládání 
staveb na poddolovaném území.  

 V rámci projektové dokumentace k územnímu řízení bude doložený hydrogeologické 
posouzení, které ověří nebo vyloučí možnosti zasakování podzemních vod a ověří 
potenciální množství vod z podchycených meliorací pro dimenzování systému odvodnění 
s ohledem na předpokládané terénní úpravy a kapacitu retenčních nádrží. 

Půda 

 V rámci navazujících stupňů přípravy bude požádáno o souhlas dotčeného orgánu 
ochrany ZPF k trvalému odnětí půdy ze ZPF.  Budou respektovány podmínky ochrany 
ZPF, které stanoví orgán ochrany ZPF. 

Ochrana přírody a krajiny 

 Bude proveden biologický průzkum lokality, který ověří možnosti výskytu zvláště 
chráněných druhů živočichů. Pokud bude ověřen výskyt ZCHD, bude požádáno udělení 
výjimky ve smyslu § 50, resp. § 56 zákona č.114/1992 Sb., v platném znění.   

Zeleň 

 V navazujícím stupni přípravy bude zpracovaný projekt vegetačních úprav, zejména 
s ohledem na tvorbu izolační zeleně ve svahu při jižní hranici areálu. Budou zajištěny 
výsadby stromového i keřového patra, listnatých i jehličnatých stromů, s využitím druhů 
odpovídajících potenciální přirozené vegetaci (Biková a nebo jedlová doubrava) a druhů 
s izolačními schopnostmi i mimo vegetační období. K výsadbám budou přednostně 
použity předpěstované dřeviny perspektivního stáří z důvodů nutnosti zkrácení doby kdy 
zeleň začne plnit izolační funkce.  

Památky, archeologické nálezy 

 Stavební pozemky se nacházejí v území s potenciálním výskytem archeologických 
nálezů, v rámci přípravy navazující projektové dokumentace je nezbytné postupovat podle 
§ 22 z.20/1987 Sb., v platném znění, a oznámit stavební záměr Archeologickému ústavu k 
možnostem provedení záchranného archeologického průzkumu.   
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Ostatní 

 V rámci územního řízení je nutné doložit dopravní studii ověřující kapacitu sítě veřejných 
komunikací v rozsahu potenciálního ovlivnění, t.j. od profilu napojení na II/606 (I/6I) po 
kruhový objezd v obci Jenišov. 

b) Podmínky, které je nutno respektovat během výstavby: 

Hluk 

 Před zahájením výstavby budou vybudované protihlukové stěny u rodinných domů č.p. 
104, 107, 108 a 109 v Jenišově. Umístění a parametry stěn budou odpovídat návrhu 
podle akustické studie (viz opatření v části provoz záměru)  

 Během výstavby se bude postupovat podle schváleného projektu organizace výstavby, 
který na základě konkrétního postupu stavebních činností upřesní a stanoví opatření na 
ochranu ovzduší, na ochranu před hlukem, na ochranu horninového prostředí, na ochranu 
vod a zajistí optimální způsoby nakládání s odpady ve smyslu zákona o odpadech 
(aktuálně 185/2001 Sb.)  

 Stavební mechanizace bude v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k 
nadměrnému šíření hluku, k emisím znečišťujících látek do ovzduší a unikání pohonných 
hmot, maziv a jiných provozních kapalin do horninového prostředí.   

Ovzduší 

 Stavebník provádějící stavení práce zajistí čištění kol a podvozků dopravních a 
stavebních strojů v rámci staveniště před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci, a 
pravidelné čištění komunikací dotčených staveništní dopravou. Podmínky upravující 
pravidelné čištění mechanizace a komunikací budou obsaženy v provozním řádu 
staveniště.   

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

 Pokud dojde k mezideponiím zemin, budou omezeny na nezbytně nutnou dobu. 

 Při stavebních a zemních pracích je třeba vhodnými technickými a organizačními 
opatřeními (např. skrápěním) minimalizovat sekundární prašnost. 

 Za větrného a suchého počasí budou úložiště sypkých materiálů zajištěna proti odnášení 
prachu větrem, nezpevněné plochy a části staveniště, které by mohli emitovat prach 
budou skrápěny vodou a budou omezeny činnosti, které by vedly k emisím prachu.  

 Nákladní prostor vozidel převážejících sypké materiály a materiály potenciálně emitující 
prach bude zakrytý plachtou.  

Voda 

 V úvodních fázích výstavby bude vybudovaný systém odvodnění staveniště, který zajistí 
odvádění vod z meliorací a dešťových vod do retenčních nádrží, do propustku pod R6 a 
dále do suchého poldru o objemu 5000 m3. Vody budou drenážemi svedeny do retenčních 
nádrží, které musí být vybudovány v předstihu, před samotnou stavbou. Z retenčních 
nádrží bude voda přečerpávána a vypouštěna stejně jako za budoucího provozu do 
propustku pod R6 a dále do suchého poldru o objemu 5000 m3, který je související 
samostatnou investicí. 

 Staveniště musí být během intenzivních dešťů zajištěno proti splachování nečistot do 
systému odvodnění a proti znečišťování navazujících komunikací.  

 Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, 
povrchových a podzemních vod cizorodými látkami.  

 Sociální zázemí pracovníků stavby bude řešeno dodavatelem stavby např. mobilními 
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toaletami. 

Horninové prostředí 

 Servis a opravy vozidel a stavební mechanizace bude probíhat v externím zařízení mimo 
staveniště.   

 Použité mechanizmy budou vybaveny prostředky k zachycení případných úkapů a 
nestandardních úniků ropných látek  a provozních kapalin do terénu. 

 V případě úniku škodlivých látek do horninového prostředí budou neprodleně provedena 
nápravná opatření s cílem odstranění kontaminace a zamezení jejího šíření do životního 
prostředí.   

Půda 

 Před započetím stavby bude provedena skrývka ornice. Ornice popř. hlouběji uložené 
zúrodnitelné vrstvy budou odděleně deponovány na pozemku investora a zemina bude 
zpětně využita na ozelenění areálu.   

 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.  

Ochrana přírody  

 Kácení dřevin bude provedeno pouze na základě povolení ke kácení, podle podmínek 
stanovených orgánem ochrany přírody a krajiny. 

Památky 

 V případě odkrytí archeologických nálezů bude postupováno v souladu s platnou 
legislativou v oblasti státní památkové péče. 

Odpady 

 Využití nebo odstranění odpadů vznikajících v etapě výstavby bude smluvně zajištěno se 
subjekty oprávněnými k této činnosti podle platné legislativy. 

 Nakládání s odpady během výstavby se bude řídit podle platné legislativy, aktuálně podle 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 381/2001 Sb., vyhlášky č. 383/2001 Sb. 

 Zemina používaná zpět k terénním úpravám musí splňovat podmínky pro uložení 
materiálu na povrchu terénu ve smyslu § 12 vyhlášky č. 294/2005 Sb. V případě objevení 
kontaminovaných materiálů budou zeminy uloženy na odpovídající skládce s příslušným 
stupněm technického zabezpečení, případně bude provedena jejich dekontaminace v 
odpovídajícím sanačním zařízení. 

c) Podmínky, které je nutno respektovat během provozu záměru: 

Obecné 

 Využití jednotlivých objektů logistického areálu bude v souladu s bodem 10.6, přílohy 1 
z.100/2001 Sb. Posouzení není provedeno pro specifické výrobní technologie, které svou 
povahou naplňují některý z  bodů přílohy. V případě umisťování výrobních technologií 
zařaditelných do některého bodu přílohy 1 z.100/2001 Sb. mimo bod 10.6  bude nutné 
proces posouzení vlivů záměru na životní prostředí provést pro tuto konkrétní technologii.   

 Záměr je podmíněný výstavbou suchého poldru o kapacitě min. 5 000 m3 a 
s předpokládaným průběžným redukovaným odtokem 15 l/s v rámci vyústění strouhy 
odvodnění do bezejmenného přítoku Chodovského potoka. Záměr bude respektovat 
podmínky, které vyplynou z řešení stavby suchého poldru.   

 . 
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Hluk a ovzduší 

 Na ochranu před hlukem budou před domy č.p. 109, 108, 107 a 104 zřízeny protihlukové 
stěny. Umístění, velikost a materiál stěn bude odpovídat návrhu podle akustického 
modelu [4], který může být upřesněný v navazujících stupních a etapách přípravy záměru.  

 Během zkušebního provozu bude v reprezentativní době provedeno opakované 
autorizované měření hluku ve venkovním prostoru u nejbližší obytné zástavby v obci Hory, 
na zastavitelných pozemcích pro bydlení v lokalitě Pod Rohem v místech 
předpokládaného umístění RD a u obytné zástavby v okolí ul. Daimlerova v obci Jenišov.  
Cílem měření bude ověřit skutečné akustické příspěvky navrhovaného logistického areálu 
a v případě prokazatelného překročení  limitních hodnot hluku stanovených na ochranu 
zdraví lidí ve smyslu NV. 272/2011 Sb. budou navržena dodatečná akustická opatření, tak 
aby nedocházelo k nadlimitnímu akustickému zatížení.  Účinek případných dodatečných 
opatření bude opět ověřen měřením.  

 Provozovatel logistického areálu bude v závislosti na obsazování hal jednotlivými nájemci 
a při každé změně nájemce, sledovat jejich specifické nároky na dopravní  zatížení podle 
předpokládaného způsobu využití jednotlivých hal. Pokud by došlo k zásadnímu navýšení 
denního dopravního zatížení, bude v okolí  komunikací v obci Hory a Jenišov provedeno 
ověření vlivů dopravního zatížení akustickým modelem a rozptylovou studii znečištění 
ovzduší. Modelová hodnocení by měla prokázat dodržení hlukových limitů a limitů 
imisního znečištění ovzduší podle platných právních předpisů, případně navrhnout 
eliminační opatření. 

 Provoz záměru bude omezený na denní dobu v rozmezí 6:00 až 22:00 hodin.    

 Nakládaní s nebezpečnými odpady např. formou dočasného shromažďování bude 
probíhat na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy, o který bude zažádáno 
před zahájením provozu logistického areálu. 

 Na vnitroarálové komunikaci ve vnitřní části logistického areálu, mezi jeho východní a 
západní částí, přibližně v úrovni rozhraní funkčních plch VN/SO a VN, bude provedeno 
technické opatření (např. šířková úprava komunikace, flexibilní sloupky, dopravní značení 
apod.) zamezující výjezdu nákladní dopravy do obce Hory.  

Voda 

 Pro systém odvodnění dešťových a melioračních vod z areálu bude zpracovaný provozní 
řád a havarijní plán, který bude obsahovat předpis evidence, kontrol, čištění a jiné údržby.  
Havarijní plán zajistí postup činností zamazujících rizika v případě nestandardních 
provozních stavů a havárií.  

 Záměr je podmíněný výstavbou stoky kanalizace pro veřejnou potřebu v duchu platného 
územního plánu sídelního útvaru Hory. Záměr bude respektovat podmínky, které vyplynou 
z řešení této kanalizace a z jejího provozního řádu.  

 Kvalita výstupní vody z provozu ORL bude pravidelně monitorována vzorkováním. 
Vyhodnocení výsledků bude prováděno podle podmínek povolení vodoprávního úřadu. 

Ochrana přírody 

 Obslužná komunikace přecházející přes biokoridor ve východní části areálu bude sloužit 
pouze pro zásah HZS nebo pro výjimečnou obsluhu areálu. Nelze jí používat k běžnému 
provozu areálu.  

 Část řešeného území zasahující do biokoridoru nebude oplocena.  

 Na ploše ZN při hranici s lokalitou Pod Rohem bude vysazený a udržovaný pás izolační 
zeleně podle projektu vegetačních úprav. 
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V. Vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci 

Zpracovatel posudku obdržel od Krajského úřadu Karlovarského kraje následující vyjádření 
DOSS a územních samosprávných celků: 

1. Krajská hygienická stanice Karlovarského Kraje, č.j.:KHSKV03099/2013/HOK/Vrb, 
25.4.2013 

2. Česká inspekce životního prostředí OI Plzeň, č.j.:ČIŽP/43/ŘI/1300286.005/13/ZHN, 
22.4.2013 

3. Česká inspekce životního prostředí OI Ústí nad Labem, pobočka Karlovy Vary, č.j.: 
ČIŽP/44/IPP/1300490.005/13/DHP, 26.4.2013 

4. Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, č.j.:5777/SÚ/13, 
23.4.2013 

5. Magistrát města Karlovy Vary, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.:1429/0ŽP/13, 
24.4.2013 

6. Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.:1466/ZZ/13, 
2.5.2013 

7. Karlovarský kraj (uvolněný člen zastupitelstva Ing. Václav Jakubík), 3.5.2013 

8. Obec Hory, č.j.: 163/13, 3.5.2013 

9. Obec Jenišov, č.j.: 233/13, 2.5.2013 

Od veřejnosti a soukromých společností byla obdržena následující vyjádření:  

10. Jitka a Libor Arnoldovi, Jenišov 109, 29.4.2013 a Stanovisko obyvatel Jenišov: Eliška 
Chárová, Eliška Teplá, Jaroslav Teplý, Milan Teplý, Jaroslav Teplý č.p. 104; Ivana 
Valešová, Milan Valeš č.p. 107; Zdeňek Pokorný č.p. 108;  a Jitka a Libor Arnoldovi 
č.p.109, 2.5.2013 

11. Josef Hora, Lenka Horová, Bedřiška Horová, Jenišov č.p. 99 a 157, 3.5.2013 

12. KDT, a.s., 4.5.2013 a  Ing. Michal Miťka, Mgr. Miroslav Špadrna, 4 .5.2013 

13. METRO Properties ČR s.r.o., 3.5.2013  

14. Praha West Investment k.s., 2.5.2013 

Výše uvedená vyjádření jsou obsažena v příloze posudku. Kurzívou je uvedeno vysvětlení a 
komentář zpracovatele posudku. 

 

1. Krajská hygienická stanice Karlovarského Kraje , č.j.:KHSKV03099/2013/HOK/Vrb, 25.4.2013 

1.1 Z hlediska zájmů upravených zákonem č.258/2000 Sb. dokumentace obsahuje údaje prokazující, že 
v případě realizace záměru je možné zajistit splnění požadavků ochrany veřejného zdraví.  

 Bez komentáře. 

1.2 Jako problematické se jeví hlukové zatížení objektů bydlení při napojovací komunikaci z R6 v úseku 
mezi kruhovou křižovatkou v Jenišově a navrženým vjezdem do areálu ( v akust. studii ref. bod 8 -
11 - Jenišov č.p. 109, 108, 107 a č.p. 104). V tomto úseku by mohlo docházet dle závěrů akust. 
posouzení u čtyř domů k mírnému překročení hyg. limitu z celkové hlukové zátěže (doprava 
vyvolaná provozem + provoz), v tomto úseku bude proto ve fázi zpracování projektové 
dokumentace vyžadován návrh protihlukových opatření dle kapitoly 7.6. dokumentace. 

 Opatření proti hluku z vyvolané dopravy v podobě protihlukových stěn u objektů určených 
k bydlení v Jenišově, v ul. Daimlerova  č.p. 109, 108, 107 a č.p. 104 vyplívající z akustické 
studie jsou zahrnuty do návrhu stanoviska.  
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1.3 V případě ploch pro výstavbu RD v lokalitě Jenišov - Pod Rohem byly hodnoceny referenční body 
na hranici pozemků, určených pro výstavbu RD, ref. body 17,18,19 a 20. V těchto případech bylo 
výpočtem prokázáno splnění hygienického limitu v denní i noční době. Oddělení plochy 
připravované výstavby logistického centra a pozemků pro bydlení je navrženo pomocí pásu izolační 
zelené šíře 15 m, pás je však popsán pouze obecně, není nijak blíže specifikován, není zřejmé jeho 
provedení (výška, hustota). 

 Upřesnění výsadeb pásu izolační zeleně bude provedeno ve fázi zpracování dokumentace 
pro územní řízení. Podmínka zahrnuta do návrhu stanoviska.  

1.4 Hluk ze stavební činnosti by v průběhu provádění stavebních prací neměl dle citované 
studie způsobit překročení hygienického limitu, negativní dopad tak bude na okolí 
generován zejména obslužnou dopravou v úseku od kruhové křižovatky v Jenišově po 
vjezd do areálu v Horách. 

 Akustická studie prokazuje, že výstavba areálu je řešitelná v míře únosného hlukového 
zatížení, je zpracovaná v úrovni a podrobnosti odpovídající stupni přípravy EIA, na základě 
základních charakteristik a kapacit předkládaného záměru. V následujících stupních 
přípravy záměru ve fázi DUR a DSP bude zpracován projekt organizace výstavby, jehož 
součástí bude návrh konkrétních protihlukových opatření ověřený akustickým modelem 
podle konkrétního postupu a organizace stavebních činností včetně vyvolané dopravy a její 
trasy. 

 1.5 Z hlediska vlivu na ovzduší přinese záměr do území nové zdroje emisí (doprava, kotelny 
na zemní plyn s celkovým výkonem 3,5 MW). Zpracovatel přiložené rozptylové studie 
hodnotí celkový příspěvek všech zdrojů jako ne příliš významný, zvýšení koncentrací 
jednotlivých složek se bude pohybovat maximálně v desetinách, příp. jednotkách procent 
příslušných imisních limitů. 

 Bez komentáře. 

 

2. Česká inspekce životního prostředí OI Plzeň, č.j.:ČIŽP/43/ŘI/1300286.005/13/ZHN, 22.4.2013 

2.1 Oddělení ochrany přírody: K dokumentaci nemáme námitky. 

 Bez komentáře. 

2.2 Oddělení ochrany lesa: Z předložených dokladů a z mapových podkladů vyplývá, že 
nebudou dotčeny zájmy dle ustanovení § 14 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. K 
dokumentaci nemáme námitky. 

 Bez komentáře. 

 

3. Česká inspekce životního prostředí OI Ústí nad Labem, pobočka Karlovy Vary, 
č.j.: ČIŽP/44/IPP/1300490.005/13/DHP, 26.4.2013 

3.1 ČIŽP Ol Ústí nad Labem nemá k dokumentaci z hlediska ochrany vod, ochrany ovzduší a 
odpadového hospodářství připomínky. 

 Bez komentáře. 
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4. Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, 23.4.2013 

4.1 Konstatují, že na rozdíl od grafické dokumentace přiložené k žádosti o vyjádření z hlediska vztahu k 
ÚPD ze dne 11.1.2012, je součástí logistického areálu i lokalita pro umístění 7 rodinných domů 
navržená v jihozápadní části pozemku par.č. 493/2 v k.ú. Hory u Jenišova. Tato část pozemku je 
platným Územním plánem sídelního útvaru Hory vymezena jako zastavitelné území venkovského 
bydlení (Bv). 

Závěrem lze tedy konstatovat, že záměr umístění stavby „Logistický areál Karlovy Vary - Hory II" vč. 
lokality 7 RD na pare. č. 492/1, 493/2, 493/29, 493/5, 493/27, 493/6, 493/9 v katastrálním území 
Hory u Jenišova je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. 

 Bez komentáře. 

5. Magistrát města Karlovy Vary, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.:1429/0ŽP/13, 
24.4.2013 

5.1 Z hlediska ochrany přírody a krajiny není připomínek. 

 Bez komentáře. 

5.2 Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu není připomínek. 

 Bez komentáře. 

5.3 Z hlediska odpadového hospodářství není připomínek. 

 Bez komentáře. 

5.4 Zhlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa není připomínek. 

 Bez komentáře. 

5.5 Z hlediska ochrany ovzduší není připomínek.  

 Bez komentáře. 

6. Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.:1466/ZZ/13, 
2.5.2013 

6.1 Ochrana les. půd, fondu a stát. správa les. hospodářství:  

Záměr neleží v PUPFL a nezasahuje do ochranného pásma lesa. 

 Bez komentáře. 

6.2 Ochrana zemědělského půdního fondu 

Konstatují, že záměr bude představovat zábor půdy v ochraně ZPF na ploše cca 11,87 ha. Podle 
vyjádření stavebního úřadu [5] je dotčená plocha ve smyslu platného ÚPNSÚ (8. změna ÚPNSÚ 
HORY) zařazena mezi zastavitelná území a záměr je v souladu s aktuální ÚPD.   

Upozorňují na povinnosti dodržení zásad ochrany ZPF ve smyslu z.334/1992 Sb. v platném znění a 
vyhlášky 13/1994 Sb. Pro záměr je nutné získat souhlas orgánu ochrany ZPF ve smyslu § 9 
zákona. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného umístění staveb na ochranu ZPF je 
nutné zpracovat pro celou dotčenou výměru půdy náležející do ZPF.    

 Bez komentáře. Vyhodnocení předpokládaných důsledků na ochranu ZPF je zákonnou 
součástí dokumentace pro územní řízení. Získání souhlasu k odnětí půdy ze ZPF je 
zákonnou podmínku vyplývající ze zákona 334/1992 Sb.  

6.3 Ochrana ovzduší 

Uvádějí, že podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je příslušným správním 
orgánem pro zdroje neuvedené v příloze č. 2 obecní úřad s rozšířenou působností, který vydává 
závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu. 

 Bez komentáře. 

6.4 Ostatní úseky OŽP nemají k záměru připomínek. 

 Bez komentáře. 
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7. Karlovarský kraj (uvolněný člen zastupitelstva Ing. Václav Jakubík), 3.5.2013 

7.1 Karlovarský kraj, po prostudování předložené dokumentace, souhlasí se záměrem „Logistický areál 
Karlovy Vary - Hory II" za podmínky, že budou dodržena veškerá zákonná opatření. 

Další posuzování záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů, není požadováno. 

 Bez komentáře. 

 

8. Obec Hory, č.j.: 163/13, 3.5.2013 

8.1 Podstata vyjádření:  

Nesouhlasí s tím, aby objekty SO 002 až 004 byly napojeny na místní komunikaci spolu s rodinnými 
domy navrhovanými do západní části areálu. Nesouhlasí s průjezdem mezi východní a západní 
části areálu. Požadují vnitroareálovou komunikaci umožňující průjezd areálem upravit tak, aby na 
místní komunikaci v obci Hory byly napojeny pouze rodinné domy a maximálně SO 001. 
Neprůjezdnost vnitroareálové komunikace požadují řešit umístěním objektu nebo zeleně.  

Upozorňují, že s navrženým dopravním napojením souvisí 400 průjezdů. Požadují snížení 
navržených průjezdů.  

 Podle tab.12 na str. 44 dokumentace se předpokládá výjezd 470 OA/16h  na místní 
komunikaci při západním okraji navrženého areálu, které po krátkém průjezdu vyjedou na 
silnici II/606 (podle značení ŘSD silnice I.třídy 6I). Průjezd nákladní dopravy po 
vnitroareálové komunikaci  mezi východní a západní částí areálu bude omezený 
dopravním značením a šířkovým uspořádáním komunikace, a nebude touto trasou možný 
s výjimkou ojedinělé obsluhy sedmi navržených RD.    

Navýšení akustického zatížení a příspěvek ke znečištění ovzduší  z průjezdu vyvolané 
dopravy po části místní komunikace v obci Hory byl předmětem akustické [4] a rozptylové 
studie [2]. Obě  studie prokázaly, že při předpokládaných dopravních intenzitách nedojde 
k navýšení akustického a imisního zatížení nad míru únosného zatížení.     

Organizační a technické opatření pro zamezení výjezdu nákladních vozidel na místní 
komunikaci v obci Hory je součástí  návrhu stanoviska. Opatření bude upřesněno 
v navazujícím stupni přípravy záměru.. Další podmínkou je vyhodnocení zkušebního 
provozu a vyhodnocení záměru v závislosti na postupu obsazování areálu zaměřené na 
skutečné dopravní zatížení a související akustické zatížení na jehož základě bude možné 
upravit organizaci dopravy nebo uplatnit další technická opatření – akustické stěny, zakrytí 
stacionárních zdrojů hluku apod.     

8.2 Vyjádření obce: 

Dopravní napojení východní části areálu požadujeme řešit s ohledem na stávající komunikaci, její 
kapacitu a možnost nebezpečí v případě stání vozidel v odbočovacím pruhu. Navržený průjezd 
vozidel je stále vysoký, jak už jsme upozorňovali v předchozím stupni, a požadujeme jeho snížení 
na únosnou míru a realitu. 

 Dopravní napojení hlavní části areálu je řešeno samostatným pruhem pro levé odbočení a 
související šířková úprava silnice II/606 (I/6I).  

Objem předpokládané vyvolané dopravy odpovídá kapacitám navrženého areálu a je 
odvozený od ekvivalentního skladového areálu provozovaného v Jirnech u Prahy. Areál 
má charakter nájemních skladů, skutečné dopravní zatížení tak bude záviset na 
konkrétních nájemcích a funkcích pro něž budou sklady sloužit. Z těchto důvodů byly do 
navrhovaných opatření zahrnuty podmínky vyhodnocení provozu z hlediska dopravního 
zatížení.  
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8.3 

Vyjádření obce: 

Dokumentace řeší odkanalizování splaškových vod pouze odkazem na projektovou dokumentaci 
odkanalizování obce Hory a možnost napojení kanalizace areálu. Obec Hory požaduje, aby investor 
uzavřel smlouvu s obcí o poskytnutí příspěvku na její rozvoj a spolupracoval při řešení odvodu 
dešťových vod mimo katastr obce. 

 Splaškové vody z navrhovaného areálu jsou řešeny napojením na plánovanou stoku 
splaškové kanalizace obce Hory.  

Dešťové vody z obytné částí areálu – RD a komunikace k RD budou zasakovány na 
pozemku investora. Zbývající část areálu bude vzhledem k nevhodným podmínkám 
horninového prostředí odváděna do bezejmenné vodoteče ve správním území Jenišova. 
Odtok dešťových vod bude řízený pomocí retenčních nádrží. Recipient za malou vodní 
nádrží bude opatřený suchým poldrem, který umožní další retenci odtékajících dešťových 
vod a který bude sloužit i pro zbývající zastavěné území obce Hory spádované k této 
vodoteči. Stavba suchého poldru není součástí předkládaného záměru, ale je zahrnuta mezi 
související investice a realizace skladového areálu je jí podmíněna -  podmínka je zahrnuta 
také do návrhu stanoviska.  

Řešení předkládaného skladového areálu tedy není bez přítomnosti splaškové kanalizace a 
vybudovaného suchého poldru na odvodňovací strouze v tomto zadání možné.    

Majetkoprávní a ekonomické vztahy nejsou předmětem posouzení vlivů záměru na životní 
prostředí a není je možné uplatňovat jako podmínku v procesu EIA.  

 

9. Obec Jenišov, č.j.: 233/13, 2.5.2013 

9.1 Podstata vyjádření:  

V dokumentace není možné zjistit energetickou náročnost spalovacích zdrojů.  

 Přehled spalovacích zdrojů včetně požadovaného výkonu a předpokládané spotřeby 
zemního plynu je uveden v dokumentaci na str. 47, tabulka 16. a také v rozptylové studii 
[2]. Z přehledu vyplývá, že součet instalovaných výkonů všech uvažovaných spalovacích 
zdrojů bude cca 3,5 MW.  

9.2 Roztříštěním tepelných zdrojů tak, jak je navrženo, dochází k nekontrolovatelnému znečišťování 
ovzduší. Rozptylové studie ukazují, že největšímu zatížení imisemi dojde mimo areál v místech 
stavby RD v lokalitě Pod Rohem II. Tím dojde ke znehodnocení investic občanů do daných 
pozemků. Obec Jenišov se domnívá, že takto velký příkon pro zajištění tepla by se měl řešit 
dálkovým přivaděčem tepla, či centrálním zdrojem, který bude splňovat všechny normy. 

 Investor předpokládá umístění dílčích spalovacích zdrojů bodle nároků jednotlivých 
budov.Imisní příspěvky všech instalovaných zdrojů znečištění ovzduší byli ověřeny 
autorizovanou rozptylovou studií [2] pomocí modelového výpočtu ATEM 97. V aktuálním 
stupni přípravy nejsou známí dodavatelé jednotlivých zařízení, proto rozptylová studie 
vycházela z emisních faktorů podle původní platné vyhlášky 205/2009 Sb., které jsou 
aktuálně obsaženy ve sdělení MŽP odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní 
faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb. Z výsledků rozptylové studie 
vyplývá, že kvalita ovzduší v zájmovém území je příznivá a příspěvky areálu budou 
k celkové situace nízké a z rezervou nedojde k překročení imisních limitů ve smyslu 
z.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Ve skutečnosti budou imisní přitížení ze stacionárních 
zdrojů nižší, nově pořizovaná spalovací zařízení na zemní plyn mají zpravidla nižší emisní 
charakteristiky, než jsou emisní faktory použité v rozptylovém modelu.     

V zájmovém území není k dispozici možnost napojení na horkovod.  
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9.3 Měření stávající hlukové zátěže probíhalo pouze dva dny a to v zimních měsících. Měření by mělo 
být prováděno v delším časovém úseku v průběhu celého roku. Takovéto měření nemá dostatečnou 
vypovídací hodnotu.  

Obec Jenišov požaduje zpracování hlukové zátěže v delším období a k přihlédnuti zvýšenému hluku 
z bezpečnostních signalizací. 

 Posouzení vlivů hluku, které zahrnuje stávající a výhledový stav, je založené na 
modelovém výpočtu [4]. Cílem měření hluku byla kalibrace modelu při konkrétní dopravní 
situaci. Během měření byly zároveň ověřovány dopravní intenzity. Délka a způsob měření 
jsou za účelem kalibrace modelu dostačující a obvyklé. 

Do návrhu stanoviska byla zahrnuta podmínka vyhodnocení akustického zatížení během 
zkušebního provozu záměru, tak aby provoz neznamenal překračování limitních hodnot 
akustického zatížení chráněných objektů. V rámci zkušebního provozu bude možné upravit 
nebo doplnit opatření snižující vliv hluku – např. úpravou stacionárních zdrojů, doplněním 
protihlukových stěn, změnami v organizaci dopravy apod.  

9.4 Hluk v období výstavby počítá pouze s hlukem z provozu zemních strojů a nákladních automobilů. 
Největší hlukovou zátěži však jsou akustické bezpečnostní signalizace všech strojů při pohybu vzad. 
S touto zátěží také nikde není počítáno. 

 Akustická studie zadává do modelu standardní akustické výkony jednotlivých zařízení. 
Bezpečnostní signalizace vozidel a strojů působí po krátkou dobu a v ekvivalentní hladině 
akustického tlaku se projeví minimálně. Období výstavby je v rámci procesu EIA z hlediska 
hluku řešeno v dostatečné podrobnosti a odpovídá aktuální úrovni znalostí o 
předkládaném záměru.  

Postup stavebních prací bude upřesněn  během stavebního řízení samostatným projektem 
organizace výstavby, kde budou uvedeny konkrétní trasy staveništní dopravy, místa, doby 
a souběh nasazení staveništní mechanizace a vnitřní organizace staveniště podle 
jednotlivých stavebních fází. Na základě těchto informací budou stanovena konkrétní 
protihluková opatření ověřená akustickým modelem.   

Podmínka zpracování akustické studie podle POV byla zahrnuta do návrhu stanoviska.      

9.5 Obec Jenišov požaduje vypracováni dopravního řešení v současném napojeni silnice 111/2226 tak, 
aby výjezd z obce byl co nejvíce plynulý (kruhová křižovatka, či jiné adekvátní řešeni). 

 Dopravní obsluha obce Jenišov není součástí předkládaného záměru. Otázka kapacity 
dopravní sítě bude předmětem územního řízení. Upozornění na nutnost zpracování 
kapacitního posouzení dopravního napojení skladového areálu byla zařazena do návrhu 
stanoviska.  

9.6 Obec Jenišov trvá na výstavbě suchého poldru o objemu 5000 m vody při odváděni 
dešťové vody z areálu. 

 Realizace suchého poldru o objemu 5 000 m3 na povrchovém kanálu odvádějícím dešťové 
vody z obce Hory není součástí předkládaného záměru, jedná se však o stavbu, která jej 
podmiňuje a bez jejího uskutečnění proto není provedení záměru možné.  

Podmínka vybudování suchého poldru je zahrnuta do návrhu stanoviska.   

9.7 Obci Jenišov připadá záměr budování logistického areálu v místech, kde není železniční 
vlečka a v těsné blízkosti jsou parcely pro výstavbu rodinných domů pouze jako investice k 
využití vlastních pozemků. Logistický areál o takovéto rozloze by se měl nacházet ve 
větším odstupu od bydlení občanů a s možností napojení na železnici. 

 Předkládaný záměr využívá možnosti funkčního využití území zastavitelných lokalit VN/SO 
a VN definovaných v platném ÚPNSÚ Hory. Celková situace území včetně umístění areálu 
vůči obytným domům byla ověřena rozptylovou [2] a akustickou studií [4], na jejichž 
základě bylo zpracované hodnocení zdravotních rizik [1].   
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9.8 Předložená dokumentace neřeší všechny problémy v dané lokalitě a v určitých 
segmentech je zpracována nedostatečně. 

 Předložená dokumentace splňuje rozsah předepsaný přílohou č.4 z.100/2001 Sb. Obsah 
dokumentace odpovídá záměru a zájmovému území a je dostačující pro posouzení 
předkládaného záměru z hlediska vlivů na životní prostředí.    

 

10. Jitka a Libor Arnoldovi, Jenišov 109, 29.4.2013 a Stanovisko obyvatel Jenišov: Eliška Chárová, 
Eliška Teplá, Jaroslav Teplý, Milan Teplý, Jaroslav Teplý č.p. 104; Ivana Valešová, Milan Valeš 
č.p. 107; Zdeňek Pokorný č.p. 108;  a Jitka a Libor Arnoldovi č.p.109, 2.5.2013 

10.1 Při výstavbě a provozu areálu dojde ke zhoršení životního prostředí s následkem zhoršení životních 
podmínek a podmínek pro bydlení obyvatel RD Jenišov čp. 104, 107,108 a zejména čp. 109 a to 
zejména v souvislosti s využíváním komunikace 1/61 Jenišov - Hory. Tato situace bude mít za 
důsledek znehodnocení pozemků a nemovitostí v této lokalitě. Dojde zejména ke zvýšení prašnosti, 
hlučnosti a zatížení komunikace nárůstem dopravy s jejím vlivem na statiku RD. 

 Uvedené domy se nacházejí v těsné blízkosti komunikace, leží v jejím ochranném pásmu, 
a podle akustického modelu [4] podloženého měřením již nyní dochází k překračování 
limitních hodnot hluku z dopravy. Tyto domy byly silně zatěžované také v minulosti, kdy 
dotčená silnice sloužila jako tranzitní komunikace místo aktuální R6. Akustický příspěvek 
k ekvivalentní hladině akustického tlaku převážně z dopravy vyvolané záměrem se 
předpokládá k denní době do 2 dB a v noční době cca 0,2 až 0,3 dB. Realizace záměru je 
z těchto důvodů podmíněna výstavbou protihlukové stěny situované mezi pozemky 
náležejícími k těmto domům a silnicí. K tomu je nutné říci, že protihluková stěna bude řešit 
zejména stávající nevyhovující situaci. Současné hlukové zatížení zde převažuje nad 
předpokládaným příspěvkem.      

Podle rozptylové studie [2] zde v současnosti nedochází k překračování imisního zatížení 
ovzduší a příspěvek z provozu areálu nebude znamenat ani v součtu s pozadím 
překročení limitních hodnot stanovených na ochranu zdraví lidí ve smyslu z.201/2012 Sb. 

K možnostem ovlivnění statiky:  

Těleso komunikace procházející v těsné blízkosti zmíněných domů je konstruováno a 
uvedeno do provozu pro standardní veřejnou silniční dopravu na níž se podílejí také 
nákladní vozidla. Provoz záměru předpokládá vyvolanou dopravu se zastoupení obvyklých 
osobních aut a nákladních vozidel splňujících podmínky pro provoz na veřejných 
komunikací. Jejich běžným průjezdem tedy nevznikají možnosti jiného způsobu zatížení 
komunikace než ke kterému je konstrukčně určena a možnosti ovlivnění statiky domů. 
Dotčená silnice také v nedávné minulosti přebírala objem tranzitní dopravy namísto dnešní 
R6.    

10.2 Nárůst hluku, prašnosti a zátěže komunikace v průběhu výstavby areálu bude enormní a to při 
uvažovaném počtu 250 TNA v průběhu pracovní doby od 7.00 do 21.00 hodin a to každý pracovní 
den. V záměru nikde není uveden předpokládaný pracovní výkon jednoho TNA během 
čtrnáctihodinové pracovní doby. U nákladních vozidel se pohybuje hladina hlučnosti kolem hodnoty 
85 dB a intenzita zvuku se může pohybovat mezi 70 - 85 dB v závislosti na rychlosti jízdy, stoupání 
komunikace a na dalších faktorech. Z uvedeného je zřejmé, že hygienický limit hlučnosti bude v 
dané lokalitě trvale překračován. Lze tedy předpokládat významné negativní působení na obyvatele 
RD. 

 Období výstavby bude probíhat pouze po určitou časově ohraničenou dobu. Ovlivnění 
životního prostředí ze stavebních činností bude dočasné a přímo úměrné způsobu 
provádění prací a uplatnění eliminačních opatření. Jednotlivá opatření jsou řešitelná a 
podle potřeby je lze optimálně upravit  i  v průběhu prací.   

Vliv hluku a znečištění ovzduší v období výstavby jsou v dokumentaci a ve studiích [4] a 
[2] řešeny podle základní představy o situaci na staveništi – podle doby působení a 
souběhu různých činností a nasazení mechanizace  a podle určitých intenzit vyvolané 
dopravy za předpokladu, že vytěžené zeminy se ve vyrovnané bilance použijí k terénním 
úpravám v místě stavby. Obě studie prokazují, že výstavba areálu je za definovaných 
podmínek řešitelná v míře únosného zatížení. Kromě stavebních strojů se předpokládá 
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pohyb 25 TNA na staveništi a 140 dopravních pohybů po silnici II/606. S tímto zadáním 
pracují také rozptylová a akustická studie.  

V dalších stupních dokumentace ve fázi stavebního řízení bude nutné vypracovat projekt 
organizace výstavby (POV), který upřesnění organizaci stavebních prací na staveništi 
podle konkrétních etap výstavby, definuje trasy staveništní dopravy a jehož součástí bude 
akustická studie zadaná podle konkrétních aktualizovaných informací o výstavbě. Na 
základě akustického modelu budou stanovena i opatření – např. organizace vnitřního 
staveniště, dočasné protihlukové stěny, denní omezení dopravních intenzit TNA apod. 
Cílem POV bude také upřesnění opatření snižujících fugitivní emise polétavého prachu – 
např. čištění vozovek, čištění vozidel před vyjetím ze staveniště, skrápění ploch 
emitujících prach, zabezpečení prašných materiálů na staveništi proti větru, zakrytí TNA 
plachtou apod. 

Podmínka je zahrnuta do návrhu stanoviska.  

10.3 Upozorňují, že nebyla vypracována studie zatížení komunikace vlivem provozu těžkých nákladních 
vozidel jak v průběhu výstavby a následně při provozu areálu s negativním dopadem na statiku 
rodinných domů ležících v bezprostřední blízkosti komunikace Jenišov - Hory. 

 Výstavbou a provozem záměru nevznikají možnosti jiného způsobu zatížení komunikace 
než ke kterému je konstrukčně určena a ovlivnění statiky domů se nepředpokládá.  
Dotčená silnice také v nedávné minulosti přebírala objem tranzitní dopravy namísto dnešní 
R6. Viz odpověď na připomínku 9.1  

10.4 Navrhovaná výstavba bude znamenat obrovskou zátěž pro stávající obyvatele žijící u zmiňované 
komunikace Jenišov - Hory, po které bude zajišťována doprava stavebních materiálů do areálu, 
doprava odtěžované zeminy z areálu v rozsahu řádově více než 100 tisíc m3 a do budoucna 
doprava zboží a materiálu v souvislosti s provozem Logistického centra. 

Výstavba a provoz logistického centra bude pro obyvatele znamenat zhoršení životního prostředí a 
úroveň bydlení, neboť bude docházet ke znečištění hlukem, imisemi, polétavým prachem a dalšími 
škodlivými látkami, které jsou s dopravou spojeny. 

 Z dokumentace vyplývá, že veškerá vytěžená zemina bude využita v rámci terénních 
úprav v místě přípravy záměru. 

Výsledky hlukové a rozptylové studie prokazují, že za předpokladu navržených opatření, 
jsou výstavba a provoz řešitelné v úrovni dodržení limitů pro ochranu zdraví obyvatel. V 
navazujícím hodnocení zdravotních rizik je konstatováno, že změny imisního a hlukového 
zatížení v posuzované lokalitě jsou  akceptovatelné. 

10.5 Požadujeme provedení důsledných opatřeni k prevenci, snížení a popř. kompenzaci 
nepříznivých vlivů v souvislostí se zvýšením prašnosti, ochranou před exhalacemi v 
souvislostí s nárůstem dopravy a ochranou před hlukem. 

 Z hlukové studie [4] vyplývají opatření v podobě protihlukových stěn u silnice II/606 a 
protihlukových opatření u VZT jednotek.   

Jako další opatření je navrženo vyhodnocení zkušebního provozu areálu z hlediska 
dopravního zatížení a hluku z dopravy, které v době uvádění do provozu ověří účinnost 
navržených opatření a umožnění jejich doplnění nebo omezení provozu areálu.   

Navržená kompenzační opatření jsou zahrnuta do návrhu stanoviska, které vytváří 
podmínky pro navazující řízení a rozhodnutí.   
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10.6 Protihluková opatření považujeme za naprosto nedostatečná a tudíž s nimi 
nesouhlasíme vzhledem k tomu, že neřeší: 

a) omezení hlučností - účelové tvrzení, že hlučnost bude snížena na hranici hygienických 
limitů - na základě čeho mají být obyvatelé trvale vystaveni zvýšené hlučností na hranici 
hygienických limitů  

b) zvýšenou prašnost 

c) otřesy - v této souvislostí upozorňuji, že nebyla provedena statika rodinných domů v 
této lokalitě a posouzení případného zatížení v důsledku nárůstu dopravy  

d) znehodnocení majetku a pozemků  

e) ohrožení zdraví obyvatel  

f) znehodnocení životního prostředí 

 add. a) Domy č.p. 109, 108, 107 a 104 jsou situované ve vzdálenosti cca 12 m od osy 
komunikace a leží tak v jejím ochranném pásmu (u silnice I. třídy se jedná o pásmo 50 m 
od osy komunikace, u silnic II. a III. třídy je tato vzdálenost 15 m, z.13/1997 Sb.) I přesto, 
že došlo k přesunutí tranzitní dopravy na nové těleso R6, jsou tyto domy vzhledem ke 
svému umístění již v současnosti exponované hluku ze stávající dopravy. Akustický 
model [4] kalibrovaný měřím a odečetem dopravních intenzit u těchto domů (hluk se 
zjišťuje ve vzdálenosti  2 m od fasády) potvrdil hlukové zatížení při hranici hlukových 
limitů. Záměr zde předpokládá navýšení hluku cca do 2 dB v denní době a 0,2 až 0,3 dB 
v noční době. Pro omezení hluku do úrovně limitu je proto stanoveno umístění 4 
protihlukových stěn před jednotlivé fasády uvedených domů. Stěny tak  budou značnou 
měrou řešit již stávající hlukový problém daný umístěním domů v blízkosti komunikace.    

add. b) V dokumentaci je doložená autorizovaná rozptylová studie [2], která prokazuje, 
že v území v současnosti nedochází k překračování imisních limitů polétavého prachu 
PM10 a PM2,5 a k jejich překračování nedojde ani vlivem příspěvků provozu záměru. 
K překračování ostatních sledovaných imisí také nebude docházet. Referenční body 
rozptylového modelu byly umístěné u domů č.p. 104 a 109.    

add. c) viz vysvětlení bodu 10.1 

add. d) Záměr investora je realizovaný v souladu s předpoklady vývoje území podle 
platného územního plánu. Záměr nezasahuje a nepředpokládá ovlivnění majetku jiných 
vlastníků ve smyslu hodnocení vlivů na životní prostředí.  

add. e) Imisní zatížení ovzduší a akustické zatížení se předpokládá v mezích limitů 
stanovených na ochranu zdraví lidí (NV.272/2011 Sb., z. 201/2012 Sb.). Možnosti 
zdravotních rizik jsou hodnoceny autorizovanou studií [1], která tvoří přílohu 
dokumentace. Ovlivnění zdraví lidí se nepředpokládá.  

add.f) vysvětleno v předchozích bodech 

10.7 Navrhované řešení bude neúčinné, protože navrhovaná bariera bude přerušována 
výjezdy k jednotlivým RD a tudíž tak nezabrání ani hluku ani prašnosti. 

 Účinnost protihlukových stěn byla prověřena modelovým výpočtem doloženým 
v akustické studii [4].  

10.8 Podstata vyjádření:  

Dopravní řešení pro areál schválený ve změně č.8 ÚP Hory měla obec Hory připravit 
dříve a ne na úkor přetížení dopravy v sousedícím Jenišově. Nečinnost obce Hory je či 
byla způsobena pravděpodobně nedostatečnou odbornou kvalifikací při procesu 
schvalování územního plánu. Nelze totiž považovat za udržitelný stav, kdy jedna obec 
schvaluje svůj územní plán na úkor sousedící obce. Údaje o podstatném navýšení 
dopravy nebyly při projednávání změny č. 8 ÚP obce Hory uvedeny. Tedy dotčené 
orgány státní správy, sousedící obce a veřejnost se k tomu nemohly vyjádřit. Změna byla 
odsouhlasena se skreslenými a nepravdivými údaji a informacemi. 
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Územní plán byl schválen bez jakékoliv koordinace a respektováni potřeb sousedícího 
Jenišova a jeho územního plánu (viz přetížení dopravy ti. propustnost komunikace a 
kruhových objezdů, sousedící biokoridor, výstavba vilové čtvrti Pod Rohem II). 

 Připomínku k procesu pořízení změny územního plánu nelze řešit v procesu posouzení 
vlivů záměru na životní prostředí. Sousedící obce a veřejnost se mohli ke změně 
územního plánu vyjádřit, to jim zajišťuje proces ve smyslu stavebního zákona č.183/2006 
Sb., který řídí autorizovaný pořizovatel.    

Navýšení dopravy vzhledem k potenciálnímu využití ploch areálu v k.ú. Hory je 
předmětem posuzování procesu EIA. Vlivy související s předpokládaným dopravním 
zatížením byly vyhodnoceny v rámci hlukové a rozptylové studie a v hodnocení 
zdravotních rizik. Z výsledků studií vyplývá, že při dodržení deklarovaných dopravních 
kapacit a za podmínky uplatnění navržených opatření, nedojde k překročení hlukových a 
imisních limitů ve smyslu NV.272/2011 a z.202/2012 Sb. 

Kapacitní možnosti dopravního napojení budou předmětem navazujícího územního 
řízení.  

10.9 Podstata vyjádření:  

Protihlukové stěny jsou navrhované na hranici našeho pozemku ve vzdálenosti menší 
než 2 m od hranice. Umístění této stavby nesplňuje podmínky uvedené v odst. 5 a 6 § 25 
vyhl. č.501/2006 Sb. a mi s ním nesouhlasíme. Hluková studie je nevěrohodná, hlukové 
limity budou splněny pouze při realizaci stěny. 

 Podmínka uplatnění opatření proti hluku z dopravy u domů č.p. 109, 108, 107 a 104 
vyplývá z výsledků akustické studie, je zahrnuta do návrhu stanoviska a je podkladem 
pro navazující řízení ve smyslu stavebního zákona.  

Umístění protihlukových stěn ve vztahu ke katastru nemovitostí a k vlastnictví pozemků 
bude předmětem projektové  dokumentace pro  územní rozhodnutí. Připomínku je nutné 
řešit v rámci  územního řízení.   

10.10 Podstata vyjádření:  

Změna územního plánu č.8 neobsahuje dopravní řešení, nepočítala a neřeší navýšení 
dopravního zatížení v obci. V části odůvodnění je znění: „v žádném případě nedojde 
k zatížení obce hlukem, případným zvýšeným provozem dopravních prostředků ani jinými 
negativními vlivy. Záměr není v souladu s platným územním plánem. Stanovisko 
stavebního úřadu je nepravdivé. Záměrem je ohroženo zdraví obyvatel ve smyslu NV. 
272/2011 Sb.  

 Viz vysvětlení k bodu 10.8 

Připomínka se týká procesu územního plánování. Územní plán stanovuje rámec pro 
budoucí využití území, neřeší výstavbu konkrétních záměrů o konkrétních kapacitách. 
Podle vyjádření stavebního úřadu [5] je připravovaný záměr s územním plánem 
v souladu a naplňuje předpoklady definovaného funkčního využití území.  

Vlivy hluku a znečištění ovzduší související s vyvolaným dopravním zatížením byly 
v dokumentaci posouzeny na základě akustické a rozptylové studie. Z výsledků studií 
vyplývá, že při dodržení deklarovaných dopravních kapacit a za podmínky uplatnění 
navržených opatření, nedojde k překročení hlukových a imisních limitů ve smyslu 
NV.272/2011 a z.202/2012 Sb. 
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10.11 Podstata vyjádření:  

Požadují vrácení dokumentace k doplnění nebo přepracování ve smyslu § 8 z.100/2001 
Sb. Předložená dokumentace hrubým způsobem narušuje a ovlivňuje životní prostředí.    

 Předložená dokumentace odpovídá rozsahu přílohy 4 z.100/2001 Sb. a obsahuje 
všechny informace nezbytné k posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Během 
zpracování posudku nebyla zjištěna pochybení, která by vedla k odlišným závěrům 
dokumentace. Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí jsou posouzeny 
v dostatečném územním rozsahu a jsou hodnoceny odpovídajícími metodami.Není tedy 
nutné vracet dokumentaci k jejímu doplnění a přepracování.  

 

11.  Josef Hora, Lenka Horová, Bedřiška Horová, Jenišov č.p. 99 a 157, 3.5.2013 

11.1 Nesouhlasíme s výstavbou logistického areálu Karlovy Vary – Hory II z těchto důvodů:  

1) Úplné vyřazení ekoduktu (za 250 000 000 Kč).  

2) Přetížení provozu v Jenišově. Bude velmi problematické přecházení na zastávku městské 
dopravy. Přetížení hlukem. 

3) Pokud bude zahájena výstavba centra, je nutné řešit spojení přes průmyslovou zónu. 

 Add 1. Předkládaný záměr neuvažuje s vyřazení ekoduktu. Přemostění R6 slouží jako 
přechod biokoridoru ÚSES, který kromě své vlastní plochy nemá ochranné pásmo, ani 
neklade jiné podmínky na využití sousedních pozemků. Předpokládaná výstavba hal 
plochu biokoridoru respektuje a nezasahuje do ní.     

Add 2. Bezpečnost silniční provozu není předmětem procesu EIA. Vliv hluku je v obci 
Jenišov v dokumentaci řešený akustickou studií [4], pro ochranu před hlukem jsou 
navržena opatření v podobě protihlukových stěn a provedení vyhodnocení provozu 
záměru jehož součástí bude měření hluku a možnost doplnění nebo úpravy 
protihlukových opatření.  

Add.3 Záměr využívá stávající síť veřejných komunikací a předpokládá dopravní napojení 
na silnici II/606 (I/6I podle evidence ŘSD).    
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12. KDT, a.s., 4.5.2013 a  Ing. Michal Miťka, Mgr. Miroslav Špadrna, 4 .5.2013 

12.1 Záměr posuzuje odstup od již realizovaných rodinných domů, ale vůbec se nezabývá těmi 
pozemky, na kterých nejsou ještě RD realizované, ale jsou součástí vybudované technické 
infrastruktury pozemků pro rodinné domy lokality Pod Rohem 2. Záměr neřeší jejich případnou 
ochranu. Dokumentace je tedy nedostatečná, nerespektuje schválené funkce v území. Dopad 
nové výstavby na stávající výstavbu a předpokládané funkce v území vůbec neřeší. Není řešen 
zásah do krajinného rázu plánovanou výstavbou, která na omezeném území má zastavěnou 
plochu přes 32 tis. m2 a výšku 16 m. 

Dále upozorňují, že nejkratší vzdálenost nejbližšího stávajícího RD od budovy Makra je 267 m, od 
parkoviště 170 m, zastřešeného parkoviště 225 m, ale nejmenší vzdálenost objektů logistického 
centra od pozemků v lokalitě Pod Rohem II je 19 m.  

 Situování zastavitelných pozemků v lokalitě Pod Rohem je zřejmé z koordinační situace 
[6] v příloze č. 2 dokumentace, u navrhovaných objektů jsou uvedené nadmořské výšky 
atiky.  Modely rozptylové a akustické studie byly vytvořené nad mapovými podklady, 
které zahrnují i výškovou členitost terénu.  

Do lokality Pod Rohem II byly umístěné referenční body posouzení i na zatím 
nezastavěné pozemky při hranicích s plochou pro umístění záměru. V akustické studii 
jsou to body 12 až 23, z toho 17 až 23 jsou rozložené přímo na hranici mezi oběmi 
lokalitami za účelem podchycení potenciální nejvyšší akustické expozice, i když výstava 
RD neproběhne přímo na hranici. Nejbližší vzdálenost stávajících domů je popsaná 
slovně v odst. 4.1 v akustické studii.  

Posouzení imisního příspěvku záměru je v rozptylové studii [2] provedeno v pravidelné 
síti referenčních bodů z nichž byly určité body vybrané pro prezentaci výsledků. V lokalitě 
Pod Rohem II jsou to body č.5 až 13, z toho 5 až 9 jsou rozložené při hranicích s plochou 
záměru viz str.92, obr.8 dokumentace.  

Posouzení vlivů na krajinný ráz je předmětem studie [3]. Lokalita Pod Rohem je součástí 
definovaného místa MKR9.  

Otázka blízkosti objektů záměru k hranicím pozemku je předmětem územního řízení ve 
smyslu stavebního zákona. Záměr je v souladu s definovaným funkčním využitím podle 
platného územního plánu. Připomínky k územnímu plánu nelze řešit v procesu EIA. .  

 V příloze dokumentace je doloženo vyjádření stavebního úřadu k záměru z hlediska 
územního plánu.   

12.2 Podstata vyjádření:  

Upozorňují že, plocha navrhovaného záměru odpovídá přibližně součtu ploch stávajících objektů 
Makro a Globus kam denně zajíždí 10-12 kamiónu. Logistický areál může znamenat příjezd až 
700 kamionů denně. To muže mít důsledek ve znečištění ovzduší a navýšení hluku z dopravy a 
zátěž lokality Pod Rohem.  

 Vlivy znečištění ovzduší a akustické zatížení přitížením dopravy provozem záměru jsou 
řešeny odbornými studiemi [2] a [4] viz vysvětlení 10.10, 12.1. Odvození předpokládané 
vyvolané dopravy je provedeno podle provozu stávajících ekvivalentních skladů v Jirnech 
u Prahy. V dokumentaci a ve studiích je předpokládáno, že záměr bude znamenat 
přitížení 40 pohybů TNA/24 hodin a  1296 pohybů OA/24 hodin (dokumentace str.41).  

Do návrhu stanoviska byla zařazena podmínka provedení vyhodnocení zkušebního 
provozu z hlediska stacionárních i dopravních zdrojů v závislosti na uvádění areálu do 
provozu. Cílem vyhodnocení by mělo být monitorování vyvolaného dopravního zatížení, 
měření a vyhodnocení akustické zátěže a případná optimalizace opatření na ochranu 
před hlukem.  
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12.3 Podstata vyjádření:  

Do prostoru izolační zeleně (pás o šíři 15 m) jsou navrženy terénní úpravy – svah. Terénní úpravy 
jsou podle stavebního zákona stavbou a jsou v rozporu s funkcí izolační zeleň. Záměr je v rozporu 
s územně plánovací dokumentací.  

 Otázka se vztahuje k územnímu řízení a k územnímu plánu. Do předmětného svahu 
vymezeného jako pás ZN (zeleň nelesní) záměr nepředpokládá umisťování stavebních 
objektů a vznik zastavěných nebo zpevněných ploch. Plocha ZN bude osázená a bude 
mít funkci izolační zeleně, tak jak předpokládá ÚPNSÚ. Terénní úpravy plochy nejsou 
s funkcí ZN v rozporu.  

12.4 Podstata vyjádření:  

Upozorňují, že změna č.8 ÚPNSÚ Hory nepředpokládala zatížení obce hlukem „případným 
zvýšeným provozem dopravních prostředků ani jinými negativními vlivy“ (výňatek z odůvodnění 
návrhu z.8 ÚPNSÚ Hory). Záměr není v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 Posouzení vlivů souvisejících s dopravním zatížením je doloženo akustickou a 
rozptylovou studií a je součástí aktuálního procesu EIA. Koncepce ÚPD vytváří rámce 
pro budoucí umístění záměru a nemá možnost řešit podrobnost konkrétních záměrů. 
Proces EIA není určen k řešení připomínek k územnímu plánu viz vysvětlení 10.10.  

12.5 Podstata vyjádření:  

Nesouhlasí s výsledkem „Hodnocení vlivů na krajinný ráz, [3]“, není v souladu s použitou 
metodikou. Skladovací haly s označením SO003, SO005, SO006, SO007 a SO008 jsou umístěny 
do pohledově exponované polohy, kde krajinné scéně dominuje rozmanitá zástavba rodinných 
domů se zelení nelesních skupin. Objekty logistických hal negativně ovlivní vizuální linii horizontu 
ukončeného vysokou zelení patrnou při panoramatickém pohledu. Nově vzniklá souvislá bariéra 
tvořená jednotlivě na sebe navazujícími fasádami logistických hal zamezí kontinuálnímu průhledu 
do krajiny a nevratně znehodnotí vizuální znak krajinného rázu posuzované lokality.  

 Jednoduchý horizont porostlý zelení se nachází v nadmořské výšce cca 520 – 564 m 
n.m. ve vzdálenosti cca 700 – až 800 m jižním směrem od posuzovaného areálu. 
Nadmořské výšky navrhovaných objektů se pohybují v rozmezí 476 – 495 m n.m. , to je 
cca o 70 m níž. Místní krajinu lze hodnotit jako velkého měřítka s polootevřeným 
dotčeným krajinným prostorem otevírajícím se do prostoru pánve. Realizací záměru 
nedojde k zásahu do  horizontu. 

 Lokalita Pod Rohem určená pro výstavbu RD, kde aktuálně dochází k postupné 
výstavbě a naplňování plochy, leží ve stejných a vyšších polohách než lokalita pro 
umístění logistického areálu. Budoucí výstavba RD se přiblíží k horizontu více než 
navrhované haly. Pozemky v jižní hranici lokality Pod Rohem leží až v úrovni 540 m. 
Samotná „kobercová“ výstavba RD nevytváří pozitivní znak krajinného rázu, který by bylo 
nutné chránit. Naopak se přibližuje k horizontu a přispívá ke změně a snížení krajinného 
rázu 

Harmonické vztahy v krajině a měřítko ve smyslu metodiky zpravidla spočívají v harmonii 
a souladu využití krajiny a přírodního rámce. Např. venkovské hospodářské osídlení 
odpovídá cestní síti obsluhující drobné plužiny rozdělené vegetací a pozemkové úpravy 
evidentně souvisí s jednotlivými zemědělskými usedlostmi přitom v krajině v dostatečné 
míře zůstávají přirozené nebo přírodě blízké části a krajina zůstává s určitou 
rozmanitostí. V případě dotčeného krajinného prostoru se jedná o charakteristické 
příměstské území, kdy expandující krajské město postupně pohlcuje drobná venkovská 
sídla včetně zemědělských pozemků a postupně zcela stírá jeho původní význam. Místní 
krajinná scéna je fragmentovaná tělesem čtyřpruhé rychlostní silnice R6, je již dotčená 
výstavbou velkých nákupních center (Makro, Globus) a rozvíjející se plošně rozsáhlou 
kobercovou zástavbou RD. Navazuje na území pozměněné povrchovou těžbou, prostor 
obsahuje negativní technicistní znaky. Autor hodnocení [3] definoval poměrně široký 
potenciálně dotčený krajinný prostor, popsal místa krajinného rázu a znaky jednotlivých 
charakteristik krajinného rázu včetně jejich významu a cennosti, a vyhodnotil míru 
zásahu záměru ve smyslu kritérií § 12 z.144/1992 Sb.  Z hodnocení vyplývá, že záměr 
nebude zasahovat do zásadních znaků, jedinečné nebo význačné cennosti a vliv na 
zákonná kritéria je popsaný jako žádný až slabý. Zpracovatel posudku neshledal na 
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hodnocení metodické nebo věcné chyby, které by vedly k odlišnému závěru.  

Omezení výhledu zástavbou uvnitř zastavitelného a zastavěného území se z prostoru 
soukromých veřejně nepřístupných pozemků jako zásah do krajinného rázu nehodnotí.  
Krajinný ráz se hodnotí z referenčních bodů umístěných do míst pohybu lidí, kde se 
uplatňují pohledy na krajinu. Nehodnotí se z lesních porostů, z nitra zástavby a ze 
soukromých zastavěných pozemků odkud není pro běžného pozorovatele na krajinu 
výhled. Body se umisťují většinou na cesty, veřejná prostranství nebo na veřejně 
přístupná vyhlídková místa.  Podle ÚPD je záměr situovaný do zastavitelného území a 
jakákoliv výstavba, včetně vegetačních úprav v pásu ZN, by severním směrem 
v budoucnu ovlivnila výhled z pozemků v lokalitě Pod Rohem. Po naplnění této lokality 
dojde k omezení výhledu do krajiny z obslužné komunikace (veřejného prostranství) 
právě novými rodinnými domy a zelení v jejich zahradách. Lokalita se stane souvislým 
zastavěným územím odkud se z důvodu nedostatku výhledu  krajinný ráz zpravidla 
nehodnotí.  

12.6 Při srovnání velikosti typického rodinného domu plánované výstavby RD v oblasti Pod Rohem s 
půdorysnou a hmotovou skladbou objektů v rámci logistického areálu při výšce atiky do 16 metrů 
(viz. bod D. II. 3. Dispoziční řešení str.8-10) je v rozporu s harmonii měřítka a nevratně narušuje 
přirozené poměrové vztahy v krajině.  

 Měřítko krajinného prostoru je dané výškou, délkou a sklonem svahů, vzdáleností 
horizontů, šířkou údolí apod. Dotčený krajinný prostor je polootevřený a lze jej hodnotit 
jako  krajinu velkého měřítka. Převýšení mezi nivou na dně údolí a horizontem je 
přibližně 100 m. Délka dílčího svahu je přibližně 1 000 m. Záměr svými dimenzemi nemá 
potenciál zasahovat do měřítka prostoru.  

Kontext stávající a navrhované zástavby – hmota, tvar střechy, tvar půdorysu, umístění 
na pozemku, prvky fasády apod. se z hlediska krajinného rázu hodnotí tam, kde stávající 
zástavba vytváří pozitivní znak krajinného rázu. Např. u sídel s převažující dochovanou 
lidovou architekturou, v památkových zónách, v I.zónách velkoplošných zvláště 
chráněných území nebo v přírodních parcích. Novodobý typ rozlehlé kobercové zástavby 
bez souvislostí s využitím okolní krajiny není pozitivním znakem krajinného rázu a 
nevytváří  hodnoty chráněné § 12 z.114/1992 Sb.    

12.7 Podstata vyjádření: 

V dokumentu je výstavba logistického areálu vnímána ve finálním důsledku jako pozitivní s 
odkazem na referenční stavby nákupních center Globus a Makro. Objekty jsou si blízké pouze 
rozměrově, ovšem jejich umístění s ohledem na svažitost terénu je zcela v jiné situaci a silně 
narušují středovou úroveň panoramatického pohledu. Střechy skladovacích hal logistického areálu 
vystupují o cca 40-52 výškových metrů nad úroveň střechy objektu Makra. 

Úroveň střech navrhovaných objektů bude oproti stávajícímu objektu Makra s výškovým odstupem 
až 52 m. Objekty narušují středovou úroveň panoramatického pohledu. 

 Hodnocení vlivů na krajinný ráz [3] hodnotí negativní zásah do krajinného rázu v míře 
únosného zatížení, to je doloženou metodou prostorové a charakterové diferenciace 
krajiny (str.32, v příloze 7 dokumentace) .  

K narušení výhledu z lokality Pod Rohem viz vysvětlení k bodu 12.5, poslední odstavec. 

12.8 V sociální rovině řešené problematiky objekty Makra a Globusu přispívají k doplnění občanské 
vybavenosti, což při realizaci 5 velkokapacitních skladovacích hal není předmětem jejich náplně. 

 Bez komentáře. Jako pozitivní vliv v sociální úrovni je v dokumentaci hodnocen vznik 
pracovních míst.  

12.9 V hlukové studii je přímo uvedeno, že 5% zásobování logistického areálu bude probíhat i v 
nočních hodinách, v době nočního klidu od 22:00-6:00. Hluk z kamionové dopravy sníží životní 
podmínky majitelů rodinných domů v těsné blízkosti logistického centra. 

 Akustická studie prokazuje, že při dodržení předpokládaných  dopravních intenzit v noční 
době (2 dopravní pohyby TNA). Budou limity hluku z dopravy ve vnějším prostoru obytné 
zástavby dodrženy.  
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12.10 Podstata vyjádření: 

Nikde není uveden maximální sklon svahové úpravy při jižní hranici pozemku a také posouzení, 
jestli sklon svahu je vhodný pro výsadbu vysoké zeleně zejména kultivaru babyka v pásu izolační 
zeleně, ploše ZN.  

 Výsadby jsou ve svahu řešitelné bez nutnosti posouzení jeho sklonu. Dokumentace EIA 
neobsahuje projekt ozelenění a výsadeb zeleně. Uvedena je pouze stručná informace na 
str.33 o předpokládaných výsadbách jehličnatých a listnatých stromů a keřů o původním 
druhovém složení (míněno o složení odpovídajícím potenciální přirozené vegetaci) 
v pásu 15 m.  

Druhové složení bude dále upřesněno v rámci projektové dokumentace pro územní 
řízení a stavební povolení.  Podmínka podrobného řešení výsadeb byla zařazena do 
návrhu stanoviska.  

Zmínka o doplnění dalších druhů k javoru babyka je součástí návrhu opatření.  

Sklon svahů terénní úpravy v poměru 1:4 až 1:6  je v dokumentaci uvedený na str. 29 a 
vyplývá z předběžného IG průzkumu. Svahy je možné zajistit technickým opatřením. 
Toto řešení bude předmětem DUR a DSP.   

12.11 Podstata vyjádření: 

V dokumentaci postrádají zákresy záměru do fotopanoramat krajiny. Zákresy považují za důležitý 
podklad k hodnocení vlivů na krajinný ráz vzhledem k dimenzím logistického areálu a jeho 
umístění vůči RD.  

 Zákresy do fotografií případě pohledy nebo řezy v dokumentaci doložené nejsou. Pro 
prezentaci záměru veřejnosti v kontextu s okolím, by bylo vhodné je doložit. Výšky 
navrhovaných budov jsou zřejmé z koordinační situace v příloze 2. Posouzení vlivů na 
krajinný ráz je provedeno na základě rozboru krajiny. Možnosti vizuální expozice jsou 
odvozeny z mapových podkladů a podle místního šetření. S ohledem na charakter 
krajiny a posuzovaný záměr je posouzení [3] provedeno v dostatečné podrobnosti, 
v rozhodném okolí se nenacházejí zásadní znaky jedinečné nebo význačné cennosti, 
vůči nimž by bylo zapotřebí doložit řezy, pohledy nebo vizualizace.   

12.12 Nesouhlasí s hodnocením slabého zásahu do vrchovinného reliéfu:  

Z našeho pohledu se jedná o středně silný až silný zásah do vrchovinného reliéfu, neboť 
jednotlivé haly logistického areálu s označením SO003, SO005, SO006, SO007 a SO008 svojí 
půdorysnou a hmotovou skladbou při výšce atiky max. 16m nelze zahloubit do svahu natolik, aby 
nenarušily cennou pozvolně klesající linii vizuálního horizontu ukončeného siluetou vzrostlé zeleně 
patrné v přiložené fotografií obr. 01. 

 Vrchovinný reliéf se určuje na širším území než jsou místa krajinného rázu zahrnující 
zmíněný svah. Zda se jedná o vrchovinu se určuje podle výškové členitosti (150 – 190 m 
= plochá vrchovina) ve čtverci o hraně cca 4 km (na ploše 16 km2). Podle názoru 
zpracovatele posudku, pokud záměr nevytváří morfologický útvar nebo nezasahuje 
významně do hlavních horizontů utvářejících vrchovinný reliéf konkrétního krajinného 
prostoru, nedochází k jeho ovlivnění.  

Zásah do reliéfu lze chápat  v souvislosti s dílčí morfologií konvexního svahu v rámci 
pozemků určených k realizaci záměru. Vyšší polohy dotčeného území jsou však již 
zastavěny. Budovy záměru jsou situované do spodní části údolí. Jedná se spíše o 
zesilující efekt.  
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12.13 Nesouhlasí s hodnocením žádného zásahu na projev urbanizovaného území.  

- záměr zasáhne charakter urbanizovaného území v oblasti Pod Rohem (MKR 9), kde je 
plánovaná výstavba RD 

- z dálkového pohledu (obr.01) vnese do dané lokality měřítkový nesoulad a naruší estetické 
hodnoty krajinné scény jelikož v dotčeném výseku přirozeného svahu převládá struktura zástavby 
rodinných domů hmotově a proporčně odlišná od velikosti plánovaných skladovacích hal. 

- nesouhlasí s využitím jako referenčních staveb Makra a Globusu, neboť leží na dně údolí u paty 
svahu 

 Zmíněné urbanizované území je v hodnocení krajinného rázu [3] popsané jako negativní 
znak přírodní charakteristiky a negativní znak kulturní charakteristiky (Satelitní výstavba 
rodinných domů). Hodnocení zásahu do negativních znaků nemá význam. Chráněné 
hodnoty krajinného rázu utvářejí pouze pozitivní znaky. U negativních znaků se popisuje 
pouze případný zesilující efekt negativního působení.  Viz také vysvětlení k bodu 12.5 
druhý odstavec. 

Podle staveb Makra a Globusu, které mají podobný projev jako objekty navrhovaného 
záměru, byla určena viditelnost záměru (jeho vnímání, rozlišitelnost) v závislosti na 
vzdálenosti a byl vymezen dotčený krajinný prostor. Objekty nesloužily pro určení míry 
zásahu.  

12.14 Nesouhlasí s hodnocením žádného zásahu na projev Satelitní výstavby RD.  

 Dtto bod 12.13. 

12.15 Nesouhlasí s hodnocením žádného zásahu do vymezení prostorů terénním horizontem.  

záměr výstavby logistického areálu znehodnotí ceněnou linii ozeleněného pozvolně klesajícího 
horizontu patrného dle obr. 01 měřítkově nesourodou zástavbou skladovacích hal a zásadním 
nevratným způsobem negativně přispěje k degradaci panoramatického pohledu. 

 Výstavbou bude dotčená nezřetelná linie hrany svahu  v rámci konvexní morfologie 
plochy určené k výstavbě, pro pozorovatele při průjezdu po R6. Podle názoru 
zpracovatele posudku se jedná o slabý až středně silný zásah do spoluurčujícího znaku 
běžné cennosti. Tento vliv je v hodnocení popsán zřejmě v položce znaku „Vrchovinný 
reliéf“ a „Zřetelné linie morfologie terénu“. Rozdílný přístup v posouzení však na 
závěrečné hodnocení nemá vliv a odpovídá možnostem metody a subjektivnímu 
přístupu.  

12.16 Nesouhlasí s hodnocením žádného zásahu do zřetelného vymezení prostorů zástavbou. 

V dotčeném území se začíná budovat výstavba rodinných domů, která je v silném 
nesouladu s měřítkem plánovaných skladovacích hal s označením SO003, SO005, 
SO006, SO007 a SO008. Při realizaci záměru dojde k disharmonii měřítek 
charakteristických pro výškovou úroveň patrnou z panoramatického pohledu. 

 Hodnotitel krajinného rázu využívá indikátory přítomnosti znaků prostorové skladby 
(Krajinný ráz, Identifikace a hodnocení, I.Vorel, J. Kupka, ČVUT 2011) a v tabulce je 
využívá jako identifikované znaky. Chybou v textu je, že se podle metodiky popisuje 
zřetelné vymezení prostorů cennou zástavbou, nikoliv jakoukoliv zástavbou. Zásah do 
projevu „kobercové (satelitní) výstavby RD“ hodnocen není, protože tento znak byl podle 
metodiky charakterizovaný jako negativní. To znamená znak, který se podílí na snižování 
krajinného rázu.  
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12.17 Nesouhlasí s hodnocením slabého zásahu do charakteristických průhledů a přítomnosti 
míst panoramatického vnímání krajiny.  

V této části dochází k silnému zásahu panoramatického vnímání krajiny. Z estetického 
hlediska se jedná o měřítkový nesoulad struktury zástavby nejen svým hmotovým 
řešením, ale i prostorovým uspořádáním. Odkázáni se na referenční objekty Makra a 
Globusu je sporné.  

- stavby se dostávají do střední části svahu(střechy skladovacích hal se nachází o 40- 52 
metrů výše než střecha Makra), kde vytvoří neprůhlednou bariéru souvislých plných 
fasád na pohledově exponovaná místa a zamezí kontinuálnímu průhledu do okolní 
krajiny. 

 Vizuální expozice se hodnotí z referenčních bodů umístěných do veřejně přístupných 
míst, kde se  pozorovatel běžně vyskytuje. Za takové body nelze považovat veřejně 
nepřístupné soukromé pozemky určené k výstavbě RD ani místa v otevřené krajině mimo 
cesty – např. v polích.  Kobercová výstavba RD nevytváří pozitivní znak krajinného rázu 
a neklade nároky na kontext okolních staveb na sousedících plochách jiného  funkčního 
využití. Viz vysvětlení k bodu 12.5.  

Objekty Makra a Globusu nesloužily hodnotiteli k určení míry zásahu. Viz vysvětlení 
k bodu 12.13.  

12.18 Nesouhlasí s hodnocením slabého zásahu do linií morfologie terénu. 

- v dokumentací chybí specifikace úprav svahu, proto není možné posoudit míru zásahu 
do morfologie terénu 

 I když v aktuálním stupni přípravy záměry nejsou doloženy řezy a pohledy, situace úprav 
terénu  vyplývá z koordinační situace, kde jsou uvedeny výšky objektů včetně výšky 
srovnávací nulové hladiny. Podle názoru zpracovatele posudku se jedná o slabý až 
středně silný zásah do spoluurčujícího znaku běžné cennosti. Hodnocení dílčího znaku 
nemá vliv na celkové závěry hodnocení.      

12.19 Nesouhlasí s hodnocením žádného zásahu do linií vegetačních prvků. 

- tento jev posuzujeme jako středně silný zásah, jelikož střechy logistických hal mohou 
zasáhnout do ceněné linie ozeleněného horizontu, který je tvořen souvislým pásem 
vysoké zeleně. 

 Záměr je umístění v dolní části údolí, v nižší výšce než stávající zástavba obce Hory a 
lokality Pod Rohem a nemá potenciál zasahovat do horizontu, který se nachází cca o 70 
výškových metrů výš.  

Cenné kompozice linií vegetačních prvků krajinné zeleně se dotčených MKR 
nenacházejí. Za krajinou zeleň nelze zaměňovat zeleň sídelní, která je součástí 
zastavěného území obce Hory a nachází se nad záměrem.  

12.20 Nesouhlasí s hodnocením slabého zásahu do harmonie měřítka zástavby. 

- autor vzal za referenční budovy Makra a Globusu, které leží o 65 m níže, jejich umístění 
vůči svahu je naprosto odlišné 

 Podle názoru zpracovatele posudku se lokalita Pod Rohem a prostor umístění záměru 
nevyznačují harmonickými vztahy. Plošná zástavba RD má potenciál ve snižování 
krajinného rázu. V těchto souvislostech tedy nemá význam hodnotit kontexty zástavby 
viz vysvětlení 12.13 a 12.16. Autor hodnocení zřejmě definoval slabý zásah vůči původní 
hospodářské zástavbě v obci Hory. Území je již dnes postižené dopravním koridorem R6 
a velkými areály Makra a Globusu, které mění charakter území. Lokalita má v podstatě 
povahu „předměstí“ s přímou návazností na zastavěná území Karlových Varů.  
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12.21 Nesouhlasí s hodnocením slabého zásahu do souladu měřítka jednotlivých prvků. 

- Nesouhlasí s tím, že výstavba logistického areálu je v [3] hodnocena  jako pozitivní 
s ohledem na posílení nesouladu měřítek.  

- Blízká nákupní centra neberou jako hlavní důvod k prosazení záměru a jeho 
hodnocení k posílení nesouladu.  

 Posouzení [3] hodnotí míru negativního zásahu záměru do krajinného rázu. Z posouzení 
vyplívá, že dotčená místa krajinného rázu mají charakter příměstské krajiny s hmotnými 
stavbami obchodních center, průběhem R6 a plošně rozsáhlou zástavbou RD a těmito 
prvky krajinné scény je již dnes krajinný ráz snížený a určený. Umístění LA tak nebude 
v území znamenat z hlediska krajinného rázu zásadní významnou změnu, ale přispěje 
k posílení projevu hmotných objektů, které se neslučují s měřítky tradiční zástavby.  

Nikde v dokumentaci ani v hodnocení [3] není záměr odůvodněný posílením nesouladu 
měřítka prostoru.  

12.22 Nesouhlasí s hodnocením slabého zásahu do vztahu zástavby a přírodního rámce. 

- záměr ovlivní estetické hodnoty posílením podílu měřítkově vybočujících objektů a 
nevratně změní vztahy mezi hmotnými prvky krajinné scény.  

 Tímto ukazatelem je v [3] hodnoceno navýšení podílu zástavby na úkor přírodních 
složek. Vzhledem ke svému charakteru a umístění záměr nezasáhne do hodnot, které by 
bylo nutné chránit i s ohledem na stávající stav území a vývoj předpokládaný územním 
plánem. Viz vysvětlení k bodu 12.5. 

12.23 Nesouhlasí s hodnocením slabého zásahu do hospodářské činnosti a přírodního 
prostředí. 

- navrhované objekty nejsou v souladu s původně leso-zemědělským typem krajiny  

 Podle názoru zpracovatele posudku se v dotčených MKR nenacházejí znaky 
odpovídající vyváženým vztahů využití krajiny a přírodního rámce. Tento indikátor 
nemusel být do hodnocení vůbec zahrnutý.  

12.24 Nesouhlasí s hodnocením žádného zásahu do působivé skladby krajinné scény 

- dojde k narušení měřítka, hmotové struktury zástavby a ozeleněného horizontu 

 Dotčená MKR se nevyznačují znaky působivé krajinné scény, těmi mohou být např. 
rytmizované plužiny, působivá kompozice mimolesní zeleně nebo jiná neopakovatelná 
skladba prvků v krajině apod.    

12.25 Nesouhlasí s posouzením krajinného rázu v plném jeho znění. Uvedeno shrnutí 
předchozích připomínek.  

- při deklarované výšce objektů záměru vznikne neprostupná pohledová bariéra a dojde 
k zamezení prolnutí stávající zástavby s okolní krajinnou  

 Budoucí „kobercová“ zástavba postupně se uplatňující v lokalitě Pod Rohem nevytváří 
pozitivní znak krajinného rázu, který by odpovídal kritériím ochrany krajinného rázu ve 
smyslu § 12 z.114/1992 Sb. a bylo by jej nutné chránit. Doložené připomínky se většinou 
týkají tvorby území a měly být podány spíše v procesu pořízení územního plánu. 
Uplatnění ploch v územním plánu mohlo být např. podmíněno zpracováním hmotového 
regulačního plánu nebo územní studie, pokud by o tom na základě požadavků vlastníků 
pozemků nebo na doporučení autorů ÚP rozhodlo obecní zastupitelstvo.   

Jednotlivé připomínky jsou vysvětleny výše v bodech 12.5 až 12.24.  
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12.26 Podstata vyjádření:  

Záměr je v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací. Do nezastavitelné plochy 
ZN (zeleň nelesní) se předpokládá provedení zářezu a vytvoření svahu. Podle 
stavebního zákona jsou terénní úpravy stavbou a jejich umístění do této plochy je 
nepřípustné.  

 Připomínka se vztahuje k územnímu řízení.  

Terénní úpravy jsou definované samostatným pojmem ve smyslu § 3 z.183/2006 Sb. a 
jejich umístění vyžaduje územní řízení. Terénní úpravy v ploše ZN nejsou s územní 
plánem v rozporu.  Záměr předpokládá využití plochy pro výsadby izolační zeleně, což je 
v souladu s funkčním využitím ZN.   

Do návrhu stanoviska byla zařazena podmínka podrobného řešení výsadeb v rámci 
projektové dokumentace v navazujících stupních přípravy záměry, tak aby výsadby plnily 
funkci izolační zeleně.  

12.27 Podstata vyjádření:  

Dochází k nesouladu textové a grafické části územního plánu. V ÚPNSÚ je funkční 
plocha ZN uvedena v šíři 15m. Není zde tedy redukce nebo možnost složení s plochou 
VN. 

 Záměr nemění územní plán, připomínka se nevztahuje k procesu posouzení vlivů 
záměru na ŽP.  

12.28 Osázení svažitého terénu zelení by mělo být v souladu se závěry stabilitního posouzení 
svahů (některé druhy zeleně by mohly být na dané svahy nevhodné).    

 Podrobné řešení výsadeb s ohledem na jejich izolační funkci a umístěný do svahu bude 
předmětem navazujících  řízení.  

Podmínka byla zahrnuta do návrhu stanoviska. 

12.29 Podstata vyjádření:  

Likvidace dešťových vod jejich odvedením do vodního toku je v rozporu s předpokladem 
územního plánu, kdy se předpokládá maximální zasakování na plochách VN a VN/SO.  

V přílohách dokumentace chybí citovaný hydrogeologický průzkum, záměr se tedy 
nemůže dále projednávat a nemůže být dále posuzován, neboť neobsahuje všechny 
informace.  

 Předpoklady územního plánu jsou popsané v koncepční úrovni. Podle § 6 odst. 4 
v.268/2009 Sb. se dešťové vody odvádějí do vod povrchových pokud není možné jejich 
zasakování.  Hydrogeologické vlastnosti horninového prostředí pro zasakování 
dešťových vod nebyly ověřeny hydrogeologickým průzkumem. Nevhodnost zasakování 
velkých objemů srážek však vyplývá ze situace v území a z vlastností horninového 
prostředí popsaných na základě rešerší a geologického průzkumu [7] jehož závěry jsou 
uvedeny v kapitole C.II.3. Zasakování dešťových vod je obtížně technicky řešitelné 
z důvodů možnosti podmáčení a narušení stability tělesa komunikace R6, která se 
nalézá pod plochou umístění záměru ve směru proudění podzemní vody. 

Při geologickém průzkumu [7], který sice není součástí příloh dokumentace, byla 
zastižena podzemní voda mělkého oběhu. Bází mělkého kolektoru jsou vulkanické tufy. 
Lokalita je odvodněná melioracemi, stavební řešení se bude muset vypořádat s vysokou 
hladinou podzemní vody a s možnostmi podmáčení.    

Geologické a hydrogeologické poměry jsou v dokumentaci popsané na základě 
průzkumu a rešerší. Geologický průzkum není povinnou přílohou dokumentace.  
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12.30 Ve schválené změně č. 8 ÚPNSÚ - uvedeno : 

Zastavěnost území objekty bude 60 % s koeficientem zeleně 20 %. Objekty budou 
využívány pro skladování, nerušící výrobu a služby v maximální výšce 15 m. 

V záměru - jeho přílohách je ale uvedeno, že výška objektů nepřesáhne 16 m. Toto je v 
přímém rozporu s platnou územně-plánovací dokumentací. 

 Výšky do 16 m byly vzaty v úvahu v  hodnocení vlivů na krajinný ráz [3]. Zadání záměru 
vyplývá z kapitoly B.I.6. dokumentace. Výšky jednotlivých hal jsou uvedeny v odst. 
B.I.6.1. Haly jsou navrhované o výškách 10 a 15 m.  Kóty nadmořských výšek střech jsou 
popsané v koordinační situaci v příloze 2.  

12.31 Zákon 334 v části III. §4 - bod a) ukládá, aby při výstavbě, nebo jiné činnosti, při které 
dochází k odnětí zemědělského půdního fondu (dále ZPF ), byla co nejméně narušována 
organizace ZPF, hydrologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových 
komunikaci. 

Odtokové poměry budou naopak ovlivněny významně. 

 Odtokové poměry budou ovlivněny výstavbou a nutností odvádění dešťových vod a vod 
ze zachycených meliorací. Ovlivnění půdy v ochraně ZPF změnou odtokových poměrů 
se v souvislosti s realizací záměru nepředpokládá.  

12.32 V odůvodnění návrhu změny č. 8 Územního plánu obce Hory dle vyhlášky č. 500/2006 
Sb. uvedeno: Vhodnou urbanizaci komerčních ploch bude i snížena hluková zátěž bytové 
zástavby podél kapacitních komunikaci. 

Dle hlukové studie naopak dojde k zvýšeni hlukové zátěže. 

 Odůvodnění není výrokovou částí územního plánu a nenahrazuje požadavky vyplívající 
z NV.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Podle hlukové studie [4] dojede k mírnému útlumu hluku ze stávající dopravy po R6 vůči 
zástavbě RD v lokalitě Pod Rohem. Protože hmota nových hal bude působit  vůči tomuto 
zdroji jako akustická zábrana.  

12.33 Podstata vyjádření:  

Upozorňují na nutnost provedení technického opatření k zabezpečení svahů, protože 
„odříznutí“ svahů by mohlo způsobit sesuv.   

 Podrobné technické řešení zajištění nově vzniklých svahů bude předmětem projektové 
dokumentace pro územní řízení a stavební povolení. Podmínka byla zahrnuta do návrhu 
stanoviska.  

12.34 Záměr sice uvádí, že bude řešen regulovaný odtoku povrchových a mělkých podzemních 
vod po provedení skrývky a při výstavbě, ale technicky to dále neupřesňuje. Tento stav 
může vyvolat neřízený odtok směrem k areálu Makro, kde může způsobit iniciaci 
svahových pohybů současných stabilizovaných svahů s možnými významnými dopady 
na okolní stavby. 

 Při výstavbě se počítá s vybudováním odvodňovacích příkopů a retenčních nádrží 
v předstihu před vlastní stavbou (str.53 dokumentace). Podmínka nutnosti upřesnění 
řešení odvodnění ve fázi výstavby byla zahrnuta do návrhu stanoviska.  
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12.35 Podstata vyjádření:  

V dokumentaci je uvedeno, že vytvořené svahy musí mít sklon 1:4 až 1:6. Při výškovém 
rozdílu např. 10 m vychází minimální šíře svahu 40 m. Při výškovém rozdílu 5 m vychází 
minimální šíře svahu 20 m - 30 m. Tomu však řešení v záměru neodpovídá. 
Dokumentace neobsahuje řezy.  

 Doporučení sklonu svahů vyplývá z předběžného inženýrskogeologického průzkumu, 
který je v dokumentaci citovaný. Konkrétní technické provedení a zabezpečení svahů 
bude součástí stavebního řešení v úrovni projektové dokumentace pro  územní řízení a 
stavební povolení.  

V dokumentaci jsou zpravidla uváděny informace v podrobnosti studie nebo 
rozpracované dokumentace pro územní řízení. Konkrétní technická řešení se na základě 
definovaných podmínek z procesu EIA upřesňují v dalších stupních přípravy záměru.  

Dokumentace neobsahuje řezy, jejich doložení by bylo určitě vhodné. Není to však 
zásadní chybou, která by mohla vést k rozdílným závěrům hodnocení.  

Podmínka nutnosti řešení svahů a jejich zabezpečení je zahrnuta do návrhu stanoviska.  

12.36 Záměr se odvolává na IG průzkum (Zeman, březen 2012), ten však není k dispozici. 
Není ani v Geofondu. Povinnost uložení průzkumu ČGS vyplývá z § 12 zák. 62/1988 Sb.  

Výsledky geologického průzkumu nejsou součástí dokumentace, nebylo možné provést 
posouzení a vyjádření. Záměr se tedy nemůže dále projednávat a nemůže být dále 
posuzován, neboť neobsahuje všechny informace. 

 Dokumentace obsahuje kapitolu C.II.3. kde je horninové prostředí popsáno na základě 
rešerší mapových podkladů, archivních prací a uvádí informace z předběžného 
inženýrskogeologického průzkumu, jehož cílem bylo ověření základních 
inženýrskogeologických poměrů pro předprojektovou fázi. Informace o horninovém 
prostředí jsou v dokumentaci popsané v dostatečné úrovni. Geologický průzkum není 
povinnou přílohou. Na základě žádosti byl průzkum poskytnut zpracovateli posudku.     

Povinnost uložení průzkumu do geofondu je věcí jeho řešitele a nemá přesah do 
posouzení vlivů záměru na životní prostředí.  

12.37 Vzhledem k nedávným sesuvům zeminy přímo v obci Jenišov. kde je geologie podobná, 
jsme názoru, že by realizací záměru mohla být naplněna skutková podstata trestného 
činu obecného ohrožení. 

 Odřez svahů a jejich zajištění je otázkou stavebního řešení, které bude předmětem 
projektové dokumentace pro území řízení a stavební povolení. 

Svahy musí byt vytvořeny a zajištěny podle vlastností horninového prostředí na základě 
posouzení a doporučení inženýrskogeologického průzkumu. Podmínka řešení zajištění 
svahů a jeho prověření osobou autorizovanou v oboru inženýrská geologie byla zařazena 
do návrhu stanoviska.       
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12.38 Podstata vyjádření: 

Návrh řešení se nezabývá kapacitami stávajících vodojemů. Záměr postrádá stanovisko 
správce vodovodu, tedy společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., limity a 
hodnoty vodovodních tlaků jsou však základní veličinou pro případné výpočty. 

 Podle kapitoly B.I.2 str. 37 bude záměr zásobovaný z veřejného vodovodního řadu. 
Úprava vodojemů není součástí záměru. Za odběr podzemní vody a distribuci je 
odpovědný provozovatel veřejného vodovodu, který vlastní příslušné povolení k odběru 
podzemních vod.  

Stanovisko provozovatele vodovodu  [8] není v dokumentaci doloženo, není povinnou 
přílohou. Na požadavek bylo doloženo ke zpracování posudku (13871/220/11/Ta ze dne 
22.12.2011). Z vyjádření vyplývá nutnost zkapacitnění stávajícího vodovodu DN90 
výměnou 95 m dlouhého. úseku na DN110 pro zajištění požárního průtoku.  

Záměr nezřizuje samostatné zdroje vody, podmínkou pro územní řízení je dodržení 
požadavků provozovatele veřejného vodovodu.   

12.39 Podstata vyjádření: 

Dokumentace neobsahuje posouzení kapacity vodoteče o předpokládaný navýšený 
průtok z řízeného odtoku z retenčních nádrží. Nejsou uvedena základní hydrologická 
data zmíněné vodoteče (tj. N-leté vody a M-denní průtoky), nelze určit o jaký průtok v 
korytě vodoteče se jedná a tudíž není ani možné vyloučit případné negativní dopady 
(např. při vybřežení) na nejbližší okolí vodoteče při navýšeném průtoku z nádrží. 

 Řešení odvádění dešťových vod  je popsané v kapitole B.III.2. Záměr předpokládá, že 
recipientem dešťových vod vytékajících z retenčních nádrží bude stávající malá vodní 
nádrž a nový suchý poldr, který bude fungovat jako protipovodňové opatření na 
bezejmenném přítoku Chodovského potoka. Úprava malé vodní nádrže a výstavba 
suchého poldru nejsou součástí předpokládaného záměru, ale investicí podmiňující 
realizaci záměru, která se bude projednávat v samostatných řízeních. Tato díla by měla 
sloužit i  pro odvodnění dalších ploch v obci Hory. Aktuálně Investor disponuje 
projektovou dokumentací k těmto dílům [9], kde je provedený hydrologický výpočet pro 
kapacitu 3 000 m3 retenčního prostoru poldru, který by měl zajistit retenci do úrovně 20-
letých povodňových průtoků. V dokumentaci byla kapacita poldru zvýšena na 5 000 m3.  
Do naplnění kapacity by mělo opatření zajistit odtok o průtoku 15 l/s. Hydrologická data 
ČHMÚ k bezejmennému přítoku Chodovského potoka jsou součástí projektové 
dokumentace [9], která byla na požadavek doložena zpracovateli posudku.  

Uskutečnění záměru je tedy podmíněno předchozím zřízením suchého poldru o kapacitě 
5 000 m3 s průběžným odtokem 15 l.s,  včetně úpravy malé vodní nádrže. Příprava 
těchto opatření proběhne v samostatných řízení, jejichž součástí bude hydrologické 
posouzení a splnění požadavků správce vodního toku. Do návrhu stanoviska byla 
zahrnuta odpovídající podmínka s tímto obsahem.   
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12.40 Podstata vyjádření: 

Záměr neřeší možnosti případných havarijních stavů - např. při výpadku el.energie, při 
překročení kapacit čerpadel např. v případech přívalových dešťů anebo při havárii 
záložních zdrojů napětí a čerpadel. Dle ČSN 75 6261 (dešťové nádrže) by měly být 
retenční dešťové nádrže vybaveny bezpečnostním přelivem. Záměr tuto vybavenost 
nezmiňuje, tudíž je otázkou, kam budou při případné havárii tyto vody vypouštěny v 
případě vyčerpání kapacity nádrže, resp. jak bude zabráněno přetečení nádrží a 
následným škodám v prostorech objektů MAKRO a GLOBUS, neboť mezi těmito objekty 
a silničním násypem dálničního tělesa je úžlabí. 

 Podle dokumentace kapitola B.III.2. (str. 52) je uvedeno, že v severní a východní části 
areálu budou umístěné retenční nádrže. Severní nádrž bude vypouštěna gravitačním 
řízeným odtokem a bude vybavena bezpečnostním přelivem. Východní nádrž, která leží 
níž než místo výpusti a nemá možnosti gravitačního odtoku, bude vybavena čerpacím 
systémem s dostatečně dimenzovaným záložním čerpadlem, které zároveň zajistí funkci 
bezpečnostního přelivu. Výpadek el. proudu je řešený napojením na záložní zdroj 
(diselagregát).  

Zajištění nádrží je otázkou stavebního řešení. Kontrolu stavebního řešení ve smyslu 
platných technických norem provádí stavební úřad v územním a stavebním řízení. Do 
návrhu stanoviska byla zahrnuta odpovídající podmínka.  

12.41 Podstata vyjádření: 

Není řešena likvidace drenážních a srážkových vod v období výstavby. Při zemních 
pracích může dojít vlivem konfigurace terénu a urychlením přirozeného odtoku 
odstraněním vegetace k zaplavování objektů Makra a Globusu a znečišťování 
sedimenty.  A v této době nebude vybudována soustava jímání a přečerpávání 
dešťových vod.   

 V dokumentaci v kapitole B.III.2. je uvedeno že v předstihu budu budovány odvodňovací 
rýhy, kanalizace, retenční nádrže a poldr. 

Do návrhu stanoviska byla zahrnuta odpovídající podmínka. 

12.42 Záměr předpokládá realizaci dvou retenčních nádrží o celkovém objemu 1210 m3. Tato 
velikost vychází z předběžných předpokládaných velikostí odvodňovaných ploch, lze 
předpokládat, že při detailnějším řešení může dojít k přehodnocení těchto retencí. 

 Pokud by předmětem změn bylo významné navýšení kapacity záměru, bylo by nutné 
provést nové zadání a nový proces posouzení vlivů na životní prostředí. Možné jsou 
drobné změny v navýšení zpevněných ploch.  

Podmínka aktualizace návrhu retenčních nádrží podle možných změn v rozsahu 
zpevněných a zastavěných ploch v navazujících stupních přípravy záměru,  byla 
zahrnuta do návrhu stanoviska.   

12.43 Záměr nemá z většiny ploch vyřešen odtok srážkových vod a vod z drenáží gravitací. 

 Viz vysvětlení k bodu 12.40.  
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12.44 Podstata vyjádření: 

Upozorňují na návrhovou část územního plánu, kde se předpokládá, že maximální objem 
dešťových vod bude likvidován zasakování v plochách dotčených pozemků. Záměr řeší 
většinu objemu odvedením do vodoteče, není tedy v souladu s územním plánem, nelze 
k němu vydat kladné stanovisko.  

 Územní plán je koncepce, která nemá možnost řešit konkrétní projektové záměry, pouze 
vytváří základní předpoklady pro jejich budoucí umístění. Ve smyslu vyhlášky o 
technických požadavcích na stavby č.268/2009 Sb., § 6 odst. 4, se dešťové vody 
odvádějí do vodoteče pokud není možné jejich zasakování. Vzhledem k morfologii 
terénu, situaci vůči R6 a k vlastnostem horninového prostředí  lze považovat zasakování 
velkých objemů vod za nevhodné.    

12.45 Návrh není v plném rozsahu dle návrhu změny územního plánu akceptovatelný, pro jeho 
akceptování se považuje za nutné provést navrhovanou úpravu a splnit podmínku: pás 
izolační zeleně vymezit tak, aby měl v celé délce šířku nejméně 15 m.  

 Podle návrhu ÚP je možné do pásu izolační zeleně komunikaci pro pěší. Podle 
koordinační situace v příloze 2 je min. odstup lokality Pod Rohem od navržené zástavby 
15,4 m, přitom součástí izolační zeleně je zpevněný trávník pro zásah HZS.  Umístění 
záměru vůči územnímu plánu je předmětem územního řízení.  

12.46 V přímém rozporu s územním plánem Obce Hory je suchý poldr. Záměr umísťuje tento 
suchý poldr do ploch, které jsou v UP označeny jako „neurbanizované území -plochy 
ZPF". Do tohoto území nelze umísťovat stavby, které s těmito plochami nesouvisí. 

 Zařízení suchého poldru není součástí předkládaného záměru. Jedná se však o opatření, 
které realizaci záměru podmiňuje a záměr bez něj není v tomto zadání možný. Poldr 
včetně úpravy malé vodní nádrže bude řešený jako samostatná vyvolaná  investice.  

Poldr je opatřením (stavbou) pro vodní hospodářství a lze jej podle § 18 z.183/2006 Sb. 
realizovat v nezastavěném území.  

12.47 Podstata vyjádření: 

Upozorňují, že v logistickém areálu je navrhováno 24 nakládacích míst pro TNA. Každé 
místo je schopné odbavit 3 TNA za hodinu. V případě, že by areál byl v provozu 10 hodin 
v denní době může areál odbavit až 720 TNA/den, to je 1440 dopravních pohybů. 
Akustická studie však počítá příspěvek od 20 TNA (40 pohybů TNA). Celý akustický 
výpočet pro posuzované body považují za nepatný a zkreslený. 

Do výpočtu akustické studie nebyly zahrnuty zásobovací dvory.   

 Předpokládané dopravní zatížení  je odvozené od provozu stávajícího ekvivalentního 
logistického areálu v Jirnech u Prahy. Ke zpracování posudku byla doručena úvaha 
stanovení předpokládaných intenzit na základě interního sčítání firmy Prologis a podle 
kapacitního posouzení křižovatek firmou SUDOP Praha.  

Protože jednotlivé haly jsou navrhované jako nájemní a jejich přesný účel využití není 
v tuto chvíli známý, je nutné považovat deklarované dopravní zatížení, pro které byly 
vytvořeny studie [2] a [4], za maximální možné.  

Z těchto důvodů byla do návrhu stanoviska uvedena podmínka postupného uvádění 
záměru do provozu za současného monitorování dopravních intenzit a měření hluku 
v referenčních bodech v lokalitě Pod Rohem a v Jenišově. Každý nájemník bude 
dokládat objem předpokládaného dopravního zatížení. Pokud by mělo dojít k vyšším 
dopravním intenzitám, bude nutné provést aktualizaci návrhu akustických opatření a 
doložit jej aktualizovaným akustickým modelem a měřením skutečného zatížení.  

Doprava v rámci areálu včetně provozu zásobovacích dvorů byly do akustické studie 
zahrnuty.   
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12.48 Dále je ve studii uvedeno, že bude zřízen pruh vzrostlé zeleně mezi pozemky pro 
zástavbu obytného souboru Pod Rohem a areálem. I když není protihlukový účinek 
započítáván, je tento údaj matoucí. Termín „vzrostlá" zeleň je v řádu desetiletí od 
výsadby. Dále v místech této zeleně bude pravděpodobně nutno realizovat mohutné 
opěrné zdi, neboť plánovaná úroveň hal je cca 10 - 11m pod úrovní terénu okrajů parcel 
pro bydlení. 

 Pozitivní efekt snížení akustického zatížení pásem zeleně nebyl v modelu [4] uvažovaný. 

12.49 Podstata vyjádření:  

Nebylo upřesněno umístění VZT jednotek na střechách hal. Ve výpočtu jsou VZT  
jednotky umístěné na nejvzdálenějším rohu hal. Předpokládáme, že pravděpodobnost 
umístění VZT na střechách je blíže k RD. Vzhledem k modelaci terénu budou okna 
většiny plánovaných RD nad střechami hal.   

 Umístění VZT jednotek je přednostně předpokládáno v co největší vzdálenosti od obytné 
zástavby, akustické výkony jednotek byly zvoleny podle obvyklých používaných zařízení. 
Jejich skutečné umístění a technologie včetně akustického výkonu budou známé 
v projektové dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení.  

Do návrhu stanoviska byla zařazena podmínka aktualizace akustického modelu podle 
konkrétních informací o umístění a akustickém výkonu jednotlivých zařízení ve fázi DUR 
a DSP. Podle modelu budou navržena a ověřena opatření na stacionárních zdrojích, tak 
aby byly splněny hlukové limity u potenciálně nejvíce exponovaného chráněného 
venkovního prostoru staveb.   

12.50 Podstata vyjádření:  

Z výsledků posouzení zdravotních rizik vyplývá, že záměr bude mít silně negativní vliv na 
obyvatele.  

 Z autorizovaného hodnocení zdravotních rizik [1] vyplývá, že záměr neovlivní 
obyvatelstvo negativními účinky souvisejícími s expozicí hluku a nezpůsobí zdravotní 
rizika expozicí imisního zatížení ovzduší.   

To je potvrzeno také výsledky akustické a rozptylové studie, které jsou vztaženy 
k limitním hodnotám stanoveným na ochranu zdraví lidí. U záměru zařazeného do 
kategorie II přílohy 1 z.100/2001 Sb. není hodnocení zdravotních rizik povinné, 
hodnocení vlivů na zdraví obyvatel se pro ně  většinou vztahuje  pouze k limitům 
NV.272/2011 Sb. a z.201/2012 Sb.   

12.51 Podstata vyjádření:  

Podle odůvodnění návrhu změny č.8 ÚPNSÚ Hory, územní plán nepředpokládá enormní 
nárůst dopravy v obci, a akustické zatížení. Změna č. 8 neobsahuje dopravní řešení. 
Záměr není v souladu se současně platnou územně-plánovací dokumentací. Tvrzení 
zpracovatele záměru je tedy nepravdivé a zavádějící. 

 Územní plán stanovuje koncepční rámec pro budoucí využití území a tomu odpovídá 
také jeho podrobnost. Neřeší výstavbu konkrétních záměrů o konkrétních kapacitách.  

Vlivy hluku a znečištění ovzduší související s vyvolaným dopravním zatížením byly 
posouzeny v dokumentaci EIA na základě akustické a rozptylové studie. Z výsledků 
studií vyplývá, že při dodržení deklarovaných dopravních kapacit a za podmínky 
uplatnění navržených opatření, nedojde k překročení hlukových a imisních limitů ve 
smyslu NV.272/2011 a z.202/2012 Sb. 

 Podle vyjádření stavebního úřadu [5] je připravovaný záměr s územním plánem 
v souladu a naplňuje předpoklady definovaného funkčního využití území. 
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12.52 Záměrem je ohroženo zdraví obyvatel ve smyslu NAŘÍZENÍ VLÁDY č.272/2011 Sb. ze 
dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, protože 
hluková studie dle výše uvedeného odůvodnění nevyhovuje limitům uvedeným v tomto 
nařízení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

 Výsledky hlukové studie [4] prokazují, že limity hluku budou ve chráněném venkovním 
prostoru pro hluk z vyvolané dopravy a ze stacionárních zdrojů dodrženy za předpokladu 
dodržení navrhovaných opatření.  

Opatření vyplývající z akustického posouzení byla zahrnuta do podmínek stanoviska.  

12.53 Podstata vyjádření: 

Rozptylovou studii považují za neplatnou a záměrně zkreslenou, protože referenční body 
posouzení nebyly umístěny do míst po směru převládajícího směru větru a 
předpokládané dopravní zatížení je podhodnocené, reálné hodnoty dopravního zatížení 
budou několikanásobně vyšší.   

 Referenční body posouzení znečištění ovzduší [2] byly umístěny k nejbližší obytné 
zástavbě a na okraje sousedících zatím nezastavěných stavebních parcel lokality Pod 
Rohem. Tedy do míst s očekávanými nejvyššími koncentracemi imisí a 
s předpokládaným pohybem a pobytem lidí.   

Modelový výpočet byl provedený v širším území, nejen v referenčních bodech, ve čtverci 
2,8 x 2 km. Koncentrace škodlivin v širším území jsou potom prezentovány grafickými 
výstupy. Do modelu byla zohledněna pravděpodobnost směrů větrů pro jednotlivé třídy 
stability atmosféry. Vliv převládajících směrů větrů je z grafických výstupů uvedených 
v rozptylové studii čitelný.  Větrná růžice zahrnutá do modelu je prezentovaná na str.14 
rozptylové studie [2].  

Předpokládané dopravní zatížení  je odvozené od provozu stávajícího ekvivalentního 
logistického areálu v Jirnech u Prahy. Pokud by došlo k zásadnímu navýšení denního 
dopravního zatížení, bude v okolí  komunikací v obci Hory a Jenišov provedeno ověření 
vlivů dopravního zatížení akustickým modelem a rozptylovou studii znečištění ovzduší. 
Modelová hodnocení by měla prokázat dodržení hlukových limitů a limitů imisního 
znečištění ovzduší podle platných právních předpisů, případně navrhnout eliminační 
opatření. Tato podmínka byla zahrnuta do návrhu stanoviska. Viz bod 12.47. 

12.54 Podstata vyjádření (všeobecné poznámky k textové části): 

1) Bude stavba poldru povolena, když není součástí záměru? 

2) Poldr je navrhovaný do poddolovaného území, mělo by se zřejmě zhodnotit případné 
ovlivnění poldru (možné úniky vod) na poddolování. Nelze vyloučit riziko infiltrace vod do 
důlních děl s projevy na povrchu terénu. Nebylo by vhodné zpracovat posudek báňského 
znalce? 

3) Plánováno převedení vod z tohoto systému do suchého poldru. Jsou meliorace 
funkční? Bude toto nakládání s podzemními vodami povoleno vodoprávním úřadem? Jak 
jsou kvantifikovány tyto vody v bilanci pro retenční nádrž a poldr? 

4) Do dešťové kanalizace budou zaústěny i.....podzemní vody zachycené v 
odvodňovacích zářezech. Nebudou obsahovat kal a tím postupně snižovat kapacitu 
dešťových nádrží? 

5)  Str. 74 a jinde - je popsáno, že i když lokalita leží v poddolovaném území, je 
potenciální vliv na stavby malý. Kdo to tvrdí? Posoudit to může pouze báňský znalec, 
tento posudek nejspíše proveden nebyl. 

6) Str. 87 - tvrzení, že zájemci o koupi pozemků na lokalitě Pod Rohem 2 jsou 
informováni o záměru, nemůže proto dojít ke snížení cen nemovitostí, je nesmyslem. 
Záměr hrubě narušuje podmínky dané územně plánovací dokumentací obce Jenišov. Na 
lokalitu bylo vydáno územní rozhodnutí v roce 2006, tedy v době, kdy pozemky záměru 
byly vedeny jako zemědělská půda. 
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7) Str. 102 - tvrdí se, že: protože nejsou podzemní vody využívány a naopak jejich výrony 
působí problémy v zářezu silnice, bude vliv záměru na podzemní vody neutrální až 
kladný. To není pravda, protože odvádění podzemních vod, navíc v infiltračním území 
minerálních vod není nikdy pozitivní a neodpovídá státní koncepci trvale udržitelného 
rozvoje. Pozitivní vliv je zmiňován i na str. 109. 

8) Přílohy - stanovisko ČIL - nebylo vydáno předčasně? K územnímu i stavebnímu 
řízení? 

 add. 1) Realizace záměru je podmíněna výstavbou suchého poldru, která bude 
projednána jako samostatná investice v samostatných řízeních. Bez vybudování poldru 
není takto zadaný záměr proveditelný 

add. 2) Poldr bude projednávaný v samostatném řízení.  

add. 3) viz bod 2. V projektové dokumentaci k poldru [9] je doložený stávající průtok, 
který obsahuje příspěvky meliorace.  

add. 4) Bude řešeno provozním řádem systému kanalizace (podmínka zahrnuta do 
návrhu stanoviska) 

add. 5) Podle vyjádření báňského úřadu [10], které bylo na žádost doručeno ke 
zpracování posudku se lokalita stavby nachází mimo CHLÚ a stanovené dobývací 
prostory. Nelze však vyloučit případný výskyt starých důlních děl a případné důsledky po 
hlubinné těžbě. Báňský úřad nemá k záměru z hlediska § 19, odst. 1, z.44/1988 Sb. 
žádné připomínky. Zakládání stavby je nutné řešit na základě inženýrského geologa i 
z hlediska možného poddolování. V případě zjištění intezivního poddolování je nutné 
postupovat podle normy ČSN 73 0039 "Navrhování objektů na poddolovaném území". 
Podmínka byla zahrnuta do návrhu stanoviska pro navazující řízení ve smyslu 
stavebního zákona.   

add. 6) Koncepce rozvoje území je daná územním plánem. Související tržně-ekonomické 
záležitosti nemají přesah do hodnocení vlivů záměru na životní prostředí  

add. 7) Navrhované opatření související se zásahem do stávajícího melioračního 
systému (převedení vod) nemá potenciál ovlivnit hydrogeologické podmínky vodních 
zdrojů po směru prodění vně lokality. Odběr podzemní vody a její znečišťování se 
nepředpokládá. Souhlasné stanovisko ministerstva zdravotnictví z hlediska ochranného 
pásma zdrojů přírodních minerálních vod je doloženo v přílohách dokumentace. 

add. 8) Otázka se nevztahuje k procesu.  

12.55 Podstata vyjádření (závěr):  

- Předložená dokumentace záměru hrubým způsobem narušuje a ovlivňuje životní 
prostředí. 

- Vzhledem k rozsahu záměru a zcela evidentnímu negativnímu vlivu na stávající 
obytnou výstavbu se záměrem nesouhlasí, neboť je v rozporu s již vybudovanou 
infrastrukturou Pod Rohem 2. Realizováním záměru v předložené podobě dojde k 
poškození a znehodnocení majetku. Celá lokalita Pod Rohem 2 je dokončena a 
zkolaudována. To, že na některých pozemcích není realizována výstavba rodinných 
domů však nemůže být považováno, že plocha není urbanizovaná a netykají se jí 
limity na hluk, emise a vibrace. 

- Posouzeni z hlediska dopadů na životní prostředí a stávající funkce v území je 
naprosto nedostatečné (likvidace dešťových vod, ochranná zeleň, hluková zátěž, 
posouzeni větrů a tím šířeni exhalací atd. 

- Záměrem je ohroženo zdraví obyvatel ve smyslu NV 272/2011 Sb., hluková studie 
nevyhovuje limitům uvedeným v tomto nařízení o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

- Nesouhlasí s vyjádřením stavebního úřadu z hlediska územního plánu [5] 

- Nesouhlasí s hodnocením vlivů na krajinný ráz [3] 
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- Jsou názoru, že by realizací záměru mohla být naplněna skutková podstata trestného 
činu obecného ohrožení. 

- Požadují vrátit oznamovateli dokumentaci k přepracování nebo doplnění.  

 Připomínky, které vedou k těmto závěrům byly vypořádány v jednotlivých bodech 12.1 až 
12.54. Dokumentace je zpracovaná v požadovaném rozsahu podle přílohy č.4 
z.100/2001 Sb. Obsahuje veškerá nezbytná odborná posouzení. Posouzení odpovídají 
územním podmínkám, předkládanému záměru,  jsou provedena odpovídajícími 
metodikami a v dostatečném územním a věcném rozsahu. Během zpracování posudku 
nebyly objeveny nedostatky, které by vedly k odlišným výsledkům hodnocení a nebyly 
zjištěny důvody k vrácení dokumentaci k jejímu doplnění nebo přepracování.    

 

13. METRO Properties ČR s.r.o., 3.5.2013  

13.1 Podstata vyjádření:  

Retenční nádrže nejsou vybaveny bezpečnostním přelivem. Záměr neřeší možnosti případných 
havarijních stavů - např. při výpadku el. energie nebo při překročení kapacit čerpadel. Dle ČSN 75 
6261 (dešťové nádrže) by měly být retenční dešťové nádrže vybaveny bezpečnostním přelivem. 
Není dostatečně patrné, jak bude zabráněno přetečeni nádrží a případným škodám na sousedních 
nemovitostech. 

V případe selhání přečerpávacího zařízení hrozí přetečení retenční nádrže. Vzhledem k charakteru 
a konfiguraci okolního terénu bude v takovém případě přímo ohrožen majetek naší společnosti.  

 Viz vyjádření k bodu 12.40. Podrobnosti technického řešení, včetně technologie čerpadel, 
záložního zdroje, budou předmětem územního a stavebního řízení. Kontrolu stavebního 
řešení ve smyslu platných technických norem provádí stavební úřad.  

13.2 Obrázek č.3, nesprávně uvádí, že odvodňovací strouhy z prostoru logistického areálu jsou zaústěny 
do Ohře. Dle dostupných informací v současné době jsou veškeré srážkové vody z prostoru nad 
objekty MAKRO a Globus odváděny povrchově (příkopy) do prostoru mezi komerční zónou a 
tělesem rychlostní komunikace 1/6, kde se přirozeně infiltruji do podloží. Veškeré povrchové vody z 
areálu velkoobchodu MAKRO jsou jímány do areálové kanalizace a retenční nádrže, dále jsou 
řízené vypouštěny do dešťové kanalizace v majetku společnosti KDT.a.s., odkud jsou odváděny do 
řeky Ohře. Nejsme si vědomi, že by ve zmíněné lokalitě byly odvodňovací příkopy či povrchová 
vodoteč, která by byla přímo zaústěna do řeky Ohře. 

 Vyjádření se vztahuje k Oznámení záměru, obrázek č.3 byl v dokumentaci opraven. 
Záměr nepředpokládá vypouštění dešťových východním směrem. Podle dokumentace 
budou veškeré dešťové vody odváděny přes retenční nádrže, stávající malou vodní nádrž 
a suchý poldr navrhovaný jako související investice do bezejmenného přítoku 
Chodovského potoka.   

13.3 Neřešení regulovaného odtoku povrchových a mělkých podzemních vod po provedení skrývky a při 
výstavbě může vyvolat neřízený odtok těchto vod směrem k areálu Makro, kde může způsobit 
iniciaci svahových pohybů (sesuvů současných stabilizovaných svahů). 

 Podmínkou realizace záměru je vybudování retenčních nádrží a suchého poldru a 
zajištění odvodnění staveniště do bezejmenného přítoku Chodovského potoka. Systém 
odvodnění i ve fázi výstavby musí být upřesněný ve fázi územního a stavebního řízení. 

Podmínka byla zahrnuta do návrhu stanoviska.  

13.4 Z výše uvedených důvodů s realizací záměru nesouhlasíme.  

 Bez komentáře. 

13.5 Podstata vyjádření:  

Možnost přečerpávání dešťových vod z území není obsažena v územním plánu. Záměr je z těchto 
důvodů v rozporu s územním plánem.  

 Viz vyjádření k bodu 12.44 . 
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14. Praha West Investment k.s., 2.5.2013 

14.1 Podstata vyjádření:  

V případě selhání přečerpávacího zařízení hrozí přetečení retenční nádrže. Vzhledem k charakteru 
a konfiguraci okolního terénu bude v takovém případě přímo ohrožen majetek naší společnosti. 
Jsme názoru, že by realizací mohla být naplněna skutková podstata trestného činu obecného 
ohrožení. 

 Viz vyjádření k bodu 12.40 a 13.1 

14.2 Podstata vyjádření:  

Možnost přečerpávání dešťových vod z území není obsažena v územním plánu. Záměr je z těchto 
důvodů v rozporu s územním plánem.  

 Viz vyjádření k bodu 12.44. 
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VI. Celkové posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na životní 
prostředí 

Předložená dokumentace byla posouzena v souladu se zněním § 9 a v rozsahu příl. 5 
z.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů, v platném znění. Dokumentace splňuje požadavky zákona a její vypovídací hodnota 
je dostatečná k objektivnímu posouzení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky 
životního prostředí a veřejné zdraví. 

Z dosavadních výsledků posuzování vlivů záměru „Logistický areál Karlovy Vary – Hory II“ na 
životní prostředí vyplývá, že v případě dodržení navržených opatření, nebude mít záměr 
významný negativní vliv na žádnou ze složek životního prostředí. 

Z hlediska posouzení akceptovatelnosti záměru ve vztahu k vlivům na životní prostředí, uvádí 
zpracovatel posudku následující závěr: 

 

Záměr „Logistický areál Karlovy Vary – Hory II“, kód KVK449, 

podle znění dokumentace v rozsahu přílohy 4 z.100/2001 Sb., v platném znění, zpracované 
Mgr. Janem Čepelíkem, č. autorizace: 81128/ENV/06 (prodlouženo 31959/ENV/11), a při 

respektování opatření doporučených v návrhu stanoviska, 

doporučuji k realizaci. 

Podmínkou souhlasného návrhu je respektování stanovených opatření. 
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VII. Návrh stanoviska 

Stanovisko k posouzení vlivů záměru na životní prostředí 
 

podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

I. IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE 

I.1 Název záměru    

Logistický areál Karlovy Vary – Hory II 
 
I.2 Kapacita (rozsah) záměru 

Předmětem 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. Základní kapacitní 
charakteristiky posuzovaného záměru: 

 

Celková výměra areálu 118 777 m2  

zastavěné plochy obchodních  
a skladových objektů  31 311 m2 

zpevněné plochy 32 837 m2  

nezpevněné plochy – zeleň 54 629 m2 

Navržená parkovací stání 324  míst a 4 manipulační plata pro TNA , 
 včetně 24 nakládacích stání 

Retenční nádrže 450 + 760 m3   

Parcely pro RD 503 + 661 + 622 + 705 + 486 + 584 + 477 m2

   

I.3 Umístění záměru    

Kraj:                              Karlovarský 
Město (obec) :                         Hory 
Katastrální území:   Hory u Jenišova, č. k.ú. 658383 

 
I.4 Obchodní firma  

Oznamovatele - investora:   Lettenmayer & Partner, s.r.o., 

Zámecká 2, 250 90 Jirny 

IČ:                                            496 85 775 
 
I.5 Sídlo oznamovatele    Mgr. Lucia Lettenmayerová 

Pod Havránkou 656/10a  
170 00 Praha 7 - Trója 
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II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ  

II.1 Oznámení  

Oznámení v rozsahu přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb., v platném znění, bylo vypracované 
v lednu 2012 Mgr. Janem Čepelíkem, č. autorizace 81128/ENV/06 (prodlouženo 
31959/ENV/11). 

Uveřejněno dne: 27.2.2012 

Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení na úřední desce dotčeného kraje: 28.02.2012 
II.2 Dokumentace  

Dokumentace v rozsahu přílohy č.4 zákona 100/2001 Sb., v platném znění, byla vypracovaná 
v březnu 2013 Mgr. Janem Čepelíkem, č. autorizace 81128/ENV/06 (prodlouženo 
31959/ENV/11). 

Uveřejněna dne: 29.3.2013 
II.3 Posudek 

Posudek v rozsahu přílohy č. 5 zákona 100/2001 Sb., v platném znění, byl vypracovaný v září 
2013 Ing. Petrem Hosnedlem, který je držitelem autorizace ve smyslu § 19 zákona 100/2001 
Sb., č. autorizace č.j.: 38156/6488/OIP/03 ze dne 18.12.2003, autorizace byla prodloužena 
aktuálním rozhodnutím čj.: 76133/ENV/12 ze dne 4.10.2012. 

Předložen dne: 20.9.2013 

II.4 Veřejné projednání 

Datum veřejného projednání: zatím neproběhlo 

Místo veřejného projednání: 

II.5 Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti 

 Oznámení bylo zveřejněno: 27.2.2012  

 Ke zjišťovacímu řízení byla doručena vyjádření následujících subjektů a zástupců 
veřejnosti: 

 Karlovarský kraj 
 Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem 
 Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje 
 Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí 
 Obec Jenišov 
 Obec Hory 
 Metro Properties ČR s.r.o. 
 Praha West Investment k.s. 
 KDT a.s. 
 Ing. Michal Miťka a Mgr. Miroslav Špadrna 
 Jitka Arnoldová a Libor Arnold 

 Dokumentace byla zveřejněna: 29.3.2013  

 K dokumentaci byla doručena vyjádření následujících subjektů a zástupců veřejnosti: 

 Krajská hygienická stanice Karlovarského Kraje  
 Česká inspekce životního prostředí OI Plzeň 
 Česká inspekce životního prostředí OI Ústí nad Labem, pobočka Karlovy Vary 
 Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad 
 Magistrát města Karlovy Vary, Odbor životního prostředí a zemědělství 
 Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství 
 Karlovarský kraj (uvolněný člen zastupitelstva Ing. Václav Jakubík) 
 Obec Hory 
 Obec Jenišov 
 Jitka a Libor Arnoldovi, Jenišov 109 
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 Obyvatelé Jenišov: Eliška Chárová, Eliška Teplá, Jaroslav Teplý, Milan Teplý, Jaroslav 
Teplý č.p. 104; Ivana Valešová, Milan Valeš č.p. 107; Zdeňek Pokorný č.p. 108;  a Jitka 
a Libor Arnoldovi č.p.109  

 Josef Hora, Lenka Horová, Bedřiška Horová, Jenišov č.p. 99 a 157 
 KDT, a.s., 
 Ing. Michal Miťka, Mgr. Miroslav Špadrna 
 METRO Properties ČR s.r.o.  
 Praha West Investment k.s. 

 Veškerá vyjádření k dokumentaci byla zpracovateli posudku předána:    

 Posudek byl předložen: 20.9.2013  

 Závěry posudku: 

Dokumentace hodnocení vlivu na životní prostředí záměru „Logistický areál Karlovy Vary – 
Hory II“ má dostatečnou vypovídací hodnotu. Zpracovatel posudku doporučuje příslušnému 
úřadu vydat souhlasné stanovisko k realizaci záměru, za podmínky respektování opatření 
uvedených v části III.6 tohoto stanoviska.  

 Veřejné projednání se konalo:  

 Závěry veřejného projednání:  

II.6 Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou  ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta: 

 Krajská hygienická stanice Karlovarského Kraje  
 Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství 
 Obec Hory 
 Obec Jenišov 
 Jitka a Libor Arnoldovi, Jenišov 109 
 Obyvatelé Jenišov: Eliška Chárová, Eliška Teplá, Jaroslav Teplý, Milan Teplý, Jaroslav 

Teplý č.p. 104; Ivana Valešová, Milan Valeš č.p. 107; Zdeňek Pokorný č.p. 108;  a Jitka 
a Libor Arnoldovi č.p.109  

 Josef Hora, Lenka Horová, Bedřiška Horová, Jenišov č.p. 99 a 157 
 KDT, a.s.,  
 Ing. Michal Miťka, Mgr. Miroslav Špadrna 
 METRO Properties ČR s.r.o.  
 Praha West Investment k.s. 

 
III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU 

III.1 Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí    
z hlediska jejich velikosti a významnosti 

Záměr má povahu smíšeného skladového areálu s prodejními a kancelářskými prostory, 
složeného z 8 různě velkých hal, vybaveného parkovišti pro osobní automobily zaměstnanců, 
manipulačními platy pro nákladní automobily a vnitřní areálovou komunikací. Západní část 
areálu tvoří plocha pro umístění souboru 7 RD. Z hlediska vlivů na životní prostředí se projeví 
vlivy související s vyvolanou dopravou – změnou akustické situace a imisním příspěvkem ke 
znečištění ovzduší. Se záměrem také souvisí zábor půdy v ochraně ZPF, úbytek zeleně 
realizací zpevněných a zastavěných ploch, nutnost odvádění splaškových a dešťových vod ze 
zpevněných a zastavěných ploch a dalších zachycených vod. Stavební objekty mohou 
potenciálně ovlivnit krajinný ráz.  

Vlivy na obyvatelstvo jsou posouzeny autorizovaným hodnocením zdravotních rizik, 
v souvislosti s expozicí hlukem a znečištěním ovzduší. Velikost a význam vlivu lze hodnotit 
v míře nepřesahující únosné zatížení.  

Pozitivním sociálně-ekonomickým vlivem je vznik nových pracovních míst. 

Vliv na ovzduší a klima je hodnocen na základě rozptylové studie,vypracované autorizovanou 
osobou. Ze závěrů hodnocení vyplývá, že imisní příspěvky záměru budou nízkých 
koncentrací a že ani v součtu s pozadím nepřesáhnou v rozhodujících referenčních bodech 
úrovně imisních limitů. Dokumentace prokazuje, že vliv na ovzduší nepřesáhne míru 
únosného zatížení a bude malého rozsahu a významu.   
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Změna akustické situace je hodnocena na základě měření stávajícího akustického zatížení a 
modelového výpočtu stávajícího a výhledového stavu. Z výsledků vyplývá, že realizací 
záměru dojde u některých obytných objektů v obci Hory, nejbližších areálu, ke zvýšení 
akustické zátěže, které však nepřesáhne hodnoty hygienických limitů. V lokalitě Pod Rohem a 
u některých obytných objektů v obci Hory dojde ke snížení stávající hlukové zátěže vlivem 
zastínění komunikací R6 a II/606, objekty záměru. V lokalitě RD č.p. 109, 108, 107 a 104 
v Jenišově, situovaných v těsné blízkosti tělesa II/606, byl měřením zjištěn současný stav na 
hranici limitů, navýšení dopravního zatížení bez použití opatření by znamenalo jejich 
překročení. Součástí záměru je návrh protihlukových opatření, které zajistí snížení 
akustického zatížení objektů, pod hranici současných hodnot. V souvislosti se 
zprovozňováním záměru jsou uplatněna opatření spočívající v postprojektovém vyhodnocení 
hluku v závislosti na uvádění záměru do provozu a sledování dopravních příspěvků 
jednotlivých skladových hal. V případě uplatnění stanovených opatření, nepřesáhne vliv 
záměru na akustickou situaci míru únosného zatížení a bude malého rozsahu a významu. 

Umístění záměru si vyžádá vynětí půdy z ochrany zemědělského půdního fondu ve třídách 
III., IV. a V. Předmětná plocha je vymezena v platném územním plánu jako zastavitelné 
území s odpovídajícím funkčním využitím. Záměr nebude mít jiné vlivy na půdu.  

Vlivy na podzemní a povrchové vody lze s ohledem na charakter a rozsah záměru hodnotit 
jako středního rozsahu a významu. Ovlivnění podzemních a povrchových vod je řešitelné 
v míře únosného zatížení, za předpokladu uplatnění eliminačních opatření. Realizace záměru 
je podmíněna související investicí suchého poldru o objemu 5000 m3, která není jeho 
součástí.  

Území má charakter nevyužívané zemědělské půdy navazující na zastavěné území obce. 
Nenachází se zde významné ekosystémy zvláště chráněných druhů. Vliv na biologické 
poměry lze hodnotit jako malého rozsahu a významu, nepřesahující míru únosného zatížení. 
Stavba a provoz logistického areálu významně neovlivní soustavu chráněných území Natura 
2000, prvky ÚSES, přírodní parky, významné krajinné prvky nebo zvláště chráněná území. 

Záměr je situovaný do zastavitelného území při okraji sídla Hory a Jenišov, do lokality, která 
neklade z hlediska krajinného rázu zvláštní nároky, je situována do těsné blízkosti tělesa R6 a 
je výrazně ovlivněna obytnou i komerční zástavbou. Umístění záměru nebude znamenat 
snížení krajinného rázu nad únosnou míru, což je doloženo samostatným hodnocením dle 
metodiky charakterové a prostorové diferenciace území I.Vorel a kol.  

Zpracovatel dokumentace ani zpracovatel posudku nenalezli důvody závažného negativního 
ovlivnění životního prostředí. 

Posouzení vlivů záměru na životní prostředí je v  dokumentaci řešeno v dostatečném 
rozsahu, ze závěrů hodnocení vyplývá, že výstavba a provoz navrženého logistického areálu 
jsou realizovatelné v míře únosného zatížení všech složek životního prostředí.  
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III.2 Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde 
o znečišťování životního prostředí 

Cílem oznamovatele je provoz smíšeného skladového areálu s prodejními a kancelářskými 
prostory. Předmětem skladování a prodeje budou hotové pevné výrobky zabalené v obalech. 
Záměr není výrobního charakteru a nevztahují se na něj povinnosti dodržování nejlepších 
dostupných technologií.  

Z hlediska technického řešení, s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o 
znečišťování životního prostředí, nejsou na předkládaný záměry kladeny žádné specifické 
požadavky. 

III.3 Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na 
životní prostředí 

Návrh opatření se skládá z požadavků zpracovatele dokumentace, dotčených orgánů státní 
správy, zástupců samosprávných celků a veřejnosti a opatření navržených zpracovatelem 
posudku.  

Veškerá opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
záměru na životní prostředí  jsou formulována jako podmínky tohoto stanoviska. 

III.4  Pořadí variant, pokud byly předloženy z hlediska vlivů na životní prostředí 

Záměr není předkládán variantně.  

III.5 Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku 

III.5.1 Vypořádání vyjádření  k dokumentaci 

V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad k dokumentaci celkem 9 vyjádření 
dotčených orgánů státní správy a samosprávných subjektů a 7 vyjádření ze strany zástupců 
veřejnosti.  

Vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření je obsaženo v části V. 
předkládaného posudku. Všechny opodstatněné požadavky vyplývající z došlých vyjádření 
byly zahrnuty zpracovatelem posudku ve formě podmínek do stanoviska, nebo bylo 
zdůvodněno, proč nejsou v rámci posudku akceptovány. 

III.5.2 Vypořádání vyjádření k posudku 

- dostupná až v další fázi procesu -  
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III.6 Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti  vlivů záměru na životní prostředí 
s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru 

 

Na základě dokumentace vlivů záměru „Logistický areál Karlovy Vary – Hory II" na životní 
prostředí, posudku o vlivech záměru „Logistický areál Karlovy Vary – Hory II" na životní 
prostředí, veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněných (zatím neproběhlo) 

v y d á v á 

odbor ochrany životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje, jako 
příslušný úřad podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 odst. 1 téhož zákona, z hlediska 
přijatelnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví  

s o u h l a s n é  s t a n o v i s k o 

k posouzení vlivů provedení záměru „Logistický areál Karlovy Vary – Hory II" na životní 
prostředí a veřejné zdraví s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou zahrnuty 
jako podmínky rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru v příslušných správních 
nebo jiných řízeních, pokud nebudou do té doby splněny. 

 

a) Podmínky, které je nutno respektovat během přípravy záměru: 

1) Plášť a okna staveb logistického areálu budou navržena s takovou neprůzvučností, aby 
činnosti uvnitř hal nepůsobily ve vnějším prostoru hlukové zatížení.  

2) V dalších fázích přípravy záměru je nutné upřesnit umístění, výšku a materiál 
protihlukových stěn u obytných domů č.p. 109, 108, 107 a 104. Podle aktuálně 
předložené akustické studie se předpokládá umístění stěn v úrovni plotů mezi 
chodníkem a pozemky, o šířce větší nebo odpovídající hraně domu. Výška stěn se 
předpokládá 2,5 m, u č.p. 104 3,2 m; s materiálem o vzduchové neprůzvučností DLR = 
18 dB (kategorie B2). Doporučené jsou nejlépe dřevěné stěny (např. BECK, DSH) nebo 
jiné.  

3) V dalších fázích přípravy záměru bude upřesněno umístění a technologie  
stacionárních zdrojů hluku na střechách navrhovaných staveb (typ, výrobce, akustický 
výkon) a budou stanovena dílčí protihluková opatření (protihlukové zástěny, zakrytí, 
výběr méně hlučné technologie). Zadání stacionárních zdrojů bude prověřeno 
akustickým modelem vůči referenčním bodům venkovního chráněného prostoru 
v lokalitě Pod Rohem a u nejbližších chráněných staveb v obci Hory. Akustická studie 
prokáže dodržení základních hlukových limitů pro stacionární zdroje ve smyslu 
NV.272/2011 Sb. (v denní době LAeq,8= 50 dB, v noční době LAeq,1= 40 dB).  

4) Ve stupni projektové přípravy pro stavební řízení bude zpracován projekt organizace 
výstavby, který upraví organizaci stavebních činností uvnitř staveniště, souběh a dobu 
působení akustických zdrojů, definuje trasy staveništní dopravy a definuje optimální 
akustická opatření tak, aby byly dodrženy hlukové limity vůči nejbližším akusticky 
chráněným objektům (aktuálně ve smyslu NV.272/2012 Sb.). Účinnost protihlukových 
opatření bude ověřena akustickou studií.   

5) Projekt organizace výstavby upraví organizaci stavebních činností uvnitř staveniště, za 
účelem omezení prašnosti a emisí do ovzduší.  

6) Výstavba bude řešena s ohledem na blízkost akusticky chráněného venkovního 
prostoru staveb určených k bydlení. Hlučné stavební činnosti budou probíhat pouze v 
denní době, tak aby byly vůči tomuto prostoru dodrženy limitní hladiny akustického tlaku 
ve smyslu NV.272/2011 Sb.  pro jednotlivé časové intervaly. 

7) Návrh řešení systému dešťové kanalizace bude v části potenciálně ovlivněné úkapy 
ropných látek vybaven předčistícím prvkem (ORL – odlučovačem ropných látek). 
Systém dešťové kanalizace bude umožňovat zachycení havarijního úniku látek 



Posudek na dokumentaci hodnocení vlivů na životní prostředí – „Logistický areál Karlovy Vary – Hory II“ 

-74- 

škodlivých vodám přibližně v objemu nádrže TNA např. retenční funkcí ORL, nebo 
může být doplněn samostatnou havarijní jímkou apod. 

8) V projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavebního povolení bude 
definován způsob odvodnění areálu v období výstavby v závislosti na jejím postupu, tak 
aby nedošlo k odtékání dešťových vod a vod z podchycených meliorací směrem 
k objektům Makra a Globusu. V průběhu provádění zakládání stavby a následných 
stavebních prací budou vystavěny retenční nádrže. Vyústění dešťových vod bude 
směrem k propustku DN  1200 pod silnicí R6 v povodí bezejmenného přítoku 
Chodovského potoka.    

9) Kapacita systému odvodnění včetně kapacity retenčních nádrží bude odpovídat 
aktuálnímu rozsahu odvodňovaných zpevněných a zastavěných ploch. 

10) K odvedení dešťových vod do vodního toku bude získáno vyjádření správce vodního 
toku.  

11) V rámci územního řízení budou splněny podmínky provozovatele veřejného vodovodu, 
k napojení předkládaného záměru.  

12) Odvádění odpadních vod splaškových bude řešeno prostřednictvím nové kanalizace 
pro veřejnou potřebu.  

13) Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí bude obsahovat inženýrskogeologický 
průzkum. Kromě způsobů zakládání objektů budou na základě jeho výsledků stanovena 
technická opatření na zabezpečení svahů v severním okraji území. Technické 
zabezpečení svahů bude provedeno takovým způsobem, aby byla zajištěna možnost 
izolačních výsadeb stromového a keřového patra v pásu o šíři 15 m.   

14) Inženýrskogeologické posouzení ve fázi stavebního povolení ověří možnosti zakládání 
staveb na poddolovaném území.  

15) V rámci projektové dokumentace k územnímu řízení bude doložené hydrogeologické 
posouzení, které ověří nebo vyloučí možnosti zasakování podzemních vod a ověří 
potenciální množství vod z podchycených meliorací pro dimenzování systému 
odvodnění s ohledem na předpokládané terénní úpravy a kapacitu retenčních nádrží. 

16) V rámci navazujících stupňů přípravy bude požádáno o souhlas dotčeného orgánu 
ochrany ZPF k trvalému odnětí půdy ze ZPF.  Budou respektovány podmínky ochrany 
ZPF, které stanoví orgán ochrany ZPF. 

17) Bude proveden biologický průzkum lokality, který ověří možnosti výskytu zvláště 
chráněných druhů živočichů. Pokud bude ověřen výskyt ZCHD, bude požádáno udělení 
výjimky ve smyslu § 50, resp. § 56 zákona č.114/1992 Sb., v platném znění.   

18) V navazujícím stupni přípravy bude zpracovaný projekt vegetačních úprav, zejména 
s ohledem na tvorbu izolační zeleně ve svahu při jižní hranici areálu. Budou zajištěny 
výsadby stromového i keřového patra, listnatých i jehličnatých stromů, s využitím druhů 
odpovídajících potenciální přirozené vegetaci (Biková a nebo jedlová doubrava) a druhů 
s izolačními schopnostmi i mimo vegetační období. K výsadbám budou přednostně 
použity předpěstované dřeviny perspektivního stáří z důvodů nutnosti zkrácení doby 
kdy zeleň začne plnit izolační funkce.  

19) Stavební pozemky se nacházejí v území s potenciálním výskytem archeologických 
nálezů, v rámci přípravy navazující projektové dokumentace je nezbytné postupovat 
podle § 22 z.20/1987 Sb., v platném znění, a oznámit stavební záměr Archeologickému 
ústavu k možnostem provedení záchranného archeologického průzkumu.   

20) V rámci územního řízení je nutné doložit dopravní studii ověřující kapacitu sítě 
veřejných komunikací v rozsahu potenciálního ovlivnění, t.j. od profilu napojení na 
II/606 (I/6I) po kruhový objezd v obci Jenišov. 
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b) Podmínky, které je nutno respektovat během výstavby: 

21) Před zahájením výstavby budou vybudované protihlukové stěny u rodinných domů č.p. 
104, 107, 108 a 109 v Jenišově. Umístění a parametry stěn budou odpovídat návrhu 
podle akustické studie (viz opatření v části provoz záměru)  

22) Během výstavby se bude postupovat podle schváleného projektu organizace výstavby, 
který na základě konkrétního postupu stavebních činností upřesní a stanoví opatření na 
ochranu ovzduší, na ochranu před hlukem, na ochranu horninového prostředí, na 
ochranu vod a zajistí optimální způsoby nakládání s odpady ve smyslu zákona o 
odpadech (aktuálně 185/2001 Sb.)  

23) Stavební mechanizace bude v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k 
nadměrnému šíření hluku, k emisím znečišťujících látek do ovzduší a unikání 
pohonných hmot, maziv a jiných provozních kapalin do horninového prostředí.   

24) Stavebník provádějící stavení práce zajistí čištění kol a podvozků dopravních a 
stavebních strojů v rámci staveniště před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci, a 
pravidelné čištění komunikací dotčených staveništní dopravou. Podmínky upravující 
pravidelné čištění mechanizace a komunikací budou obsaženy v provozním řádu 
staveniště.   

25) Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při 
znečištění komunikací staveništní dopravou je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 
361/2000 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, znečištění bezodkladně 
odstranit a uvést komunikaci do původního stavu. 

26) Pokud dojde k mezideponiím zemin, budou omezeny na nezbytně nutnou dobu. 

27) Při stavebních a zemních pracích je třeba vhodnými technickými a organizačními 
opatřeními (např. skrápěním) minimalizovat sekundární prašnost. 

28) Za větrného a suchého počasí budou úložiště sypkých materiálů zajištěna proti 
odnášení prachu větrem, nezpevněné plochy a části staveniště, které by mohli emitovat 
prach budou skrápěny vodou a budou omezeny činnosti, které by vedly k emisím 
prachu.  

29) Nákladní prostor vozidel převážejících sypké materiály a materiály potenciálně emitující 
prach bude zakrytý plachtou.  

30) V úvodních fázích výstavby bude vybudovaný systém odvodnění staveniště, který 
zajistí odvádění vod z meliorací a dešťových vod do retenčních nádrží, do propustku 
pod R6 a dále do suchého poldru o objemu 5000 m3. Vody budou drenážemi svedeny 
do retenčních nádrží, které musí být vybudovány v předstihu, před samotnou stavbou. 
Z retenčních nádrží bude voda přečerpávána a vypouštěna stejně jako za budoucího 
provozu do propustku pod R6 a dále do suchého poldru o objemu 5000 m3, který je 
související samostatnou investicí. 

31) Staveniště musí být během intenzivních dešťů zajištěno proti splachování nečistot do 
systému odvodnění a proti znečišťování navazujících komunikací.  

32) Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, 
povrchových a podzemních vod cizorodými látkami.  

33) Sociální zázemí pracovníků stavby bude řešeno dodavatelem stavby např. mobilními 
toaletami. 

34) Servis a opravy vozidel a stavební mechanizace bude probíhat v externím zařízení 
mimo staveniště.   

35) Použité mechanizmy budou vybaveny prostředky k zachycení případných úkapů a 
nestandardních úniků ropných látek  a provozních kapalin do terénu. 

36) V případě úniku škodlivých látek do horninového prostředí budou neprodleně 
provedena nápravná opatření s cílem odstranění kontaminace a zamezení jejího šíření 
do životního prostředí.   
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37) Před započetím stavby bude provedena skrývka ornice. Ornice popř. hlouběji uložené 
zúrodnitelné vrstvy budou odděleně deponovány na pozemku investora a zemina bude 
zpětně využita na ozelenění areálu.   

38) 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.  

39) Kácení dřevin bude provedeno pouze na základě povolení ke kácení, podle podmínek 
stanovených orgánem ochrany přírody a krajiny. 

40) V případě odkrytí archeologických nálezů bude postupováno v souladu s platnou 
legislativou v oblasti státní památkové péče. 

41) Využití nebo odstranění odpadů vznikajících v etapě výstavby bude smluvně zajištěno 
se subjekty oprávněnými k této činnosti podle platné legislativy. 

42) Nakládání s odpady během výstavby se bude řídit podle platné legislativy, aktuálně 
podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 381/2001 Sb., vyhlášky č. 
383/2001 Sb. 

43) Zemina používaná zpět k terénním úpravám musí splňovat podmínky pro uložení 
materiálu na povrchu terénu ve smyslu § 12 vyhlášky č. 294/2005 Sb. V případě 
objevení kontaminovaných materiálů budou zeminy uloženy na odpovídající skládce s 
příslušným stupněm technického zabezpečení, případně bude provedena jejich 
dekontaminace v odpovídajícím sanačním zařízení. 

c) Podmínky, které je nutno respektovat během provozu záměru: 

44) Využití jednotlivých objektů logistického areálu bude v souladu s bodem 10.6, přílohy 1 
z.100/2001 Sb. Posouzení není provedeno pro specifické výrobní technologie, které 
svou povahou naplňují některý z  bodů přílohy. V případě umisťování výrobních 
technologií zařaditelných do některého bodu přílohy 1 z.100/2001 Sb. mimo bod 10.6  
bude nutné proces posouzení vlivů záměru na životní prostředí provést pro tuto 
konkrétní technologii.   

45) Záměr je podmíněný výstavbou suchého poldru o kapacitě min. 5 000 m3 a 
s předpokládaným průběžným redukovaným odtokem 15 l/s v rámci vyústění strouhy 
odvodnění do bezejmenného přítoku Chodovského potoka. Záměr bude respektovat 
podmínky, které vyplynou z řešení stavby suchého poldru.   

46) Na ochranu před hlukem budou před domy č.p. 109, 108, 107 a 104 zřízeny 
protihlukové stěny. Umístění, velikost a materiál stěn bude odpovídat návrhu podle 
akustického modelu [4], který může být upřesněný v navazujících stupních a etapách 
přípravy záměru.  

47) Během zkušebního provozu bude v reprezentativní době provedeno opakované 
autorizované měření hluku ve venkovním prostoru u nejbližší obytné zástavby v obci 
Hory, na zastavitelných pozemcích pro bydlení v lokalitě Pod Rohem v místech 
předpokládaného umístění RD a u obytné zástavby v okolí ul. Daimlerova v obci 
Jenišov.  Cílem měření bude ověřit skutečné akustické příspěvky navrhovaného 
logistického areálu a v případě prokazatelného překročení  limitních hodnot hluku 
stanovených na ochranu zdraví lidí ve smyslu NV. 272/2011 Sb. budou navržena 
dodatečná akustická opatření, tak aby nedocházelo k nadlimitnímu akustickému 
zatížení.  Účinek případných dodatečných opatření bude opět ověřen měřením.  

48) Provozovatel logistického areálu bude v závislosti na obsazování hal jednotlivými 
nájemci a při každé změně nájemce, sledovat jejich specifické nároky na dopravní  
zatížení podle předpokládaného způsobu využití jednotlivých hal. Pokud by došlo 
k zásadnímu navýšení denního dopravního zatížení, bude v okolí  komunikací v obci 
Hory a Jenišov provedeno ověření vlivů dopravního zatížení akustickým modelem a 
rozptylovou studii znečištění ovzduší. Modelová hodnocení by měla prokázat dodržení 
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hlukových limitů a limitů imisního znečištění ovzduší podle platných právních předpisů, 
případně navrhnout eliminační opatření. 

49) Provoz záměru bude omezený na denní dobu v rozmezí 6:00 až 22:00 hodin.    

50) Nakládaní s nebezpečnými odpady např. formou dočasného shromažďování bude 
probíhat na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy, o který bude zažádáno 
před zahájením provozu logistického areálu. 

51) Na vnitroarálové komunikaci ve vnitřní části logistického areálu, mezi jeho východní a 
západní částí, přibližně v úrovni rozhraní funkčních plch VN/SO a VN, bude provedeno 
technické opatření (např. šířková úprava komunikace, flexibilní sloupky, dopravní 
značení apod.) zamezující výjezdu nákladní dopravy do obce Hory.  

52) Pro systém odvodnění dešťových a melioračních vod z areálu bude zpracovaný 
provozní řád a havarijní plán, který bude obsahovat předpis evidence, kontrol, čištění a 
jiné údržby.  Havarijní plán zajistí postup činností zamazujících rizika v případě 
nestandardních provozních stavů a havárií.  

53) Záměr je podmíněný výstavbou stoky kanalizace pro veřejnou potřebu v duchu 
platného územního plánu sídelního útvaru Hory. Záměr bude respektovat podmínky, 
které vyplynou z řešení této kanalizace a z jejího provozního řádu.  

54) Kvalita výstupní vody z provozu ORL bude pravidelně monitorována vzorkováním. 
Vyhodnocení výsledků bude prováděno podle podmínek povolení vodoprávního úřadu. 

55) Obslužná komunikace přecházející přes biokoridor ve východní části areálu bude 
sloužit pouze pro zásah HZS nebo pro výjimečnou obsluhu areálu. Nelze jí používat 
k běžnému provozu areálu.  

56) Část řešeného území zasahující do biokoridoru nebude oplocena.  

57) Na ploše ZN při hranici s lokalitou Pod Rohem bude vysazený a udržovaný pás izolační 
zeleně podle projektu vegetačních úprav. 

58) Odpady z případných kuchyňských provozů nebudou drceny do odpadních vod. 
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Datum zpracování posudku: 

20.9.2013 

 

 

Jméno, příjmení,  bydliště a telefon zpracovatele  posudku: 

Ing. Petr Hosnedl,  
Perunova 7,  
130 00 Praha 3,  
tel: 606 754 759 

 

 

Osoby, které se podílely na zpracování posudku: 

Spolupráce na zpracování posudku:  

Ing. Luboš Nobilis,  
Nesuchyně 12, 
270 07 Mutějovice, 
tel: 313 575 005 

 

 

Podpis zpracovatele posudku: 

 
 
 

Autorizace ke zpracování posudku: 

 

Autorizace ve smyslu § 19 z.100/2001 Sb. byla udělena rozhodnutí o autorizaci č.j.: 
38156/6488/OIP/03, a prodloužená rozhodnutím čj.: 29978/ENV/08 a rozhodnutím čj.: 
76133/ENV/12 ze dne 4.10.2012. 



Vyjádøení k dokumentaci

Pøíloha è.1

































































































Pøíloha è.2

Dolo�ení zpùsobu výpoètu dopravy v Logistickém areálu Karlovy Vary Hory II
dle realizovaného logistického areálu v Jirnech (Støedoèeský kraj),

Lettenmayer & Partner, s.r.o.
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Arch.Design project, a.s 
Ing. Pavel Antropius 
Ohradní 24b 
140 00    Praha 4 

 
Praha   16.4.2012 

  
 
VĚC : Průběžná hodnotící zpráva geologické stavby pro výstavbu Komerční zony u obce Hory,  

kraj Karlovarský, okres Karlovy Vary, 1. etapa 

______________________________________________________________________________ 

 
 V týdnu 19. – 23.3.2012 byly na lokalitě provedeny společností Zeman – Ingeo, s.r.o. Praha 

celkem 5 jádrových inženýrskogeologických vrtů. Umístění a hloubka vrtů byla stanovena předem po 

dohodě s objednatelem. 

Hloubka sond je následující :  HJJV 501 hl. 12,00 m 

     HJJV 502 hl. 12,00 m 

     HJJV 503 hl. 18,00 m 

     HJJV 504 hl. 8,00 m 

     HJJV 505 hl. 8,00 m 

 

Dle schváleného Projektu průzkumných prací byly odebrány následující vzorky : 

sonda neporušený poloporušený technologický podz. voda kontam. 
HJJV 501  2,00 – 2,20 m   0,00 – 1,00 m 
HJJV 502   0,50 – 2,50 m   
HJJV 503 3,50 – 3,80 m  6,00 – 8,00 m 1,50 m p.t.  
HJJV 504   2,00 – 4,00 m  0,00 – 1,00 m 
HJJV 505  0,80 – 1,00 m  7,80 m p.t. 0,00 – 1,00 m 
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Údaje o hydrogeologických poměrech – naražená a ustálená hladina podzemní vody : 

ustálenou hladinou podzemní vody se rozumí úroveň ve vrtu od ústí 24 hod po odvrtání vrtu, pokud 

není uvedeno jinak : 

sonda naražená HPV ustálená HPV poznámka 
HJJV 501 4,00 m 0,40 m  
HJJV 502 4,20 m 4,30 m na konci směny 
HJJV 503 6,20 m 1,50 m  
HJJV 504 6,50 m 6,80 m na konci směny 
HJJV 505 6,20 m 7,80 m na konci směny 
 
 
Poznatky z vrtných prací : 

vrty byly situovány do celé plochy území, pracemi byly ověřeny pouze produkty terciérního 

vulkanizmu – pestré tufy s klastickými částmi popela a pum, v okolí vrtu HJJV 501 byl ověřen 

lávový příkrov rozpukaných zvětralých bazaltoidů s konglomerátem tufů a sopečných pum. Vrty 

nepotvrdily výskyt „horské“ žuly (ani v hloubce 18 m p.t.). Zastižené tufy mají proměnlivou 

konzistenci (stupeň nasycení vodou). Dle předběžných výsledků z laboratoře se jedná o zeminy třídy 

F7 ME a F8 CE dle ČSN 73 6133 s vlhkostí cca 45 – 55%, s optimální vlhkostí dle PCS o cca 10% 

nižší než je aktuální. 

 

Zájmové území je plošně meliorováno – drenážní trubky v hloubce cca 0,80 m p.t. a páteřní trubní 

svody s kontrolními skružovými objekty na povrchu území. Průzkumnými vrty byla ověřena hladina 

podzemní vody v hloubce 4,00 – 7,00 m pod terénem. 

Podle dostupných informací v této fázi průzkumu zasáhnou projektované odřezy pod hladinu 

podzemní vody. 

 

Proto bude nezbytné : 

1) podchytit stávající systém meliorací tak, aby povrchová voda přitékající z okolí do zájmové 

oblasti byla zadržena na okrajích předmětného území a účinně svedena do vodotečí 

2) vliv podzemní vody bude nutné eliminovat odvodněním území v předstihu pomocí 

otevřených příkopů budovaných po jednotlivých hloubkových etážích při hraně zájmového 

území proti směru proudění podzemní vody 
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Z dosud provedených technických prací v terénu a při laboratorním zkoumání plyne, že : 

1) zemní práce budou prováděny v terciérních plastických produktech vulkanizmu – tufech 

(místy značně nasycených vodou) s výraznou lepivostí. Bez úprav nebude jejich povrch 

průjezdný (pojezdný) pro kolová vozidla. 

2) výkopek z odřezů nebude použitelný do násypů. Přirozená vlhkost tufů je o více než 10% 

větší oproti vlhkosti optimální dle zkoušky PCS. Ani zatřídění zemin dle křivky zrnitosti 

neumožní tyto materiály využít (dle ČSN  73 6133 Tab. A.1). Zeminy jsou vysoce až 

nebezpečně namrzavé, podléhají velkým objemovým změnám.  

 

Prognoza a doporučení pro další etapy průzkumných prací : 

1) svahy odřezů bude nutné upravovat ve sklonu 1 : 4 až 1 : 6 nebo volit částečné pažicí 

konstrukce v patě svahu s úpravou svahu vrcholové části 

2) v celém zájmovém území byly vrty ověřeny terciérní tufy a příkrov bazaltoidů. Doporučujeme 

část rozsahu jádrových vrtů nahradit odběrem většího počtu neporušených vzorků tufů (pro 

statistické zpracování dat) a stanovit smykové parametry pro určení přechodné a trvalé 

stability svahů odřezů. Parametry budou mít zásadní vliv na geometrii svahů během výstavby, 

ale i na svahy trvalé.  

3) navrhujeme část vrtů nahradit realizací statických penetračních zkoušek in situ, které bude 

možno plně využít pro výpočet únosnosti hlubinných základů (plovoucí piloty) 

4) náhrada prací za vrty je navrhována s cílem ponechání odsouhlaseného objemu finančních 

prostředků za průzkum 

5) pro stanovení časového průběhu konsolidace podloží násypů je nutné edometricky určit 

součinitel konsolidace cv z neporušených vzorků zemin 

6) upravit vlastní projektovou dokumentaci tak, aby byly zemní práce a HTÚ maximálně 

minimalizovány 

 

 
 

                                       Mgr. David ZEMAN                                                   
              jednatel společnosti 
                                    ZEMAN-INGEO, s.r.o. Praha 

 
PRAHA, duben 2012  





Pøíloha è.4

–Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. ,
è.j. 13871/220/11/Ta ze dne 22.12.2011

–Obvodní báòský úøad pro území Karlovarského Kraje,
Vyjádøení ke stavbì „Logistický areál Karlovy Vary Hory II“,
è.j.: SBS/05027/2013/OBÚ-08, ze dne 27.2.2013
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A. IDENTIFIKACE PROJEKTU 

 
AKCE KARLOVY VARY HORY: POLDR 

STUPEŇ DOKUMENTACE studie 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Hory u Jenišova [658383] 
Jenišov [658391] 

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální 
pracoviště Karlovy Vary 

OBEC Hory u Jenišova, Jenišov 

OBEC S ROZŠÍŘ. PŮSOBNOSTÍ Karlovy Vary 

KRAJ Karlovarský 

OBECNÝ STAVEBNÍ ÚŘAD Magistrát města Karlovy Vary - Stavební úřad 

VODOPRÁVNÍ ÚŘAD Magistrát města Karlovy Vary - 
Odbor životního prostředí 

ORGÁN OCHRANY PŘÍRODY Magistrát města Karlovy Vary - 
Odbor životního prostředí 

HYDROLOGICKÉ POŘADÍ 1-13-01-151 

DRUH STAVBY vodní dílo 

CHARAKTER STAVBY suchá retenční nádrž (poldr) 

ÚČEL STAVBY protipovodňová ochrana - vyrovnaní zvýšeného odtoku 

ZADAVATEL Arch. Design projekt, a.s. 
Ohradní 1143/24b, 140 00 Praha 4 - Michle 

PROJEKTANT ATELIER FONTES, s.r.o.  

 Křídlovická 19, 603 00 Brno 

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Tomáš Havlíček, autorizovaný inženýr v oboru 
vodohospodářské stavby, vedený v seznamu 
autorizovaných osob ČKAIT pod číslem 1003063 

ZPŮSOB PROVEDENÍ dodavatelsky 

DODAVATEL dosud nevybrán 
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B. ZADÁNÍ 

Zadání dokumentace 
Dokumentace byla zpracována na základě objednávky objednatele Arch. Design 

projekt, a.s. a zhotoviteli ATELIER FONTES, s.r.o.  
 

Účel dokumentace 
Dokumentace bude sloužit jako podklad pro pozemkovou úpravu a vymezení ploch 

potřebných ke stavbě poldru. Poldr má sloužit k zachycení zvýšených průtoků ze srážek, 
jejichž odtok je urychlen plánovanou výstavbou logistického centra Karlovy vary – Hory 
II. Zájmové území zobrazuje následující grafický podklad. 

 

Obrázek 1: Grafický podklad zadání 

.  
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Požadované parametry dodané se zadáním  
(viz Průvodní zpráva, Příloha číslo H.1.): 

• Poldr se bude nacházet severně od pozemní komunikace R6 nedaleko od jejího 
mimoúrovňového křížení se silnicí III. třídy 2226. 

• Plocha zpevněných ploch a střech navrženého projektu 8,72 ha. 

• Vypočtený objem odtoku firmou Arch. Design projekt, a.s. byl stanoven na 
1127 m3. Tento odtok byl počítán pro 5letý déšť o délce trvání 15 min 
a s intenzitou 184 l.s-1.ha-1.  

• Kulminační odtok činí 1 252 l.s-1. Tento odtok má být redukován na hodnotu 
15 l.s-1.ha-1. 

 

 
C. POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

Lokalizace objektů 
Návrh logistického areálu je situován do polohy od jihu přiléhající k silnici R6 

v extravilánu obce Hory. Odtok vody z těchto ploch zajišťuje v závěrném profilu 
propustek pod silnicí R6. Profil propustku je DN 1200 mm. Uvažovaný logistický areál 
má rozlohu cca 8,72 ha, celé povodí po závěrný profil se zmiňovaným propustkem DN 
1200 mm má pak rozlohu cca 22,9 ha. Logistický areál je navržen těsně nad závěrným 
profilem a jeho součástí má být i retenční nádrž s čerpáním vod s objemem cca 700 m3 a 
odlučovače ropných látek. 

Návrh poldru je situován do polohy severně od zmiňovaného propustku DN 1200 mm. 
Pod tímto propustkem se nachází malá vodní nádrž (MVN), která je napájena přítokem 
provedeným trubním propustkem pod dálnicí. Odtok z MVN je řešen přepadem a 
odtokem potrubím DN 300. Na hrázi chybí bezpečnostní přeliv a v případě zahlcení 
potrubí může docházet k tlakovému proudění. Hráz MVN tvoří zemní val porostlý 
vzrostlými dřevinami s významným zastoupením keřového patra, mimo jiné se na ploše 
nachází duby, olše a vrby. Severně od MVN se nachází plochy s trvalým travním 
porostem. V současné době je většina plochy povodí pokryta travinobylinnou ladou 
s náletem dřevin. Odtok od MVN tvoří mělké zanesené koryto, které po cca 100 m ústí do 
bezejmenného pravostranného přítoku Chodovského potoka. Hydrologické údaje ČHMÚ 
pro tento bezejmenný tok obsahuje příloha č. H.2. této zprávy. 

 

Navrhovaný poldr bude umístěn do pravobřežní nivy tohoto toku. 

 

Uváděné informace zobrazuje výše uvedený Obrázek č. 1. 

 

 

Limity řešení 
Řešení poldru budou omezovat následující faktory: 
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• Prostorové možnosti: výškové rozdíly mezi dnem propustku pod dálnicí DN 
1200 mm a dnem bezejmenného toku, disponibilní plochy plynoucí 
z majetkoprávního řešení a morfologie údolí v okolí MVN. 

• Inženýrské sítě: Elektrické vedení VVN se sloupy v zájmovém území, vodovod 
trasovaný západně od MVN, možné vedení kanalizace po břehu bezejmenného 
toku, případně další dosud nezjištěné. 

• Požadavky správce rychlostní komunikace R6 ve vztahu k zajištění stability 
tělesa této komunikace 

 

 

 
D. POPIS VARIANT MOŽNÉHO UMÍST ĚNÍ POLDRU ŘEŠENÉHO 

POVODÍ 

V samém zárodku prací byly identifikovány 2 možné lokality umístění poldru a 2 
možná pojetí z hlediska definice ploch, ze kterých bude poldrem ovlivněn odtok, tedy 
řešeného povodí a polohy vůči jednotlivým tokům. Jejich kombinací vznikly 4 možné 
varianty řešení, které byly orientačně hodnoceny z hlediska celkové koncepce řešení. 
Relativně velmi rychle byla vybrána výsledná varianta, která je dále rozpracována. 

Varianty jsou vyznačeny v příloze B.3. 

D1.   VARIANTY DLE UMÍST ĚNÍ POLDRU 

Lokalita u MVN (horní varianta) 

Tato lokalita se nachází severně od MVN. Vegetaci na dané lokalitě tvoří trvalý travní 
porost a hráz MVN porůstají dřeviny stejně jako břehy toku. K východu se terén údolí 
zvyšuje a potok zde tvoří hluboký zářez tvaru písmene V.  

 

Lokalita u propustku (dolní varianta) 

Jako další lokalita pro možné umístění poldru byla vybrána plocha asi 200 m 
severovýchodně od první lokality. Závěrný profil by se nacházel několik desítek metrů 
nad propustkem v křížení bezejmenného toku a polní cesty. V současnosti je plocha 
využívaná jako zemědělská půda.  

 

D2.   VARIANTY DLE POLOHY K TOK ŮM A ŘEŠENÉ PLOŠE POVODÍ  
Na obou vybraných lokalitách je možné zachytit - nebo alespoň částečně zachytit 

povodňové průtoky buď z celého povodí bezejmenného toku nebo jen povodí nad 
trubním propustkem DN 1200 mm, který ústí do MVN pod R6. V obou případech 
uvažujeme koncepci řešení jako průtočnou ve vztahu k řešenému toku. Poldr, který by 
měl zachytit vodu z celého povodí bezejmenného toku, by musel mít relativně vysokou 
hráz, která uzavře celé údolí. Poldr, který by zachytil vodu z menšího povodí (jen na 
přítoku od propustku DN 1200 mm), by mohl být z hlediska bezejmenného toku situován 



 

ATELIER FONTES, s.r.o. 

Křídlovická 19, 603 00 Brno  t +420 549 255 496  e-mail fontes@fontes.cz 
 

 

                                                                                                                                                                                      
 

str. 6  KARLOVY VARY HORY: POLDR 

  studie proveditelnosti 

jako boční a průtočný by byl pouze z hlediska přítoku od DN 1200 mm. Plochy povodí 
s ovlivňovaným odtokem se v obou případech liší takto: 

 

• Povodí nad dálnicí – po propustek DN 1200 mm (23 ha) – malá varianta 

• Celé povodí bezejmenného toku (104 ha) – velká varianta 
 

D3.   VARIANTA Č. 1 
Tato varianta kombinuje horní polohu s malou variantou a byla vybrána jako 

nejvhodnější. Nachází se tedy na lokalitě u MVN, a to na pravém břehu bezejmenného 
toku. Zachytává zvýšené průtoky z povodí nad trubním propustkem, který provádí vod 
pod silnicí R6. Bližší popis je v kapitole E. 

 

D4.   VARIANTA Č. 2 
Další varianta se nachází na stejné lokalitě u MVN (horní). Rozdíl oproti variantě 1 je 

v tom, že by hráz poldru přehradila celé údolí bezejmenného toku. Výška hráze by činila 
cca 4 m a dosah zátopy proti proudu bezejmenného toku by musel být prověřen.  

Nevýhody: 

• Prvním negativem je velký zábor ploch  

• Dalším rizikem je vzdutí hladiny, které by mohlo mít negativní vliv na těleso 
rychlostní silnice. Vzdutá hladina by mohla podmáčet patu silničního násypu a 
zapříčinit tím destabilizaci.  

• V ploše, která by byla zaplavovaná, se nachází sloup VVN o napětí 110 kV. 
Ten by musel být buď přesunut, nebo by kolem něho byla vystavěna zemní 
hráz. 

• Poldr by zachytával povodňovou vlnu z celého povodí od obce Hory až po 
letiště LKHORY – nad rámec zadání. 

• V oblasti zátopy se nachází revizní šachta kanalizace a 50 m jižně od zavázání 
hráze prochází vodovod. 

 

Z důvodů velkého křížení s inženýrskými sítěmi, možnému podmáčení násypu rychlostní 
silnice R6 a relativně malému retenčnímu objemu tuto variantu NEDOPORUČUJEME. 

 

D5.   VARIANTA Č. 3 
Varianta č. 3 se nachází na lokalitě nad propustkem (dolní poloha). Stejně jako 

varianta č. 1 zachytává jen povodňovou vlnu z povodí nad trubním propustkem, který 
provádí vodu pod R6. Voda by musela být přivedena od propustku DN 1200 mm do 
plochy poldru trubním vedením (prodloužení propustku). Poldr by byl zahloubený pod 
okolní terén a byl by umístěn jako boční v blízkosti pravého břehu bezejmenného 
vodního toku. 

Nevýhody: 
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• První negativní vlastností je velká vzdálenost od trubního propustku DN 1200. 
Povodňová vlna by musela být z MVN do poldru převedena pomocí potrubí o 
délce cca 220 m zahloubeném až 6 m pod terén.  

• Objem výkopových prací a odvoz zeminy přesahuje objem retenčního prostoru, 
z tohoto důvodu je tento typ poldru v dané lokalitě ekonomicky nevýhodný.  

Z důvodů vysoké nákladovosti výstavby poldru a rizikovosti ucpání dlouhého potrubí 
tuto variantu NEDOPORUČUJEME. 

 

D6.   VARIANTA Č. 4 
Poslední varianta se nachází na stejné lokalitě jako varianta č. 3.Poldr by v těchto 

místech zachytával povodňové průtoky z celého povodí – byl by koncipován jako 
průtočný z hlediska bezejmenného vodního toku. Hráz by byla vysoká cca 4 m. 

Nevýhody: 

• Vůči velikosti povodí má poldr nízký retenční objem. Jeho zvýšení by bylo 
možné zajistit odkopem zeminy v ploše zátopy, přesto je podélný profil toku 
velmi strmý a délka zátopy by byla kratší než její šířka. 

• Dalším rizikem je vzdutí hladiny, které by mohlo mít negativní vliv na těleso 
místní komunikace. Vzdutá hladina by mohla podmáčet patu silničního násypu 
a zapříčinit tím destabilizaci.  

• V ploše, která by byla zaplavovaná, se nachází sloup VVN o napětí 110 kV. 
Ten by musel být buď přesunut, nebo by kolem něho byla vystavěna zemní 
hráz. 

• Poldr by zachytával povodňovou vlnu z celého povodí od obce Hory až po 
letiště LKHORY – nad rámec zadání. 

Z důvodu nízké efektivity stavby v porovnání s objemem zemních prací a retenčním 
objemem tuto variantu NEDOPORUČUJEME. 

 

 
E. POPIS VYBRANÉ VARIANTY 

Umístění 
Preferovaná varianta poldru se nachází ploše trvalého travního porostu těsně 

přiléhajícího k malé vodní nádrži u rychlostní silnice R6.  

Vybraná lokalita poskytuje dostatečný prostor pro zbudování poldru až do objemu cca 
3000 m3 za podmínky snížení stávajícího terénu a zbudování asi 1 m vysoké hráze na 
jihozápadní až severozápadní straně poldru. Hráz na severozápadní straně bude oddělovat 
poldr od potoka, který teče souběžně s rychlostní silnicí R6 a v její východní části budou 
zbudovány technické objekty poldru (výpustný a škrtící objekt). 

 

Koncepce řešení 
Plocha stávající MVN 
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Povrchové vody budou do prostoru retence přitékat trubním propustkem DN 1200 mm 
pod silnicí R6. Zde vody ústí do stávající malé vodní nádrže, která sama o sobě rovněž 
plní retenční funkci. Pro její posílení a zajištění stability bude rekonstruován stávající 
odtokový objekt z této nádrže. Rekonstrukce může být provedena ve dvou variantách 
řešení:  

• jako pouhý bezpečnostní přeliv (například korunový) bez objektu 
požerákového typu: levnější, ale neumožňuje manipulaci s hladinou; 

• jako kombinace bezpečnostního přelivu (například korunového) a požeráku: 
dražší, umožňuje manipulaci s hladinou. 

Prostorově jsou obě varianty prakticky stejně náročné. Jejich součástí bude i drobná 
rekonstrukce části hráze v okolí objektu. 

 

Plocha nového poldru 

V ploše poldru bude otevřen zemník, z něhož bude vytěžen materiál na hráz. Ta bude 
vedena od hráze stávající MVN směrem k bezejmennému toku a poté podél něj směrem 
po proudu, a to až k místu, kde se terén přirozeně zvedá. Do něj bude hráz zavázána. 
Plocha poldru bude vymezena prostorem mezi stávající MVN, nově vybudovanou hrází a 
přirozeně zvýšeným terénem na severovýchodě plochy. 

Odtok ze stávající MVN bude veden nově zbudovaným malým korytem skrz zátopu 
směrem k novému objektu, který bude umístěn v hrázi poldru v blízkosti stávající 
bezejmenné vodoteče. Objekt se bude skládat ze dvou částí: 

• škrtící tratí dimenzované na požadovaný odtok a následným trubním vedením 
odpadu skrz hráz k výustnímu objektu do potoka, 

• korunovým bezpečnostním přelivem, který zajistí bezeškodný odtok 
případných větších objemů povodní do bezejmenného potoka. 

S ohledem na to, že plocha zátopy bude dotčena zemními pracemi, je možné v ploše 
zátopy zbudovat trvale zvodněné tůně podle potřeb a přání ochrany přírody. Tůně 
nemožno doplnit tzv. biotechnickými objekty mimo plochu zátopy (plazník, kamenná 
zídka, aj. úkryty pro živočichy). Celé řešení je rovněž možno doplnit vegetačním 
doprovodem. Tyto návrhy jsou přizpůsobeny případnému financování z Operačního 
programu životní prostředí (OPŽP). Pozemková úprava musí podle okolností zajistit i 
plochy pro přístupovou komunikaci.  

 

Návrh stavebních objektů 
SO 01 Zemní práce 

SO 02 Rekonstrukce objektů stávající MVN (SO 02.1 Bezpečnostní přeliv, SO 02.2 
Výpustný objekt) 

SO 03 Výpustný objekt z poldru (SO 03.1 Bezpečnostní přeliv, SO 03.2 Výpustný 
objekt se škrtící tratí) 

SO 04 Biotechnické objekty 

SO 05 Vegetační doprovod 
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Základní návrhové parametry 
Kapitola F. této zprávy obsahuje výpočty vodohospodářského řešení poldru, kterými 

bylo jednak doplněno a rozvedeno zadání (s hlavním výstupem hydrogramem návrhové 
povodně), jednak provedeno vlastní vodohospodářské řešení. V této subkapitole uvádíme 
základní návrhové parametry, na které jsou dimenzovány jednotlivé objekty. 

 

Hydrogram návrhové povodně a její transformace poldrem – viz kapitola F/obrázek  6. 
a 7. 

Neškodný odtok z poldru – dimenzování škrtícího otvoru: 15 l.s-1 (je vztažen 
k požadované redukci odtoku ze zpevněných ploch, nikoliv celého povodí) 

Kapacita bezpečnostního přelivu stávající MVN: 3,0 m3.s-1 (Q100 celého povodí) 

Kapacita bezpečnostního přelivu nového poldru: 3,0 m3.s-1 (Q100 celého povodí) 

Celkový objem návrhové povodně: 984 m3 (stanoveno pro dobu trvání deště 15 minut 
s opakováním jednou za 5 let) 

Retenční prostor ve stávající MVN (po korunu bezpečnostního přelivu): 530 m3  

Retenční prostor v novém poldru (po korunu bezpečnostního přelivu): 1705 m3  

Celkový disponibilní retenční prostor (po korunu bezpečnostního přelivu): 2235 m3 

 

  

Náročnost výstavby 
Při výstavbě poldru bude nutné odtěžit ornici a zeminu na celé ploše poldru (skrývka 

orniční vrstvy cca 0,3 m a proměnlivá mocnost vytěžení zeminy). Část zeminy bude 
využita k výstavbě hráze poldru po jihozápadní a severozápadní straně. Část bude muset 
být z lokality odvezena - očekáváme její nadbytek. Obdobně bude využita část ornice pro 
následné ohumusování hráze. 

V rámci výstavby je nutné zbudování technických objektů, které zabezpečí provádění 
povodňových průtoků. MVN, do které ústí trubní propustek, nedisponuje bezpečnostním 
přelivem a současný stav výpustného objektu i přilehlé části je nevyhovující. Z tohoto 
důvodu je nutná rekonstrukce části hráze v místě stávajícího technického objektu. 

Nový výpustný objekt MVN má několik možných variant:  

• škrtící objekt a bezpečnostní přeliv,  

• požerák a bezpečnostní přeliv  

• dvojitě lichoběžníkový profil bezpečnostního přelivu (malá kyneta pro 
převádění běžných průtoků).  

Výpustný objekt poldru bude mít charakter škrtícího objektu zabudovaného v tělese 
hráze. Škrtící trať bude představovat ocelové potrubí, které bude dimenzováno na 
požadovaný maximální odtok z poldru. Za škrtící tratí bude následovat revizní šachta a 
dále bude voda převáděna potrubím o minimálním průměru DN 600 (netlakové proudění) 
do bezejmenného vodního toku. Mezi vzdušnou patou hráze poldru a břehovou hranou 
(prostor šířky 6 m pro správu vodního toku) zůstane potrubí zakryto, aby byl umožněn 
pojezd techniky podél toku.  
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Bezpečnostní přeliv poldru bude korunového typu s opevněním hran betonovými 
žebry a opevněním ploch těžkou kamennou rovnaninou, a to včetně prostoru mezi 
vzdušnou patou hráze a korytem bezejmenného toku. S ohledem na charakter a 
komplikovanost vodohospodářské situace a tedy i řešení, lze předpokládat, že 
bezpečnostní přeliv nebude ve funkci jen sporadicky. 

Výpustné objekty na MVN a poldru zabezpečí retenci povodňových vod. Plnění 
retenčního prostoru MVN závisí na typu výpustného objektu. V průběhu plnění 
retenčního prostoru MVN dojde k přelití hráze v místě bezpečnostního přelivu a začne se 
plnit hlavní retenční prostor poldru. 

 

Retenční prostor poldru bezpečně zachytí objem dešťové vody požadovaný zadáním, 
tj. z cca 8,7 ha zpevněných ploch. Nad poldrem se ale nachází povodí o celkové ploše 
14,2 ha a stojí za úvahu, jakým způsobem bude možné zachytit požadovaný přítok ze 
zastavěných ploch areálu logistického centra, když poldr bude plněn, i odtoky z ostatních 
ploch (ze zahrad, případně další budoucí zástavby a z dálnice). Z tohoto důvodu je 
prostorové řešení poldru navýšeno o 50 % oproti objemu definovanému v zadání. Další 
rezervy jsou v retenčním prostoru stávající MVN a v prostorech nad korunou 
bezpečnostního přelivu (uvažovaná výška přepadového paprsku = 0,4 m. 

 

Dalším problémem ke zvážení je zbudování sedimentačního prostoru ještě před 
odlučovačem ropných látek. MVN nádrž by se bez tohoto sedimentačního prostoru mohla 
brzy zanést a její čištění by bylo komplikované z důvodu jejího přírodě blízkého 
charakteru. Zpracovatel této studie nemá dostatek informací o způsobu řešení tohoto 
problému uvnitř logistického centra a je dost dobře možné, že je již řešen. 

 

 
F. VÝPOČTY A STATISTICKÉ ÚDAJE 

Plocha povodí 
Plocha povodí byla dopočítaná nad ortofotomopou (CUZK.cz) a doplněnou 

o vrstevnice s krokem 10 m výškově. Plocha byla počítána pro dva závěrové profily. 
První profil se nachází v místech uvažované hráze poldru varianty č. 2 (cca 180 m 
severozápadně od křížení rychlostní silnice R6 se silnicí III.tř / 635). Tento profil uzavírá 
celé povodí bezejmennéto toku o ploše 103,85 ha (obec Hory s blízkým okolím, část 
letiště pro ultralehká letadla LKHORY a část výsypek na levém břehu toku).  

Dalším zájmovým povodím je plocha k závěrovému profilu, který tvoří trubní 
propustek pod R6. Toto území je dílčím povodím předchozího a má plochu cca 22,9 ha.  

 

Ani jedno z povodí svým rozměrem nesouhlasí s plochou povodí v hydrologických 
datech ČHMÚ (67 ha). Rozdíl lze vyložit problematickým stanovením ploch odtoku na 
výsypkách. Povodí charakterizované ČHMÚ jsme brali jako referenční pro danou 
klimatickou oblast a prostorové uspořádání a jednoduchou poměrovou transformací jsme 
určili kritický průtok na obou povodích. 
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Kulmina ční průtoky – dimenzování bezpečnostních přelivů 
V níže uvedené tabulce uvádíme pro srovnání přepočítané kulminační průtoky. 

Přepočet byl proveden pro poměr ploch povodí stanovený námi a ČHMÚ. Na hodnotu 
Q100 pro menší povodí budou dimenzovány bezpečnostní prvky (přelivy) objektů MVN a 
poldru, tj. min. 2,5 m3.s-1 + 0,5 m3.s-1 rezerva na zvýšený kulminační odtok z povodí po 
zpevnění (odhad ve vztahu k N=100 let, výpočty odtoku jsou přesně prováděny pouze pro 
N=5 let).  

 

Tab. 1: Povodňové průtoky 

Povodí \ Opakování N = 20 let N = 100 let 

Povodí celkové (103,85 ha) 3,7 m3.s-1 7,2 m3.s-1 

Dílčí povodí (22,9 ha) 1,3 m3.s-1 2,5 m3.s-1 

 

 

Odtok ze zpevněných urbanizovaných ploch logistického centra  
Objednatel této studie poskytl jako podklad výpočet objemu odtoku ze zpevněných 

ploch. Tento výpočet byl proveden pro opakování 0,2 (tj. pětiletý déšť) a dobu trvání 15 
minut. Tento údaj ve studii respektujeme a dále rozvádíme. Pro dimenzování objemu 
poldru je důležitý nejen celkový objem, který přiteče do poldru, ale i jeho časový průběh.  

Tento časový harmonogram byl vypočítán z náhradních intenzit dešťů, které byly 
převzaty z programu DES_RAIN. Tento program pro dopočítání náhradních intenzit pro 
daný čas navazuje na práci Trupla (Intensity krátkodobých dešťů v povodích Labe, Odry 
a Moravy), Kašpárka, Krejčové, Hrádka a Kováře. 

Pro výpočet odtoku byl použit velmi jednoduchý vzorec s blokovým deštěm (intenzita 
blokového deště je ve všech momentech jeho trvání stejná).  

Plochy, na kterých dojde k odtoku, byly redukovány pomocí odtokového koeficientu 
(P. Hlavínek, Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území). Soustředění 
(zdržení) povrchového odtoku bylo v závislosti na materiálu dané plochy a sklonu 
odhadnuto na čas od 0,5 min (střechy se sklonem 5%) až do 5 minut (travnaté plochy).  

Zároveň je v celkovém čase zpoždění zahrnuta vzdálenost plochy od závěrového 
profilu - trubního propustku, která byla pro jednotlivé plochy střech změřena samostatně. 
Komunikace, chodníky, parkoviště a zelené plochy se vyskytují na celé ploše areálu, 
proto byly rozděleny po 5 úsecích podle jejich vzdálenosti od závěrného profilu a jim 
dopočítáno časové zpoždění. 
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Tab. 2: Typy ploch, redukovaná plocha dle odtokového součinitele a zpoždění odtoku v 
závislosti na vzdálenosti od závěrového profilu. 

Typ plochy Reálná 
plocha (m2) 

Odtokový 
součinitel 

redukovaná 
plocha (m2) 

vzdálenost 
(m) 

zpoždění 
(min) 

střecha SO 01 598 1 598 180 2.3 

střecha SO 02 391 1 391 170 2.2 

střecha SO 03 4551 1 4551 170 2.2 

střecha SO 04 968 1 968 80 0.6 

střecha SO 05 5192 1 5192 190 2.4 

střecha SO 06 5467 1 5467 250 3.1 

střecha SO 07 7770 1 7770 330 3.8 

střecha SO 08 7272 1 7272 470 5.0 

            

komunikace 7997 0.9 7197 141 1.5 

komunikace 7997 0.9 7197 243 2.6 

komunikace 3999 0.9 3599 345 4.4 

komunikace 3999 0.9 3599 447 4.3 

komunikace 3999 0.9 3599 549 5.1 

            

chodníky 1189 0.7 832 141 4.0 

chodníky 1189 0.7 832 243 5.1 

chodníky 595 0.7 416 345 5.9 

chodníky 595 0.7 416 447 6.8 

chodníky 595 0.7 416 549 7.6 

            

parkoviště 1501 0.7 1050 111 0.8 

parkoviště 1501 0.7 1050 213 2.8 

parkoviště 750 0.7 525 315 4.7 

parkoviště 750 0.7 525 417 5.5 

parkoviště 750 0.7 525 519 6.4 

            

tvárnice 880 0.4 352 60 4.4 

tvárnice 1760 0.4 704 270 6.3 

            

zelené plochy 4286 0.2 857 20 7.1 

zelené plochy 4286 0.2 857 170 8.2 

zelené plochy 214 0.2 43 330 9.8 

zelené plochy 214 0.2 43 480 11.1 

zelené plochy 214 0.2 43 520 11.4 

celková  plocha 81467 m2 66889 m2   
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Jednotlivé plochy pak byly zatíženy srážkou o dané intenzitě (typické pro déšť 
s opakováním 1x za 5 let a o délce trvání 15 minut) a po minutách vykreslen odtok vody 
z areálu logistického centra.  

Tímto způsobem jsme dostali grafické znázornění odtokové křivky ze zpevněných 
ploch logistického centra, které i s objemem odtoku zobrazuje následující graf: 

 

 

Obrázek 2: Odtoková křivka z plochy areálu logistického centra pro 15- minutový déšť 
s opakováním jednou za 5 let. 

 

Odtok ze zbytku povodí 
Pro zbytek povodí byl použit program DesQ, který počítá odtok z povodí pomocí 

metody CN křivek. Tento model je určen pro stanovení návrhových charakteristik 
povodňových vln v nepozorovaných profilech malých povodí vyvolaných přívalovými 
dešti 

Pro zadané hodnoty stejného zatížení deštěm jako u zpevněných ploch a charakter 
ploch (travinobylinná lada s dřevinami) dal program přiložený výstup, ze kterého plyne, 
že odtok k propustku 1200 mm pod silnicí R6 je zanedbatelný.  
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Tab. 3: Výstupní tabulka výsledků z programu DesQ.  

VSTUPNÍ VELIČINY   Povodí    Jednotky 

 F  plocha povodí 0.16   [km2] 
 Fs  plocha svahu 0.16   [km2] 
 Is  průměrný sklon svahu 12.3   [%] 

 γ  drsnostní charakteristika 6.26   [sec] 
 CN typ  typ odtokové křivky(1,2,3) 2   [...] 
 CN  číslo odtokové křivky 88   [...] 
 Lu  délka údolnice 0.25   [km] 
 Iu  průměrný sklon údolnice 4   [%] 
 td  doba trvání deště 15   [min] 
 id  intenzita deště 0.995   [mm.min-1] 

 VÝSTUPNÍ VELIČINY 

 CNpr  přepočtené číslo CN - typ 88   [...] 
 Rp  potenciální retence povodí 34.6   [mm] 
 Ls  průměrná délka svahu 0.64   [km] 
 Lso  průměrná délka dráhy svahového odtoku 0.67   [km] 

 Výpočtový déšť 

 td  doba trvání deště 15   [min] 
 id  intenzita deště 0.995   [mm.min-1] 
 Hd  výška deště 14.9   [mm] 
 t1  doba trvání bezodtokové fáze 7   [min] 
 tsp  doba trvání přítoku 8   [min] 
 isp  intenzita přítoku 0.188   [mm.min-1] 
 Hsp  výška přítoku 1.5   [mm] 
 tsk  doba koncentrace 111   [min] 
 isk  intenzita odtoku v době tsk 0.186   [mm.min-1] 
 Hso  výška odtoku 1.5   [mm] 
 max 
iso  max. intenzita odtoku ze svahu 0.001   [mm.min-1] 
 Qmax  maximální průtok 0   [m3.s-1] 

 Charakteristiky teoretické povodňové vlny vyvolané výpočtovým deštěm 

 WPVT  objem povodňové vlny 240   [m3] 
 tvh  doba vzestupu hydrogramu 8   [min] 
 tph  doba poklesu hydrogramu 1   [min] 
 tkh  doba trvání kulminace hydrogramu 0   [min] 
 tch  celková doba trvání odtoku 9   [min] 
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Obrázek 3: Grafické znázornění zatížení plochy nad areálem logistického centra deštěm 
s opakování 5 let a trváním 15 minut. 

 

 

Celkový odtok – zatěžovací stav poldru – návrhový přítok  
S ohledem na to, že se jedná o velmi malé povodí a můžeme uvažovat jeho zatížení 

konstantní intenzitou deště nad zpevněnými i ostatními plochami a doba odtoku bude 
přibližně srovnatelná, můžeme celkový zatěžovací stav s jistým zjednodušením uvažovat 
jako součtovou čáru obou předchozích hydrogramů. To platí i za situace, že odtok 
z nezpevněných ploch vyšel prakticky nulový. Dovolíme si tedy uvažovat, že to je stav na 
přítoku do poldru a zanedbáme malé mezipovodí MVN pod R6. 

Výsledná křivka součtového hydrogramu, tedy zatěžovací stav poldru je uvedena zde: 

 

Tab. 4: Tabulka průměrných přítoků do poldru pro jednotlivé časové úseky. 

čas [min.] Přítok do poldru [l.s-1] 

0 0.0 

1 16.8 

2 182.3 

3 445.0 

4 692.9 

5 928.4 
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6 1047.9 

7 1076.5 

8 1097.6 

9 1108.2 

10 1108.6 

11 1109.3 

12 1110.0 

13 1110.4 

14 1103.4 

15 1089.6 

16 1062.5 

17 890.0 

18 620.5 

19 376.0 

20 154.3 

21 45.2 

22 23.5 

23 9.2 

24 2.1 

25 1.8 

26 1.1 

27 0.4 

28 0.0 

 

 

Obrázek 4: Grafické znázornění přítoku do poldru při intenzivní srážce trvající 
15 minut s opakováním jednou za 5 let. 
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Stanovení neškodného odtoku 
Smyslem poldru je eliminovat zrychlení odtoku způsobené zpevněním ploch 

logistického centra. Musíme ale vycházet z předpokladu, že s ohledem na konfiguraci 
terénu nelze od sebe oddělit odtok z logistického centra a odtok ze zbytku povodí. Tak, 
jako jsme výše uvažovali zatížení poldru součtem těchto hodnot, měla by i hodnota 
neškodného odtoku stanovena součtovou metodou. 

 

Odtok z logistického centra 

Tento odtok je definován v zadání hodnotou 15 l.s-1.  

 

Odtok z ostatních ploch  

Protože je vypočítaný odtok z nezpevněné plochy nad areálem za daného zatěžovacího 
stavu roven nule, tak ani pro stanovení neškodného odtoku nebude tato plocha uvažována. 

Pro vyšší zatížení deštěm je odtok uvažován maximální hodnotou 10 l.s-1.ha-1za 
vyšších intenzit dešťové srážky. Při celkové ploše 14,2 ha by byla dána hodnota 
neškodného odtoku násobkem těchto hodnot a celkovým řízeným odtokem ve výši 142 
l.s-1. To je dobré mít na paměti při koncipování poldru. 

Celkový neškodný požadovaný odtok  

Celkový neškodný požadovaný odtok z poldru je tedy 15 l.s-1. Na tuto hodnotu je tedy 
dimenzována škrtící trať v odtokovém objektu z poldru. Tato hodnota je velmi důležitá, 
protože vstupuje do výpočtu transformace průtoku poldrem. 

 

Stanovení batygrafických čar 
Výše uvedený text definuje základní vodohospodářské parametry poldru. Tyto 

parametry vstupují do prostorového uspořádání návrhu poldru. Toto prostorové 
uspořádání je vyjádřeno v grafických přílohách – situaci a řezech (viz přílohy B.4. a 
B.5.). Podle tohoto prostorového uspořádání potom stanovujeme matematické vyjádření 
vztahu výšky hladiny v poldru a využitého retenčního prostoru. 
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Obrázek 5: Batigrafické čáry navrženého poldru 
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Výpočet parametrů škrtící trat ě o průměru DN80 

 Vstupní hodnoty pro výpočet:

Návrhový průtok Q100 = 3 [m3/s]

Coriollisovo číslo α = 1,1 [-]

Součintel tvaru česlí (hranaté) β = 2,42 [-]

Tloušťka česlic s = 15 [mm]

Vzdálenost česlic b = 60 [mm]

Délka výpustě L = 0,4 [m]

Průměr kruhové výpustě D = 0,08 [m]

Drsnost potrubí ∆ = 0,6 [mm]

Kinematická viskozita ν = 1,3101E-06 [m2/s]

Tíhové zrychlení g = 9,81 [m/s2]

Šířka otvoru - česle bč = 0,6 [m]

Výška otvoru - česle hč = 1,5 [m]

Šířka otvoru - šachta bš = 0,7 [m]

Výška otvoru - šachta hš = 2 [m]

Kóta koruny hráze HKH = 2 [m n.m.]

Kóta maximální hladiny Hmax = 458,40 [m n.m.]

Kóta základové výpusti na odtoku HSV = 458,00 [m n.m.]

Kóta bezpečnostního přelivu HBP = 456,49 [m n.m.]

Kóta dna nádrže HD = 457,60 [m n.m.]  

Průtočná plocha potrubí S = 0,005 [m2]

Reynoldsovo číslo Re = 194276 [-]

Součinitel ztrát třením (iterace) λ = 0,0348 0,0348

Výtokový součinitel µ = 0,616  
Si Si+1 

[m2] [m2]

česle 0,900 0,900 0,000 0,381

vtok - zúžení 0,900 0,005 0,609 0,411

výtok - rozšíření 0,005 1,400 0,570 0,570

1,362

Popis εi ξi

Σξi  



 

ATELIER FONTES, s.r.o. 

Křídlovická 19, 603 00 Brno  t +420 549 255 496  e-mail fontes@fontes.cz 
 

 

                                                                                                                                                                                      
 

str. 20  KARLOVY VARY HORY: POLDR 

  studie proveditelnosti 

Maximální hloubka vody hmax = 1,40 [m]

Hloubka vody nad otvorem H = 1,36 [m]

Kapacita otvoru Q = 0,016 [m3/s]

Výtoková rychlost v = 3,18 [m/s]

Kóta základové výpusti na nátoku HSV = 456,64 [m n.m.]

Výška hráze v patě hH = 1,80 [m]  
 

Výpočet parametrů škrtící trat ě o průměru DN 200 

 Vstupní hodnoty pro výpočet:

Návrhový průtok Q100 = 3 [m3/s]

Coriollisovo číslo α = 1,1 [-]

Součintel tvaru česlí (hranaté) β = 2,42 [-]

Tloušťka česlic s = 15 [mm]

Vzdálenost česlic b = 60 [mm]

Délka výpustě L = 0,4 [m]

Průměr kruhové výpustě D = 0,2 [m]

Drsnost potrubí ∆ = 0,6 [mm]

Kinematická viskozita ν = 1,3101E-06 [m2/s]

Tíhové zrychlení g = 9,81 [m/s2]

Šířka otvoru - česle bč = 0,6 [m]

Výška otvoru - česle hč = 1,5 [m]

Šířka otvoru - šachta bš = 0,7 [m]

Výška otvoru - šachta hš = 2 [m]

Kóta koruny hráze HKH = 458,4 [m n.m.]

Kóta maximální hladiny Hmax = 458 [m n.m.]

Kóta základové výpusti na odtoku HSV = 456,49 [m n.m.]

Kóta bezpečnostního přelivu HBP = 457,6 [m n.m.]

Kóta dna nádrže HD = 456,6 [m n.m.]  

Průtočná plocha potrubí S = 0,0314 [m2]

Reynoldsovo číslo Re = 486147 [-]

Součinitel ztrát třením (iterace) λ = 0,0264 0,0264

Výtokový součinitel µ = 0,631  
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Si Si+1 

[m2] [m2]

česle 0,900 0,900 0,000 0,381

vtok - zúžení 0,900 0,031 0,610 0,407

výtok - rozšíření 0,031 1,400 0,569 0,574

1,36

Popis εi ξi

Σξi  

Maximální hloubka vody hmax = 1,40 [m]

Hloubka vody nad otvorem H = 1,30 [m]

Kapacita otvoru Q = 0,10 [m3/s]

Výtoková rychlost v = 3,18 [m/s]

Kóta základové výpusti na nátoku HSV = 456,70 [m n.m.]

Výška hráze v patě hH = 1,80 [m]  
 
 

Pro výpustný objekt jsme uvažovali se dvěma variantami šířky škrtícího otvoru. Pro 
splnění požadovaného zadání, aby odtok z poldru nepřekročil 15 l.s-1, je maximální 
průměr škrtící trati výpustného objektu 80 mm. Před tím než by došlo k přelití vody přes 
bezpečnostní přeliv, dosahoval by maximální odtok tímto profilem 13,2 l.s-1. (Uvažujeme 
tlačnou výšku 1,0 m.) 

Pro provozně bezproblémovější funkci poldru jsme navrhli druhou variantu, se škrtící 
tratí o průměru 200 mm. U tohoto profilu je nižší riziko zanesení škrtícího otvoru. Před 
tím než by došlo k přelití vody přes bezpečnostní přeliv, dosahoval by maximální odtok 
tímto profilem 83 l.s-1. (Uvažujeme tlačnou výšku 1,0 m.) 

 

 

Transformace odtoku poldrem 
Ve výše uvedených textech jsou uvedeny všechny potřebné údaje, abychom mohli 

prověřit funkci poldru pomocí SW nástroje „VHRES“. Vstupní data do tohoto programu 
jsou: 

• hydrogram povodně na přítoku, 

• batygrafické čáry, 

• technické parametry otvoru spodní výpustě a rychlost přítoku, 

• charakteristika odtokového potrubí a odtokového koryta pod výpustí, 

• technické parametry bezpečnostního přelivu. 
 

Výstupem je číselné a grafické znázornění transformovaného odtoku z poldru. To je 
znázorněno níže. Pokud za daných podmínek (tedy zatížení poldru návrhovým přítokem 
se zadanými parametry intenzity deště 0,995 mm.min-1, délky trvání 15 min. a četnosti 
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opakování srážky 1x za 5 let) nedojde k přelití bezpečnostního přelivu a překročení 
požadovaného neškodného odtoku, plní poldr svou funkci. Přitom sledujeme míru 
naplnění poldru. Z níže uvedených výsledků lze vyvodit, že zadání bylo naplněno a 
prostor vymezený pro poldr plní svou funkci přiměřeně a s dostatečnou rezervou.   

 

 

Obrázek 6: Transformace odtoku z povodí poldrem se škrtící tratí o průměru 80 mm. 

 

Transformace odtoku škrtící tratí DN 80 při zadané srážce: 

• max. přítok 1,11 m3.s-1 

• objem povodňové vlny 984 m3 

• max. odtok z poldru 12 l.s-1 

• max. výška hladiny v poldru 0,72 m 

• doba prázdnění poldru 28 hodin 24 minut 
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Obrázek 7: Transformace odtoku z povodí poldrem se škrtící tratí o průměru 200 mm. 

 

Transformace odtoku škrtící tratí DN 200 při zadané srážce: 

• max. přítok 1,11 m3.s-1 

• objem povodňové vlny 984 m3 

• max. odtok z poldru 73 l.s-1 

• max. výška hladiny v poldru 0,71 m 

• doba prázdnění poldru 4 hodiny 32 minut 
 

Na grafickém znázornění je patrný průběh transformace povodňové vlny pro 15 
minutovou srážku s opakováním 1x za 5 let. V obou variantách poldr zafungoval, aniž 
došlo k přelití bezpečnostního přelivu. K tomu by došlo až za vyššího zatížení deštěm. 
Dosažená hladina je téměř stejná, a to z toho důvodu, že byl zvolen nepříznivý model 
zatížení s rychlým nárůstem přítoku do poldru. Rozdíl je v době, za kterou se poldr opět 
vyprázdní (28 hod. 24´ X 4 hod. 32´).  
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G. PROBLEMATICKÉ FAKTORY A NEJISTOTY  

Problém Řešení 

Plocha povodí v datech od ČHMÚ 
neodpovídá námi vypočítané ploše. 

Poměrová transformace dle plochy povodí. 

Jaký je tedy kulminační průtok 
z transformované plochy? 

2,5 m3.s-1 z povodí nad trubním 
propustkem (0,23 km2) pro stoletou 
povodeň. Pro návrh bezpečnostních prvků 
na poldru uvažujeme s nepříznivější 
variantou 3,0 m3.s-1, která by mohla nastat 
vlivem změny odtokových charakteristik 
povodí. 

Jaká bude odtoková křivka ze zastavěného 
území. 

Viz kapitola F. 

Jaká je chyba ve výpočtech? Základní datová řada intenzit 
dlouhodobých průměrných hodnot dešťů 
má odchylku +-20%.  

Další odchylka je způsobena nedostatečnou 
znalostí odtokové sítě a jednoduchosti 
výpočtu doby koncentrace povrchového 
odtoku. 

Maximální průtok může být zvýšen ještě 
v rámci odlišného průběhu deště, než se 
kterým bylo počítáno (blokový déšť). Pro 
území ČR se často počítá se syntetickým 
deštěm (Desbordesův déšť, Šifaldův déšť, 
Chicago storm).  

Obdobné nejistoty jsou i v hydrologických 
údajích ČHMÚ (směrodatná odchylka 
40 % pro Q100 pro údaje ve III. třídě 
přesnosti). 

Neznáme režim transformace povodně 
vnitřními retenčními nádržemi centra, 
změny režimu odtoku uvažovaným 
čerpáním vody a vliv odlučovače ropných 
látek. 

Tyto vesměs pro transformaci pozitivní 
faktory zanedbáváme ve prospěch 
bezpečnosti řešení (rezerva).  

Výpočty odtoku a transformace byly 
provedeny pro zadanou zatěžovací srážku 
s opakováním jednou za 5 let a trvání 15 
minut, větší intenzity nebo delší doby 
trvání dají větší objemy a průtoky 
povodně. 

Poldr má plnit transformační funkci za 
zpevnění ploch. Lze předpokládat, že za 
větších přívalů srážek by už i nezpevněné 
povodí bylo nasyceno vodu a požadavek na 
transformaci postupně ztrácí své 
opodstatnění. Nicméně i za větších přívalů 
srážek dojde ke zploštění povodňové vlny. 
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Do retenčního objemu poldru není 
započítána retence malou vodní nádrží, 
která činí cca 530 m3. Tento retenční 
objem se neprojevil ani při transformaci 
povodňové vlny. 

Retenční objem MVN tvoří další „skrytou“ 
rezervu pro případ intenzivnějších a 
dlouhodobějších srážek, které nejsou 
v tomto regionu ničím zvláštním.  

Dno MVN nebylo zaměřeno a není tedy 
možné dopočítat současný objem nádrže. 

Pro návrh poldru nejsou tyto hodnoty 
důležité a neprojeví se na retenci. 

 

 

 
H. ZÁVĚR 

Na základě objednávky firmy Arch. Design projekt, a.s. jsme navrhli poldr v lokalitě 
Karlovy Vary - Hory pro zachycení intenzivních srážek z povodí, které bude ovlivněno 
plánovanou výstavbou logistického centra. Z několika variant byla vybrána varianta, která 
zachycuje vodu jen z povodí nad trubním propustkem procházejícím pod R6. Tato 
varianta navazuje na MVN. Poldr bude vybaven výpustným zařízením se škrtící tratí, 
která zajistí snížení odtoku z povodí na požadovaný neškodný odtok. 
Povodí patřící k poldru bylo početně zatíženo intenzivním blokovým deštěm o délce 
trvání 15 minut a s opakováním 5 let a z něj byl vypočítán hydrogram návrhové povodně. 
Při tomto zatížení se projevila retence poldru na výrazném snížení kulminačního průtoku 
a zároveň se ukázaly rezervy pro zachycení vyšších srážek.  
V případě dlouhodobých a velmi intenzivních srážek, které objemem povodňové vlny 
překročí retenční objem poldru, zafungují bezpečnostní přelivy navržené na průtok 
3 m3.s -1. Přesto i v tomto případě dojde k pozitivnímu vlivu poldru - snížení 
kulminačních průtoků. 
V rámci návrhu poldru byly vymezeny plochy, ke kterým je nutné získat vlastnická práva 
nebo alespoň práva (ve formě smlouvy) umožňující výstavbu poldru a jeho pozdější 
údržbu. Pro výstavbou poldru bude nutné zajistit pozemky pro dočasné a trvalé uložení 
nadbytečné zeminy. 

 



 

ATELIER FONTES, s.r.o. 

Křídlovická 19, 603 00 Brno  t +420 549 255 496  e-mail fontes@fontes.cz 
 

 

                                                                                                                                                                                      
 

str. 26  KARLOVY VARY HORY: POLDR 

  studie proveditelnosti 

I.  PŘÍLOHY: 

I1.   VODOHOSPODÁŘSKÉ VÝPOČTY OBJEDNATELE 
 

DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

Popis řešení 
V této části projektu je řešena likvidace srážkových vod území pro vybudování logistického areálu 

Karlovy Vary – Hory II.  

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.  

 

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. 

NÁVRHOVÉ MNOŽSTVÍ DEŠ ŤOVÝCH VOD 
RODINNÉ DOMY – zklidněná komunikace 

Srážkové vody z komunikace obytné zóny budou odváděny uličními vpustmi a následně dešťovým 
kanalizačním potrubím do vsakovacího systému navrženém v travnaté ploše nacházející se západně od 
plochy pro výstavbu rodinných domů. Tyto srážkové vody budou před do vsakovacího systému zavedeny 
do odlučovače ropných látek.  

 

Srážkové vody ze střech rodinných domů budou likvidovány na jednotlivých pozemcích příslušejících 
k rodinným domům. 

VÝPOČET ODTOKU 
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% 
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typ plochy plocha [m2] součinitel déšť odtok [l/s] 
množství 

[m3] 

Zklidněná komunikace 
(živice) 930 0,9 184 15,40 13,90 

Redukovaná plocha 837 CELKEM 15,40 13,90 

 

ÚZEMÍ SKLADOVÝCH HAL (SO001 – SO008) 

Dešťové vody ze střech skladových hal budou odváděny venkovními dešťovými svody do systému 
dešťové areálové kanalizace.  

 

 

 

 

Plochy střech, s nepropustnou horní vrstvou, pro jednotlivé haly: 

SO001 –   598 m2, sklon 2% 

SO002 –   391 m2, sklon 2% 

SO003 – 4551 m2, sklon 2% 

SO004 –   968 m2, sklon 2% 

SO005 – 5192 m2, sklon 2% 

SO006 – 5467 m2, sklon 2% 

SO007 – 7770 m2, sklon 2% 

SO008 – 7272 m2, sklon 2% 

    32209 m2  

VÝPOČET ODTOKU 
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), střechy se sklonem  1-5% 

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

[m3] 

střechy 32 209 1,0 184 592,65 533,4 

Redukovaná plocha 32 209 CELKEM 592,65 533,4 

Srážkové vody ze zpevněných komunikací, manipulačních a parkovacím ploch budou zachytávány 
štěrbinovými žlaby a odváděny do odlučovačů ropných látek a olejů, kde budou přečištěny a následně 
odvedeny do systému gravitační areálové dešťové kanalizace.   

VÝPOČET ODTOKU 
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% 

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

množství 
[m3] 

komunikace a 
manipulační plochy 
(živice) 27 990 0,9 184 463,5 417,2 

parkoviště (zámková 
dlažba) 5 252 0,7 184 67,7 60,9 
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Chodníky (zámková 
dlažba) 4 162 0,7 184 53,6 48,3 

plochy pro pojezd HZS 
(zatravňovací tvárnice) 2 640 0,4 184 19,4 17,5 

zelené (zatravněné) 
plochy  15 000 0,2 184 55,2 49,7 

Redukovaná plocha 35 837 CELKEM 659,4 593,6 

 

Celkové množství vypouštěných dešťových vod  

VÝPOČET ODTOKU 
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% 

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 

 

Trubní materiál 
 

Pro dešťovou kanalizaci bude použito plnostěnné PVC kanalizační potrubí DN 200-300 třídy tuhosti SN 
8. Trubní systém je spojován pomocí hrdlových spojů s pryžovým těsněním.  

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.  

Na areálové dešťové kanalizaci jsou navrženy revizní šachty. Šachty budou sestaveny 
z prefabrikovaných dílů, vnitřního průměru 1000 mm, opatřeny litinovými poklopy.  
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I2.   HYDROLOGICKÁ DATA ČHMÚ 
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