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Přehled nejdůležitějších používaných zkratek 

AIM Automatický imisní monitoring 

CO Oxid uhelnatý 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČSN Česká státní norma 

DA Dieselagregát 

EIA Hodnocení vlivů na životní 
prostředí  

HPP Hrubé podlažní plochy 

HTÚ Hrubé terénní úpravy 

CHOPAV Chráněná oblast přirozené 
akumulace vod 

k. ú. Katastrální území 

KN Katastr nemovitostí 

LAeq Ekvivalentní hladina akustického 
tlaku A 

LNA Lehké nákladní automobily 

m n. t. Metrů nad terénem 

MZ Ministerstvo zdravotnictví 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

N Odpady kategorie nebezpečné 

NA Nákladní automobil 

NO Nebezpečné odpady 

NO2 Oxid dusičitý 

NOx Oxidy dusíku 

NP Nadzemní podlaží 

NV Nařízení vlády 

O Odpady kategorie ostatní 

OA Osobní automobily 

OV Osobní vozidla 

OZKO Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 

PAS Počáteční akustická situace  

PCB Polychlorované bifenyly 

PHO Pásmo hygienické ochrany 

PM10 Suspendované částice frakce PM10 

PP Přírodní památka 

PP Podzemní podlaží 

PS Parkovací stání 

PUPFL Pozemky určené k plnění funkce lesa 

REM Rapid Eye Movement 

SHZ Stabilní hasící zařízení 

SO Stavební objekt  

TNA  Těžké nákladní automobily 

TNV  Těžká nákladní vozidla 

ÚP  Územní plán 

ÚPNSÚ   Územní plán sídelního útvaru 

ÚSES  Územní systém ekologické stability 

VV  Všechna vozidla 

VZT  Vzduchotechnika 

WHO  Světová zdravotnická organizace 

ZCHÚ  Zvláště chráněná území 

ZOV  Zásady organizace výstavby 

ZPF  Zemědělský půdní fond 

ŽP  Životní prostředí 
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ÚVOD 

Oznámení se zabývá vymezením a posouzením vlivů na životní prostředí, které mohou být způsobeny 
výstavbou a provozem záměru „Dokončení obchodní zóny West End“ umístěného na území obce 
Jenišov u Karlových Varů. Zájmové území je ze severu ohraničeno areálem obchodního centra Globus a 
z jihu ulicí Obchodní.  

Předmět záměru 

Záměrem investora je výstavba a provoz obchodního centra určeného pro prodej nábytku o celkové 
hrubé podlažní ploše nadzemní části cca 21 807 m2 HPP na pozemku o celkové výměře cca 19 112 m2. 
Doplňkovou funkci bude tvořit restaurace navržena pro 120 hostů. Stavba je navržena jako čtyřpodlažní, 
s jedním podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažími. Součástí záměru bude i nové parkoviště 
pro 149 PS podél východního průčelí objektu. 

Areál bude dopravně napojen na okružní křižovatku spojující silnici I/20 a rychlostní komunikaci R6. 
Příjezd pro zákazníky bude zajištěn po účelové komunikaci objektu Globus. Komunikace na parkovišti 
jsou navrženy jako obousměrné. Příjezd vozidel zásobování bude po ulici Obchodní a následně po 
účelové komunikaci vedoucí do zásobovacího dvora objektu Globus. Vjezd do zásobovacího dvora je 
umožněn pouze zaměstnancům a vozidlům zásobování. Obsluha veřejnou dopravou bude zajištěna ze 
stávající autobusové zastávky u objektu Globus, která přímo přiléhá k severní straně řešeného objektu. 

Přehled posuzovaných variant 

Posuzovaný záměr „Dokončení obchodní zóny West End“ je z hlediska technického řešení  
a architektonicko-stavební koncepce posuzován v jedné variantě, která vychází z návrhu architektonické 
a projekční firmy RRP Architekten ZT-GmbH. 

V předkládaném oznámení jsou řešeny následující časové horizonty:  

• Stávající stav         2012  

• Fáze výstavby         06/2013 – 10/2014 

• Fáze provozu        2015 

Umístění záměru včetně širších územně-technických vazeb 

Řešené území se nachází na v jihovýchodní části obce Jenišov, jižně od silnice R6 v blízkosti křížení se 
silnicí I/20. Zájmové území je ze severu ohraničeno areálem obchodního centra Globus, ze západu 
příjezdovou komunikací k obchodnímu centru a z jihu ulicí Obchodní.  

Posouzení EIA 

Záměr je posouzen v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
v platném znění a jeho přílohou č. 3 a dalšími souvisejícími zákony a předpisy. 

Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 
v platném znění do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), sloupec B, pod pořadové číslo 10.6 
„Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 
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zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou 
stavbu“. 

Oznámení bude sloužit jako podklad pro zjišťovací řízení. V průběhu zpracování byla ve spolupráci  
s oznamovatelem a projektantem stavby korigována technická stránka záměru z hlediska jeho vlivů na 
životní prostředí a bylo hledáno řešení k minimalizaci jednotlivých vlivů výstavby a provozu na životní 
prostředí. 

Jedná se o přehledné shrnutí zpracované na základě průzkumů, podkladů a jednotlivých podrobných 
expertních posouzení. Faktorům, které by mohly mít zásadní vliv z hlediska negativních dopadů záměru 
na okolí, byla věnována detailní pozornost v přílohách (Příloha č. 1-3), které jsou nedílnou součástí 
vlastního oznámení. 

Text oznámení je pro snazší orientaci doplněn výkresovou částí, která poskytuje přehled o dané situaci  
a o místních podmínkách. Údaje z mapových podkladů byly doplněny o informace získané na příslušných 
veřejných institucích. Množství informací bylo získáno rovněž vlastním průzkumem terénu. 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A. I. Oznamovatel          Praha West Investment, k.s. 

A. II. I ČO              25672096 

A. III. Sídlo              Kostelecká 822/75 

196 00 Praha 9 

A. IV. Jméno, příjmení, sídlo a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 

Ing. Libor Ládyš  
EKOLA group, spol. s r. o. 
Mistrovská 4 
108 00 Praha 10 
tel.: +420 274 784 927 
e-mail: ekola@ekolagroup.cz 
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B. ÚDAJE O ZÁM ĚRU 

B. I. Základní údaje 

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

D o k o n č e n í  o b c h o d n í  z ó n y  W e s t  E n d  

Kategorie:    kategorie II 

sloupec B  

Pořad. číslo:  10.6 – „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních 
středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy, 
parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání 
v součtu pro celou stavbu“ 

B. I. 2. Kapacita (rozsah) záměru 

Záměrem investora je výstavba a provoz obchodního centra určeného pro prodej nábytku o celkové hrubé 
podlažní ploše nadzemní části cca 21 807 m2 HPP na pozemku o celkové výměře cca 19 112 m2. 
Doplňkovou funkci bude tvořit restaurace navržena pro 120 hostů. 

Stavba je navržena jako čtyřpodlažní, s jedním podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažími.  

V prostoru nadzemních podlaží budou situovány prodejní plochy. V 3. NP budou dále umístěny plochy 
pro stravování zákazníků.  

Podzemní podlaží bude sloužit jako skladovací prostor a technologické zázemí. 

Součástí záměru bude i nové parkoviště pro 149 PS podél východního průčelí objektu. Dle ČSN 73 6110 
vyžaduje záměr celkem 385 PS. Zbylých 236 PS bude využito z rezervy na parkovišti sousedního 
obchodního centra GLOBUS. 

Tabulka 1 Základní bilance ploch záměru  

Plocha dotčených pozemků 19 112 m2 

 

Zastavěná plocha nadzemní části  7 730 m2 

Zastavěná plocha podzemní části  7 590 m2 

 

Obestavěný prostor nadzemních částí objektu 96 625 m3 

Obestavěný prostor podzemních částí objektu 36 432 m2 

 

Celková hrubá podlažní plocha nadzemní části  21 807 m2 

Celková hrubá podlažní plocha podzemní části  7 050 m2 
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HPP - prodejní plocha 19 246 m2 

Soulad záměru s územním plánem  

Posuzovaný záměr „Dokončení obchodí zóny West End“ je v souladu s územně plánovací dokumentací 
obce Jenišov 

Dle platného ÚPNSÚ Jenišov se posuzovaný záměr nachází na ploše definované jako území drobné 
výroby a služeb, území rozvojové.  

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace je součástí 
přílohy H oznámení. 

B. I. 3. Umístění záměru  

Kraj:    Karlovarský    

Obec:    Jenišov     

Katastrální území: Jenišov 

Posuzovaný záměr se nachází na území obce Jenišov u Karlových Varů, v katastrálním území Jenišov. 
Zájmové území je ze severu ohraničeno areálem obchodního centra Globus a z jihu ulicí Obchodní.  

Obrázek 1 Umístění a situace záměru  

 

Zdroj: www.mapy.cz, RRP Architekten ZT 
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B. I. 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Charakter záměru 

- novostavba 

Druh stavby 

- obchodní centrum 
 

Plánovaná novostavba obchodního centra určeného pro prodej nábytku počítá se třemi nadzemními  
a jedním podzemním podlažím. Výška atiky bude 12 m nad terénem.  

V objektu bude probíhat výstava nábytku, poradenská činnost při výběru nábytku a stravovací zákazníků. 

Prodejní a výstavní část objektu bude umístěna ve všech třech nadzemních podlažích. Podlažní plocha 
bude vždy rozdělena na koridor určený pro průchod nakupujících a plochy určené pro zastavění 
nabízeným zbožím. V 3. NP budou dále umístěny plochy pro stravování zákazníků. Podzemní podlaží 
bude sloužit jako skladovací prostor a technologické zázemí. 

Součástí záměru bude i nové parkoviště pro 149 PS podél východního průčelí objektu. Před fasádou  
a v blízkosti pěšího koridoru k hlavnímu vstupu budou situovány parkovací stání pro imobilní osoby. 
Příjezd pro zákazníky bude zajištěn po účelové komunikaci objektu Globus. Komunikace na parkovišti 
budou řešeny jako obousměrné. 

Na západní straně objektu bude situován zásobovací dvůr s vykládacími rampami. Příjem zboží bude 
probíhat přes čtyři vyrovnávací nakládací můstky situované v 1. NP. Tato překladová místa jsou určena 
pro návěsové nákladní automobily. Příjezd vozidel zásobování bude po ulici Obchodní a následně po 
účelové komunikaci vedoucí dále do zásobovacího dvora objektu Globus. Vjezd do zásobovacího dvora 
bude umožněn pouze zaměstnancům a vozidlům zásobování. 

Obsluha veřejnou dopravou bude zajištěna ze stávající autobusové zastávky u objektu Globus, která 
přímo přiléhá k severní straně řešeného objektu. 

Pro dopravní obsluhu území má hlavní význam rychlostní silnice R6, která je v daném úseku řešena jako 
průtah Karlovými Vary a dále sjezd č. 131 z této silnice.  

Další pro areál podstatnou komunikací je silnice I. třídy č. 20 (E49), která prochází podél východní hrany 
řešeného území. Tato silnice se odděluje ze silnice R6 právě v místě výše zmíněného sjezdu.  

Obě komunikace jsou propojeny pomocí stykové křižovatky na severní části sjezdu, resp. okružní 
křižovatkou na jižní části sjezdu. Na tuto okružní křižovatku je dále napojena jednak účelová komunikace 
– vjezd do areálu Globus, která bude ve výhledu sloužit i jako příjezd do plánovaného areálu a současně 
také místní komunikace (ul. Obchodní) zajišťující obsluhu přilehlých území (vč. příjezdu zásobování 
Globusu).  
 

Možnost kumulace s jinými záměry 

V době zpracování oznámení nebyl identifikován žádný záměr, se kterým by mohlo dojít ke kumulaci 
negativních vlivů na životní prostředí, a to jak ve fázi výstavby, tak ve fázi provozu. 
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B. I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, vč. přehledu zvažovaných variant  
a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

Zdůvodnění potřeby záměru 

Umístění záměru je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací - Územním plánem sídelního 
útvaru Jenišov. Plocha, na které je výstavba navržena se nachází v území, které je v platném ÚPNSÚ 
Jenišov definováno jako území drobné výroby a služeb, území rozvojové.  

Posuzovaný záměr odpovídá svým charakterem využití, pro které bylo území navrženo. 

Vzhledem k dobrému dopravnímu napojení na silnici R6 je zájmové území vhodné pro navrhovaný 
záměr. 

Posuzovaný záměr je řešen v jedné variantě.  

Umístění záměru 

Posuzovaný záměr se nachází v k. ú. Jenišov na pozemcích parc. č. 400/15, 165/647. 

Soupis dotčených pozemků je uveden v kapitole B. II. 1 předloženého oznámení. 

Stručný přehled posuzovaných variant 

Posuzovaný záměr „Dokončení obchodní zóny West End“ je z hlediska technického řešení  
a architektonicko-stavební koncepce posuzován v jedné variantě, která vychází z návrhu architektonické  
a projekční firmy RRP Architekten ZT-GmbH. 

V předkládaném oznámení jsou řešeny následující časové horizonty:  

• Stávající stav      2012  

• Fáze výstavby      06/2013 – 10/2014 

• Fáze provozu     2015 

B. I. 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

Architektonické a stavebně technické řešení 

Posuzovaný záměr je tvořen ze dvou částí, které budou vystavěny postupně ve dvou etapách. Navrhovaný 
objekt je navržen jako železobetová prefabrikovaná hala, opláštěná tepelně izolačním sendvičovým 
pláštěm. Vstupní prostory domu nábytku budou prosklené. Z provozních důvodů bude objekt koncipován 
jako čtyřpodlažní, s jedním podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažími. Výška atiky bude 12 m 
nad terénem. Barevné řešení objektu vychází z firemních barev. Bílý obvodový plášť budou doplňovat 
prosklené části v barvě stříbrné.  

Podél východního průčelí bude situováno rozsáhlé parkoviště pro zákazníky se 149 PS. Před fasádou  
a v blízkosti pěšího koridoru k hlavnímu vstupu budou situována parkovací stání pro imobilní osoby.  

Organizace provozu na parkovišti bude řešena příjezdem po komunikaci podél jižní fasády objektu 
Globus. Komunikace na parkovišti jsou navrženy jako obousměrné. 
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Na západní straně objektu bude situován zásobovací dvůr s vykládacími rampami. Příjem zboží bude 
probíhat přes čtyři vyrovnávací nakládací můstky situované v 1. NP. Tato překladová místa jsou určena 
pro návěsové nákladní automobily. 

Technika prostředí 

Vytápění 

Zdrojem tepla bude teplovodní kotelna na zemní plyn umístěná v 1. PP. Napojení objektu na plyn bude 
provedeno novou přípojkou, která bude směřovat od hlavního řadu, jež je umístěn podél ulice Obchodní. 

Předpokládá se instalace dvou plynových kotlů o jednotkovém výkonu 800 kW. 

Výkon kotlů a bilance potřeby plynu pro předkládaný záměr je následující: 

Výkon kotlů:     1 600 kW  

Roční potřeba plynu:    190 000 m3/rok 

Maximální hodinová potřeba plynu:  170 m3/h  

Předpokládaná doba provozu kotlů 3 456 hod ročně.  

Spaliny z každého kotle budou odvedeny samostatným kouřovodem a komínem.  

Počet komínů                                   2 ks 

Stavební výška komínu                       cca 13 m n. t. 

Vnitřní průměr komínu                                  500 mm 

Vzduchotechnika a chlazení 

Záměr bude vybaven nuceným větráním a klimatizací. VZT jednotky budou umístěny na střeše. Zdroj 
chladu bude umístěn v 1. PP ve strojovně chlazení.  

chladící výkon                   1 200 kW 

topný výkon        1 300 kW 

Provoz vzduchotechniky 

Vzduchotechnika bude provozována v celoročním, v rámci dne kolísavém, provozu. Plný výkon 
v průběhu otevírací doby (cca 10:00-20:00), v ostatních případech pojede VZT na minimální potřebný 
výkon. 

Elektroinstalace 

Zásobování elektrickou energií ve fázi provozu objektu bude řešeno napojením objektu na stávající 
vedení 22 KV při ulici Obchodní.  

Náhradní zdroj elektrické energie 

V objektu bude instalován dieselagregátor pro požární zařízení ve vnitřní strojovně. Předpokládaný výkon 
dieselagregátoru je 280 kW. 
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Dieselagregát bude primárně sloužit jako záložní napájení požárně bezpečnostních zařízení v případě 
požáru a výpadku elektrické energie a v případě povinných provozních zkoušek  

Provozovatel dieselagregátu je povinen dodržovat ustanovení § 39 odst. 2 vodního zákona č. 254/2001 
Sb., zejména zpracovat plán havarijních opatření, který schvaluje příslušný vodoprávní úřad.  

Zásady organizace výstavby  

V době zpracování oznámení záměru nebyly k dispozici podrobné ZOV. Ty budou navrženy a detailně 
vypracovány v navazujících stupních projektových příprav. 

V této fázi projektových příprav je možné konstatovat následující skutečnosti. 

Charakter staveniště 

V prostoru staveniště budou umístěny objekty zařízení staveniště – buňkoviště (šatny pracovníků stavby, 
kanceláře vedení stavby a dodavatelů včetně nezbytného hygienického zařízení).  

Výrobní zařízení staveniště nebude v prostoru hlavního staveniště zajišťováno a umísťováno. Betonová 
směs bude pro účely výstavby dovážena z centrálních výroben. 

Technologie stavby 

Při výstavbě záměru budou použity běžné technologie a strojní vybavení pro dané práce.  

Stavba bude založena na vrtaných pilotách o předpokládaném průměru 600-900 mm. 

Objekt bude tvořen kompaktní železobetonová prefabrikovaná halou, opláštěnou fasádním tepelně 
izolačním sendvičovým pláštěm s proskleným vstupních prostor a okenních pásů. 

Etapizace stavby  

Níže je nastíněn pouze stručný harmonogram prací v rámci realizace záměru. V době zpracování 
oznámení záměru nebyl k dispozici podrobné ZOV. 

• HTÚ (1. etapa)       1,5 měsíce 

• zakládaní (1. etapa)        14 dní 

• Hlavní SO (1. etapa)       5-6 měsíců 

• HTÚ (2. etapa)       1,5 měsíce  

• zakládaní (2. etapa)       14 dní 

• Hlavní SO (2. etapa)       5-6 měsíců 

Nasazení a četnost stavebních mechanismů 

Stavební a montážní práce budou prováděny běžnými technologiemi, za použití běžných stavebních strojů 
a zařízení. V následující tabulce jsou zvedeny stavební stroje a jejich počty, které budou použity 
pro HTÚ – nejnepříznivější etapa výstavby. 
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Tabulka 2 Nasazení a četnost stavebních strojů  

Stavební stroj Počet 

Rypadlo 3 

Buldozer 1 

Nákladní automobil 12 

Traktor se stabilizační frézou 1 

 

Příjezdové a odjezdové trasy 

V současném stupni projektové dokumentace záměru nejsou známy odvozové trasy staveništní dopravy. 
Přesné trasy budou určeny dodavatelem stavby. Ve výpočtu je uvažováno, že veškerá stavební doprava 
bude směřovat na R6 směr Karlovy Vary nebo Cheb přes ulici Obchodní. Předpokládá se nasazení max. 
150 vozů nad 3,5 t za den v jednom směru při HTÚ - nejnepříznivější etapa výstavby.  

Předpokládaná pracovní doba 

Stavební práce budou probíhat v době od 8:00 do 20:00 hod. 

Předpokládaný počet pracovníků pracujících na stavbě 

Počet pracovníků se bude měnit dle průběhu výstavby objektu a nasazení jednotlivých profesí. Počet 
pracovníků bude stanoven dodavatelem stavby. 

Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů  

Staveniště je třeba zřídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se 
stavby mohly řádně a bezpečně provádět, upravovat nebo odstraňovat. Nesmí přitom docházet  
k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí stavby, ohrožování bezpečnosti provozu na veřejných 
komunikacích, ke znečišťování komunikací, ovzduší a vod, k zamezování přístupu k přilehlým stavbám 
nebo pozemkům, k zastávkám městských hromadných prostředků, k vodovodním sítím, požárním 
zařízením a k porušování podmínek ochranných pásem. 

Staveniště se vhodným způsobem oplotí nebo jinak zajistí. Oplocení nesmí ohrožovat bezpečnost dopravy 
na veřejných komunikacích, jestliže oplocení zasahuje do veřejné komunikace, musí být označeno také 
reflexními značkami a za snížené viditelnosti osvětleno výstražnými světly. 

Stavební hmoty a výrobky musí být na staveništích bezpečně ukládány. Jsou-li uloženy na volných 
prostranstvích, nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní prostředí. Zásobníky sypkých 
hmot musí být vybaveny účinnými filtry. 

Staveniště a všechny dočasné stavby a zařízení na staveništi musí být upraveny a udržovány, aby 
nenarušovaly špatným vzhledem pracovní a životní prostředí. 
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B. I. 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Termín zahájení:   červen 2013 

Termín dokončení:   říjen 2014  

Předpokládaná lhůta výstavby činí 15-16 měsíců. 

Pozn.: Určení termínů projektové přípravy a realizace stavby je závislé na kladném projednání 
jednotlivých fází dokumentace k územnímu a ke stavebnímu řízení v rámci časových možností, které jsou 
dány zákonem a způsobem vlastního řízení. Stavba bude zahájena po obdržení právoplatného stavebního 
povolení a ukončení výběru zhotovitele stavby. 

B. I. 8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Kraj:   Karlovarský 

Obec:   Jenišov 

Katastrální území:  Jenišov 

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

Výčet hlavních navazujících rozhodnutí je následující: 

• Územní řízení – rozhodnutí o umístění stavby (dle § 79 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) 
vydává Městský úřad Karlovy Vary, Odbor výstavby 

• Stavební řízení – stavební povolení (dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění)  
vydává Městský úřad Karlovy Vary, Odbor výstavby 
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B. II. Údaje o vstupech 

B. II. 1. Půda 

Trvalý zábor 

Realizací záměru „Dokončení obchodní zóny West End“ budou dotčeny pozemky v  k. ú. Jenišov ležící 
jižně od rychlostní komunikace R6, v jižní části katastru obce Jenišov o rozloze na pozemku o celkové 
výměře cca 19 112 m2. Pozemky jsou ve vlastnictví oznamovatele  

Parcelní číslo pozemku dotčeného stavbou, jeho druh, rozloha a vlastník dle výpisu z katastru nemovitostí 
jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 3 Přehled dotčených pozemků dle KN – trvalý zábor 

č. LV Parcela č. Druh pozemku Výměra [m2] Vlastník 

400/15 ostatní plocha 12 972 
516 

165/647 ostatní plocha 6 140 
Praha West Investment k.s. 

Dočasný zábor 

S posuzovaným záměrem není spojen žádný dočasný zábor pozemků.  

Bilance zeminy 

Ve fázi výstavby dojde k přesunu následujícího množství zeminy. 

Celkem bude vytěženo:    cca 65 000 m3 

Na zpětné zásypy bude použito:   cca 10 000 m3  

Vytěžená zemina bude odvážena na skládku odsouhlasenou příslušným úřadem.  

V případě znečištění výkopku nebezpečnými látkami bude postupováno v souladu s platnou legislativou 
(více viz kapitola B.III.3 Odpady). 

ZPF, PUPFL 

Realizací záměru nedojde k záboru pozemků chráněných jako zemědělský půdní fond (ZPF) ani pozemků 
určených k plnění funkce lesa (PUPFL). Záměr si nevyžádá vynětí z PUPFL ani ZPF. 

B. II. 2. Voda 

Fáze výstavby 

Pitná voda 

Pitná voda bude spotřebována v prostorech zařízení staveniště a její objem bude záviset na počtu 
pracovníků činných při výstavbě objektu, velikosti a vybavení sociálního zařízení. 
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Technologická voda 

Technologická voda ve fázi výstavby bude spotřebována především na výrobu maltových směsí  
a ošetřování betonu ve fázi tuhnutí. Směsi se budou dovážet na stavbu v automixech. 

Fáze provozu 

Napojení na vodovod bude provedeno ze stávajících rozvodů sousedního obchodního domu Globus.  
Stávající areál obchodního centra Globus bude napojen v ulici Obchodní na veřejný vodovod. Odběr pitné 
vody bude projednán a odsouhlasen správcem veřejného vodovodu. 

Pitná voda (studená + teplá) 

V objektech „Komerční zóna Chrášťany“ bude voda využívána pouze v sociálních zařízeních 
zaměstnanců a zákazníků, pro úklid a dále jako voda pro požární účely. 

V následujícím přehledu je shrnuta potřeba vody pro posuzovaný záměr.  

Průměrná denní Qd    18 m3/den 

Maximální hodinová Qmax,h   2,8 m3/hod   

Roční Qr     6 111 m3/rok 

Požární voda 

Voda do systému SHZ bude zajištěna z požární nádrže o objemu 385 m3. Přípojka vody bude 
dimenzována tak, aby bylo zajištěno naplnění nádrže do 36 hodin po jejím vyprázdnění. Nádrž bude 
zbudována jako železobetonová podzemní. Umístěna bude v těsné blízkosti strojovny SHZ. 

B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Nároky na suroviny 

Lze předpokládat, že ve fázi výstavby vzniknou nároky na suroviny v rozsahu odpovídajícím danému 
typu stavby. Bude potřeba běžných stavebních surovin, materiálů a výrobků: písek, štěrk, cement, vápno, 
beton, malta, ocelové konstrukce, materiály vnitřních konstrukcí, izolační materiály, sklo, 
elektroinstalační a zdravotechnické materiály, materiály pro rozvod inženýrských sítí, zařízení interiérů, 
pohonné hmoty, atd. 

V prostoru staveniště budou zabezpečeny pouze plochy pro minimální předzásobení materiály a hmotami. 
Ty budou na staveniště operativně dováženy v době jejich potřeby. 

Ve stávající fázi projektové přípravy stavby nelze odpovědně stanovit zdroje surovin a materiálů ve fázi 
výstavby ani jejich přesná množství. Přesná množství budou uvedena v dalších fázích projektové 
dokumentace po vybrání zhotovitele stavby. 

Spotřeba surovin ve fázi provozu záměru bude adekvátní charakteru posuzované stavby (obchodní 
centrum).  
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Nároky na energetické zdroje 

Elektrická energie 

V období výstavby záměru bude dodávka elektrické energie zajišťována z mobilního zdroje. 

Zásobování elektrickou energií ve fázi provozu bude řešeno napojením jednotlivých budov na síť 22 kV 
při ulici Obchodní. Pro zásobování el. energií bude nutné vybudovat novou lokálně distribuční 
trafostanici. 

Náhradním zdrojem elektrické energie bude dieselagregát umístěný ve vnitřní strojovně.  

Vytápění 

Zdrojem tepla pro navrhovaný záměr budou dva plynové kotle umístěné v 1. PP.  

Napojení objektu na plyn bude provedeno novou přípojkou, která bude směřovat od hlavního řadu, jež je 
umístěn podél ulice Obchodní. 

Předpokládá se instalace dvou plynových kotlů o výkonu 2 x 800 kW. 

Výkon kotlů a bilance spotřeby plynu pro předkládaný záměr je následující: 

Výkon kotlů     1 600 kW  

Spotřeba plynu     190 000 m3/rok 

Maximální hodinová spotřeba plynu:  170 m3/h  

Předpokládaná doba provozu kotlů je 3 456 hod ročně.  

B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu  

B. II. 4. 1 Nároky na dopravní infrastrukturu 

Fáze výstavby 

Příjezdové a odjezdové trasy 

Detailní ZOV nebyly v době zpracování oznámení k dispozici, předběžně se však počítá 
s vjezdem/výjezdem do/z ul. Obchodní. 

Příjezdové a odjezdové trasy nejsou v této fázi projektových příprav pevně navrženy. Přesné trasy budou 
určeny dodavatelem stavby. Ve výpočtu bylo uvažováno, že veškerá stavební doprava bude směřovat na 
R6 směr Karlovy Vary nebo Cheb přes ulici Obchodní.  

Intenzita obslužné staveništní dopravy 

V této fázi projektových příprav byla stanovena intenzita obslužné staveništní dopravy pouze pro nejhorší 
fázi výstavby – tedy pro HTÚ. 

V průběhu HTÚ bude intenzita staveništní dopravy cca 150 TNA (jednosměrně)/den. 
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Nasazení a četnost stavebních strojů 

Nasazení a četnost stavebních strojů je uvedena v kap. B. I. 6. Stručný popis technického  
a technologického řešení záměru 

Fáze provozu 

Aktuální dopravní řešení širšího zájmového území  

Dopravně-inženýrské podklady posuzovaného záměru tvoří samostatnou Přílohu č. 1 předkládaného 
oznámení (Dopravní studie, ETC, s.r.o., březen 2011). 

Řešené území leží v katastrálním území Jenišov. Z jihu je ohraničeno ul. Obchodní, ze severu rychlostní 
komunikací R6. 

Pro dopravní obsluhu území má hlavní význam rychlostní silnice R6, která je v daném úseku řešena jako 
průtah Karlovými Vary a dále sjezd č. 131 z této silnice. Jedná se o velmi významnou komunikaci, která 
je součástí transevropské silniční sítě (E48, E 49). Přestože je mnoho úseků této dálnice stále ještě  
v přípravě, daná část je již dokončena a využívána. Je tak zajištěna velmi kvalitní vazba území jak do 
prostoru Karlových Varů tak i např. na dálniční síť v Německu, což může být výhodně využito při 
zásobování areálu. Komunikace prochází zhruba podél severní hranice řešeného území. V daném území 
je komunikace provedena jako čtyřpruhová směrově rozdělná. Stávající intenzity (rok 2012) na silnici R6 
v zájmové oblasti se pohybují okolo 32 000 voz/den, resp. 2500 voz/hod v dopravní špičce (pro 
obousměrný profil). 

Další pro areál podstatnou komunikací je silnice I. třídy č. 20 (E49), která prochází podél východní hrany 
řešeného území. Tato silnice se odděluje ze silnice R6 právě v místě výše zmíněného sjezdu. Jedná se 
opět o velmi významnou komunikaci propojující Karlovy Vary a Plzeň. Stávající intenzity (rok 2012) na 
silnici I/20 v zájmové oblasti se pohybují okolo 7000 voz/den resp. 560 voz/hod v dopravní špičce (pro 
obousměrný profil). 

Obě komunikace jsou propojeny pomocí stykové křižovatky na severní části sjezdu, resp. okružní 
křižovatkou na jižní části sjezdu. Na tuto okružní křižovatku je dále napojena jednak účelová komunikace 
– vjezd do areálu Globus, která bude ve výhledu sloužit i jako příjezd do plánovaného areálu a současně 
také místní komunikace (ul. Obchodní) zajišťující obsluhu přilehlých území (vč. příjezdu zásobování 
Globusu). 

Při jižní hranici areálu obchodního centra Globus se nachází autobusová zastávka zajišťující dopravu 
zákazníku využívajících MHD  

Řešení dopravy v klidu  

V rámci Dopravní studie (Příloha č. 1 oznámení) byl stanoven potřebný počet parkovacích stání pro 
jednotlivé funkce dle výpočtu ČSN 73 6110. Konkrétní výpočet je uveden níže a byl převzat z přílohy 3.1 
Dopravní studie (Příloha č. 1 oznámení).  
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Plánovaný areál se nachází dle ČSN 736110 ve skupině A, obce nad 50 000 obyvatel, stavby 
nadměstského významu na hranici souvislé zástavby, s nízkou úrovní obsluhy území veřejnou dopravou. 
Z této charakteristiky vyplývají součinitele redukce ka =1, kp = 1.  

Plánovaný areál se nachází dle Vyhlášky č. 26/1999 MHMP v zóně 3 (Ku = 0,6) a mimo spádové území 
metra (Kd = 1,0). Výpočet vychází z aktuálně dostupných podkladů o funkčním využití ploch a hrubých  
a čistých podlažních plochách jednotlivých budov. Jelikož hlavní funkční náplní areálu je prodej nábytku, 
lze záměr zařadit do druhu stavby OBCHOD POUZE S NÁBYTKEM. Doplňkové funkce areálu (sklady, 
kanceláře, restaurace) pak ve výpočtu již dále není nutné zohlednit, jelikož jsou tyto funkce již 
zohledněny v rámci výpočtu potřebného počtu stání primární funkce. 

V souladu s výpočtem areál vyžaduje celkem 385 parkovacích stání. Nově bude vybudováno celkem 
149 PS, zbylých 236 PS bude poskytnuto z rezerv sousedního areálu Globusu, který má v současné době 
1085 PS, přičemž dle ČSN potřebuje 798 PS (tzn. rezerva 297 PS). 

Posuzovaný záměr je součástí areálu Globus. Parkovací místa pro jednotlivé areály jsou tedy společně 
řešené. Použití části parkovacích ploch obchodního centra Globus není tedy potřeba smluvně zajistit. 

Nová parkovací plocha bude situována podél východního průčelí objektu. Před fasádou a v blízkosti 
pěšího koridoru k hlavnímu vstupu budou situována parkovací stání pro imobilní osoby. 

Příjezd pro zákazníky bude zajištěn po účelové komunikaci objektu Globus. Komunikace na parkovišti 
jsou navrženy jako obousměrné. 

Příjezd vozidel zásobování bude po ulici Obchodní a následně po účelové komunikaci vedené do 
zásobovacího dvora objektu Globus. Vjezd do zásobovacího dvora bude umožněn pouze zaměstnancům a 
vozidlům zásobování. 

V následující tabulce je uveden odhad počtu vozidel, jejichž zdržení na parkovišti objektu bude do 1 hod, 
3 hod, 5 hod a déle. 

Tabulka 4 Průměrné zdržení vozidel v parkovišti 

Denní (24 h) Počty vozidel dle zdržení v parkovišti 
Funkce 

Příjezdů do 1 h. do 3 h. do 5 h. nad 5 h. 

1.etapa 350 35 175 105 35 

2. etapa 1000 100 500 300 100 

Celkem 1350 135 675 405 135 

Zdrojová a cílová doprava záměru 

Doprava osob do areálu bude převážně realizována osobními vozidly. Vzhledem k charakteru obchodu 
lze předpokládat i určitý podíl lehkých nákladních vozidel pro odvoz nakoupeného zboží (nábytku) a dále 
vozidel zásobování (lehká i těžká nákladní vozidla). Tudíž dopravní zátěž bude tvořena výhradně cílovou 
dopravou do areálu, zcela výjimečně dopravou projíždějících vozidel. 

S ohledem na rozsah záměru byl proveden standardními dopravně-inženýrskými postupy odborný odhad 
zátěží vyvolané dopravy. Odhad vyvolané dopravy byl založen na kapacitách objektů (počty 
návštěvníků), očekávaných zátěží z areálu poskytnutých investorem a na základě předpokládané výměny 
vozidel během dne. Při odvození objemu vyvolané dopravy bylo vycházeno i z dopravních průzkumů 
prováděných ETC u obdobných areálů. Souhrnně je výpočet předpokládané generované dopravy uveden 
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v příloze 3.2 Dopravní studie (Příloha č. 1 Oznámení). Ve výhledu se nepředpokládají změny v dopravě 
generované areálem. 

Výpočet generované dopravy je založen na plánovaném počtu parkovacích stání (vypočteném dle ČSN 
736110) a dále na předpokládaných koeficientech obrátkovosti vozidel na 1 parkovací stání za den ve 
vztahu k funkčnímu využití daného parkovacího stání. Tyto koeficienty jsou stanoveny na základě 
databáze dopravních průzkumů prováděných v obdobných areálech či zkušeností s provozem obdobných 
areálů. Pro plánované funkční využití areálu se počítá s následující obrátkovostí: 

- Obchod pouze s nábytkem ≈ 3,5 obratu na PS a den 

Doprava generovaná provozem záměru je uvedena v následující tabulce. 

Tabulka 5 Intenzity dopravy generované záměrem  

 Příjezdy Odjezdy Obousměrně 

24hodinová 

(00:00-24:00) 
1400 1350 20 30 1400 1350 20 30 2800 2700 40 100 

Z toho denní  

(06.00-22:00) 
1390 1340 20 130 1390 1340 20 30 2780 2680 40 60 

Z toho noční 

(22:00-06:00) 
10 10 0 0 10 10 0 0 20 20 0 0 

Špičková hodina 

(17:00-18:00) 
150 140 4 6 150 140 4 6 300 280 8 12 

Typ vozidla VV OV LNV TNA VV OV LNV TNA VV OV LNV TNA  

Pozn.: VV = všechna vozidla, OA = osobní, NA = nákladní doprava 

Po dostavbě areálu je v průběhu běžného dne očekáváno celkem 2800 cest z/do areálu denně (1400 
příjezdů, 1400 odjezdů). Z hlediska typu vozidel se jedná převážně o vozidla osobní (1350 
příjezdů/odjezdů). Vzhledem k otevírací době (10:00-20:00) se předpokládá minimální podíl generované 
dopravy v nočním období tvořený výhradně dopravou zaměstnanců. V noci (22:00-6:00) lze tedy 
předpokládat maximálně 20 cest (10 příjezdů, 10 odjezdů) výhradně osobních vozidel. Ve špičkové 
odpolední hodině lze pak předpokládat pak maximálně 300 cest/h (150 příjezdů, 150 odjezdů). 

Tato čísla odpovídají i zkušenostem budoucího provozovatele areálu s obdobnými objekty, kde je běžně 
dosahováno zhruba 1150 příjezdů vozidel za 24 h v průběhu běžného pracovního dne. 

Vzhledem k charakteru a funkci plánovaného areálu lze předpokládat i určitý podíl zásobování areálu. To 
se bude skládat jednak z nepravidelných cest obsluhy území (např. svoz odpadu) a dále pravidelného 
zásobování obchodů. Zásobování se bude odehrávat jak lehkými, tak i těžkými nákladními vozidly. Pro 
účely zásobování bude vybudován samostatný zásobovací dvůr u západní hrany objektu. Počet příjezdů 
nákladních vozidel byl stanoven na základě podkladů budoucího provozovatele areálu dle jeho zkušeností 
s obdobnými objekty následovně: 

- Nákladní vozy nad 3,5 t … 30 voz/24h 

- Nákladní vozy do 3,5 t … 8 voz/24h 

- Drobný transport … 4 voz/24h 

- Samoobslužný transport … 5 voz/24h 
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Celkově je tedy předpokládáno zhruba 100 cest nákladních vozidel za 24 h (50 příjezdů, 50 odjezdů). 
Největší předpokládané vozidlo je vozidlo s návěsem do délky 16,5 m. Zásobování se předpokládá pouze 
v průběhu dne (6-22). 

V daném výpočtu však nebyla zohledněna skutečnost, že areál bude fungovat paralelně se stávajícím 
objektem Globusu, kde se může pozitivně projevit tzv. křížová návštěvnost (zákazníci nakupující 
postupně v obou zařízeních). Dle zkušeností s obdobnými areály může tento efekt vést k poklesu 
vyvolané dopravy o 10-20 %. Lze tedy konstatovat, že stanovená vyvolaná doprava představuje nejhorší 
předpokládaný stav dopravních dopadů vyvolaných provozem areálu. Ve skutečnosti bude dopad dopravy 
vyvolané provozem areálu vlivem běžných omezujících podmínek nižší. 

Rozdíl mezi u obdobných areálů běžně dosahovanou generovanou dopravou 2 400 voz/24 h  
a predikovanou dopravou 2 800 voz/24 h pro plánovaný areál představuje rezervu, která pojme případné 
výkyvy či špičkové nárůsty generované dopravy. 
 

Intenzity dopravy 

Stávající intenzity automobilové dopravy v roce 2012 

Údaje o stávajících intenzitách dopravy byly převzaty z modelu dopravy města Karlovy Vary 
zpracovaným spol. EDIP – „Karlovy Vary, Dopravní průzkum, zjišťování a modelování dopravní situace 
na městských komunikacích v Karlových Varech, EDIP s.r.o., 2009-2010“. 

Podrobně jsou všechny intenzity, jejich směrové rozdělení i stanovené špičkové zátěže (návrhová 
odpolední špička) uvedeny v zátěžových pentlogramech a tabulkách v příloze 4.1-4.2 Dopravní studie 
(Příloha č. 1 předkládaného oznámení). 

Výhledové intenzity automobilové dopravy v roce 2015 

Výhledové intenzity v roce 2015 byly stanoveny standardními dopravně-inženýrskými postupy,  
tj. přepočtem ze stávajících intenzit provozu využitím metody jednotného součinitele růstu podle TP 225. 
Růstové koeficienty jsou pro přepočet mezi lety 2012-2015 a danou kategorii komunikací zaznamenány  
v příloze 5.2. Výsledné intenzity obecné dopravy na komunikační síti v roce 2015 jsou pak uvedeny  
v Příloze 5.2 – součtová tabulka 5.2A Dopravní studie (Příloha č. 1 předkládaného oznámení). 

B. II. 4. 1 Nároky na ostatní infrastrukturu 

Ochranná pásma  

V zájmovém území se nenachází žádná chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny v platném znění. Záměrem nebude dotčena ani chráněná oblast přirozené akumulace vod 
(CHOPAV) či pásma hygienické ochrany vodního zdroje (PHO). Lokalita se nenachází v zátopovém 
území. 

Zájmové území se nachází v ochranném pásmu léčivých zdrojů II. stupně.  

Přeložky a rušení inženýrských sítí/zásah do hmotného majetku  

Záměr si nevyžádá zásah do hmotného majetku, ale dojde k přeložení areálového rozvodu požární vody. 
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B. III. Údaje o výstupech 

B. III. 1. Ovzduší 

Za účelem vyhodnocení stavu ovzduší byla zpracována Rozptylová studie, která tvoří samostatnou 
Přílohu č. 3 předkládaného oznámení.  

V souvislosti s výstavbou a provozem záměru je možné definovat následující bodové, liniové  
a plošné zdroje znečištění ovzduší. 

Fáze výstavby 

Bodové zdroje 

Bodové zdroje znečištění ovzduší nejsou ve fázi výstavby záměru předpokládány. 

Plošné zdroje 

Z hlediska vlivů na ovzduší je jako nejvýznamnější fáze výstavby uvažováno období zemních prací. 
V těchto fázích je možné očekávat nejvyšší množství emisí, v případě částic PM10 zejména vlivem 
nakládání se zeminou, ale také zvýšenými pohyby nákladních vozidel po odkryté ploše staveniště. 

Emise z provozu stavebních strojů 

V rámci výstavby záměru bude stavební mechanizace ve fázi terénních úprav v denním provozu  
od 8–20 hod. V provozní době byla uvažována pracovní přestávka 2 hodiny denně (odstávka strojů). 
Stavební mechanizace bude v provozu 10 hodin denně po dobu 3 měsíců, tzn. 90 dnů. 

Tabulka 6 Stavební mechanizace výstavby záměru (2013–2014) 

Stroj Počet (ks) Spotřeba l/h  
Spotřeba 
celkem l/h 

buldozer  1 20 20 
rypadlo  3 20 60 
TNA  12 10 120 

traktor s frézou 1 10 10 
Celkem 17 60 210 

Hodinová spotřeba nafty bude 210 l/h. Celková spotřeba nafty bude 189 000 litrů. 

Tabulka 7 Emisní bilance stavební mechanizace z výstavby záměru (2013–2014) 

BZN CO NOx PM10 Zdroj 
g.s-1 g.s-1 g.s-1 g.s-1 

Mechanizace 0,0029 0,735 2,450 0,049 

V emisní bilanci byl použit předpoklad, že organické látky obsahují max. 1 % benzenu, což je 0,06 g 
benzenu na 1 kilogram spálené nafty a předpoklad, že veškeré emise TZL jsou emise PM10. 
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Emise z přesunů hmot při zemních pracích 

Tabulka 8 Emisní bilance z přesunu a skladování zeminy výstavby záměru (2013–2014 ) 

PM10 Zdroj 
g.s-1 t.rok -1 

Výstavba – přesun a skladování zeminy 1,204 4,68 

Liniové zdroje  

Liniovým zdrojem znečišťování bude obslužná automobilová doprava výstavby. Ve fázi výstavby je 
posuzována doprava na úsecích komunikací 1–4, 8, 17, 20. Obslužná doprava stavby ve fázi hrubých 
terénních úprav bude v denní provozní době od 8 do 20 hod, celkem 12 hodin denně po dobu 3 měsíců, 
tzn. 90 dnů. 

Přehled uvažovaných úseku ve výpočtech je uveden v následující tabulce.  

Tabulka 9 Silniční úseky 

Číslo 
úseku 

Komunikace        
(v úseku) 

Popis 

1 R6 
Úsek R6 od Jenišovského hřbitova po sjezd / nájezd z R6 u městské části Karlovy 

Vary-Tašovice.  

2 R6 
Úsek R6 od sjezdu / nájezdu u městské části Karlovy Vary-Tašovice po 

mimoúrovňovou křižovatku (MÚK) s ulicí Chebská. 

3 Sjezd R6 Sjezd / nájezd z R6 u obce Jenišov. 

4 Sjezd R6 Sjezd / nájezd z R6 u městské části Karlovy Vary-Tašovice. 

5 Daimlerova Úsek Daimlerova od Jenišovského hřbitova po křižovatku komunikací I/20 a Chebská. 

6 Chebská Úsek Chebská od křižovatky komunikací I/20 a Daimlerova po MÚK s R6. 

7 I/20 
Úsek I/20 od křižovatky ulic Daimlerova a Chebská po křižovatku se sjezdem / 

nájezdem z R6 u obce Jenišov. 

8 I/20 
Úsek I/20 od křižovatky se sjezdem / nájezdem z R6 u obce Jenišov po křižovatku 
ulice Obchodní a sjezdu / nájezdu z R6 u městské části Karlovy Vary-Tašovice. 

9 I/20 
Úsek I/20 od křižovatky ulice Obchodní a sjezdu / nájezdu z R6 u městské části 

Karlovy Vary-Tašovice po první křižovatku s ulicí Česká. 

10 I/20 Úsek I/20 od první křižovatky s ulicí Česká po druhou křižovatku s ulicí Česká. 

11 I/20 Úsek I/20 od druhé křižovatky s ulicí Česká po křižovatku s ulicí Závodní. 

12 I/20 Úsek I/20 od křižovatky s ulicí Závodní po křižovatku s ulicí Studentská. 

13 I/20 Studentská Úsek I/20 v ulici Studentská. Úsek od zámku Doubí po křižovatku s ulicí Sokolská. 

14 Česká 
Ulice Česká od první křižovatky ulice Česká s komunikací I/20 po druhou křižovatku 

ulice Česká s komunikací I/20. 

15 Závodní 
Úsek Závodní od křižovatky s komunikací I/20 po objekt Ředitelství silnic a dálnic 

v ulici Závodní. 

16 Studentská Úsek Studentská od zámku Doubí po hřbitov v městské části Karlovy Vary-Doubí. 

17 Obchodní 
Úsek Obchodní od křižovatky komunikací I/20 a sjezdu / nájezdu z R6 u městské části 

Karlovy Vary-Tašovice po křižovatku s účelovou komunikací zásobování Globusu. 

18 Vjezd Globus 
Vjezd na parkoviště zákazníků Globusu. Vjezd od křižovatky komunikací I/20 a sjezdu 

/ nájezdu z R6 u městské části Karlovy Vary-Tašovice po parkoviště Globusu. 

19 Vjezd West End 
Vjezd na parkoviště zákazníků záměru. Vjezd od parkoviště Globusu po parkoviště 

záměru. 

20 
Účelová 

komunikace 
Účelová komunikace od křižovatky s ulicí Obchodní po zásobovací dvůr záměru. 
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Poznámka: Ve fázi výstavby a provozu záměru zahrnoval výpočet rozptylové studie i nákladní 
automobilovou dopravu po dodatečném úseku č. 20. Příjezd a odjezd vozidel záměru bude po účelové 
komunikaci vedoucí z Obchodní ulice směrem do zásobovacího dvora Globusu. Doprava záměru bude 
využívat část této účelové komunikace. 

Tabulka 10 Emisní bilance liniových zdrojů výstavby záměru (2013–2014)  

BZN CO NOx PM10 Silniční 
úsek g.m-1.s-1 g.m-1.s-1 g.m-1.s-1 g.m-1.s-1 

1 0,00000001 0,000003 0,000008 0,0000003 
2 0,00000001 0,000003 0,000008 0,0000003 
3 0,00000002 0,000004 0,000007 0,0000003 
4 0,00000002 0,000004 0,000007 0,0000003 
8 0,00000002 0,000004 0,000007 0,0000003 
17 0,00000004 0,000007 0,000014 0,0000006 
20 0,00000004 0,000007 0,000014 0,0000006 

Celkem 0,0000002 0,0000321 0,00007 0,000003 

Fáze provozu 

Liniové zdroje 

Liniovým zdrojem emisí předkládaného záměru bude zdrojová a cílová doprava záměru na dotčené 
komunikační síti.  

Na základě údajů o intenzitách dopravy z posuzovaného záměru byly provedeny bilance emisí liniového 
zdroje záměru na jednotlivých úsecích komunikací. 

Tabulka 11 Emisní bilance liniových zdrojů výhledového stavu (samotný příspěvek záměru) 

BZN CO NOx PM10 Silniční 
úsek g.m-1.s-1 g.m-1.s-1 g.m-1.s-1 g.m-1.s-1 

1 0,00000002 0,000003 0,000005 0,0000003 
2 0,00000017 0,000012 0,000016 0,0000008 
3 0,00000013 0,000009 0,000009 0,0000006 
4 0,00000013 0,000009 0,000009 0,0000006 
5 0,00000002 0,000001 0,000001 0,0000000 
6 0,00000007 0,000003 0,000003 0,0000001 
7 0,00000009 0,000004 0,000004 0,0000002 
8 0,00000021 0,000012 0,000013 0,0000007 
9 0,00000011 0,000005 0,000005 0,0000002 
10 0,00000011 0,000005 0,000005 0,0000002 
11 0,00000011 0,000005 0,000005 0,0000002 
12 0,00000011 0,000005 0,000005 0,0000002 
13 0,00000002 0,000001 0,000001 0,0000000 
16 0,00000009 0,000004 0,000004 0,0000002 
17 0,00000002 0,000006 0,000008 0,0000006 
18 0,00000060 0,000027 0,000021 0,0000009 
19 0,00000060 0,000027 0,000021 0,0000009 
20 0,00000002 0,000006 0,000008 0,0000006 

Celkem 0,000003 0,0001 0,0001 0,000007 
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Bodové  

Bodové zdroje znečišťování ovzduší z provozu záměru budou plynové kotle a náhradní zdroj elektrické 
energie – dieselagregát GFW-350 T5. 

Záměr bude vytápěn dvěma kotli na zemní plyn, každý s výkonem 800 kW. Kotelna bude umístěna 
v severní části objektu. Spaliny z kotlů budou odváděny samostatnými kouřovody nad střechu objektu. 
Výška komínů bude 13 m nad terénem. Uvedená kotelna patří mezi střední zdroje znečišťování ovzduší. 

Předpokládaná roční provozní doba každého kotle bude 3 456 hodin za rok.  

Předpokládaná celková roční spotřeba zemního plynu v kotelně 2 x 800 kW bude 190 000 Nm3/rok. 
Maximální hodinová spotřeba zemního plynu bude 170 m3/h. 

Dieselagregát GFW-350 T5 bude mít spotřebu 57,3 litru nafty za hodinu a bude v provozu v případě 
výpadku dodávek elektrické energie z distribuční sítě. V ostatních případech bude dieselagregát 
provozován při pravidelných měsíčních zkouškách (maximálně 1 hodinu měsíčně) 

Tabulka 12 Průměrné emise z bodových zdrojů ve výhledovém stavu se záměrem (2015) 

BZN CO NOx PM10 Zdroj 
g.s-1 g.s-1 g.s-1 g.s-1 

Kotel 800 kW 0,000005 0,002 0,010 0,0002 
Kotel 800 kW 0,000005 0,002 0,010 0,0002 

Dieselagrgát GFW-350 T5 0,0008 0,201 0,669 0,013 
Celkem 0,00081 0,205 0,689 0,00134 

Plošné zdroje 

Plošné zdroje znečišťování budou pohyby automobilů záměru na povrchovém parkovišti posuzovaného 
záměru a povrchovém parkovišti Globusu. Kapacita záměru na parkovišti posuzovaného záměru bude 
149 PS, kapacita záměru na parkovišti Globusu bude 236 PS. 

Mezi plošné zdroje byla zahrnuta manipulační plocha zásobovacího dvora záměru. Denně bude 
zásobování záměru zajišťovat 50 nákladních automobilů, tzn. 50 příjezdů a 50 odjezdů zásobovacího 
dvora. Bylo počítáno se zásobováním LNA a TNA. 

Tabulka 13 Plošné zdroje znečišťování ve fázi provozu (samotný příspěvek záměru) 

Zdroj 
Denní pohyb 

vozidel 
Střední délka jízdy 

vozidla (m) 
Vozokilometry 

(km) 
Parkoviště záměru a 
část parkoviště 

Globusu 
2 700 OA 100 270 

Zásobovací dvůr 40 LNA + 60 TNA 50 5 
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Emisní bilance 

Tabulka 14 Emisní bilance z plošných zdrojů ve fázi provozu (samotný příspěvek záměru) 

BZN CO NOx PM10 Zdroj 
g.s-1 g.s-1 g.s-1 g.s-1 

Parkoviště záměru a 
část parkoviště 

Globusu 
0,0001 0,040 0,010 0,001 

Zásobovací dvůr 0,00006 0,011 0,034 0,001 
Celkem 0,00016 0,051 0,044 0,002 

B. III. 2. Odpadní vody 

Fáze výstavby 

Způsob nakládání s odpadními vodami ve fázi výstavby bude v souladu s platnou legislativou, konkrétně 
bude řešen dodavatelem stavby. Přesné množství produkovaných odpadních vod bude upřesněno 
nejpozději ve stupni DSP. 

Vznik splaškových odpadních vod lze předpokládat v objektech sociálního zázemí v místě zařízení 
staveniště. Splaškové vody budou odváděny přímo do kanalizační přípojky. 

V současném stavu projektu není možné kvalifikovat množství splaškových vod ve fázi výstavby. Bude 
upřesněno na základě počtu pracovníků na stavbě v dalším stupni projektové dokumentace. 

Fáze provozu 

Splaškové vody budou svedeny do stávající areálové splaškové kanalizace u obchodního domu Globus. 
Místo napojení se nachází ve východní části řešeného území.  

Technické podmínky napojení objektu na veřejný vodovod a odvedení splaškových a dešťových vod je 
nezbytné odsouhlasit správcem společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. 

Splaškové vody 

Bilance vypouštěných splaškových vod bude odpovídat potřebě pitné vody. 

Průměrná denní Qd    18 m3/den 

Maximální hodinová Qmax,h   2,8 m3/hod    

Roční Qr     6 111 m3/rok 

Dešťové vody 

Dešťové vody budou z areálu obchodní zóny West End odváděny ze střech budov a z venkovních 
zpevněných ploch. Zvlášť budou odváděny čisté dešťové vody ze střech a zvlášť vody z míst, kde může 
docházet ke znečištění ropnými látkami.  

Dešťové vody z manipulačních ploch a parkovišť, kde může docházet k jejich kontaminaci ropnými 
látkami, budou procházet přes odlučovač ropných látek do retenční nádrže a dále pak řízeným odtokem 
do systému městské kanalizační sítě. 
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Vlivem zpevnění ploch výstavbou záměru dojde k povrchovému odtoku ze zpevněných ploch 286 l/s. 
Správcem vodovodů a kanalizací je povolen odtok max. 50 l/s. V areálu bude tudíž vybudována retenční 
nádrž s řízeným odtokem do kanalizace. Bude se nacházet pod parkovištěm. Velikost retenční nádrže 
bude přesně určena v dalších stupních projektové dokumentace. 

Odpadní vody z gastroprovozu 

Odpadní vody z gastroprovozu budou vyvedeny samostatným systémem tukové kanalizace. Tuková 
kanalizace bude nejprve svedena přes lapol tuku, a až poté bude zaústěna do splaškové kanalizace.  

Lapák tuků je vodním dílem a realizace podléhá vodoprávnímu projednání, jakož i procesu povolení 
vypouštění podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích (§ 18 odst. 3).  

B. III. 3. Odpady 

Nakládání s odpady se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a navazujícími 
a upřesňujícími právními předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb., 
kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných látek, v platném znění. 

V následujících kapitolách jsou uvedeny předpokládané kategorie a druhy odpadů vznikající ve fázi 
výstavby a provozu záměru a způsob nakládání s jednotlivými druhy odpadů.  

Odpady vznikající ve fázi výstavby 

Podskupiny 08 01, 08 02 a 08 04: Zbytky barev, lepidel a těsnících materiálů, které budou vznikat 
převážně v průběhu výstavby. V této skupině mohou vznikat jak nebezpečné, tak ostatní odpady podle 
použité technologie a materiálů. Pokud již nebudou použité materiály jinak využitelné, budou 
shromažďovány v uzavíratelných nádobách a podle potřeby a skutečných vlastností budou odváženy 
k odstranění. Ostatní odpady 08 01 12, 08 02 01, 08 02 02 lze ukládat na skládkách S – OO. Nebezpečný 
odpad bude ukládán na skládku NO. Předpokládá se rovněž vznik odpadů 08 04 09 – Odpadní lepidla  
a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla. Jedná se o nebezpečný odpad, který bude odstraněn 
oprávněnou osobou (specializovanou firmou). 

Skupina 12: Při zpracování a použití kovových materiálů můžou vznikat piliny a třísky železných  
i neželezných kovů a odpady ze svařování, řezání, broušení apod. V případě vzniku většího množství 
budou tyto odpady řazeny do druhu 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 13. Kovový materiál bude 
odvážen do sběrných surovin. Původce odpadů je povinen vznikající odpady třídit na jednotlivé druhy  
a kategorie odpadů a takto utříděné druhy odpadů předávat do vlastnictví pouze osobám k tomu 
oprávněným. 

Skupina 13: Použitím stavebních strojů mohou vznikat „vyjeté“ a upotřebené oleje. Z provozu 
kompresorů mohou vznikat olejové chlorované nebo nechlorované emulze. Jedná se převážně 
o nebezpečné odpady podskupiny 13 01 – Odpadní hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – Odpadní 
motorové, převodové a mazací oleje. Konkrétní zařazení do druhu je závislé na výběru uživatele stavební 
techniky. Odpadní oleje patří podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění mezi „vybrané 
výrobky“, po využití se stávají. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. Původci 
těchto odpadů jsou vázáni podmínkami uvedenými zejména v odst. 1, § 29 zákona o odpadech.  
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Upotřebené oleje budou shromažďovány ve speciálních kontejnerech na určeném místě a budou 
odevzdávány k recyklaci oprávněné osobě (specializované firmě), která se nakládáním s tímto odpadem 
zabývá. Nejpravděpodobnější však bude údržba techniky prováděna u specializované firmy mimo 
staveniště. 

Podskupina 14 06: Zbytky organických rozpouštědel a ředidel budou vznikat při ředění barev, popř. 
čistění materiálů. Může se jednat rovněž o pevné látky znečištěné rozpouštědly. Jde o odpad 14 06 02 N, 
14 06 03 N. Nevyužitelné zbytky budou shromažďovány v uzavíratelné nádobě a následně odváženy  
k recyklaci či odstranění některé z oprávněných osob, popř. odstraněny ve spalovně nebezpečných 
odpadů. 

Podskupina 15 01: Zahrnuje obaly, které mohou vznikat v souvislosti se zásobováním v průběhu 
výstavby. Jedná se o papírové a lepenkové obaly, plastové, dřevěné, kovové, kompozitní, směsné, 
skleněné a textilní obaly patřící do kategorie „ostatní“. 

Kromě toho mohou vznikat obaly znečištěné nebezpečnými látkami, popř. prázdné kovové tlakové 
nádoby (15 01 10 N, 15 01 11 N), které patří do nebezpečných obalů. Kvalitativní i kvantitativní 
specifikace převažujících druhů odpadů této podskupiny je velmi obtížná, protože bude závislá na výběru 
konkrétního dodavatele. Po vyprázdnění budou nevratné obaly tříděny a předávány přednostně 
k následnému využití, recyklaci nebo odstranění. Obaly znečištěné nebezpečnými látkami budou 
nebezpečné složky zbaveny, nebo s nimi bude podle jejich povahy nakládáno jako s nebezpečným 
odpadem.  

Podskupina 15 02: Tyto odpady budou vznikat zejména v rámci realizace stavby a částečně při údržbě 
areálu za provozu. Jedná se o absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy, a to 
buď znečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 02 N nebo neznečištěné nebezpečnými látkami – 
druh 15 02 03. Místem shromažďování tohoto nebezpečného odpadu budou sběrné nádoby, které budou 
současně transportním obalem. Odpad bude skladován na zabezpečeném místě, a dále bude podle potřeby 
odvážen k odstranění do spalovny nebezpečných odpadů. Ostatní odpad by měl být přednostně využíván 
jako vytříděný odpad textilního materiálu.  

Podskupina 16 01: Tato podskupina zahrnuje opotřebované pneumatiky – druh 16 01 03. Ty mohou 
vznikat v souvislosti s provozem dopravních stavebních strojů. Odpad bude předáván oprávněné osobě. 
Kromě toho vhodné odstranění (recyklaci) tohoto odpadu musí zajistit podle § 38, zákona č. 185/2001 Sb. 
v platném znění „povinná osoba“, která výrobek vyrábí, popř. dováží. Tato činnost bude zajišťována 
dodavateli, obměna pneumatik bude probíhat mimo staveniště. 

Podskupina 16 06: V rámci provozu stavebních strojů mohou vznikat upotřebené nefunkční autobaterie 
(olověný akumulátor, 16 06 01 N). Původcem tohoto odpadu budou pravděpodobně převážně 
dodavatelské firmy. Přesto v případě vzniku tohoto odpadu na staveništi budou akumulátory 
shromažďovány v normalizované nádobě v místě určeném pro shromažďování odpadu. Povinností 
výrobce, popř. dovozce je podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb. zpětný odběr použitých akumulátorů.  

Skupina 17: Jedná se o stavební odpad, který bude v největší míře obsahovat zbytky pojiv, stavebních 
prefabrikátů, kovů, izolačních materiálů, umělých hmot, apod. S veškerými stavebními odpady je nutno 
nakládat dle Metodického návodu odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů  a 
pro nakládání s nimi. 

Větší kusy využitelných materiálů by měly být vytříděny a zařazeny do jednotlivých druhů stavebního 
odpadu skupiny 17. Vytříděny by měly být rovněž možné nebezpečné odpady. Zbytková část za 
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předpokladu, že neobsahuje nebezpečné látky, může být zařazena jako směsný stavební odpad (17 09 04), 
který bude shromažďován na staveništi, např. ve vanových kontejnerech a následně odvážen na skládky. 

Ve fázi výstavby bude vznikat odpad podskupiny 17 01 – Beton, cihly, tašky a keramika (odpad kategorie 
17 01 01 – beton či kategorie 17 01 03 – tašky a keramické výrobky bude uložen na skládku). 

Odpad 17 02 01 –  jedná se o stavební dřevo používané jako bednění, např. při realizaci stavebních 
konstrukcí, apod. Dřevo se vytřídí tak, aby mohlo být opakovaně používáno, případně bude nabídnuto 
k dalšímu využití, nebo bude po štěpkování vstupovat do odpadu ze zeleně (kompost).  
Teprve v případě nezájmu bude dřevo tepelně využito ve spalovně. 

Za nebezpečný odpad jsou považovány odpady znečištěné nebezpečnými látkami, které se řadí např. do 
druhu 17 01 06. Odpady budou předány oprávněné osobě k recyklaci, popř. k jinému způsobu odstranění.  

Z nebezpečných odpadů se ve stavebním odpadu mohou dále vyskytovat zbytky izolačních materiálů 
obsahující dehet (17 03 03 N), popř. jiné nebezpečné látky (17 06 01 N, 17 06 03 N, 17 06 05 N). Kromě 
toho jsou za nebezpečný odpad považovány i ostatní odpady znečištěné nebezpečnými látkami, které se 
řadí např. do druhu (17 02 04 N). Odpady budou předány oprávněné osobě a uloženy na skládce 
nebezpečných odpadů. 

Zemina z výkopů a terénních úprav v průběhu výstavby je řazena v katalogu odpadů pod číslem 17 05 04.  

V případě znečištění zeminy nebezpečnými látkami (např. vyteklý olej či palivo ze stavebních 
mechanismů) půjde o nebezpečný odpad 17 05 03, který by měl být přednostně dekontaminován 
v zařízeních k tomu určených, jinak bude uložen na skládku NO.  

Část neznečištěné nebo dekontaminované zeminy bude možné využít pro zpětné zásypy stavební jámy  
a terénní úpravy. V případě, že zemina nenajde přímé uplatnění v místě, lze ji nabídnout dalším 
subjektům k využití. Zbylá výkopová zemina bude odvezena z místa výstavby a uložena na skládce 
odpadu.  

V rámci realizace stavby bude vznikat směsný stavební odpad 17 09 04, který bude shromažďován na 
staveništi, např. ve vanových kontejnerech a následně recyklován či ukládán na skládku. 

Skupina 20: Jedná se o komunální odpady, včetně složek z odděleného sběru. 

Použité pracovní oděvy (20 01 10 – oděv, 20 01 11 – textilní materiál) budou využity jako čistící hadry  
a zbytek bude nabídnut k recyklaci.  

V rámci realizace stavby bude vznikat v její závěrečné fázi v rámci zahradních úprav menší množství 
dalšího odpadu z podskupiny 20 02, a to 20 02 02 – zemina a kameny, který může být použit do zásypu, 
popř. bude využit jinde nebo bude uložen podobně jako výkopová zemina. 

Z provozu zařízení staveniště bude vznikat drobný odpad s katalogovým číslem 20 03 01 – směsný 
komunální odpad. Jeho množství bude závislé především na počtu pracovníků činných na stavbě. Vzniklý 
směsný komunální odpad bude tříděn, zejména papír a lepenka (20 01 01), sklo (20 01 02), plasty 
(20 01 39).  

Odpad z chemických toalet 20 03 04 bude smluvně odstraňován podle použité technologie. Kategorii 
odpadu musí podle § 3 vyhlášky č. 381/2001 Sb. v platném znění určit původce na základě vyloučení 
nebo potvrzení nebezpečných vlastností pověřenou osobou. 
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Nebezpečné odpady vznikající v souvislosti s výstavbou budou shromažďovány na vyhrazených místech 
odděleně, ve speciálních nepropustných kontejnerech a nádobách určených k tomuto účelu  
a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady nebo k úniku 
škodlivin z uložených odpadů. Uvedené odpady budou předávány k externímu odstranění oprávněné 
osobě, která má oprávnění k nakládání s tímto druhem odpadů dle zákona č.185/2001 Sb., § 4 a 12. 

Tabulka 15 Seznam druhů odpadů vznikajících při výstavbě 

Kód druhu 
odpadu Název odpadu 

Kategorie 
odpadu 

08 
Odpady z výroby, ze zpracování, z distribuce a z používání nátěrových hmot, 
lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev 

 

08 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků O, N 

08 02 
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně 
keramických materiálů) 

O 

08 04 
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů 
(včetně vodotěsnicích výrobků) 

O, N 

12 Odpady ze sváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů   

12 01 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů   

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů  O 

12 01 02 Úlet železných kovů  O 

12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů O 

12 01 13 Odpady ze svařování O 

13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených 
ve skupinách 05, 12 A 19) 

 

13 01 Odpadní hydraulické oleje N 

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje  N 

14 Odpadní  organická rozpouštědla, chladicí a  hnací  média (kromě odpadů 
uvedených ve skupinách 07 a 08)  

14 06 
Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média rozprašovačů pěn a 
aerosolů  

14 06 02 Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 

14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 

15 
Odpadní obaly; absorpční činidla, čistící tkaniny, filtra ční materiály a ochranné 
oděvy jinak neurčené 

 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)   

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 05 Kompozitní obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 07 Skleněné obaly O 

15 01 09 Textilní obaly O 

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

15 01 11 
Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně 
prázdných tlakových nádob 

N 

15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy  

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

N 
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Kód druhu 
odpadu Název odpadu 

Kategorie 
odpadu 

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

O 

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené   

16 01 
Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a 
odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby   

16 01 03 Pneumatiky  O 

16 06 Baterie a akumulátory  

16 06 01 Olověné akumulátory N 

17 Stavební a demoliční odpady  

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika   

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky  

17 01 06 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující 
nebezpečné látky 

N 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod 
číslem 17 01 06 

O 

17 02 Dřevo, sklo a plasty  

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující  nebezp. látky nebo nebezp. látkami znečištěné N 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu  

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)  

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 

17 04 02 Hliník O 

17 04 04 Zinek O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 

17 04 10 Kabely  N 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina  

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu  

17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady  

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) 
obsahující nebezpečné látky N 

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

O 

20 
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové 
odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru   

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)  

20 01 01 Papír a lepenka O 
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Kód druhu 
odpadu Název odpadu 

Kategorie 
odpadu 

20 01 02 Sklo O 

20 01 10 Oděvy O 

20 01 11 Textilní materiály O 

20 01 39 Plasty  O 

20 02 Odpady ze zahrad a parků  

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 02 02 Zemina a kameny O 

20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad O 

20 03 Ostatní komunální odpady  

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 04 Odpad ze septiků a žump, odpad z chemických toalet O 

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady 

Množství vznikajícího odpadu 

Přesné množství vznikajících druhů bude známo až po určení zhotovitele stavby a bude vycházet 
z konkrétně použitých technologií použitých při výstavbě. 

V tomto stupni projektových příprav je specifikována bilance zeminy: 

Celkem bude vytěženo:    cca 65 000 m3 

Na zpětné zásypy bude použito:   cca 10 000 m3  

Místa uložení odpadu 

Finální místa odstranění odpadů (tj. skládka, spalovna) a místa, kam bude odpad odvážen za účelem 
využití (např. recyklace), budou určena až dodavatelem stavby.  

Obecně lze konstatovat, že odpady ze stavební činnosti budou přímo na staveništi tříděny. Kovový 
materiál bude odvážen do sběrných surovin, beton a cihelné zdivo budou odvezeny k recyklaci, ostatní 
materiály budou (v případě, že je není možné jinak využít) odváženy na vhodné skládky, které určí 
dodavatel stavby. 

Odpady vznikající ve fázi provozu 

Skupina 13: Z obslužné dopravy záměru mohou vznikat „vyjeté“ a upotřebené oleje. Jedná se převážně  
o nebezpečné odpady podskupiny 13 01 – Odpadní hydraulické oleje, podskupiny 13 02 – Odpadní 
motorové, převodové a mazací oleje či podskupiny 13 05 – Odpady z odlučovačů oleje. Odpadní oleje 
patří podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění mezi „vybrané výrobky“, po využití se 
stávají odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. Původci těchto odpadů 
jsou vázáni podmínkami uvedenými zejména v odst. 1, § 29 zákona o odpadech.  

Skupina 15: Při údržbě objektu budou vznikat znečištěné hadry (15 02 02 nebo 15 02 03), prázdné 
nádoby od barev, laků, čisticích prostředků (15 01 10), resp. prázdné spreje (15 01 11).  

Skupina 20: V rámci celého záměru bude vznikat převážně druh odpadu 20 03 01 – směsný komunální 
odpad. Množství vznikajícího směsného komunálního odpadu je nutné minimalizovat tříděním  
a odděleným sběrem. Vytříděny mohou být zejména papír a lepenka (20 01 01), sklo (20 01 02), plasty 
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(20 01 39) a biologicky rozložitelný odpad (20 02 01). Tyto vytříděné složky lze umísťovat do barevně 
odlišených nádob umístěných v místě shromažďování dopadu. Směsný komunální odpad bude 
shromažďován v kontejnerech na směsný komunální odpad umístěných v rámci vyhrazených místností 
pro uložení odpadu.  

Vzhledem k umístění restauračního provozu nakládajícího s potravinami lze očekávat vznik odpadu - 
zbytky po vydání teplého jídla a zbytky nechané na talířích (20 01 08 - biologicky rozložitelný odpad 
z kuchyní a stravoven) – tzv. gastroodpad.  

Při provozu gastroprovozů (restaurací a stravoven) lze také očekávat vznik odpadů, jako jsou jedlý olej  
a tuk (20 01 25) nebo 20 01 26 – olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25. Tyto odpady budou 
zachycovány v lapači tuku. Odpad bude předáván oprávněné osobě k odstranění (nejlépe do spalovny 
odpadů). Podrobné nakládání s odpady z restauračního provozu bude řešeno samostatně provozovatelem 
restaurace. 

Z provozu objektu budou vznikat upotřebené, nefunkční zářivky a výbojky (zářivky a jiný odpad 
s obsahem rtuti, 20 01 21 N). Nefunkční zářivky se budou skladovat v určené místnosti a odvoz k některé 
z firem zabývajících se odstraněním tohoto odpadu bude zajišťován dle potřeby. Podle § 38 zákona  
č. 185/2001 Sb., v platném znění se povinnost zpětného odběru vztahuje mj. i na výbojky a zářivky. 

Vyřazené akumulátory a baterie mohou být původcem odpadu zařazovány rovněž do skupiny 20 – 
komunálních odpadů, a to do druhů 20 01 33 N, 20 01 34. Baterie a akumulátory patří podle zákona  
o odpadech mezi „vybrané výrobky“ a po využití mezi odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno 
speciálními podmínkami. K oddělenému sběru baterií bude na určeném místě umístěno speciální sběrné 
místo/kontejner. 

Při údržbě zeleně patřící k objektu bude za provozu vznikat biologicky rozložitelný odpad (20 02 01 – 
biologicky rozložitelný odpad). Předpokládá se prořez dřevin, opad listí, atd. Odpad by měl být předáván 
oprávněné osobě k biodegradaci (kompostování). Tento odpad je možno umisťovat do jednorázově 
umístěného velkoobjemového kontejneru. 

Odpad z čištění a úklidu chodníků a komunikací v rámci areálu po uvedení stavby do provozu se obvykle 
řadí do druhu 20 03 03 – uliční smetky. Stanou se součástí směsného komunálního odpadu. 

Odpady charakteru „N“ Nebezpečný se běžně v objektu nebudou vyskytovat, případný odpad tohoto 
charakteru (z údržby a servisu objektu) bude odstraněn smluvně, přímo firmou zajišťující servis  
a údržbu, která odpad okamžitě v rámci servisu odveze. Všechny odpady budou na základě smluv (budou 
předloženy při kolaudaci objektu) odstraněny organizacemi, které mají povolení k nakládání s odpady. 

Tabulka 16 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících ve fázi provozu 

Kód druhu 
odpadu Název odpadu 

Kategorie 
odpadu 

13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů 
uvedených ve skupinách 05, 12 A 19) 

 

13 01 Odpadní hydraulické oleje O, N 
13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje O, N 
13 05 Odpady z odlučovačů oleje N 

13 05 02 Kal z odlučovače olejů N 
13 05 03 Kal z lapáků nečistot N 

15 Odpadní obaly; absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtra ční materiály a ochranné  
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Kód druhu 
odpadu Název odpadu 

Kategorie 
odpadu 

oděvy jinak neurčené 
15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)   

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 05 Kompozitní obal O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 07 Skleněné obaly O 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné  N 

15 01 11 
Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně 
prázdných tlakových nádob  

N 

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

čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 
N 

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

O 

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové 
odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru  

 

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)  

20 01 01 Papír a lepenka O 

20 01 02 Sklo O 

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O 

20 01 10 Oděvy O 

20 01 11 Textilní materiály O 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť   N 

20 01 25 Jedlý olej a tuk O 

20 01 26 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25   N 

20 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky  N 

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

20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky N 

20 01 30 Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29 O 

20 01 33 
Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 
03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie  

N 

20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 O 

20 01 35 
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené 
pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 

N 

20 01 36 
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 
20 01 35 

O 

20 01 39 Plasty  O 

20 01 40 Kovy O 

20 02 Odpad ze zahrad a parků  
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 03 Ostatní komunální odpady  
20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 03 Uliční smetky O 

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady 
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Systém nakládání s odpady ve fázi provozu 

Prostor na kontejnery s odpadem je nutné umístit na přístupném místě v bezprostřední návaznosti na 
komunikaci. Směsný komunální odpad i jednotlivé základní vytříděné složky budou shromažďovány 
v kontejnerech o objemu 120 až 1 100 l.  

Biologicky rozložitelné odpady z gastroprovozů budou skladovány v chladících místnostech k tomuto 
účelu určených., aby v teple nepodléhal hnilobným procesům. Pokud nebude jiná možnost, odpad je 
vhodné odstranit ve spalovně odpadů, v žádném případě by gastroodpad neměl být přímo kompostován či 
skládkován. Některé odpadové a svozové firmy dnes již nabízejí pohodlný odběr a zpracování těchto 
odpadů - svoz je zajišťován speciálními vozy a v rámci servisu jsou poskytovány i speciální nádoby 
s dokonale těsnícím víkem, které zabraňuje šíření zápachů a gastroodpad je zpracováván např. 
ve fermentační stanici či v bioreaktorech.  

Při provozu gastroprovozů (restaurací a stravoven) lze také očekávat vznik odpadů, jako jsou jedlý olej  
a tuk (20 01 25) nebo 20 01 26 – olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25. Tyto odpady budou 
zachycovány v lapači tuku. Odpad bude předáván oprávněné osobě k odstranění (nejlépe do spalovny 
odpadů). Podrobné nakládání s odpady z restauračního provozu bude řešeno samostatně provozovatelem 
restaurace. 

Přeprava a odstraňování vznikajícího směsného komunálního a tříděného odpadu bude zajišťována 
nájemci objektů prostřednictvím smluvně zajištěné oprávněné osoby (firma) k nakládání s odpady. 

Finální místa odstranění odpadů (tj. skládka, spalovna) a místa kam bude odpad odvážen za účelem 
využití (např. recyklace), budou určena až v následujících fázích projektových řízení. 

Obecné požadavky na nakládání s odpady ve fázi výstavby a provozu 

Povinnosti původců odpadů jsou stanoveny v § 16 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění: 

a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, 

b) zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11, 

c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními 
předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď 
přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby, 

d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných 
vlastností, 

e) shromažďovat odpady utříděně podle jednotlivých druhů a kategorií, 

f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 

g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat 
příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech a prováděcím 
právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahující PCB a podléhajících 
evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo 
prováděcím právním předpisem, 

h) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit 
dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady, 
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i) zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním 
předpisem a zajišťovat jeho plnění, 

j) vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se 
zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství, 

k) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15,  

l) platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveným v tomto zákoně. 

Dále je žádoucí, aby při stavební činnosti byly používány postupy, které jsou plně v souladu zejména 
s požadavky § 10 a § 11 zákona č. 185/201 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů ve znění 
pozdějších předpisů, zaměřené na předcházení vzniku odpadů a přednostní využívání odpadů. 

Provozovatel stavby je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi dle 
§ 39, odst. 1, zákona č. 185/2001 Sb., a v případě produkce více než 100 kg nebezpečného nebo 100 t 
ostatního odpadu posílat každoročně hlášení o produkci odpadů dle § 39, odst. 2. 

Odpad bude na staveništi tříděn. Dále bude ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo do kontejnerů 
umístěných na ploše staveniště pro následný odvoz. Přednostně budou odpady dále využity (stavební 
recyklát, dřevní hmota, železo). Materiálové využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku 
nebo jiným využitím odpadů. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech 
k jejich převzetí oprávněny.  

Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří dodavatel stavby potřebné podmínky. Nebezpečné 
odpady budou shromažďovány na vyhrazených místech odděleně, ve speciálních nepropustných 
kontejnerech a nádobách určených k tomuto účelu a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné 
manipulaci s nebezpečnými odpady nebo k úniku škodlivin z uložených odpadů. Uvedené odpady budou 
předávány firmě, která má oprávnění k nakládání s tímto druhem odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., § 4 
a 12. 

Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich 
další využití na stavbě není možné, a evidence odpadů ze stavby. 

Provozovatel záměru bude nakládat se vznikajícím odpadem v souladu se schváleným Plánem 
odpadového hospodářství hl. m. Prahy tak, aby splnil všechny relevantní cíle a opatření v dokumentu 
obsažené. 

Odvoz odpadu bude provádět smluvně zajištěná oprávněná osoba (resp. firma) k nakládání s odpady. 

Shrnutí 

Produkci odpadů lze čekávat ve fázi výstavby i provozu záměru. 

Přesné množství některých druhů odpadů vznikajících při výstavbě není možné v současné fázi 
projektových příprav specifikovat. Většina těchto údajů bude známa až po určení zhotovitele stavby a po 
určení technologie výstavby. 

Za provozu posuzovaného záměru nebude vznikat nadstandardní množství odpadů, které by nadměrně 
ohrožovalo životní prostředí.  

Odpady lze předat do vlastnictví pouze právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která 
je provozovatelem zařízení ke sběru nebo výkupu nebo využití nebo odstranění určeného druhu odpadu, 
nebo osobě, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odstavce 1 zákona o odpadech v platném znění.  
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Lze konstatovat, že celý investiční záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska 
celkového množství i z hlediska druhů odpadů neměly významně ohrozit životní prostředí. 

B. III. 4. Hluk  

Zdroje hluku lze v souvislosti s navrženým záměrem očekávat ve fázi výstavby i provozu. 

Fáze výstavby 

Zdroji hluku při stavební činnosti budou jednotlivá strojní zařízení a dopravní obsluha staveniště. Jde tedy 
o stacionární a mobilní zdroje hluku. Dopravní prostředky pro dovoz a odvoz materiálů vytvářejí pak 
svým provozem liniové typy zdrojů hluku. Ostatní zařízení rozmístěné po stavbě tvoří bodové zdroje 
hluku. 

Akustická studie zpracovaná pro účely oznámení záměru (Příloha č. 2 oznámení) se zabývá pouze 
nejhlučnějšími etapami výstavby. Z hlediska provozu stavebních strojů se předpokládá, že bude docházet 
k nejvyšší hlukové zátěži při výkopu stavební jámy a realizaci základové desky. 

Při výpočtu ekvivalentních hladin akustického tlaku A je uvažováno s nasazením pracovních strojů po 
celou pracovní dobu – tj. od 8 do 20 hodin. 

Jelikož přesné typy ani akustické vlastnosti stavebních strojů nejsou v tomto stupni projektové 
dokumentace známy, použil zpracovatel při  modelovém výpočtu typická strojní zařízení  
z archivu firmy EKOLA group. Použitá strojní zařízení jsou charakterizována v následující tabulce. 

Tabulka 17 Akustické parametry uvažovaných stavebních strojů 

Stavební stroj 

Hladina akustického tlaku A 
ve vzdálenosti 10 m 

[dB] 

Počet 

Rypadlo 72 3 

Buldozer 78 1 

Nákladní automobil 83 12 

Traktor se stabilizační frézou 77 1 

Ve výpočtu se předpokládá nasazení max. 150 vozů nad 3,5 t za den v jednom směru (celkem 300 vozidel 
obousměrně za den). V modelu je uvažováno s pohybem 12-13 nákladních automobilů jedním směrem za 
hodinu. 

Fáze provozu 

Po zprovoznění objektu dojde k ovlivnění akustické situace vlivem dopravy v klidu (pohyby vozidel  
na parkovacích plochách), dopravy v pohybu (emise hluku produkované v důsledku zvýšené intenzity 
dopravy na přilehlých komunikacích vlivem nového zdroje dopravy) a chodu stacionárních zdrojů 
v navrhovaných areálech. 

Liniové zdroje 

Ve fázi provozu bude v území zdrojem hluku souvisejícím s provozem záměru jeho obslužná 
automobilová doprava na okolní komunikační síti. Její emisní charakteristiky lze popsat hodnotami 
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zdrojových funkcí jednotlivých komunikací, které charakterizují akustickou situaci v referenční 
vzdálenosti od komunikace (7,5 m od osy nejbližšího jízdního pruhu). 

Tabulka 18 Zdrojové funkce vyvolané zdrojovou a cílovou dopravou záměru  

LAeq v 7,5 m od osy komunikace (dB) 

č. Název Den Noc 
1 R6 50,6 34,1 
2 R6 57,3 38,1 
3 sjezd R6 55,5 34,9 
4 sjezd R6 54,6 34,1 
5 Daimlerova 45,7 30,5 
6 Chebská 50,5 33,5 
7 Tašovice 50,8 32,6 
8 Tašovice 55,9 35,8 
9 Tašovice 51,8 34,3 
10 Tašovice 52,4 34,9 
11 Tašovice 51,8 34,3 
12 Tašovice 51,3 33,8 
13 Tašovice 50,6 32,3 
14 Česká 0 0 
15 Závodní 0 0 
16 Studentská 50,6 32,3 
17 Obchodní 54,5 0 
18 vjezd Globus     

Intenzity dopravy na jednotlivých komunikacích jsou uvedené v kap. B. II. 4 Nároky na dopravní a jinou 
infrastrukturu.  

Stacionární zdroje 

Součástí provozu záměru budou i stacionární zdroje hluku, např. vzduchotechnické a chladicí jednotky 
dieselagregáty apod. V době vypracovávání Akustické studie nebylo známé přesné umístění ani akustické 
parametry některých z těchto zdrojů. Pro účely výpočtu bylo jejich umístění provedeno na straně 
bezpečnosti blíže ke chráněné zástavbě. 

V dalším stupni projektové dokumentace budou provedeny upřesňující výpočty na základě upřesněných 
akustických parametrů od jednotlivých dodavatelů technologií. 

Vstupní údaje pro výpočet hladin akustického tlaku A ze stacionárních zdrojů ve venkovním prostoru: 

• Kompaktní zdroj chladu - umístěn na střeše 

Ve vzdálenosti 1m od jednotky chladu na střeše objektu je LpA = 65 dB. 

• Náhradní zdroj energie - umístěn ve vnitřní strojovně v 1. PP 

Ve vzdálenosti 7 m od náhradního zdroje (100 % provoz) je LpA = 69 dB. 

• 2 komíny – umístěné 13 m n. t.  

Ve vzdálenosti 1 m od každého komína na střeše objektu se předpokládá LpA = 40 dB. 
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B. III. 5. Vibrace 

K lokálnímu výskytu vibrací ve fázi výstavby záměru může dojít vlivem nasazení stavebních strojů 
(kompresory, sbíjecí kladiva apod.) nebo při průjezdu těžkých nákladních automobilů. Projevy vibrací 
z těchto zdrojů lze očekávat do vzdálenosti několika metrů od zdroje. Vzhledem ke vzdálenosti zdrojů od 
nejbližší zástavby se přenos vibrací do této zástavby nepředpokládá.  

Vlastní provoz záměru nebude zdrojem vibrací, které by mohly mít nepříznivý vliv na okolí. Vliv vibrací 
z automobilové dopravy záměru či provozních zařízení (např. chladící, vzduchotechnické jednotky) na 
okolní zástavbu se nepředpokládá. 

B. III. 6. Záření radioaktivní, elektromagnetické 

Podle mapy radonového rizika znázorněné na následujícím obrázku leží zájmové území v oblasti nízkého 
až přechodného radonového rizika. 

Obrázek 2 Mapa radonového rizika 

 

Zdroj: http://www.geology.cz/ 

Při výstavbě a následném provozu záměru se nepředpokládá výskyt, nebo použití zdrojů radioaktivního, 
elektromagnetického či ionizujícího záření.  

B. III. 7. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních 
stavech 

Potenciální rizika vzniku havárií či nestandardního stavu, která lze obecně identifikovat, jsou porucha 
technologického zařízení, požár, exploze, únik nebezpečných látek, úraz elektrickým proudem, vzdutí 
hladin podzemní vody či teroristický útok atd. 

Největší nebezpečí pro širší okolí může nastat při vzniku většího požáru. Vzhledem k tomu, že navržené 
budovy jsou sprinklerované, je riziko přenosu požáru malé. Negativním projevem požáru pro širší okolí je 
vznik jedovatých a dráždivých plynů. Dále pak při hasičském zásahu vznikají odpadní vody 
kontaminované směsí hasebných látek a látek vyplavených při hašení. 
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Rozsáhlejší vliv může mít únik nebezpečných látek do podzemních a povrchových vod. Včasným 
zásahem lze rozsah havárie omezit pouze na vlastní areál. Tuto problematiku je třeba řešit 
v manipulačním řádu kanalizace. V objektech nebudou umístěny žádné nebezpečné provozy. 

Fáze výstavby 

Během výstavby může být podzemní i povrchová voda kontaminována úniky pohonných hmot, olejů  
a mazadel z dopravních či stavebních mechanismů. Při případné havárii bude nutné zahájit sanační 
čerpání, výstavbu norných stěn a v dekontaminační jednotce odstranit ropné produkty z čerpané vody. 

Horninové prostředí může být v havarijním případě během výstavby záměru kontaminováno úniky 
ropných produktů ze stavebních či dopravních mechanismů. V tomto případě bude nutné kontaminovanou 
zeminu ihned vytěžit a odvézt na zabezpečenou skládku. 

Fáze provozu 

Preventivní opatření 

Pro prevenci všech havarijních a nestandardních stavů je třeba dodržovat provozní a manipulační řády. 
Dodržováním těchto předpisů lze minimalizovat zejména úrazy. Poruchám technologických zařízení lze 
zabránit pravidelnou a důkladnou údržbou. 

Prevencí dopravních nehod v areálu je dodržování předpisů a dopravního značení. 

Protipožární zabezpečení bude zajištěno sprinklery a požárním vodovodním potrubním napájením 
z požární nádrže o objemu 385 m3. Pro případ výpadku proudu budou instalovány záložní zdroje 
elektrické energie.  

Provozovatel dieselagregátu je povinen dodržovat ustanovení § 39 odst. 2 vodního zákona, zejména 
zpracovat plán havarijních opatření, který schvaluje příslušný vodoprávní úřad. Uživatel závadných látek 
je dále povinen při zacházení s nimi učinit odpovídající opatření, aby nevnikly do povrchových nebo 
podzemních vod či do kanalizace. 

Následná opatření 

Při vypuknutí požáru je nezbytné dodržovat požární a evakuační řád. Při úniku nebezpečných látek je 
nutné co nejrychleji zabránit jejich dalšímu úniku, zejména do kanalizace, v opačném případě pak co 
nejrychleji odčerpat kontaminanty z kanalizace. 

Veškeré havárie je nutné nahlásit příslušným orgánům (Policie ČR, Záchranný hasičský sbor apod.). 

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C. I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

V této podkapitole předkládaného oznámení je proveden výčet nejzávažnějších environmentálních 
charakteristik území dotčeného posuzovaným záměrem „Dokončení obchodní zóny West End“. 

Za účelem charakteristiky nejzávažnějších environmentálních aspektů dotčeného území byly vypracovány 
odborné studie a posouzení: Akustická studie (EKOLA group, spol. s r. o., 2012)  
a Rozptylová studie (EKOLA group, spol. s r. o., 2012). 
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Obecně, v souvislosti s dotčeným územím posuzovaného záměru „Dokončení obchodní zóny West End“, 
je možné definovat následující nejzávažnější environmentální charakteristiky dotčeného území: 

• akustická situace, 

• znečištění ovzduší. 

C. I. 1 Počáteční akustická situace 

Dne 4. 4. 2012 bylo provedeno měření hluku ve třech místech měření. Výsledky měření byly použity pro 
ověření a případnou kalibraci výpočtového modelu. Byla provedena dvě hodinová měření od 12:00 do 
13:00 hodin a jedno půlhodinové měření od 10:32 do 11:02 hodin. 

Situace s místem měření je patrná z následujícího obrázku. 

Obrázek 3 Situace s místy měření M1, M2 a M3  

 

Zdroj: http://www.mapy.cz 

 

Zjištěná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí pro měřicí místo je uvedena 
v následující tabulce. 

Tabulka 19 Charakteristika místa měření, naměřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A 

Místo 
měření 

Popis místa měření 
Výška bodu nad 

terénem 

Naměřená 
ekvivalentní hladina 
akustického tlaku A 

LAeq,1h (dB) 

M1 
2 m od fasády objektu čp. 86 v ulici Česká, 
Tašovice. Místo měření ve vzdálenosti 7 m od osy 
jízdního pruhu silnice I/20 (E49). 

3,5 m 67,8 ± 2,0 

M2 2 m od fasády objektu čp. 277/101 v ulici Chebská, 3,5 m 64,2 ± 2,0 
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Místo 
měření 

Popis místa měření 
Výška bodu nad 

terénem 

Naměřená 
ekvivalentní hladina 
akustického tlaku A 

LAeq,1h (dB) 
Karlovy Vary - Dvory. Místo měření ve vzdálenosti 
9,5 m od osy jízdního pruhu. 

M3 
Místo měření ve vzdálenosti 20,0 m od osy jízdního 
pruhu rychlostní silnice R6. 

3,0 m LAeq,0,5h = 66,6 ± 2,0 

Naměřené hodnoty vyjadřují ekvivalentní hladinu akustického tlaku A na daném místě, v danou dobu a za 
konkrétních podmínek. 

Zjištěné intenzity dopravy v profilech míst měření jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 20 Zjištěné intenzity dopravy 

Doba sčítání dopravy 
(hod) 

Směr 
Místo 
měření 

Komunikace OS NA + BUS CELK 

Směr Tašovice M1 I/20 (E49) 333 27 360 
Směr nákupní centrum M1 I/20 (E49) 328 27 355 
Směr Karlovy Vary M2 Chebská 202 15 217 

12:00 – 13:00 

Směr Cheb M2 Chebská 247 14 261 
Směr Karlovy Vary M3 R6 286 41 327 

10:32 – 11:02 
Směr Cheb M3 R6 298 50 348 

Vysvětlivky:OS – intenzita osobních vozidel, NA –  intenzita nákladních vozidel, BUS – intenzita autobusů, CELK –
 celková intenzita  

Ověření výpočtového modelu bylo provedeno na základě naměřených hodnot. V následující tabulce je 
uvedeno porovnání naměřených a vypočtených hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku A v místě 
měření M1, M2 a M3. 

Tabulka 21 Ověření výpočtového modelu 

Místo 
měření 

Doba 
LAeq,T 

(dB) 
Popis Měření Výpočet Rozdíl 

M1 LAeq,1h 

2 m od fasády objektu čp. 86 v ulici 
Česká, Tašovice. Místo měření ve 
vzdálenosti 7 m od osy jízdního pruhu 
silnice I/20 (E49). 

67,8 68,0 -0,2 

M2 

1 hod 

LAeq,1h 

2 m od fasády objektu čp. 277/101 v ulici 
Chebská, Karlovy Vary - Dvory. Místo 
měření ve vzdálenosti 9,5 m od osy 
jízdního pruhu. 

64,2 65,2 -1,0 

M3 
0,5 
hod 

LAeq,0,5h 
Místo měření ve vzdálenosti 20,0 m od 
osy jízdního pruhu rychlostní silnice R6. 

66,6 66,4 0,2 

Rozdíl mezi výpočtem a měřením je v toleranci do ±2,0 dB. Uvedené hodnoty zajišťují dostatečnou 
přesnost výpočtů. 

Výpočet PAS byl proveden ve zvolených výpočtových bodech v chráněném venkovním prostoru staveb. 
Výpočtové body před chráněnými objekty jsou umístěny ve vzdálenosti 2 m před fasádou, tedy 
v chráněném venkovním prostoru stavby. Umístění výpočtových bodů je zřejmé z následujícího obrázku.  
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Obrázek 4 Situace umístění výpočtových bodů 

 

Výpočet je proveden bez uvažování odrazů akustické energie, kdy není uvažován vliv odrazu struktur 
fasád za výpočtovými body ve smyslu ČSN ISO 1996-2 a Metodického návodu pro hodnocení hluku 
v chráněném venkovním prostoru staveb, č.j.: 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010 ze dne 1. 11. 2010. 

Tabulka 22 Výpočet hluku z dopravy na sledovaných komunikacích – stávající stav 

Ekvivalentní hladina 
akustického tlaku A v denní 

době (6-22 h) 

Ekvivalentní hladina 
akustického tlaku A v noční 

době (6-22 h) Výpočtový bod 
Výška bodu 
nad terénem 

[m] 
Limit (dB) LAeq,16h (dB) Limit (dB)  LAeq,8h (dB) 

V1 4 70 50,0 60 44,4 

V2 4 70 51,2 60 45,6 

V3 4 70 50,7 60 45,3 

V4 4 70 65,2 60 58,1 

V5 4 70 56,6 60 51,9 

V6 4 70 55,5 60 49,3 

V7 4 70 52,2 60 46,8 

V8 4 70 49,1 60 43,7 

V9 4 70 60,9 60 54,1 

V10 3,5 70 60,8 60 53,8 

V11 3,5 70 64,8 60 59,2 

V12 4 70 59,0 60 53,3 
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Z výsledků výpočtu vyplývá, že v současném stavu žádném z výpočtových bodů není překročen 
hygienický limit s korekcí na starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích 70/60 dB 
(den/noc).  

C. I. 2 Ovzduší 

Klimatické a rozptylové podmínky 

Podle Charakteristiky klimatických oblastí ČR dle Quitta (Quitt, 1971) se zájmové území nachází v mírně 
teplé oblasti MT4.  

Tabulka 23 Klimatická charakteristika území 

Klimatická oblast MT4  
Počet letních dnů 20–30 Průměrná teplota v říjnu (°C) 6–7 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C 140–160 Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110–120 
Počet mrazových dnů 110–130 Srážkový úhrn za vegetační období (mm) 350–450 
Počet ledových dnů 40–50 Srážkový úhrn v zimním období (mm) 250–300 

Průměrná teplota v lednu (°C) -2 až -3 Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60–80 
Průměrná teplota v červenci (°C) 16–17 Počet zamračených dnů 150–160 
Průměrná teplota v dubnu (°C) 6–7 Počet jasných dnů 40–50 

Ve výpočtu rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice zpracovaný Českým hydrometeorologickým 
ústavem (ČHMÚ). Model větrné růžice pro 5 tříd stability (I–V) a 3 třídy rychlosti větru (1,7 m.s-1; 
5,0 m.s-1; 11,0 m.s-1). Vzhledem k poloze zájmového území bylo ve výpočtu natočení větrné růžice pro 
souřadný systém JTSK o 9,1 °. Četnost bezvětří byla v odhadu větrné růžice rozpočítána do 1. třídy 
rychlosti větru podle četnosti směru větru. Celková větrná růžice zájmového území je v následující 
tabulce. 

Tabulka 24 Větrná r ůžice 

Celková růžice 
Rychlost 

větru 
0 ° 45 ° 90 ° 135 ° 180 ° 225 ° 270 ° 315 ° CALM Součet 

1,7 m.s-1 2,86 8,77 5,91 2,81 3,86 13,73 7,17 4,45 11,71 61,27 
5,0 m.s-1 1,25 4,56 3,62 1,56 1,51 9,09 9,55 3,82 0 34,96 
11,0 m.s-1 0,08 0,17 0,57 0,44 0,43 0,27 1,19 0,62 0 3,77 
Celkem 4,19 13,5 10,1 4,81 5,8 23,09 17,91 8,89 11,71 100 

Calm – podíl výskytu bezvětří 

Kvalita ovzduší 

Pro informaci o stávající imisní situaci v zájmovém území byly využity výsledky měření ze stanic 
automatického imisního monitoringu (AIM). Informace byly čerpány z dat tabelárních 
ročenek ČHMÚ 2008–2010. 

Jako reprezentativní stanice automatického imisního monitoringu (AIM) byly pro zájmové území vybrány 
ČHMÚ 1607 Sokolov, ČHMÚ 1505 Karlovy Vary, ČHMÚ 1033 Přebuz, ČHMÚ 1506 Cheb. 

Stanice ČHMÚ 1607 Sokolov je pozaďovou měřicí stanicí v předměstské zóně. Vzhledem typu stanice 
a poloměru reprezentativnosti do 50 km byla pro zájmové území reprezentativní stanicí AIM. Z hlediska 
posuzovaných znečišťujících látek měří imisní pozadí NO2 a PM10 a PM2,5. Stejným typem stanic AIM ve 
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venkovské nebo předměstské zóně jsou stanice ČHMÚ 1033 Přebuz a ČHMÚ 1506 Cheb, které měří 
imisní pozadí NO2 a PM10. Pro zájmové území byly tyto stanice reprezentativní. 

Nejbližší stanicí AIM, která měří imisní pozadí oxidu uhelnatého je dopravní stanice ČHMÚ 1505 
Karlovy Vary. Stanice měří znečištění ovzduší do 200 m od dopravně zatížené křižovatky v centru 
Karlových Varů, není pozaďovou stanicí AIM. Vzhledem k odlišnému typu stanice AIM lze 
předpokládat, že v zájmovém území se nebudou vyskytovat vyšší koncentrace oxidu uhličitého než 
koncentrace naměřené na stanici ČHMÚ 1505 Karlovy Vary, 

Výsledky měření imisního pozadí jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

Tabulka 25 Imisní pozadí benzenu 

2008 2009 2010 Stanice AIM 
IHr (µg.m -3) IHr (µg.m -3) IHr (µg.m -3) 

ČHMÚ 1607 Sokolov 1,2 2,2 1,5 

Tabulka 26 Imisní pozadí oxidu uhelnatého CO 

2008 2009 2010 Stanice AIM 
IHk 8HOD (µg.m-3) IHk 8HOD (µg.m-3) IHk 8HOD (µg.m-3) 

ČHMÚ 1505 Karlovy Vary 1248,2 2217,2 1921,4 

Tabulka 27 Imisní pozadí oxidu dusičitého NO2 

2008 2009 2010 
Stanice AIM IHk 

(µg.m-3) 
IHr 

(µg.m-3) 
IHk 

(µg.m-3) 
IHr 

(µg.m-3) 
IHk 

(µg.m-3) 
IHr 

(µg.m-3) 
ČHMÚ 1032 Sokolov 52,6 16,9 79,4 19,9 63,1 17 
ČHMÚ 1033 Přebuz 36,5 7 37,9 6,9 35 7,4 
ČHMÚ 1506 Cheb 57,6 16,9 67,9 16,1 72,3 17,2 

Poznámka: V případě IHk – maximálních hodinových koncentrací NO2 je v tabulce uvedena hodnota 19. 
nejvyšší koncentrace. Povolený počet překročení imisního limitu maximálních hodinových koncentrací 
NO2 je 18 překročení za rok. Na měřicích místech nedocházelo k překračování imisního limitu 
maximálních hodinových koncentrací NO2 (imisní limit 200 µg.m-3). 

Tabulka 28 Imisní pozadí suspendovaných prachových částic PM2,5 

2008 2009 2010 Stanice AIM 
IHr (µg.m -3) IHr (µg.m -3) IHr (µg.m -3) 

ČHMÚ 1032 Sokolov 13,5 15,0 16,0 

Tabulka 29 Imisní pozadí suspendovaných prachových částic PM10 

2008 2009 2010 
Stanice AIM IHd 

(µg.m-3) 
IHr 

(µg.m-3) 
IHd 

(µg.m-3) 
IHr 

(µg.m-3) 
IHd 

(µg.m-3) 
IHr 

(µg.m-3) 
ČHMÚ 1032 Sokolov 36,2 22,2 42,4 24,5 37,7 21,7 
ČHMÚ 1033 Přebuz 21,5 12,4 13,5 22,5 24,2 14,1 
ČHMÚ 1506 Cheb 32 19,1 34,8 20,6 21,9 39,8 

Poznámka: V případě IHd – maximálních denních koncentrací PM10 je v tabulce uvedena hodnota 36. 
nejvyšší koncentrace. Povolený počet překročení imisního limitu maximálních denních koncentrací PM10 
je na každém měřicím místě 35 překročení za rok. 

Z měřeného imisního pozadí maximálních denních koncentrací PM10 byl v roce 2010 na stanici 
ČHMÚ 1032 Sokolov imisní limit 50 µg.m-3 překročen 12krát za rok a na stanici ČHMÚ 1033 Přebuz byl 
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imisní limit překročen 2krát za rok a na stanici ČHMÚ 1506 Cheb byl imisní limit překročen 16krát za 
rok. 

Při zahrnutí povoleného počtu překročení imisního limitu maximálních denních koncentrací PM10 
nedocházelo k překračování imisního limitu maximálních denních koncentrací PM10. 

Data z grafické ročenky ČHMÚ 2009: publikace „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 
2009“ 

Dle map znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2009 lze v zájmovém území očekávat 
následující koncentrace znečišťujících látek: 

Tabulka 30 Imisní pozadí znečišťujících látek z map znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2009 

Znečišťující  
látka 

Koncentrace Koncentrace (µg.m-3) 

benzen Průměrná roční koncentrace ≤ 2 
NO2 Průměrná roční koncentrace 13–26  
PM10 Průměrná roční koncentrace 20–30  
PM10 Maximální denní koncentrace 30–40 

Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) 

Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší byly vymezeny MŽP na základě dat znečištění ovzduší za 
rok 2010. Tyto oblasti se vymezují jako území v rámci zóny nebo aglomerace, na kterém došlo 
k překročení hodnoty imisního limitu pro jednu nebo více znečišťujících látek. 

Na základě dat za rok 2010 docházelo na území spadajícím pod Magistrát města Karlovy Vary 
k překračování cílového imisního limitu pro polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako 
benzo(a)pyren, a to na 14,1 % území. 

Lze však předpokládat, že v zájmovém území patrně nedocházelo k překračování cílového imisního 
limitu benzo(a)pyrenu. 

C. II. Charakteristika stavu složek ŽP v dotčeném území, které budou pravděpodobně 
významně ovlivněny 

V této podkapitole předkládaného oznámení je provedena charakteristika stavu složek ŽP v dotčeném 
území posuzovaného záměru „Dokončení obchodní zóny West End“. Jsou zde uvedeny jak složky 
životního prostředí, u kterých je předpoklad, že budou ovlivněny, tak i složky, k jejichž ovlivnění 
nedojde. 

Předpokládá se, že v souvislosti s výstavbou posuzovaného záměru dojde určitým způsobem k ovlivnění 
následujících složek ŽP, nikoliv však významně: 

• Krajinný ráz 

• Kulturní památky a hmotný majetek 

• Území historického a archeologického významu  

• Území hustě obydlená, obyvatelstvo 

• Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry 

• Horninové prostředí a přírodní zdroje  
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• Půda 

• Voda 

• Flóra 

• Fauna  

• Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

• Významné krajinné prvky 

• Zvláště chráněná území, přírodní parky, památné stromy 

• NATURA 2000 

• Soulad s ÚP 

Lze však konstatovat, že výstavba posuzovaného záměru nebude představovat významné negativní 
ovlivnění výše uvedených složek. Významnost vlivu posuzovaného záměru na dané složky je možné 
hodnotit jako přijatelnou, nezhoršující zásadním způsobem environmentální charakteristiky dotčeného 
území a jeho širšího okolí. 

C. II. 1 Krajinný ráz 

Ochrana krajinného rázu je v ČR zakotvena v § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, který 

vymezuje krajinný ráz jako zejména přírodní, kulturní a historickou charakteristiku určitého místa či oblasti, je chráněn před 

činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, 

mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních 

dominant, harmonické měřítko a vztahy v krajině. 

Lokalita posuzovaného záměru se nachází v kulturní krajině značně antropogenně ovlivněné. 
V současnosti je pozemek zarostlý ruderální vegetací. V okolí záměru se nenacházejí žádné přírodní ani 
kulturní hodnoty určující krajinný ráz, které by mohly být výstavbou posuzovaného záměru dotčeny. 
V jejím okolí se nachází těleso rychlostní komunikace R6 a stavby podobného charakteru. 

C. II. 2 Kulturní památky a hmotný majetek 

Kulturní památky 

V lokalitě stavby ani v jejím bezprostředním okolí se nenacházejí žádné kulturní, historické, 
archeologické ani jiné hodnoty, které by mohly být ohroženy.  

Hmotný majetek 

Výstavba záměru si vyžádá přeložení areálového rozvodu požární vody. 

C. II. 3 Území historického a archeologického významu 

Obec Jenišov je poprvé zmiňována kolem roku 1390. Svou historií byla svázána především s nedalekým 
Loktem. Až do konfiskace loketského městského panství, pro účast loketských na českém stavovském 
povstání v roce 1623, byl Jenišov jeho součástí. Po územně správních reformách se roku 1850 stal 
samosprávnou obcí.  
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Od roku 1806 se v katastru obce těžilo uhlí. Ve 30. letech minulého století byly doly pomalu uzavírány 
a rozvoj obce stagnoval. Po odsunu původních obyvatel do Německa byla postupně obec dosídlována 
občany z vnitrozemí. V poválečném období nastal rozvoj zemědělské výroby.  

V letech 1975-1990 byla obec administrativně přičleněna pod Karlovy Vary. 

C. II. 4 Území hustě obydlená, obyvatelstvo 

Zájmové území se nachází na katastrálním území Beroun, v okresu Karlovy Vary, v Karlovarským kraji. 
Karlovarský kraj se svojí rozlohou 3 314 km2 zabírá 4,25 % území Česka. Velikostí i počtem obyvatel 
patří mezi malé kraje Česka, rozlohou je třetí nejmenší kraj po Praze a Libereckém kraji 

K 1. 1. 2011 žilo v Jenišově celkem 823 obyvatel, z toho 413 mužů a 410 žen.  

C. II. 5 Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry 

Geomorfologie území 

Zájmové území lze zařadit do těchto vyšších geomorfologických celků: 

Provincie    Česká Vysočina 

Soustava (subprovincie)  Krušnohorská soustava  

Oblast     Podkrušnohorská oblast  

Celek    Sokolovská pánev   

Podcelek   Sokolovská pánev   

Okrsek    Chodovská pánev 

Sokolovská pánev vytváří střední část Podkrušnohorských pánví. Je to průměrně 8 km široká sníženina, 
která je protažena směrem JZ-SV. Její rozloha je 312 km2 a střední sklon je 3°45´. Převládají zde horniny 
především oligocénních souvrství z jejichž podloží vystupují horniny krušnohorského krystalinika  
a pozdně variské magmatity. Jedná se o příkopovou propadlinu, která je omezená příkrými svahy. 
Převažuje mírně zvlněný erozně denudační reliéf, který je rozčleněn tektonickými pohyby jednotlivých 
ker podél příčných i podélných poruch. Odvodňována je k SV Ohří. Nejvyšší bod je Dvorský vrch 573 m 
n. m. v Ostrovské pánvi.  

Geologické poměry 

Dle geologické mapy ČR 1:50 000 se v posuzovaném území nacházejí nezpevněné sedimenty pestrého 
mineralogického složení, kvartérního stáří. Geologická situace je zobrazena na následujícím obrázku. 

Na základě inženýrskogeologického průzkumu tvoří základovou zeminu především písčité jíly se štěrkem 
až štěrkovité jíly, nepísčité vysoce plastické jíly a hlíny a jíly se střední plasticitou.  
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Obrázek 5 Výřez z geologické mapy 

 

 

 

Zdroj: www.geology.cz 

Hydrogeologické poměry 

Zájmové území spadá do hydrologického rajonu 2120 Sokolovská pánev. Celková plocha uvedeného 
rajónu je 302,317 km2. Kolektor je nevymezený. Hladina podzemní vody je napjatá s propustností 
puklino - průlinovou a s nízkou transmisivitou T = nízká <0,0001 m2/s. Mineralizace je 0,3-1 g/l a náleží 
k chemickému typu Ca- Na-HCO3-SO4. 

C. II. 6 Horninové prostředí a přírodní zdroje 

V posuzovaném území se nenacházejí žádné přírodní zdroje. Podle údajů České geologické služby – 
Geofond se v zájmovém území nenacházejí výhradní ani nevýhradní ložiska nerostných surovin, 
dobývací prostory (těžené, netěžené), chráněná ložisková území ani ložiska prognózní. Ve vzdálenosti  
cca 350 m jižně od posuzovaného záměru se nachází výhradní ložisko nerostných surovin – Doubí  
u Karlových Varů.  

Celá obec Jenišov se nachází na poddolovaném území. 

C. II. 7 Půda 

Dotčené pozemky nepatří ani do kategorie zemědělského půdního fondu, ani k pozemkům určeným 
k plnění funkce lesa.  

Dle výpisu z Katastru nemovitostí jsou pozemky zařazeny jako druh ostatní plocha. 

Umístění záměru 
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Širší okolí záměru v současnosti tvoří především zpevněné plochy, silniční a zástavba obdobného typu. 
V důsledku v minulosti hojně probíhající stavební činnosti byl původní půdní pokryv téměř zcela 
zlikvidován a v území se dnes převážně nacházejí antropogenní navážky.  

C. II. 8 Voda 

Povrchová voda 

Oblast posuzovaného záměru spadá do hydrologického pořadí 1-13-01-151/0 Ohře po Teplou; nachází se 
v oblasti povodí Ohře a dolního Labe. Řešeným záměrem neprochází žádný vodní tok. 

Záměr neleží v záplavovém území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění.  

Podzemní voda 

Posuzované území náleží do hydrogeologického rajónu 2120 – Sokolovská pánev.  

CHOPAV 

Zájmové území neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.  

Ochranná pásma vodních zdrojů 

Záměr se nachází v ochranném pásmu léčivých zdrojů II. stupně. 

C. II. 9 Flóra 

Fytogeografické členění 

Z hlediska fytogeografického členění ČR se území nachází v Českém termofytiku, ve fytogeografickém 
okrese 24 b. Sokolovská pánev. 

Potenciální přirozená vegetace 

Dle mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová, 1998) představují v zájmovém území 
potenciální přirozenou vegetaci Biková a jedlová doubrava (Luzuli albidae-Quercetum petraeae, Abieri-
Quercetum).  

Kategorizace území podle Katalogu biotopů ČR 

Dle Katalogu biotopů ČR (editor Chytrý a kol., 2000) lze dotčené území zařadit do kategorie X1 – 
Urbanizovaná území definovaná jako zastavěné části měst a vesnic nebo průmyslových a zemědělských 
objektů.  

Aktuální vegetace zájmového území 

Na lokalitě byl v dubnu 2012 proveden botanický průzkum se zaměřením na případný výskyt zvláště 
chráněných druhů rostlin dle Přílohy II vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. 

Na lokalitě byly identifikovány běžné druhy rostlin bez větší floristické hodnoty s významným 
zastoupením ruderálních druhů, typických pro městské a příměstské biotopy. 
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Vegetace se nachází na celé ploše předmětného pozemku. Území je z floristického hlediska nepříliš 
významné. Vyvinula se zde ruderální a nitrofilní bylinná vegetace jednoletých i vytrvalých druhů rostlin. 

Typickými zástupci bylin jsou ruderální a nitrofilní druhy: Artemisia vulgaris (pelyněk černobýl), 
Atriplex sp. (lebeda), Arctium tomentosum (lopuch plstnatý) a další. 

V následujících přehledech je uveden výčet zjištěných druhů bylin na zájmové lokalitě. 
 
Byliny 

Agropyron repens pýr plazivý 

Achillea millefolium řebříček obecný 

Arctium tomentosum lopuch plstnatý 

Artemisia vulgaris pelyněk černobýl 

Bromus sterilis sveřep jalový 

Bromus inermis sveřep bezbranný 

Cirsium arvense pcháč oset 

Hordeum murinum ječmen myší 

Lactuca serriola locika kompasová 

Lamium album hluchavka bílá 

Lamium purpureum hluchavka nachová 

Poa annua lipnice roční 

Plantago lanceolata jitrocel kopinatý 

Rumex obtusifolius šťovík tupolistý 

Solidago canadensis zlatobýl kanadský 

Taraxacum officinale smetánka lékařská 

Thlaspi arvense penízek rolní 

Tussilago farfara podběl lékařský 

Urtica dioica kopřiva dvoudomá 
 
Dřeviny 

Vzhledem k charakteru lokality nebyl proveden samostatný dendrologický průzkum. V zájmovém území 
se nachází několik exemplářů Picea sp. a Pinus sp. Na okraji přilehlé komunikace jsou vysazeny nové 
stromky. Na hranici pozemku se nachází četné náletové dřeviny (zejména Betula pendula). 

Shrnutí 

V rámci provedených terénních průzkumů nebyl zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů rostlin dle 
Přílohy II Vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění.  
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C. II. 10 Fauna 

Biogeografické členění 

Zájmové území se z hlediska biogeografického členění ČR nachází v Chebsko-Sokolovském bioreginu 
1.26 (Culek, 1996). 

Aktuální fauna zájmového území 

Navrhovaný záměr se nachází na okraji města Jenišov, v blízkosti stávající obchodní zóny, tedy v území 
zcela přeměněném člověkem, jehož charakter prakticky vylučuje možnost osídlení náročnějšími druhy 
živočichů. 

Z bezobratlých lze očekávat běžné eurytopní druhy, které jsou schopny se přizpůsobit široké nabídce 
stanovišť včetně silně narušených. 

Z obratlovců se trvale může vyskytovat několik běžných menších druhů. Jedná se zejména o myš domácí 
(Mus musculus), potkan (Ratus norvergicus) a hmyzožravců – krtek (Talpa europea) a ježek západní 
(Erinaceus europaeus). Přechodně se může objevit zajíc nebo králík.  

V zájmovém území se vyskytují běžné druhy ptáků typické pro městské a příměstské prostředí, např. 
straka obecná (Pica pica), kos černý (Turdus merula), sýkora modřinka (Parus caeruleus), vrabec domácí 
(Paser domesticus), sýkora koňadra (Parus major), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), pěnkava 
obecná (Fringilla coelebs), hrdlička divoká (Streptopelia turtur) a rehek domácí (Phoenicurus ochruros). 
Vzhledem k výskytu polních monokultur lze očekávat i výskyt bažanta polního (Phasianus colchicus), 
poštolky obecné (Falco tinnunculus) a káněte lesního (Buteo buteo). 

Z faunistického hlediska není lokalita ničím výjimečná a není proto nutné ji z tohoto důvodu chránit.  

Shrnutí 

Na sledované lokalitě nebyly nalezeny žádné chráněné ani ohrožené druhy živočichů ve smyslu vyhlášky 
č. 395/1992 Sb.  

C. II. 11 Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

V území dotčeném záměrem, ani v jeho blízkém okolí, se nenacházejí žádné prvky ÚSES dle odst. 1a § 3 
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, ať již místní, regionální či nadregionální úrovně. 

C. II. 12 Významné krajinné prvky (VKP) 

V zájmovém území posuzovaného záměru ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné významné 
krajinné prvky dané § 3 písm. b) a § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů.  
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C. II. 13 Zvláště chráněná území, přírodní parky, památné stromy 

Na území dotčeném stavbou se nenacházejí žádná zvláště chráněná území ani přírodní parky podle § 12  
a § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Posuzovaná 
stavba nezasahuje ani do ochranného pásma zvláště chráněných území. 

K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  
a krajiny v platném znění rovněž nedojde. 

C. II. 14 NATURA 2000 

Dle vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje (Odboru životního prostředí a zemědělství) ze dne 
27. 1. 2012 (č.j. 472/ZZ/12) nemůže mít uvedený záměr významný vliv na evropsky významné lokality 
ani ptačí oblasti. 

C. II. 15 Soulad s územním plánem hl. m. Prahy 

Navržený záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací - Územním plánem sídelního 
útvaru Jenišov. 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace je součástí 
přílohy H oznámení. 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  
A NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

D. I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti 

D. I. 1. Sociální a ekonomické vlivy 

Fáze výstavby 

Během výstavby záměru vznikne řada pracovních příležitostí.  

Výstavba záměru bude zdrojem práce pro stavební, projekční a dopravní firmy. Počet volných pracovních 
míst bude záviset na dodavateli stavby, který bude určen ve výběrovém řízení. 

Fáze provozu 

Přínosem realizace posuzovaného záměru bude vytvoření pracovních podmínek pro zaměstnance 
obchodních ploch, dále poskytnutí nákupních příležitostí pro okolní obyvatele. 

Z hlediska ekonomických důsledků bude mít provoz záměru kladný vliv. Je možné očekávat nepřímé 
ekonomické vlivy, a to platby do městské pokladny (např. daně), které mohou být zpětně použity na 
zlepšení životního prostředí.  

D. I. 2. Vlivy na zdraví obyvatel 

Narušení faktorů pohody obyvatelstva 

V souvislosti s výstavbou a provozem záměru může dojít k potenciálnímu ovlivnění především těchto 
faktorů, které mají vliv na pohodu obyvatel: 

• zvýšení hladiny akustického tlaku, 

• zvýšení znečištění ovzduší. 

Posouzení vlivu záměru na akustickou situaci a znečištění ovzduší na základě zpracovaných 
samostatných odborných studiích je podrobně rozebráno v kapitolách D.I.3, D.I.4 tohoto oznámení. 

Období výstavby záměru může být z hlediska faktoru pohody obyvatelstva po přechodnou dobu 
zatěžující. Narušení faktoru pohody ve fázi výstavby je možné očekávat především v souvislosti 
s dopravou materiálu na stavbu, odvozem zemin, či v souvislosti s hlukem ze stavební činnosti. Ojediněle 
tak může docházet i k vyššímu výskytu a pocitům rozmrzelosti místního obyvatelstva, a to především 
v době nejhlučnějších fází výstavby, např. v etapě zemních prací.  

K narušení faktoru pohody vlivem provozu záměru může docházet v souvislosti s vlivy záměru na 
akustickou situaci a znečištění ovzduší.  

Narušení faktorů pohody obyvatelstva se vzhledem k velikosti příspěvku záměru k celkové akustické 
situaci i znečištění ovzduší však nepředpokládá. Toto tvrzení vychází ze závěrů kapitol D.I.3 
a D.I.4. 
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Vliv na zdraví obyvatel 

Vzhledem k charakteru oznámení zpracovaném dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. je provedeno 
stručné posouzení zdravotních rizik souvisejících s posuzovaným záměrem. 

V souvislosti s výstavbou a provozem uvažovaného záměru, můžeme za potenciální zdroj zdravotních 
rizik pro obyvatele v okolí považovat hluk a znečišťující látky emitované do ovzduší.   

Z hlediska potenciálních zdravotních rizik jsou vyhodnoceny výsledky hlukové a rozptylové studie, které 
uvádějí předpokládanou hlukovou zátěž ze stacionárních zdrojů záměru, z náhradních zdrojů energie, ze 
související dopravy a imisní příspěvek NO2, CO, benzenu a prašného aerosolu frakce PM10 a PM2,5. 

Hluk – vlivy na zdraví obyvatelstva 

Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo funkční změny 
organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu nebo 
zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. V zemích EU a ostatních vyspělých zemích 
představuje hluková zátěž prostředí velmi významný rizikový faktor, kterému je vystaveno značné 
procento populace. Za dostatečně prokázané obecné nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti 
považováno poškození sluchového aparátu v pracovním prostředí, vliv na kardiovaskulární systém  
a nepříznivé ovlivnění spánku. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na imunitní a hormonální systém, 
vlivů na mentální zdraví. 

Působení hluku v prostředí je ovšem nutné posuzovat i například z hlediska možnosti ztížené komunikace 
řečí a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a nepříznivého ovlivnění 
pohody lidí. 

WHO proto vychází při doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního pobytu lidí 
především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku na komunikaci řečí, pocity nepohody, 
rozmrzelosti a rušení spánku v nočním období. Proto jsou i v naší legislativě, konkrétně v nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací taxativně specifikovány 
limitní hladiny pro venkovní i vnitřní prostory a právě tyto limity jsou hodnotami, při jejichž 
překračování by mohlo docházet k výše uvedeným vlivům na populaci. Je nutné si uvědomit, že při 
stanovování rizika možného ovlivnění populace nadměrným hlukem, by bylo nutné vycházet především 
z celkové dlouhodobé zátěže populace v průběhu dne, tzn. z její zátěže v pracovním i mimo pracovním 
prostředí. 

Souhrnně lze dle zmíněného dokumentu WHO současné poznatky o nepříznivých účincích hluku na 
lidské zdraví a pohodu lidí stručně charakterizovat takto: 

• poškození sluchového aparátu - je dostatečně prokázáno u pracovní expozice hluku v závislosti na 
výši ekvivalentní hladiny akustického tlaku A a doby trvání (v letech) expozice, 

• zhoršení komunikace řečí - v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných nepříznivých 
důsledků v oblasti chování a vztahů, vede k iritaci a pocitům nespokojenosti, 

• nepříznivé ovlivnění spánku - se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání, probouzením, alterací 
délky a hloubky spánku, redukcí REM fáze spánku, 

• ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku - byly prokázány v řadě 
epidemiologických studií a laboratorních pokusů. Naznačují, že účinky hluku mohou být jak 
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přechodné v podobě zvýšení krevního tlaku, tepu a vasokonstrikce, tak i trvalé ve formě hypertenze 
a ischemické choroby srdeční, 

• vztah hlukové expozice a projevů poruch duševního zdraví - nepředpokládá se, že by hluk mohl být 
přímou příčinou duševních nemocí, ale patrně se může podílet na zhoršení jejich symptomů nebo 
urychlit rozvoj latentních duševních poruch, 

• nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem - zvláště citlivé na působení zvýšené hlučnosti je plnění 
úkolů spojených s nároky na paměť, pozornost a komplikované analýzy, 

• obtěžování hlukem - vyvolává celou řadu negativních emočních stavů, mezi které patří pocity 
rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady, deprese, anxiozita, pocity beznaděje nebo vyčerpání. 

Hodnocení expozice a charakterizace rizika 

V Akustické studii (Příloha č. 2 oznámení) byly zjišťovány emisní charakteristiky posuzovaných zdrojů 
hluku. Zjištěné akustické emise sloužily především k vyhodnocení předpokládaného příspěvku 
způsobeného vlivem posuzovaného záměru. Případně byly na základě zjištěných akustických emisí 
stanoveny předpoklady ve vztahu k hygienickým limitům dle NV č. 272/2011 Sb. Akustická studie 
hodnotí emisně počáteční akustickou situaci v roce 2012 a výhledovou akustickou situaci v roce 2015. 

V akustické studii je jako první posouzen stávající stav v roce 2012 (tzv. PAS – počáteční akustická 
situace), kdy je hodnocena hluková zátěž stávající zástavby v okolí uvažované stavby z automobilové 
dopravy po přilehlých pozemních komunikacích, účelových komunikací a parkovišti. 

Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu na pozemních komunikacích se pro 
stávající stav pohybují v rozmezí od LAeq,16h = 49,1 dB do LAeq,16h= 65,2 dB v denní době a v noční době 
LAeq, 8h = 43,7 dB do LAeq, 8h = 59,2 dB. 

Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu na účelových komunikacích a parkovišti 
se pro stávající stav pohybují v rozmezí od LAeq,8h = 18,7 dB do LAeq,8h= 45,6 dB v denní době a v noční 
době do LAeq, 1h = 30 dB. 

Dále byl v Akustické studii hodnocen stav ve výhledovém roce 2015 bez záměru, kdy je hodnocena 
hluková zátěž stávající zástavby v okolí uvažované stavby z automobilové dopravy po přilehlých 
pozemních komunikacích ve výhledovém roce 2015. 

Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu na pozemních komunikacích se pro 
výhledový stav v roce 2016 bez záměru pohybují v rozmezí od LAeq,16h = 49,3 dB do LAeq,16h= 65,3 dB 
v denní době a v noční době LAeq, 8h = 43,9 dB do LAeq, 8h = 59,4 dB. 

Dalším hodnoceným stavem byl výhledový stav v roce 2015 se záměrem, kdy je hodnocena hluková 
zátěž stávající a nové zástavby z automobilové dopravy po přilehlých pozemních komunikacích, 
účelových komunikací a parkovišti ve výhledovém stavu v roce 2015. 

Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se pro výhledový stav v roce 2015 se záměrem 
pohybují v rozmezí od LAeq,16h = 49,6 dB do LAeq,16h= 65,4 dB v denní době a v noční době LAeq,8h = 43,9 
dB do LAeq,8h = 59,4 dB.  

Při kvalitativní charakteristice zdravotních účinků hlukové zátěže na chráněnou zástavbu v okolí 
plánovaného záměru je možné vycházet z následující tabulky, ve které jsou vybarvením znázorněny 
prahové hodnoty hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku ve venkovním prostředí, které se dnes 
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považují za dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro větší část populace s průměrnou 
citlivostí vůči účinkům hluku.  

Tabulka 31 Nepříznivé účinky hlukové zátěže na obyvatelstvo (den) 

Nepříznivý účinek LAeq (dB) 30-40  40-45  45-50  50-55 55-60 60-65 65-70 > 70 

Kardiovaskulární účinky         

Zhoršená komunikace řečí         

Pocit obtěžování hlukem   
 

     

Denní doba – počet výpočtových bodů 

Současný stav 0 0 2 3 3 3 1 0 

2015 – stav bez záměru 0 0 1 4 3 3 1 0 

2015 – stav se záměrem 0 0 1 4 3 2 2 0 

Tabulka 32 Nepříznivé účinky hlukové zátěže na obyvatelstvo (noc) 

Nepříznivý účinek LAeq (dB) 30-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 > 70 

Zhorš. nálada a výkon. násled..den         

Subj. vnímaná horší kval. spánku         

Zvýšené užívaní sedativ         

Obtěžování hlukem   
 

     

Noční doba – počet výpočtových bodů 

Současný stav 0 2 4 4 2 0 0 0 

2015 – stav bez záměru 0 2 4 4 2 0 0 0 

2015 – stav se záměrem 0 2 4 4 2 0 0 0 

Je zřejmé, že obyvatelé současné obytné zástavby v zájmové lokalitě jsou již v současném roce 2012 
vystaveni úrovni hlukové zátěže, která vyvolává pocity obtěžování a ztěžuje běžnou komunikaci řečí. 

Vlivem provozu záměru „Dokončení obchodní zóny West End“ dojde pouze k nevýznamnému zhoršení 
akustické situace v chráněném venkovním prostoru okolních obytných objektů záměru.  

Z uvedeného orientačního srovnání vývoje akustické zátěže v území u výpočtových bodů vyplývá, že při 
porovnání výhledového roku 2015 se záměrem a bez záměru nedojde z hlediska zdravotního stavu k 
průkazné změně akustické situace u vybraných výpočtových bodů. Stávající akustická situace i výhledové 
hladiny akustického tlaku A se sice pohybují v hodnotách nepříznivých pro zdraví lidí, avšak vyvolaná 
doprava v souvislosti s plánovaným záměrem se na změně akustické situace nijak prokazatelně neprojeví. 
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Znečištění ovzduší - vlivy na zdraví obyvatel 

Výstavba 

Rozsah zemních prací lze označit za významný a lze tudíž očekávat, že etapa výstavby může představovat 
částečné narušení faktorů pohody. Případnou sekundární prašnost lze technicky eliminovat. Záměr je 
realizován v kontaktu s obytnou zástavbu, tudíž ve vztahu k frakci PM10 bylo vzhledem k délce těchto 
prací provedeno vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži PM10. U objektů nejbližší zástavby by se 
příspěvky k imisní zátěži pro 24hodinový aritmetický průměr měly pohybovat do 36,73 µg.m-3, což 
vzhledem k dočasnosti stavby lze považovat za akceptovatelné, avšak za předpokladu realizace všech 
dostupných opatření pro omezování prašnosti. 

Pro minimalizaci negativních vlivů jsou ve fázi výstavby formulována následující opatření: 

• minimalizovat zásoby sypkých materiálů na staveništi, 

• zakrýt nákladní vozidla převážející sypký materiál plachtou, 

• za nepříznivých klimatických podmínek v průběhu zemních prací provádět zkrápění plochy 
staveniště. 

• v závislosti na klimatických podmínkách, za suchého počasí provádět zkrápění uskladněné 
zeminy a zkrápění příjezdových cest. 

Provoz 

Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného oznámení, v rozptylové studii jsou řešeny 
bodové, plošné a liniové zdroje znečištění ovzduší související s provozem posuzovaného záměru.  

Rozptylová studie vyhodnocuje imisní zátěž ve stávajícím stavu (rok 2012) a výhledovém stavu v roce 
2015. Dále je řešen samotný příspěvek záměru „Dokončení obchodní zóny West End“ v roce 2015. Tato 
varianta vyhodnocuje z hlediska dopravy samotné příspěvky posuzovaného záměru. 

Výpočet byl proveden pro NO2, PM10, PM2,5, CO a benzen. 

Z vypočtených příspěvků samotného záměru k imisní zátěži lze vyslovit závěr, že tyto příspěvky nebudou 
znamenat významnější změnu v imisní situaci zájmového území. 

Hodnocení zdravotních rizik – vliv imisní zátěže 

V souvislosti s výstavbou a provozem uvažovaného záměru můžeme za potenciální zdroj zdravotních 
rizik pro obyvatele v okolí považovat znečišťující látky emitované do ovzduší. 

Z hlediska potenciálního zdravotního rizika jsou proto vyhodnoceny výsledky rozptylové studie, které 
uvádějí imisní příspěvek NO2, PM10, PM2,5, CO a benzenu. Je přitom použita metoda hodnocení 
zdravotních rizik (Health Risk Assessment), využívající postupy zpracované Americkou agenturou pro 
ochranu životního prostředí (US EPA) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO), ze kterých vychází i 
Metodický pokyn odboru ekologických rizik a monitoringu MŽP ČR k hodnocení rizik č. j. 
1138/OER/94, Vyhláška MZ č. 184/1999 Sb., kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných 
chemických látek pro zdraví člověka a metodické materiály hygienické služby k hodnocení zdravotních 
rizik v ČR. 
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Metoda hodnocení zdravotních rizik je využívaná především při přípravě podkladů ke stanovení 
přípustných limitů škodlivých látek v prostředí. Je též jediným způsobem, jak z hlediska ochrany zdraví 
hodnotit expozici lidí látkám, pro které nejsou stanoveny závazné limity jejich výskytu v prostředí.  

Standardní postup hodnocení zdravotního rizika zahrnuje čtyři základní etapy:  

1. Identifikace nebezpečnosti - výběr látek k hodnocení a zpracování souhrnu informací o jejich 
nebezpečných vlastnostech pro lidské zdraví a podmínkách, za kterých se mohou uplatnit.  

2. Charakterizace nebezpečnosti - stanovení referenčních hodnot, vycházejících ze známého vztahu 
dávky a účinku, které dále umožní provést kvantitativní odhad míry rizika. 

3. Hodnocení expozice - zjištění konkrétní míry expozice hodnoceným látkám u dané populace 
včetně identifikace zvláště citlivých a ohrožených skupin populace. 

4. Charakterizace rizika – kvalitativní nebo kvantitativní vyjádření podstaty a míry zdravotního 
rizika v konkrétním případě exponované populace jako pravděpodobnosti možného zdravotního 
poškození. 

Neopomenutelnou součástí hodnocení rizika je analýza nejistot, kterými je každé hodnocení rizika 
zatíženo a které je třeba vzít do úvahy při posouzení a řízení rizika. 

Hodnocení expozice 

Podkladem k hodnocení expozice imisím škodlivin v ovzduší jsou výstupy Rozptylové studie (příloha č. 
3 předkládaného oznámení), která modeluje imisní situaci v zájmovém území okolí plánovaného záměru. 

Rozptylová studie hodnotí imisní příspěvek provozu záměru. Jako emisní zdroje jsou hodnoceny zdroje 
emisí, související s posuzovaným záměrem. Výpočet imisních koncentrací je proveden pro rok 2015, tedy 
pro předpokládaný stav po zahájení provozu. Výpočet je proveden pro pravidelnou síť referenčních bodů 
a dále pro body mimo pravidelnou síť, které reprezentovaly obytné objekty v okolí záměru. Výstupem 
výpočtů jsou průměrné roční koncentrace benzenu, NO2, PM2,5 a PM10. Krátkodobé koncentrace jsou 
podkladem k hodnocení rizika akutních nepříznivých účinků. Tyto koncentrace však představují 
maximum, které může být v jednotlivých výpočtových bodech rozptylové studie teoreticky dosaženo za 
nejhorších rozptylových podmínek.  

Spolehlivější je výpočet průměrných ročních koncentrací, které jsou podkladem k hodnocení rizika 
chronických toxických, eventuelně pozdních (karcinogenních) účinků na zdraví.  

Kromě příspěvku z posuzovaných zdrojů je při hodnocení zdravotních rizik škodlivin v ovzduší nezbytné 
zohlednit i tzv. imisní pozadí, tedy vliv ostatních vzdálených i bližších emisních zdrojů. 

Nejbližší stanice AIM nesignalizují možnost překračování imisního limitu z hlediska ročního 
aritmetického průměru NO2, nedochází k překračování hodinového aritmetického průměru NO2. Nejbližší 
stanice AIM udávají roční průměr 7,4 – 17,2 µg/m-3. Maximální hodinové koncentrace NO2 se na 
nejbližších stanicích AIM v roce 2010 pohybovaly v rozmezí 35 – 72,3 µg/m-3. Dle grafické ročenky 
ČHMÚ se průměrné roční koncentrace v území pohybují od 13 µg.m-3 do 26 µg.m-3  

Imisní pozadí PM10 (roční aritmetický průměr) bylo na nejbližších stanicích AIM naměřeno od 14,1 – 
39,8 µg.m-3 (limit je 40 µg.m-3). Dle grafické ročenky ČHMÚ 2009 se průměrné roční koncentrace 
v území pohybují od 20 µg.m-3 do 30 µg.m-3  
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Imisní pozadí průměrných ročních koncentrací benzenu dle nejbližší stanice AIM se v zájmovém území 
pohybovalo do 1,5 µg.m-3 (limit je 5 µg.m-3). Dle modelu grafické ročenky ČHMÚ se průměrné roční 
koncentrace v území pohybují do 2 µg.m-3  

Imisní pozadí průměrných ročních koncentrací PM2,5 dle nejbližší stanice AIM se v zájmovém území 
pohybovalo do 16 µg.m-3 (limit je 25 µg.m-3). 

Celkově lze při hodnocení expozice obyvatel obytné zástavby v zájmovém území záměru též použít 
konzervativní postup, kdy se vychází z hodnot imisní zátěže venkovního ovzduší u nejvíce exponované 
okolní obytné zástavby a neuvažuje se pouze doba skutečně trávená ve venkovním prostoru. Vychází se 
tedy z představy nepřetržité expozice obyvatel nejvyšším vypočteným imisním koncentracím u nejbližší 
obytné zástavby.  

Důvodem pro použití hodnot venkovních imisních koncentrací je kromě nejistoty spojené s odhadem 
imisního pozadí i skutečnost, že hodnocené složky imisí patří k častým a významným škodlivinám i ve 
vnitřním prostředí budov, kde dosahují hodnot srovnatelných s vnějším ovzduším. Další důvod je ten, že 
koncentrace ve vnějším ovzduší jsou podkladem vztahů získaných z epidemiologických studií, které jsou 
při hodnocení rizika používány. 

Oxid dusičitý 

Při hodnocení zdravotního rizika krátkodobých nárazově dosahovaných koncentrací oxidu dusičitého je 
možné vycházet z hodnoty imisního limitu pro 1hodinovou koncentraci NO2 200 µg/m3, neboť spolehlivě 
prokázané první příznaky lehkého ovlivnění plicních funkcí u astmatiků, jakožto citlivé části populace, 
byly zjištěny až při koncentraci cca 2 x vyšší.  

Ve výhledovém roce (2015) se záměrem byly vypočteny následující imisní příspěvky: Imisní příspěvek 
k maximálním hodinovým koncentracím NO2 se v referenčních bodech mimo síť pohyboval do 48,767 
µg.m-3 (do 24,4 % imisního limitu), v bodech výpočtové sítě do 145,682 µg.m-3 (do 72,8 % imisního 
limitu). 

Imisní pozadí škodliviny NO2 se v zájmovém dle nejbližší stanice AIM pohybuje v rozmezí 35 do 72,3 
µg.m-3, což při sečtení s vypočteným příspěvkem způsobí mírné překročení imisního limitu 200 µg.m-3, 
což je koncentrace která může znamenat zdravotní riziko pro obyvatelstvo přilehlých objektů. Imisní 
situace NO2 bude v zájmovém území nejvíce ovlivněna provozem dieselagregátu. Provoz dieselagregátu 
bude pouze při pravidelných měsíčních zkouškách (maximálně 1 hodinu měsíčně), nebo v případě 
výpadku proudu.  

Při zohlednění nejvyššího imisního příspěvku maximálních hodinových koncentrací NO2 a stávajícího 
imisního pozadí maximálních hodinových koncentrací NO2 bylo vypočteno nejvyšší překročení imisního 
limitu maximálních hodinových koncentrací NO2 celkem 1krát za rok. Povolený počet překročení 
imisního limitu je 18 překročení ročně. 

Oxid uhelnatý 

U oxidu uhelnatého se vypočtený imisní příspěvek k maximálním osmihodinovým koncentracím CO 
v referenčních bodech mimo síť pohyboval do 85,888 µg.m-3 (do 0,9 % imisního limitu), v bodech 
výpočtové sítě do 286,388 µg.m-3 (do 2,9 % imisního limitu), což je řádově pod doporučeným limitem, 
který vychází ze známých nepříznivých účinků této škodliviny. Imisní pozadí maximálních 
osmihodinových koncentrací CO se v zájmovém území pohybovalo do 1921,4 µg.m-3, což při sečtení 
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s vypočteným příspěvkem nezpůsobí s velkou rezervou překročení imisního limitu 10 000 µg.m-3, což je 
koncentrace která nebude znamenat žádné zdravotní riziko pro obyvatelstvo přilehlých objektů. 

Suspendované částice PM10  

Při charakterizaci rizika možných účinků imisí suspendovaných částic frakce PM10 lze vycházet ze závěrů 
Směrnice WHO pro kvalitu ovzduší v Evropě z roku 2000.  

Od této doby byla sice publikována řada nových poznatků o účincích pevných částic v ovzduší na zdraví, 
které však jen potvrzují nepříznivé účinky, projevující se zvýšenou nemocností a úmrtností obyvatel na 
kardiovaskulární a respirační onemocnění, a to již při nízké úrovni expozice hluboko pod současnými 
imisními limity. Převládá proto názor, že u této škodliviny je třeba vycházet z představy o bezprahovém 
účinku. 

Přesný mechanizmus účinku, ani hlavní faktory, které jej ovlivňují, dosud nejsou spolehlivě objasněny. 
Kromě velikosti částic, která je zřejmě dominantní, se uvažuje zejména o obsahu některých těžkých kovů 
a polyaromatických uhlovodíků. 

Z hlediska subakutních účinků prašného aerosolu v ovzduší uvádí WHO jako sumární dohad 
z epidemiologických studií zvýšení celkové úmrtnosti o 0,74 % při nárůstu denní průměrné koncentrace 
PM10 o 10 µg/m3. Z ukazatelů respirační nemocnosti je tento nárůst denní průměrné koncentrace PM10 
spojen se zvýšením počtu lidí s příznaky dráždění dýchacích cest o 3,2 % a se zvýšením počtu 
hospitalizací z důvodu respiračních onemocnění o 0,8 %. Tyto účinky se projevují neprodleně nebo se 
zpožděním 1-3 dny a postihují především citlivou část populace, jako jsou starší lidé, kojenci a osoby 
s chronickým onemocněním respiračního nebo kardiovaskulárního systému.  

Imisní příspěvek k maximálním denním koncentracím PM10 by dle rozptylové studie mohl za 
nejnepříznivějších rozptylových podmínek dosahovat maximálně hodnoty 0,064 µg/m3. 

Z měřeného imisního pozadí maximálních denních koncentrací PM10 byl v roce 2010 na stanici  
ČHMÚ 1032 Sokolov imisní limit 50 µg.m-3 překročen 12krát za rok a na stanici ČHMÚ 1 033 Přebuz 
byl imisní limit překročen 2krát za rok a na stanici ČHMÚ 1506 Cheb byl imisní limit překročen 16krát 
za rok. 

Při zahrnutí povoleného počtu překročení imisního limitu maximálních denních koncentrací PM10 
nedocházelo k překračování imisního limitu maximálních denních koncentrací PM10. 

Je tedy pravděpodobné, že za nepříznivých rozptylových podmínek mohou i v zájmovém území výkyvy 
denních koncentrací PM10 přechodně ovlivňovat respirační nemocnost a úmrtnost predisponovaných 
skupin obyvatel a určitý malý podíl na tomto vlivu zde bude mít i imisní příspěvek z provozu 
plánovaného záměru. Kvantitativní vyhodnocení tohoto vlivu není reálně možné, neboť při relativně 
malém počtu exponovaných obyvatel bude záviset především na konkrétním zdravotním stavu a případné 
individuální predispozici k nepříznivým účinkům znečištěného ovzduší.   

Ve vztahu k dlouhodobé chronické expozici se redukce očekávané délky života začíná dle 
epidemiologických studií projevovat již od průměrné roční koncentrace PM10 10 µg/m3. Zvýšení tohoto 
průměru o 10 µg/m3 by mělo být dle WHO spojeno se zvýšením úmrtnosti o 10 % a nárůstem prevalence 
bronchitis u dětí o 29 %.  

Uvedené zvýšení úmrtnosti v podstatě znamená snížení počtu lidí, dožívajících se určitého věku. WHO 
uvádí ve Směrnici pro kvalitu ovzduší v Evropě příklad pro populaci 100 000 mužů se strukturou 
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úmrtnosti zjištěnou v Holandsku. Při zvýšení dlouhodobé expozice PM10 o 20 µg/m3 se odhaduje snížení 
počtu mužů dožívajících se 50 let o 764, dožívajících se 60 let o 2494 a dožívajících se 70 let o 6250. 
Souhrnně se předpokládá redukce očekávané délky života o 1-2 roky.  

K aplikaci tohoto vztahu v konkrétních podmínkách je obtížné zjistit nezbytné údaje o věkové skladbě a 
úmrtnosti malých souborů exponované populace. K charakterizaci rizika se proto standardně používá 
postup kvantifikace vlivu imisí pevných částic na respirační nemocnost u dětí, jakožto citlivé části 
populace.  

S použitím vztahů podle Aunanové je možné odhadovat zvýšení prevalence bronchitis a chronických 
respiračních symptomů u dětí na základě znalosti průměrné roční koncentrace PM10 podle vztahu  

OR = exp (β.C), kde β je regresní koeficient 0,02629 (95% interval spolehlivosti CI = 0,00273-0,05187) a 
C je roční průměrná koncentrace PM10 v µg/m3. Hypotetický denní výskyt bronchitis a chronických 
respiračních symptomů u dětí  při zcela čistém ovzduší byl vypočten na 3 %.  

V následující tabulce je na základě tohoto vztahu proveden teoretický výpočet prevalence bronchitis u 
dětí v zájmové lokalitě záměru. Výpočet je proveden pro konzervativní odhad imisního pozadí PM10 
v dané lokalitě 21,7 µg/m3 (hodnota z reprezentativních stanice AIM). K této hodnotě jsou připočteny 
hodnoty vypočteného imisního příspěvku z provozu záměru, který se dle rozptylové studie pohybuje u 
nejbližší obytné zástavby do 0,064 µg/m3.  

Tabulka 33 Riziko prevalence chronického zánětu průdušek (bronchitis) u dětí v závislosti na průměrné 

roční imisní koncentraci PM10 

OR = exp (b.C) Prevalence (% populace) 
Rp (ug/m3) průměr min max P min max 

21,7 1,769 1,061 3,082 5,307 3,183 9,246 

21,8 1,774 1,061 3,098 5,322 3,183 9,294 

Benzen 

Z látek s prokázaným karcinogenním účinkem je u emisí z dopravy nejvýznamnější benzen. Kvantitativní 
hodnocení rizika karcinogenního účinku této látky je proto součástí standardního postupu hodnocení 
zdravotních rizik z dopravy.  

Jelikož jde o pozdní účinek na základě dlouhodobé chronické expozice, nejsou hodnoceny krátkodobé 
maximální koncentrace a hodnocení rizika je založeno na kvantifikaci míry karcinogenního rizika na 
základě modelovaných průměrných ročních koncentrací.  

Míra karcinogenního rizika se vyjadřuje jako individuální celoživotní pravděpodobnost zvýšení výskytu 
nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny.  

Výpočet této míry pravděpodobnosti (v anglické literatuře nazývaná ILCR - Individual Lifetime Cancer 
Risk) se provádí pomocí tzv. jednotky karcinogenního rizika (UCR - Unit Cancer Risk), udávající 
karcinogenní potenciál dané látky při celoživotní inhalaci z ovzduší. 

Současná úroveň znečištění ovzduší zájmového území benzenem dle grafické ročenky ČHMÚ 2009 se 
pohybuje do 2 µg/m3.  

Této koncentraci benzenu by podle jednotky karcinogenního rizika WHO (6*10-6) odpovídalo při 
celoživotní expozici navýšení karcinogenního rizika ILCR 1,2*10-5.  
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Rozptylová studie udává pro zájmové území příspěvek k průměrné roční koncentraci do 0,014 µg/m3, 
čemuž odpovídá karcinogenní riziko ILCR 8,4*10-8. 

Za ještě únosnou míru karcinogenního rizika je v USA a zemích Evropské Unie považována hodnota 
ILCR = 1*10-6, tj. zvýšení individuálního celoživotního rizika onemocněním rakovinou o jeden případ na 
1 000 000 exponovaných osob, prakticky s ohledem na přesnost výpočtu lze však považovat za 
akceptovatelnou řádovou úroveň rizika 10-6.  

Je tedy zřejmé, že imisní zatížení dané lokality benzenem se pohybuje v přijatelných hodnotách a vlastní 
imisní příspěvek hodnoceného záměru je nevýznamný.  

Podle vývoje poznatků o mechanizmu karcinogenního účinku benzenu je navíc pravděpodobné, že 
současně používaný kvantitativní odhad míry karcinogenního rizika s použitím UCR dle WHO je 
nadhodnocený a skutečné riziko je nižší.  

Analýza nejistot 

Každé hodnocení zdravotních rizik je nevyhnutelně zatíženo určitými nejistotami, danými spolehlivostí 
použitých dat, referenčních hodnot, expozičními faktory, odhady chování exponované populace, apod. 
Proto je jednou z neopominutelných součástí hodnocení rizika i popis a analýza nejistot, které jsou s ním 
spojeny a kterých si je zpracovatel vědom. 

V daném případě hodnocení zdravotních rizik imisí škodlivin v ovzduší v okolí plánovaného záměru jsou 
nejistoty spojeny jak s výchozími daty o expozici, tak i s použitými referenčními koncentracemi a závěry 
epidemiologických studií, které odrážejí současný, ještě stále neúplný stav poznání působení některých 
látek na zdraví člověka. Konkrétně se jedná hlavně o tyto oblasti:  

1. Nejistoty spojené se vstupními daty i výstupy rozptylové studie, které vycházejí z předběžných 
podkladů, které se budou dále upřesňovat ve fázi další projektové přípravy. Nejistotou je též zatíženo 
vlastní modelování úrovně imisní expozice. Vysoká je nejistota modelování imisních koncentrací 
suspendovaných částic, neboť současné imisní rozptylové modely nezohledňují všechny emisní 
faktory, podílející se na výsledných imisích.   

2. Nejistoty ve znalosti imisního pozadí v dané lokalitě. Z hlediska hodnocení celkové expozice imisím 
v ovzduší je tato nejistota nejvýznamnější.  

3. Hodnocení expozice bylo provedeno pro běžnou populaci a konzervativní expoziční scénář, 
předpokládající trvalou expozici nejvyšším vypočteným imisním hodnotám škodlivin v referenčních 
bodech rozptylové studie situovaných u nejbližší okolní obytné zástavby. Ve vztahu k průměrné 
úrovni expozice obyvatel tedy jde o odhad expozice vědomě nadnesený, který je horní hranicí reálné 
situace. V případě hodnocených složek imisí je ovšem třeba uvažovat i s možností expozice obyvatel 
z jiných zdrojů ve vnitřním prostředí domů a bytů.  

4. Nejistoty vycházející z neznalosti bezpečné prahové koncentrace nepříznivých účinků oxidu 
dusičitého a suspendovaných částic PM10 a použití vztahů mezi dávkou a účinkem ze zahraničních 
epidemiologických studií. Přenesení těchto vztahů z jiného prostředí s jinou skladbou znečištěného 
ovzduší a populace s jinými zvyklostmi může vést ke zkreslení výsledků. Je to však nezbytný postup, 
neboť použitelná tuzemská data o vztahu dávka-účinek nejsou k dispozici.   
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5. Nejistoty spojené s odvozením použitých referenčních nebo doporučených hodnot z databází US 
EPA, WHO a dalších institucí, dané současným stupněm poznání o účinku těchto látek na zdraví 
člověka, které se stále doplňuje a může vést ke změnám těchto hodnot. 

Závěr 

Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze vyvodit závěr, že v souvislosti  
s realizací záměru nedojde při dodržení doporučení uvedených v odborných studiích (Akustické  
a Rozptylové) k významnému zvýšení rizika pro lidské zdraví.  

D. I. 3. Vlivy na akustickou situaci 

Pro vyhodnocení hluku ve fázi výstavby a provozu záměru byla zpracována samostatná Akustická studie, 
která tvoří Přílohu č. 2 předkládaného oznámení. 

 

Hygienické limity 

Zjištěný stav akustické situace v zájmovém území (ať už na základě měření, výpočtů, či na základě 
obojího) se posuzuje dle platné legislativy: 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění 
pozdějších předpisů. 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Z nařízení vlády č. 272/2011 Sb. vyplývají následující hygienické limity: 

Limity pro hluk na pozemních komunikacích 

- Hygienický limit v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb pro hluk z dopravy v případě staré 
hlukové zátěže 

pro den (6-22 hod.):  LAeq,16h = 70 dB, 
pro noc (22-6 hod.):  LAeq,8h   = 60 dB. 

 
- Hygienický limit v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb pro hluk z dopravy na dálnicích, 

silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy: 

pro den (6-22 hod.) LAeq,16h =  60 dB, 
pro noc (22-6 hod.) LAeq,8h = 50 dB. 

Limity pro hluk na účelových komunikacích 

- Hygienický limit v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb pro hluk z dopravy na účelových 
komunikacích: 

pro den (6-22 hod.):  LAeq,8h = 50 dB (pro nejhlučnějších 8 hodin), 
pro noc (22-6 hod.):  LAeq,1h  = 40 dB (pro nejhlučnější 1 hodinu). 

Limity pro hluk ze stacionárních zdrojů 

- Chráněný venkovní prostor staveb: 

pro den (6-22 hod.): LAeq,8h = 50 dB (pro nejhlučnějších 8 hodin), 
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pro noc (22-6 hod.): LAeq,1h = 40 dB (pro nejhlučnější 1 hodinu). 

Hluk ze stavební činnosti: 

Pro chráněné objekty zájmového území byly pro účely hodnocení stavu akustické situace ve venkovním 
prostředí ovlivňovaném hlukem ze stavební činnosti uvažovány tyto hygienické limity v chráněném 
venkovním prostoru staveb: 

LAeq,s = 60 dB pro dobu 6–7 hod, 
LAeq,s = 65 dB pro dobu 7–21 hod, 
LAeq,s = 60 dB pro dobu 21–22 hod, 
LAeq,s = 45 dB pro dobu 22–6 hod. 

Použitý software 

Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku A v posuzované lokalitě byl proveden pomocí 
digitálního 3D modelu v prostředí výpočtového software CadnaA, verze 4.2. Program umožňuje 
hodnocení hlukových imisí v souladu s národními a mezinárodními předpisy včetně výpočtové metody 
užívané např. v České republice a výpočtových metod doporučovaných směrnicí ES 2002/49/EC – 
Směrnice o hodnocení a řízení hluku v životním prostředí, a tedy umožňuje i výpočet deskriptorů Ldvn  
a Ldn. 

Výpočet hluku ze silniční dopravy byl proveden v souladu s českou výpočtovou metodikou, viz 
„Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy (VÚVA, Brno 1991)“, „Novela metodiky pro 
výpočet hluku ze silniční dopravy (Zpravodaj MŽP ČR č. 3/1996)“ a „Novela metodiky pro výpočet 
hluku silniční dopravy (Planeta č. 2/2005)“. 

Stacionární zdroje byly počítány v souladu s ČSN ISO 9613. 

Výpočet je proveden bez odrazů akustické energie, kdy není uvažován vliv odrazu struktur fasád za 
výpočtovými body ve smyslu ČSN ISO 1996-2 a Metodického návodu pro hodnocení hluku v chráněném 
venkovním prostoru staveb, č.j.: 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010 ze dne 1. 11. 2010. 

Přesnost výpočtu  

Mezi faktory ovlivňující přesnost výsledku výpočtu patří především vstupní údaje, přesnost mapových 
podkladů, neurčitost výpočtu – zaokrouhlování výpočtu, stupeň projektové dokumentace apod. 
Výpočtový model byl ověřen na základě provedených měření. 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A jsou uváděny s přesností výsledků výpočtu 
±2,0 dB. 

Vyhodnocení – fáze výstavby 

Hluk ze stavební činnosti 

Hluk ze stavební činnosti je posouzen z akustického hlediska pro nejnepříznivější etapu – zemní práce. 
V následující tabulce jsou zobrazeny výsledky výpočtu ve zvolených výpočtových bodech před fasádami 
obytných objektů v nejbližším okolí záměru. 

Při výpočtu ekvivalentních hladin akustického tlaku A bylo počítáno s nasazením pracovních strojů po 
celou pracovní dobu – tj. od 8 do 20 hodin.  
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Ve výpočtových 3D modelech není zahrnuto ani plné oplocení staveniště. V době zpracování studie 
nebylo oplocení specifikováno. Výpočet je proveden na straně bezpečnosti. 

Tabulka 34 Výsledky výpočtu hluku ze stavební činnosti – výpočet zahrnuje vliv staveništní dopravy 

a stavebních strojů 

Ekvivalentní hladina akustického 
tlaku A [dB] 

Hluk ze staveb.  
činnosti 

Hygienický 
limit 

Bod 

Výška 
bodu nad 
terénem 

[m] 

LAeq,s LAeq,s 
V1 4 57,1 

V2 4 57,6 

V3 4 57,0 

V4 4 34,4 

V5 4 45,9 

V6 4 54,9 

V7 4 54,2 

V8 4 52,9 

V9 4 39,1 

V10 3,5 27,7 

V11 3,5 32,1 

V12 4 35,9 

65 

Z vypočtených hodnot je patrné, že ve všech výpočtových bodech v chráněném venkovním prostoru 
staveb je hygienický limit hluku pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s = 65 dB pro posuzovanou dobu od 7 
do 21 hodin výpočtově dodržen.  

Podrobnější posouzení bude dále provedeno v dalších stupních projektové dokumentace na základě 
upřesněných vstupních parametrů výpočtu. 

Hluk ze staveništní dopravy 

Vzhledem k tomu, že v době zpracování akustické studie nebyl znám přesný průběh výstavby, je výpočet 
hluku z výstavby posouzen na předpokládaný odhad počtu nákladní automobilů a stavebních strojů. 
Z tohoto důvodu bylo v modelu počítáno z akustického hlediska s nejnepříznivější etapou výstavby, ve 
které se předpokládá nejvyšší počet nasazených nákladních automobilů – zemní práce.  

Ve výpočtu se předpokládá nasazení max. 150 vozů nad 3,5 t za den v jednom směru (celkem 300 vozidel 
obousměrně za den). V modelu je uvažováno s pohybem 12-13 nákladních automobilů jedním směrem za 
hodinu. 
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Tabulka 35 Výsledky výpočtu hluku ze staveništní dopravy (staveništní dopravy) na odvozových trasách 

Stav bez 
stavební 
dopravy 

(2015 bez 
záměru) 

Stav 2015 
s obslužnou 

dopravou 
stavby 

Rozdíl 
stavu 
 bez a 

s obsluž. 
dopravou  
stavby 

Hluk ze staveništní 
dopravy 

na komunikaci      
od 8:00 do 20:00 hod 

Hygienický 
limit 
hluku 

LAeq,16h LAeq,16h ∆ LAeq,s LAeq,s 

Výpočtový 
bod 

Výška 
bodu 
nad 

terénem 
(m) 

Počet 
nákladních 

vozidel za 12 
hodin od 

8:00 do 20:00 

(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) 
V1 4 50,3 51,6 1,3 45,7 
V2 4 51,3 52,5 1,2 45,9 
V3 4 50,9 51,9 1,0 44,4 
V4 4 65,3 65,3 0,0 33,3 
V5 4 56,9 57,1 0,2 43,7 
V6 4 55,8 56,1 0,3 42,3 
V7 4 52,4 53,0 0,6 42,8 
V8 4 49,3 50,6 1,3 43,1 
V9 4 61,2 61,2 0,0 33,2 
V10 3,5 61,0 61,1 0,0 27,7 
V11 3,5 65,0 65,0 0,0 30,6 
V12 4 

300 

59,2 59,3 0,0 23,1 

65 

Poznámka: Pro výpočet obslužné dopravy stavby s ostatní dopravou byly použity intenzity dopravy pro intenzity 
dopravy 2015. 

Z vypočtených hodnot je patrné, že hluk ze samotné obslužné dopravy stavby je nižší než hygienický 
limit hluku pro hluk ze stavební činnosti (LAeq,s = 65 dB).  

Dále je z vypočtených hodnot patrné, že ve výpočtových bodech vlivem obslužné dopravy stavby dojde  
k nárůstu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A max. o 1,3 dB. Nárůst LAeq,T vyšší než 0,9 dB je  
u výpočtových bodů V1–V3 a V8. U těchto výpočtových bodů (V1–V3 a V8) je však splněn hygienický 
limit jak pro starou hlukovou zátěž 70 dB, hygienický limit pro hluk z dopravy na silnicích I. a II. třídy  
a místních komunikacích I. a II. třídy 60 dB, tak i hygienický limit pro hluk z dopravy na silnicích III. 
třídy a místních komunikacích III. třídy 55 dB. 

Na rychlostní komunikaci R6 nedojde ke zvýšení emisních parametrů komunikace (LAeq,T ve vzdálenosti 
7,5 od osy nejbližšího jízdního pruhu), vzhledem k nízkému nárůstu dopravy vlivem stavby k celkové 
intenzitě dopravy. 

Vyhodnocení – fáze provozu  

Liniové zdroje hluku 

Intenzity dopravy na sledovaných profilech komunikací pro fázi provozu 2015 se záměrem/bez záměru 
jsou uvedeny v Dopravní studii (Příloha č. 1 oznámení).  

V následujících tabulkách jsou uvedeny vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro 
jednotlivé výpočtové stavy pro provoz na pozemních komunikacích.  
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Tabulka 36 Výsledky výpočtu ve zvolených výpočtových bodech pro výpočtové stavy v denní době 

PAS 

Stav 
v roce 

2015 bez 
záměru 

Stav 
v roce 
2015 se 

záměrem 

Rozdíl stavu 
v roce 2015 se 
záměrem – bez 

záměru 

Stav 
v roce 
2015 

pouze se 
záměrem 

Den Den Den Den Den 
LAeq,16h LAeq,16h LAeq,16h ∆ LAeq,16h 

Výpočtový 
bod 

Výška 
bodu nad 
terénem 

(m) 

(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) 
V1 4 50,0 50,3 50,6 0,3 39,0 
V2 4 51,2 51,3 51,8 0,5 39,0 
V3 4 50,7 50,9 51,3 0,4 37,6 
V4 4 65,2 65,3 65,4 0,1 46,7 
V5 4 56,6 56,9 57,0 0,1 41,5 
V6 4 55,5 55,8 55,8 0,0 37,2 
V7 4 52,2 52,4 52,6 0,2 39,2 
V8 4 49,1 49,3 49,6 0,3 37,2 
V9 4 60,9 61,2 61,4 0,2 48,8 
V10 3,5 60,8 61,0 61,3 0,3 48,7 
V11 3,5 64,8 65,0 65,2 0,2 52,0 
V12 4 59,0 59,2 59,4 0,2 46,4 

Tabulka 37 Výsledky výpočtu ve zvolených výpočtových bodech pro výpočtové stavy v noční době 

PAS 

Stav 
v roce 

2015 bez 
záměru 

Stav 
v roce 
2015 se 

záměrem 

Rozdíl stavu 
v roce 2015 se 
záměrem – bez 

záměru 

Stav 
v roce 
2015 

pouze se 
záměrem 

Noc Noc Noc Noc Noc 
LAeq,8h LAeq,8h LAeq,8h ∆ LAeq,8h 

Výpočtový 
bod 

Výška 
bodu nad 
terénem 

(m) 

(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) 
V1 4 44,4 44,6 44,6 0 11,8 
V2 4 45,6 45,7 45,7 0,0 13,0 
V3 4 45,3 45,4 45,4 0,0 12,9 
V4 4 58,1 58,3 58,3 0,0 31,0 
V5 4 51,9 52,1 52,1 0,0 21,9 
V6 4 49,3 49,5 49,5 0,0 15,6 
V7 4 46,8 47,0 47,0 0,0 18,6 
V8 4 43,7 43,9 43,9 0,0 14,0 
V9 4 54,1 54,3 54,3 0,0 31,7 
V10 3,5 53,8 54,0 54,0 0 31,6 
V11 3,5 59,2 59,4 59,4 0,0 34,6 
V12 4 53,3 53,5 53,5 0,0 28,9 

Jak je patrné z výsledků v tabulce, doprava na okolních pozemních komunikacích vyvolaná provozem 
záměru „Dokončení obchodní zóny West End“ nezpůsobí významné zvýšení hlukové zátěže v zájmovém 
území. Hygienické limity hluku jsou ve všech výpočtových bodech (V1–V12) ve výhledovém stavu bez 
záměru i se záměrem splněny. 
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Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku z dopravy v místě výpočtového bodu V3 a V5 splňují  
i případný hygienický limit pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích (60 dB) 
v hodnocené denní době. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro 
jednotlivé výpočtové stavy včetně provozu záměru na účelových komunikacích a na stávajícím a nově 
navrženém parkovišti záměru. 

Tabulka 38 Výsledky výpočtu ve zvolených výpočtových bodech pro výpočtové stavy v denní době  

PAS 

Stav 
v roce 

2015 bez 
záměru 

Stav 
v roce 
2015 se 

záměrem 

Rozdíl stavu 
v roce 2015 se 

záměrem – 
bez záměru 

Hygienický 
limit hluku  

Den Den Den Den Den 
LAeq,8h LAeq,8h LAeq,8h ∆  LAeq,8h 

Výpočtový 
bod 

Výška 
bodu nad 
terénem 

(m) 

(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) 
V1 4 41,3 41,3 41,3 0,0 
V2 4 39,9 39,9 38,5 -1,4 
V3 4 39,2 39,2 36,6 -2,6 
V4 4 33,1 33,2 33,5 0,3 

V5 4 37,2 37,2 38,1 0,9 
V6 4 43,2 43,2 45,6 2,4 
V7 4 43,3 43,4 45,6 2,2 
V8 4 38,9 38,9 41,4 2,5 
V9 4 31,4 31,4 32,7 1,3 
V10 3,5 17,6 18,0 18,7 0,7 
V11 3,5 29,5 29,5 30,0 0,5 
V12 4 25,1 25,1 27,6 2,5 

50 

Tabulka 39 Výsledky výpočtu ve zvolených výpočtových bodech pro výpočtové stavy v noční době  

PAS 

Stav 
v roce 

2015 bez 
záměru 

Stav 
v roce 
2015 se 

záměrem 

Rozdíl stavu 
v roce 2015 se 

záměrem – 
bez záměru 

Hygienický 
limit hluku  

Noc Noc Noc Noc Noc 
LAeq,1h LAeq,1h LAeq,1h ∆ LAeq,1h 

Výpočtový 
bod 

Výška 
bodu nad 
terénem 

(m) 

(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) 
V1 4 27,2 27,2 24,0 -3,2 
V2 4 25,8 25,8 20,7 -5,1 
V3 4 25,1 25,1 19,4 -5,7 
V4 4 19,0 19,1 19,1 0,0 
V5 4 23,1 23,1 23,3 0,2 
V6 4 29,1 29,1 29,8 0,7 
V7 4 29,2 29,3 29,8 0,5 
V8 4 24,8 24,8 25,5 0,7 
V9 4 17,3 17,3 17,7 0,4 
V10 3,5 < 10,0 < 10,0 < 10,0 0,1 
V11 3,5 15,4 15,4 15,6 0,2 
V12 4 11,0 11,0 11,7 0,7 

40 

Poznámka: Hodnota <<<< 10,0 vyjadřuje vypočtené hodnoty menší než 10 dB. 
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Vypočtené hodnoty v denní době pro Stav v roce 2015 se záměrem se pohybují v intervalu LAeq,8h = 18,7–
45,6 dB. V noční době se pohybují vypočtené hodnoty LAeq,1h do 30,0 dB. Ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A ve výpočtových bodech splňují hygienický limit pro účelové komunikace pro denní  
a noční dobu 50/40 dB (den/noc). 

Z vypočtených výsledků vyplývá, že v roce 2015 vlivem záměru dojde ve výpočtových bodech V1, V2  
a V3 i k poklesu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A max. o 5,7 dB. Pokles je dán akustickým 
zastíněním jižní zástavby rodinných domů hmotou objektu záměru.  

Stacionární zdroje hluku 

Součástí provozu záměru budou i stacionární zdroje hluku, např. vzduchotechnické a chladicí jednotky, 
dieselagregáty apod.  

V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu 
stacionárních zdrojů hluku z obchodní zóny West End Karlovy Vary, včetně obslužné dopravy na 
účelových komunikacích patřících k řešenému objektu. Pro denní dobu byly provedeny dva výpočty. 
V prvním výpočtu pro denní dobu je zahrnut provoz náhradního zdroje elektrické energie po dobu 1 hod. 
Ve druhém výpočtu není s provozem DA uvažováno. Ve výpočtu pro noční dobu bylo počítáno s 
maximálním provozem veškerých stacionárních zdrojů hluku (mimo DA) záměru. Výpočet pro noční 
dobu je  proveden na straně bezpečnosti. Provoz požárního větrání není ve výpočtech zahrnut. 

Vzhledem k tomu, že v době zpracování akustické studie nebylo ještě přesně určeno umístění některých 
stacionárních zdrojů na střeše objektu, je jejich umístění provedeno na straně bezpečnosti blíže ke 
chráněné zástavbě.  

V době zpracování studie nebyl znám dodavatel technologií jednotlivých zařízení. Z uvedeného důvodu 
výpočty nelze považovat za definitivní. V dalším stupni projektové dokumentace budou provedeny 
upřesňující výpočty na základě upřesněných akustických parametrů od jednotlivých dodavatelů 
technologií. 

Tabulka 40 Výsledky výpočtu ve zvolených výpočtových bodech z provozu stacionárních zdrojů, včetně 

obslužné dopravy na účelové komunikaci  

Provoz stacion. zdrojů, 
obslužné dopravy na 

účel. komun., DA  
(DA po dobu 1 hod) 

Provoz stacionárních 
zdrojů, obslužné 

dopravy na účelové 
komunikaci 

Hygienický 
limit hluku 

Den Noc Den Noc Den Noc 

LAeq,8h LAeq,1h LAeq,8h LAeq,1h LAeq,8h LAeq,1h 

Výpočtový 
bod 

Výška 
bodu nad 
terénem 

(m) 

(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) 
V1 4 40,1 28,9 40,1 28,9 
V2 4 37,5 27,9 37,5 27,9 
V3 4 35,5 26,6 35,4 26,6 
V4 4 25,5 < 10,0 25,5 < 10,0 
V5 4 31,9 18,6 31,8 18,6 
V6 4 42,5 24,2 42,5 24,2 
V7 4 42,2 25,0 42,2 25,0 
V8 4 40,6 27,0 40,6 27,8 
V9 4 27,4 12,1 27,4 12,1 
V10 3,5 11,3 < 10,0 11,3 < 10,0 

50 40 
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Provoz stacion. zdrojů, 
obslužné dopravy na 

účel. komun., DA  
(DA po dobu 1 hod) 

Provoz stacionárních 
zdrojů, obslužné 

dopravy na účelové 
komunikaci 

Hygienický 
limit hluku 

Den Noc Den Noc Den Noc 

LAeq,8h LAeq,1h LAeq,8h LAeq,1h LAeq,8h LAeq,1h 

Výpočtový 
bod 

Výška 
bodu nad 
terénem 

(m) 

(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) 
V11 3,5 20,4 < 10,0 20,4 < 10,0 
V12 4 24,2 < 10,0 24,2 < 10,0 

Poznámka: Hodnota <<<< 10,0 vyjadřuje vypočtené hodnoty menší než 10 dB. 

Vypočtené hodnoty v denní době se pohybují v intervalu LAeq,8h = 11,3–42,5 dB. V noční době se 
pohybují vypočtené hodnoty LAeq,1h do 29,0 dB. Z vypočtených hodnot pro posouzení provozu 
stacionárních zdrojů je patrné, že v denní a noční době je hygienický limit hluku 50/40 dB (den/noc) 
v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb výpočtově dodržen. Při výpočtu provozu 
stacionárních zdrojů společně s dieselagregátem nedochází ke zvýšení ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku A. Je to dáno umístěním dieselagregátu, který se nachází na severní straně objektu, a je tedy 
akusticky zastíněn objektem záměru od okolní chráněné zástavby. 

Shrnutí 

Z posouzení předkládaného záměru vyplývá, že pro posuzovaný záměr není nutné v rámci jeho provozu 
navrhovat protihluková opatření. V rámci dalších stupňů projektové dokumentace dojde k upřesnění 
výpočtů na základě konkretizovaných vstupních parametrů pro jednotlivé posuzované stacionární zdroje  
a hluk ze stavební činnosti. 

Závěr 

Z hlediska hlukové zátěže nebude výstavba ani provoz posuzovaného záměru představovat 
významné riziko pro životní prostředí v daném území. Je však nutné respektovat navržená 
ochranná opatření uvedená v kapitole D.IV. tohoto oznámení. 

D. I. 4. Vlivy na ovzduší a klima 

Hodnocení vlivů na ovzduší bylo provedeno na základě vypracované Rozptylové studie, která tvoří 
samostatnou Přílohu č. 3 předkládaného oznámení. 

V rámci Rozptylové studie byly hodnoceny následující imisní situace: 

- Stávající stav (2012) 

- Fáze výstavby (2013–2014) 

- Výhledový stav (2015) - bez záměru 

- Výhledový stav (2015) - se záměrem 

- Výhledový stav (2015) - samotný záměr 
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Imisní limity 

Výsledky modelových výpočtů jsou vyhodnoceny ve vztahu k imisním limitům, které určují přípustnou 
úroveň znečištění ovzduší. Jejich hodnoty jsou pro jednotlivé znečišťující látky stanoveny Nařízením 
vlády č. 597/2006 Sb. V případě krátkodobých (hodinových či denních) koncentrací je vedle výše limitu 
stanoven i tolerovaný počet překročení limitní hodnoty v průběhu kalendářního roku. 

Tabulka 41 Imisní limity vybraných znečišťujících látek a přípustné četnosti jejich překročení 

Znečišťující 
látka 

Doba průměrování 
Imisní limit 

(µg.m-3) 
Přípustná četnost překročení za 

kalendářní rok 

CO 
Maximální denní 

osmihodinový průměr 
10 000 - 

NO2 1 hodina 200 18 
NO2 1 kalendářní rok 40 - 
PM2,5 1 kalendářní rok 25 - 
PM10 24 hodin 50 35 
PM10 1 kalendářní rok 40 - 

benzen 1 kalendářní rok 5 - 

Pozn. Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých 

průměrů. Tyto průměry jsou počítané z hodinových údajů. 

Hodnocené polutanty 

S ohledem na stanovené imisní limity dle zákona o ovzduší a charakter posuzovaného záměru byly 
v rámci této studie sledovány průměrné roční koncentrace CO, benzenu, suspendovaných částic frakce 
PM10 a PM2,5 a dále maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého a maximální denní koncentrace 
částic PM10. 

Referenční body  

Hodnoty koncentrací znečišťujících látek byly počítány v referenčních bodech. Zájmové území bylo 
vymezeno mapovým výřezem – obdélníkem 5 x 4 km. Plocha zájmového území byla pokryta pravidelnou 
sítí referenčních bodů s krokem 100 metrů. Síť referenčních bodů obsahovala celkem 2 000 bodů. 

Výpočet znečištění ovzduší nebyl proveden v referenčních bodech pravidelné sítě, které ležely 
v některém z liniových zdrojů znečišťování a nesplňovaly tak podmínku vzdálenosti referenčního 
bodu od liniového zdroje znečišťování. 

V zájmovém území bylo umístěno 10 vybraných referenčních bodů mimo pravidelnou síť referenčních 
bodů. Vybrané referenční body reprezentovaly obytnou zástavbu vzhledem k uvažovaným zdrojům 
znečišťování. 

Tabulka 42 Souřadnice vybraných referenčních bodů 1–10 

Bod Popis x y 
1 Jenišov, ul. Daimlerova č. p. 108 -855460,8 -1011183,6 
2 Jenišov, ul. Daimlerova č. p. 157 -854889,5 -1011100,1 
3 Karlovy Vary-Dvory, ul. V Aleji č. p. 265/2 -853810,9 -1011070,0 
4 Karlovy Vary-Dvory, ul. V Lučinách č. p. 374/19 -853177,9 -1011301,7 
5 Jenišov, ul. K Rohu č. p. 9 -854898,4 -1011933,5 
6 Jenišov, č. p. 160 -854755,5 -1011972,2 
7 Karlovy Vary-Tašovice, ul. Česká č. p. 234 -854506,8 -1011872,2 
8 Karlovy Vary-Tašovice, ul. Česká č. p. 148 -854183,8 -1012044,5 
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Bod Popis x y 
9 Karlovy Vary-Tašovice, č. p. 200 -853851,4 -1012335,0 
10 Karlovy Vary-Doubí, ul. Studentská č. p. 58/39 -853541,6 -1012626,7 

V pravidelné síti referenčních bodů byla ve výpočtu uvažována výška dýchací zóny člověka (l) = 1,5 m. 
Pokrytí zájmového území výpočtovou sítí referenčních bodů a umístění vybraných referenčních bodů 
obytné zástavby je uvedeno v příloze 1. 

Vyhodnocení imisních příspěvků benzenu k imisnímu pozadí 

Výsledky měření imisního pozadí AIM (2008–2010) nesignalizovaly překračování imisního limitu 
průměrných ročních koncentrací benzenu v zájmovém území. 

V posledním roce byly naměřeny pozaďové hodnoty průměrných ročních koncentrací  
benzenu 1,5 µg.m-3. Údaje měření imisního pozadí byly ze stanice AIM ČHMÚ 1 607 Sokolov, která byla 
reprezentativní pro zájmové území. Stávající imisní pozadí průměrných ročních koncentrací benzenu 
v zájmovém území nepřekračovalo imisní limit 5 µg.m-3. 

Při zohlednění stávající úrovně imisního pozadí benzenu lze předpokládat, že imisní příspěvky 
průměrných ročních koncentrací benzenu nezpůsobí překračování imisního limitu průměrných 
ročních koncentrací benzenu. Platí v zájmovém území pro všechny varianty stávajícího  
a výhledového stavu. 

Stávající stav: Nejvyšší roční koncentrace benzenu se vyskytují podél silnice R6 mimo obytnou zástavbu 
zájmového území. 

Výstavba záměru: Nejvyšší roční koncentrace benzenu se budou vyskytovat mimo obytnou zástavbu 
zájmového území v areálu stavby záměru nebo v blízkém okolí stavby. 

Provozem stavebních strojů a pojezdy nákladních automobilů dojde ke zvýšení emisí benzenu. Dieslové 
motory stavební techniky produkují nízké emise benzenu. Lze tvrdit, že emise výstavby záměru 
nezpůsobí výrazné ovlivnění imisní situace benzenu v zájmovém území. 

Výhledový stav bez záměru: Platí stejné závěry jako pro stávající stav – Varianta 1. 

Výhledový stav se záměrem: Nejvyšší roční koncentrace benzenu se budou vyskytovat podél silnice R6 
mimo obytnou zástavbu zájmového území. 

Emise záměru nezpůsobí výrazné ovlivnění imisní situace benzenu v zájmovém území. 

Výhledový stav se záměrem (samotný příspěvek záměru): Nejvyšší roční koncentrace benzenu se budou 
vyskytovat mimo obytnou zástavbu zájmového území v areálu záměru nebo v blízkém okolí záměru. 

Vyhodnocení imisních příspěvků oxidu uhelnatého k imisnímu pozadí 

Výsledky měření imisního pozadí AIM (2008–2010) nesignalizovaly překračování imisního limitu 
maximálních osmihodinových koncentrací CO v zájmovém území. 

V posledním roce byly naměřeny pozaďové hodnoty maximálních osmihodinových koncentrací  
CO 1 921,4 µg.m-3. Údaje měření imisního pozadí byly ze stanice AIM 1 505 Karlovy Vary, která však 
nebyla reprezentativní pro zájmové území. Stávající imisní pozadí maximálních osmihodinových 
koncentrací CO v zájmovém území nepřekračovalo imisní limit 10 000 µg.m-3. 
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Při zohlednění stávající úrovně imisního pozadí CO lze předpokládat, že imisní příspěvky 
maximálních osmihodinových koncentrací CO nezpůsobí překračování imisního limitu 
maximálních osmihodinových koncentrací CO. Platí v zájmovém území pro všechny varianty 
stávajícího a výhledového stavu. 

Stávající stav: Nejvyšší maximální osmihodinové koncentrace CO se vyskytují podél silnice R6 mimo 
obytnou zástavbu zájmového území. 

Výstavba záměru: Nejvyšší maximální osmihodinové koncentrace CO se budou vyskytovat mimo 
obytnou zástavbu zájmového území v areálu stavby záměru nebo v blízkém okolí stavby. 

Provozem stavebních strojů a pojezdy nákladních automobilů dojde ke zvýšení emisí CO. Emise 
výstavby záměru budou krátkodobě ovlivňovat imisní situaci CO v zájmovém území. 

Výhledový stav bez záměru: Platí stejné závěry jako pro stávající stav – Varianta 1. 

Výhledový stav se záměrem: Nejvyšší maximální osmihodinové koncentrace CO se budou vyskytovat 
mimo obytnou zástavbu zájmového území v areálu záměru. 

Emise záměru budou krátkodobě ovlivňovat imisní situaci CO v zájmovém území.  

Imisní situace CO bude nejvíce ovlivněna provozem dieselagregátu GFW-350 T5. Dieselagregát bude 
provozován v případě výpadku dodávek elektrické energie z distribuční sítě a při pravidelných měsíčních 
zkouškách (maximálně 1 hodinu měsíčně). 

Výhledový stav se záměrem (samotný příspěvek záměru): Nejvyšší maximální osmihodinové koncentrace 
CO se budou vyskytovat mimo obytnou zástavbu zájmového území v areálu záměru nebo v blízkém okolí 
záměru. 

Vyhodnocení imisních příspěvků NO2 k imisnímu pozadí 

Výsledky měření imisního pozadí AIM (2008–2010) nesignalizovaly překračování imisních limitů 
průměrných ročních a maximálních hodinových koncentrací NO2 v zájmovém území. 

V posledním roce byly naměřeny pozaďové hodnoty průměrných ročních koncentrací NO2 17,0 µg.m-3 
a maximálních hodinových koncentrací NO2 63,1 µg.m-3. Údaje měření imisního pozadí byly ze stanice 
AIM ČHMÚ 1032 Sokolov, která byla reprezentativní pro zájmové území. Stávající imisní pozadí 
průměrných ročních a maximálních hodinových koncentrací NO2 nepřekračovalo imisní  
limity 40 a 200 µg.m-3. 

Při zohlednění stávající úrovně imisního pozadí NO2 lze předpokládat, že imisní příspěvky 
průměrných ročních koncentrací NO2 nezpůsobí překračování imisního limitu průměrných ročních 
koncentrací NO2. Platí v zájmovém území pro všechny varianty stávajícího a výhledového stavu. 

Při zohlednění stávající úrovně imisního pozadí NO2 lze předpokládat, že imisní příspěvky 
maximálních hodinových koncentrací NO2 mohou způsobit krátkodobé překračování imisního 
limitu maximálních hodinových koncentrací NO2. Platí v zájmovém území pro všechny varianty 
stávajícího a výhledového stavu. 

Imisní limit maximálních hodinových koncentrací NO2 byl v zájmovém území překračován 
v povoleném počtu překročení. 
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Stávající stav: Nejvyšší roční a maximální hodinové koncentrace NO2 se vyskytují podél silnice R6 mimo 
obytnou zástavbu zájmového území. 

Výstavba záměru: Nejvyšší roční a maximální hodinové koncentrace NO2 se budou vyskytovat mimo 
obytnou zástavbu zájmového území v areálu stavby záměru nebo v blízkém okolí stavby. 

Provozem stavebních strojů a pojezdy nákladních automobilů dojde ke zvýšení emisí NOx. Emise 
výstavby záměru budou krátkodobě ovlivňovat imisní situaci NO2 v zájmovém území. 

Výhledový stav bez záměru: Platí stejné závěry jako pro stávající stav – Varianta 1. 

Výhledový stav se záměrem: Nejvyšší roční koncentrace NO2 se budou vyskytovat podél silnice R6 
mimo obytnou zástavbu zájmového území. 

Nejvyšší maximální hodinové koncentrace NO2 se budou vyskytovat mimo obytnou zástavbu zájmového 
území v areálu záměru. 

Emise záměru budou krátkodobě ovlivňovat imisní situaci NO2 v zájmovém území.  

Imisní situace NO2 bude nejvíce ovlivněna provozem dieselagregátu GFW-350 T5. Dieselagregát bude 
provozován v případě výpadku dodávek elektrické energie z distribuční sítě a při pravidelných měsíčních 
zkouškách (maximálně 1 hodinu měsíčně). 

Při zohlednění nejvyššího imisního příspěvku maximálních hodinových koncentrací NO2 a stávajícího 
imisního pozadí maximálních hodinových koncentrací NO2 bylo vypočteno nejvyšší překročení imisního 
limitu maximálních hodinových koncentrací NO2 celkem 1krát za rok. Povolený počet překročení 
imisního limitu je 18 překročení ročně. 

Výhledový stav se záměrem (samotný příspěvek záměru): Nejvyšší roční a maximální hodinové 
koncentrace NO2 se budou vyskytovat mimo obytnou zástavbu zájmového území v areálu záměru nebo 
v blízkém okolí záměru. 

Při zohlednění nejvyššího imisního příspěvku maximálních hodinových koncentrací NO2 a stávajícího 
imisního pozadí maximálních hodinových koncentrací NO2 bylo vypočteno nejvyšší překročení imisního 
limitu maximálních hodinových koncentrací NO2 celkem 1krát za rok. Povolený počet překročení 
imisního limitu je 18 překročení ročně. 

Vyhodnocení imisních příspěvků PM2,5 k imisnímu pozadí 

Výsledky měření imisního pozadí AIM (2008–2010) nesignalizovaly překračování imisního limitu 
průměrných ročních koncentrací PM2,5 v zájmovém území. 

V posledním roce byly naměřeny pozaďové hodnoty průměrných ročních koncentrací PM2,5 16,0 µg.m-3. 
Údaje měření imisního pozadí byly ze stanice AIM ČHMÚ 1032 Sokolov, která byla reprezentativní pro 
zájmové území. Stávající imisní pozadí průměrných ročních koncentrací PM2,5 v zájmovém území 
nepřekračovalo imisní limit 25 µg.m-3. 

Při zohlednění stávající úrovně imisního pozadí PM2,5 lze předpokládat, že imisní příspěvky 
průměrných ročních koncentrací PM2,5 nezpůsobí překračování imisního limitu průměrných 
ročních koncentrací PM2,5. Platí v zájmovém území pro všechny varianty stávajícího a výhledového 
stavu. 
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Stávající stav: Nejvyšší roční koncentrace PM2,5 se vyskytují podél silnice R6 mimo obytnou zástavbu 
zájmového území. 

Výstavba záměru: Nejvyšší roční koncentrace PM2,5 se budou vyskytovat mimo obytnou zástavbu 
zájmového území v areálu stavby záměru nebo v blízkém okolí stavby. 

Spalováním nafty v motorech stavební techniky dojde k nepatrnému zvýšení emisí prachu. Nejvyšší 
emise prachu budou z přesunů a skladování zeminy. 

Emise výstavby záměru budou krátkodobě ovlivňovat imisní situaci PM2,5 v zájmovém území. 

Výhledový stav bez záměru: Platí stejné závěry jako pro stávající stav – Varianta 1. 

Výhledový stav se záměrem: Nejvyšší roční koncentrace PM2,5 se budou vyskytovat podél silnice R6 
mimo obytnou zástavbu zájmového území. 

Emise záměru nezpůsobí výrazné ovlivnění imisní situace PM2,5 v zájmovém území. 

Výhledový stav se záměrem (samotný příspěvek záměru): Nejvyšší roční koncentrace PM2,5 se budou 
vyskytovat mimo obytnou zástavbu zájmového území v areálu záměru nebo v blízkém okolí záměru. 

Vyhodnocení imisních příspěvků PM10 k imisnímu pozadí 

Výsledky měření imisního pozadí AIM (2008–2010) nesignalizovaly překračování imisního limitu 
průměrných ročních koncentrací PM10 v zájmovém území. 

Výsledky měření imisního pozadí AIM (2008–2010) signalizovaly krátkodobé překračování imisního 
limitu maximálních denních koncentrací PM10 v zájmovém území. 

V posledním roce byly naměřeny pozaďové hodnoty průměrných ročních koncentrací PM10 21,7 µg.m-3 
a maximálních denních koncentrací PM10 37,7 µg.m-3. Údaje měření imisního pozadí byly ze stanice AIM 
ČHMÚ 1032 Sokolov, která byla reprezentativní pro zájmové území. 

Platná legislativa stanovuje povolený počet překročení imisního limitu maximálních denních koncentrací 
PM10 na 35 překročení ročně. Na stanici ČHMÚ 1032 Sokolov byl imisní limit překročen 12krát za rok. 

Stávající imisní pozadí průměrných ročních koncentrací PM10 nepřekračovalo imisní limit 40 µg.m-3. 

Stávající imisní pozadí maximálních denních koncentrací PM10 krátkodobě překračovalo imisní  
limit 50 µg.m-3. 

Při zohlednění stávající úrovně imisního pozadí PM10 lze předpokládat, že imisní příspěvky 
průměrných ročních koncentrací PM10 nezpůsobí překračování imisního limitu průměrných 
ročních koncentrací PM10. Platí v zájmovém území pro všechny varianty stávajícího a výhledového 
stavu. 

Při zohlednění stávající úrovně imisního pozadí PM10 lze předpokládat, že imisní příspěvky 
maximálních denních koncentrací PM10 mohou způsobit krátkodobé překračování imisního limitu 
maximálních denních koncentrací PM10. Platí v zájmovém území pro všechny varianty stávajícího 
a výhledového stavu. 

Imisní limit maximálních denních koncentrací PM10 byl v zájmovém území překračován v 
povoleném počtu překročení. 
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Ke krátkodobému překračování imisního limitu maximálních denních koncentrací PM10 dochází 
již ve stávajícím stavu, kdy není zájmové území ovlivněno výstavbou nebo provozem záměru. 

Stávající stav: Nejvyšší roční a maximální denní koncentrace PM10 se vyskytují podél silnice R6 mimo 
obytnou zástavbu zájmového území. 

Výstavba záměru: Nejvyšší roční a maximální denní koncentrace PM10 se budou vyskytovat mimo 
obytnou zástavbu zájmového území v areálu stavby záměru nebo v blízkém okolí stavby. 

Spalováním nafty v motorech stavební techniky dojde k nepatrnému zvýšení emisí prachu. Nejvyšší 
emise prachu budou z přesunů a skladování zeminy. 

Emise výstavby záměru budou krátkodobě ovlivňovat imisní situaci PM10 v zájmovém území. 

Při zohlednění nejvyššího imisního příspěvku maximálních denních koncentrací PM10 a stávajícího 
imisního pozadí maximálních denních koncentrací PM10 bylo vypočteno nejvyšší překročení imisního 
limitu maximálních denních koncentrací PM10 celkem 31krát za rok. Povolený počet překročení imisního 
limitu je 35 překročení ročně. 

Výhledový stav bez záměru: Platí stejné závěry jako pro stávající stav. 

Výhledový stav se záměrem: Nejvyšší roční a maximální denní koncentrace PM10 se budou vyskytovat 
podél silnice R6 mimo obytnou zástavbu zájmového území. 

Emise záměru nezpůsobí výrazné ovlivnění imisní situace PM10 v zájmovém území. 

Výhledový stav se záměrem (samotný příspěvek záměru): Nejvyšší roční a maximální denní koncentrace 
PM10 se budou vyskytovat mimo obytnou zástavbu zájmového území v areálu záměru nebo v blízkém 
okolí záměru. 

Shrnutí  

Z výsledků výpočtů rozptylové studie lze vyvodit závěr, že realizace posuzovaného záměru „Dokončení 
obchodní zóny West End“ je ve vztahu k vlivům na kvalitu ovzduší realizovatelná. Ve fázi výstavby 
záměru je realizace podmíněna dodržováním opatření snižování emisí sekundární prašnosti. Ve fázi 
provozu záměru je záměr realizovatelný bez podmínek. 

Navrhovaná opatření snižování emisí sekundární prašnosti ve fázi výstavby: 

- Minimalizovat zásoby sypkých materiálů na staveništi 

- Zakrytovat nákladní vozidla převážející sypký materiál plachtou 

- Za nepříznivých klimatických podmínek v průběhu zemních prací provádět zkrápění plochy staveniště 

- V závislosti na klimatických podmínkách, za suchého počasí provádět zkrápění uskladněné zeminy  
a zkrápění příjezdových cest 

Závěr 

Z hlediska znečištění ovzduší nebude výstavba ani provoz posuzovaného záměru představovat 
riziko pro životní prostředí v daném území. Je však nutné respektovat navržená ochranná opatření 
uvedená v kapitole D.IV. tohoto oznámení. 
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D. I. 6. Vliv na povrchové a podzemní vody 

Vliv na hydrologický režim 

Posuzovaný záměr bude mít jen dílčí vliv na odtokové poměry v území. Dešťové vody z míst, kde by 
mohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami, budou před vtokem do retenční nádrže procházet přes 
odlučovač ropných látek. 

Ovlivnění hydrogeologických charakteristik a zdrojů vod 

Zájmové území se nachází v ochranném pásmu léčivých zdrojů II. stupně, proto je nutné při výstavbě  
i následném provozu dbát co největší opatrnosti a případné zásahy do životního prostředí, např. v případě 
havárií, okamžitě řešit. Je nutné dodržovat následující ochranná opatření (součást návrhu opatření kap. D. 
IV.). 

• Pro případ úniku ropných látek zpracovat havarijní plán, který bude předložen k posouzení 
vodohospodářskému orgánu. 

• Koncepci odvodnění komunikace projednat se správci jednotlivých dotčených vodních toků. 

• Zvýšený důraz klást především na způsob údržby komunikace v zimních obdobích, tj. účelné 
využívání posypových materiálů a následné zachycení rozpuštěných solí. 

• V případě úniku ropných látek do okolí neprodleně zahájit sanační práce. 

V blízkosti plánovaného záměru se nenachází pásmo hygienické ochrany ani chráněná oblast přirozené 
akumulace vod, které by mohli být plánovaným záměrem dotčeny. Záměr neleží v kategorii záplavových 
území, ani se v jeho blízkosti nenacházejí žádné vodní nádrže využívané k zásobování obyvatel pitnou 
vodou. 

Záměr neleží v záplavovém území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. 

Vliv na jakost a množství vod 

Fáze výstavby 

Vznik splaškových odpadních vod lze předpokládat v objektech sociálního zázemí v místě zařízení 
staveniště. Splaškové vody budou odváděny přímo do kanalizační přípojky. 

V současném stavu projektu není možné kvalifikovat množství splaškových vod ve fázi výstavby. Bude 
upřesněno na základě počtu pracovníků na stavbě v dalším stupni projektové dokumentace. 

Technologické odpadní vody ve fázi výstavby záměru vznikat nebudou. 

Možnost kontaminace povrchových a podzemních vod by mohla nastat pouze v případě náhodných úniků 
pohonných hmot, olejů a mazadel z používaných mechanizmů a také v případě havarijních úniků látek 
škodlivých vodám z používaného strojového parku. Při zachování běžných technologických opatření lze 
vliv na jakost povrchových i podzemních vod minimalizovat.  

Fáze provozu 

Posuzovaný záměr bude napojen na veřejnou kanalizační sít.  

Roční množství splaškových odpadních vod bude činit cca 6 111 m3/rok 
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Dešťové vody budou z areálu obchodní zóny West End odváděny ze střech budov a z venkovních 
zpevněných ploch. Zvlášť budou odváděny čisté dešťové vody ze střech a zvlášť vody z míst, kde může 
docházet ke znečištění ropnými látkami.  

Dešťové vody z manipulačních ploch a parkovišť, kde může docházet k jejich kontaminaci ropnými 
látkami, budou procházet přes odlučovač ropných látek do retenční nádrže a dále pak řízeným odtokem 
do systému městské kanalizační sítě. 

Vlivem zpevnění ploch výstavbou záměru dojde k povrchovému odtoku ze zpevněných ploch 286 l/s. 
Správcem vodovodů a kanalizací je povolen odtok max. 50 l/s. V areálu bude tudíž vybudována retenční 
nádrž s řízeným odtokem do kanalizace. Bude se nacházet pod parkovištěm. Velikost retenční nádrže 
bude přesně určena v dalších stupních projektové dokumentace. 

Jakost odpadních dešťových a splaškových vod ve fázi provozu záměru bude odpovídat obdobným 
splaškovým a dešťovým vodám typickým pro tento druh záměru.  

Dle § 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
právních úprav nesmí být vnitřní kanalizace areálu odváděná na čistírnu odpadních vod osazena drtiči 
kuchyňských odpadů. 

Voda do systému SHZ bude zajištěna z požární nádrže o objemu 385 m3. Přípojka vody bude 
dimenzována tak, aby bylo zajištěno naplnění nádrže do 36 hodin po jejím vyprázdnění. Nádrž bude 
zbudována jako železobetonová podzemní. 

Technické podmínky napojení objektů na veřejný vodovod a odvedení odpadních vod je nezbytné 
odsouhlasit příslušnou organizací.  

Závěr 

Z hlediska problematiky vod nebude výstavba ani provoz posuzovaného záměru představovat 
riziko pro životní prostředí v daném území. Je však nutné respektovat navržená ochranná opatření 
uvedená v kapitole D.IV. tohoto oznámení. 

D. I. 7. Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje 

Zábor půdy 

Dle výpisu z Katastru nemovitostí jsou pozemky dotčené stavbou zařazeny jako druh ostatní plocha. 

Realizací záměru dojde k trvalému záboru půdy v rozsahu 19 112 m2. Výstavba záměru si nevyžádá 
nutnost dočasného záboru pro účely zajištění ploch staveniště apod. 

Ve fázi výstavby dojde k odtěžení cca 65 000 m3 výkopku ze stavební jámy. Následně bude cca 
10 000 m3 zeminy využito pro finální terénní úpravy. V případě znečištění výkopku nebezpečnými 
látkami bude postupováno v souladu s platnou legislativou. 

ZPF /PUPFL 

Realizací záměru nedojde k záboru pozemků chráněných jako zemědělský půdní fond (ZPF) ani pozemků 
určených k plnění funkce lesa (PUPFL). Záměr si nevyžádá vynětí z PUPFL ani ZPF. 
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Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 

Významné terénní úpravy se v souvislosti s posuzovaným záměrem nepředpokládají. Ke změně místní 
topografie nedojde. Stávající území je rovinaté a vlivem realizace záměru nedojde k významnému 
ovlivnění stability terénu. Stabilita půdy nebude ohrožena sesuvy. Je nutné počítat s rizikem poddolování. 

Případné snížení rizika půdní eroze by mělo být zajištěno dodržením pracovních postupů a navržených 
opatření (viz kap. D. IV.). 

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

V posuzovaném území se nenacházejí žádné přírodní zdroje. Podle údajů České geologické služby – 
Geofond se v zájmovém území nenacházejí výhradní ani nevýhradní ložiska nerostných surovin, 
dobývací prostory (těžené, netěžené), chráněná ložisková území ani ložiska prognózní. Ve vzdálenosti cca 
350 m jižně od posuzovaného záměru se nachází výhradní ložisko nerostných surovin – Doubí  
u Karlových Varů.  

Celá obec Jenišov se nachází na poddolovaném území. 

Posuzovaným záměrem nebudou dotčena výhradní ani nevýhradní ložiska nerostných surovin, dobývací 
prostory (těžené, netěžené), chráněná ložisková území ani ložiska prognózní. Záměr se nachází v území 
poddolovaném při těžbě hnědého uhlí. 

Ve vzdálenosti cca 350 m jižně od posuzovaného záměru se nachází výhradní ložisko nerostných surovin 
– Doubí u Karlových Varů.  

Realizací záměru dojde k zásahu do horninového prostředí – základy nových budov, realizace 
zpevněných ploch, atd. Vliv lze označit za lokální a z hlediska ovlivnění životního prostředí nevýznamný. 

Horninové prostředí může být v případě havárie během výstavby kontaminováno úniky ropných produktů 
ze stavebních či dopravních mechanismů. V tomto případě bude nutné kontaminovanou zeminu ihned 
vytěžit a odvézt na zabezpečenou skládku. 

Negativní ovlivnění horninového prostředí ve fázi provozu záměru se nepředpokládá.  

Závěr 

Z hlediska problematiky půd nebude výstavba ani provoz posuzovaného záměru představovat 
riziko pro životní prostředí v daném území. Je však nutné respektovat navržená ochranná opatření 
uvedená v kap. D.IV. tohoto oznámení. 

D. I. 8. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy 

Flóra 

Posuzovaný záměr se nachází v území, které lze dle katalogu biotopů klasifikovat jako X1 – 
Urbanizovaná území. Pro sledovanou lokalitu je typické značné ovlivnění antropogenní činností 
s vegetací bez větší floristické hodnoty. 

V území byl dubnu roku 2012 proveden orientační botanický průzkum, při kterém nebyly zastiženy 
zvláště chráněné druhy dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Nebyla zjištěna ani přítomnost 



Dokončení obchodní zóny West End 
Oznámení záměru dle z. 100/2001 Sb. 

 

– E K O L A group, spol. s r. o. – 79 

ohrožených druhů rostlin uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 
2001). 

Fauna 

Vzhledem k faktu, že je posuzovaná lokalita silně ovlivněna antropogenní činností, lze předpokládat 
zastoupení běžných druhů živočichů vázaných na polní kultury. 

V území byl dubnu roku 2012 proveden orientační zoologický průzkum, při kterém nebyly zastiženy 
zvláště chráněné druhy dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění.  

Ekosystémy 

Dle Katalogu biotopů ČR (editor Chytrý a kol., 2000) lze dotčené území zařadit do kategorie X1 – 
Urbanizovaná území definovaná jako zastavěné části měst a vesnic nebo průmyslových a zemědělských 
objektů. Výstavbou záměru dojde k ovlivnění antropogenně ovlivněného ekosystému.  

Závěr 

Posuzovaný záměr je z hlediska vlivu na flóru, faunu a ekosystémy akceptovatelný. 

D. I. 9. Vlivy na ÚSES, VKP, ZCHÚ a systém NATURA 2000 

Realizací záměru nedojde k dotčení územního systému ekologické stability.  

V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné významné krajinné prvky dané § 3 
písm. b) a § 6 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.  

Záměrem nebudou dotčeny žádná zvláště chráněná území ani přírodní parky podle § 12 a 14 zákona  
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Posuzovaná stavba nezasahuje 
ani do ochranného pásma zvláště chráněných území.  

K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  
a krajiny v platném znění rovněž nedojde. 

Dle vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje (Odboru životního prostředí a zemědělství) ze dne 
27. 1. 2012 (č.j. 472/ZZ/12) nemůže mít uvedený záměr významný vliv na evropsky významné lokality 
ani ptačí oblasti. Vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje k vlivu záměru na evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti je součástí oznámení v kap. H tohoto oznámení. 

D. I. 10. Vliv na krajinu 

Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika místa či oblasti, je chráněn 
před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména 
umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných 
krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka  
a vztahů v krajině. 

Záměr je v souladu s platným územně plánovací dokumentací obce Jenišov. Dle Územního plánu  
sídelního útvaru Jenišov se posuzovaný záměr nachází na území drobné výroby a služeb, území 
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rozvojové. V širším okolí posuzovaného záměru se už stavby podobných měřítek vyskytují. Nedojde tedy 
k zásadní změně krajinného rázu širšího okolí.  

Stavbou obchodního centra na místě stávajícího nevyužitého pozemku s ruderální vegetací dojde ke 
změně využití lokality, a tím i krajinného rázu.  

Stavba je umístěna do prostoru mezi stávajícími prvky s negativním vlivem na krajinný ráz. Jedná se  
o těleso dálnice R6 a další prodejní objekty na sever a severozápad od posuzovaného záměru. Nové 
objekty záměru „Dokončení obchodní zóny West End“ budou na tuto zástavbu navazovat. Přírodní, 
kulturní ani historické složky krajinného rázu dotčeny nebudou. Nebudou narušeny významné pohledy  
v krajině. 

Další zmírnění potencionálního narušení vizuálních vjemů bude docíleno navržením vhodného osvětlení 
areálu, barevným odlehčením ploch, omezením reflexních ploch a reklamních ploch. Pro osvětlení areálu 
budou použity pouze takové typy svítidel, které nevyzařují přímé světlo do okolní krajiny, ale pouze do 
prostoru pod sebou. Noční osvětlení bude omezeno na bezpečnostní a technologické minimum (např. 
osvětlení s čidly pohybu). 

 

Závěr 

Závěrem lze konstatovat, že posuzovaný záměr nebude znamenat významnější zásah do krajinného 
rázu. 

D. I. 11. Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky a archeologické památky 

Kulturní památky 

V místě posuzovaného záměru ani v jeho nejbližším okolí se nenachází žádné kulturní památky.  

Hmotný majetek 

Záměr si nevyžádá zásah do hmotného majetku,. Dojde k přeložení areálového rozvodu požární vody. 

Archeologické památky 

Území se nenachází v místě prokázaných archeologických nálezů. V případě zastižení archeologických 
nálezů je nutno postupovat v souladu s platnou legislativou.  

D. II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Hodnocené vlivy záměru „Dokončení obchodní zóny West End“ na životní prostředí a obyvatelstvo 
mají lokální charakter, jak z hlediska zasaženého území, tak i populace. Realizací záměru nedojde 
k zásadní negativní změně poměrů v území, které by výrazně ovlivnily míru jeho zatížení.  

D. III. Údaje o možných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice 

Realizace záměru nebude představovat nepříznivý vliv přesahující státní hranice. 
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D. IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 

Fáze projektových příprav 

• Celý proces výstavby je nutno organizačně zajistit tak, aby byly v co nejmenší míře narušeny faktory 
pohody obyvatelstva. 

• Postup a organizaci výstavby připravit tak, aby byl maximálně omezen počet výjezdů ze stavby  
a pohyb vozidel a stavební techniky. 

• Obyvatelé z nejblíže situovaných domů by měli být seznámeni s délkou a charakterem jednotlivých 
fází výstavby. Jsou-li občané zasažení hlukem dostatečně informováni o účelu a smyslu hlučné 
činnosti, pak jejich reakce na tento hluk je příznivější a minimalizuje se takto vznikající stres a 
nepohoda. Vhodné by bylo stanovení kontaktní osoby, na kterou by se postižení občané mohli obrátit 
s případnými žádostmi a stížnostmi. 

• Pro případ úniku ropných látek před započetím výstavby zpracovat havarijní plán, který bude 
předložen k posouzení vodohospodářskému orgánu. 

• V dalším stupni projektové dokumentace (až bude známo přesné uspořádání vnitřních prostor objektů 
záměr) bude nutné výpočet hluku ze stacionárních zdrojů posoudit i vůči hygienickým limitům hluku 
na pracovišti záměru. Na základě tohoto výpočtu může dojít i k případnému zatlumení některých 
stacionárních zdrojů hluku. 

• V dalším stupni projektové dokumentace zpracovat pro etapu výstavby podrobné zásady organizace 
výstavby (ZOV); především minimalizovat staveništní dopravu a strojní nasazení s ohledem na 
chráněnou obytnou zástavbu. 

• Při výběrovém řízení na dodavatele stavby brát jako jedno ze srovnávacích měřítek i specifikování 
garancí na minimalizaci negativních vlivů v době výstavby a na celkovou délku trvání výstavby. 

• Při plánování stavby je třeba preferovat používání moderních stavebních mechanismů se sníženou 
emisí znečišťujících látek do ovzduší. 

• Vodovodní řady a kanalizační stoky projednat s příslušným vodoprávním úřadem.  

• S provozovatelem veřejné kanalizace projednat místa napojení kanalizačních přípojek na veřejné 
kanalizační řady, včetně objemu odváděných odpadních vod do kanalizace a následně na ČOV.  

• Odvod vod z manipulačních ploch a parkovišť vést přes odlučovač ropných látek. 

• V dalším stupni projektové dokumentace je třeba při změně, resp. upřesnění vstupních údajů 
optimalizovat a upřesnit akustické výpočty. 

• V dalších fázích projektové dokumentace vytipovat vhodná místa odstranění vzniklých odpadů, 
eventuelně lokalizovat skládky nebezpečného odpadu. 

• Dle § 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
právních úprav nesmí být vnitřní kanalizace posuzovaného objektu odváděná na čistírnu odpadních 
vod osazena drtiči kuchyňských odpadů. 

• Nově vysázené dřeviny nesmí být umístěny na inženýrských sítích. 

• Při návrhu vegetačních úprav využít geograficky původní druhy dřevin s tím, aby byly využity i 
zapěstované vzrostlé dřeviny a rychle rostoucí dřeviny  

• K omezení světelného znečištění řešit osvětlení v areálu s respektováním následujících požadavků:    
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a) Pro osvětlení areálu navrhnout pouze takové typy svítidel, které nevyzařují přímé světlo do okolní 
krajiny, tj. osvětlují pouze prostor pod sebou (vyloučit osvětlení areálu vysoce výkonnými svítidly 
na vysokých stožárech).    

b) Noční osvětlení areálu řešit s vyloučením osvětlení fasád  hal a s orientací na omezení osvětlení na 
bezpečnostní a technologické minimum (např. návrh osvětlení s čidly pohybu).    

• Před uvedením záměru do provozu zpracovat a předložit ke schválení manipulační, požární a havarijní 
řády jednotlivých provozů a zařízení (např. dieselagregáty). 

Fáze výstavby 

• Doporučení pro omezení narušení faktoru pohody obyvatel: 

- při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek  
i specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na 
celkovou délku stavby, 

- ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a progresivních postupů 
výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných technologií). 

• Postup a organizaci výstavby připravit tak, aby byl maximálně omezen počet výjezdů ze stavby a 
pohyb vozidel a stavební techniky a aby byl prováděn v maximální míře pouze na staveništi. 

• Na základě výsledků akustické studie je doporučeno: 

- V noční době nesmí probíhat venkovní stavební práce. Po postavení objektu mohou v noční době 
probíhat pouze tiché vnitřní práce za předpokladu zavřených oken a dveří v objektu. Uvedenou 
skutečnost bude nutné upřesnit v dalším stupni projektové dokumentace. 

- V noční době nesmí být v provozu obslužná doprava staveniště. 

- V dalším stupni projektové dokumentace je třeba zpřesnit akustické výpočty pro hluk ze stavební 
činnosti na základě upřesněných vstupních parametrů výpočtu (harmonogram stavby). 

- Řidiči nákladních aut po příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě musí vypnout motor. 

- Obyvatelé z nejblíže situovaných domů by měli být seznámeni s délkou a charakterem jednotlivých 
fází výstavby. Jsou-li občané zasažení hlukem dostatečně informováni o účelu a smyslu hlučné 
činnosti, pak jejich reakce na tento hluk je příznivější a minimalizuje se takto vznikající stres a 
nepohoda. Vhodné by bylo stanovení kontaktní osoby, na kterou by se postižení občané mohli 
obrátit s případnými žádostmi a stížnostmi. 

• Minimalizovat znečištění ovzduší exhalacemi ze spalovacích a vznětových motorů vozidel a stavební 
techniky lze udržováním jejich dobrého technického stavu a pravidelnými kontrolami. 

• Před výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich řádné očištění v areálu staveniště. V případě, že přesto 
dojde ke znečištění veřejných komunikací, zajistí dodavatel stavby jejich řádné očištění. 

• V suchých obdobích provádět zkrápění vozovek. 

• Zakrytovat nákladní vozidla převážející sypký materiál plachtou. 

• Minimalizovat zásoby sypkých materiálů na staveništi. 

• V závislosti na klimatických podmínkách, za suchého počasí provádět zkrápění uskladněné zeminy a 
zkrápění příjezdových cest. 

• Za nepříznivých klimatických podmínek v průběhu zemních prací provádět zkrápění plochy 
staveniště. 
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• Z důvodů vyloučení rizika možného znečištění půd a podzemních vod úkapy ropných látek je nutné 
kontrolovat pravidelně stav dopravních a stavebních mechanizmů při výstavbě areálu. 

• Při výstavbě postupovat tak, aby nedošlo ke znečištění horninového prostředí. 

• V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou a vodou 
zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů.  

• Pohonné hmoty a maziva je třeba skladovat pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany půdy 
a vod. Nutnou manipulaci s nimi omezit na minimum. 

• V případě nutnosti čerpání odpadní dešťové vody ze stavební jámy budou tyto vody před vypuštěním 
do kanalizace předčištěny pomocí usazovacích jímek, ve kterých bude zbavena nečistot způsobujících 
zanesení kanalizace.  

• Odvod vody ze staveniště musí být projednán a schválen příslušným správcem kanalizace. 

• V období výstavby záměru minimalizovat vznik odpadů. 

• Odstranění, popř. recyklace odpadů, musí probíhat v souladu s platnou právní úpravou  
a v souladu se schválenými postupy pro nakládání s odpady. 

• Na staveništi nesmí být pálen odpad. 

• Musí být zpracován podrobný plán nakládání s odpady. Jde zejména o upřesnění množství  
a druhu odpadu vznikajícího při výstavbě, včetně navržení prostoru pro shromažďování odpadů. Je 
třeba preferovat recyklaci a třídění odpadů, avšak za předpokladu minimalizace přímých (hluk, prach) 
i nepřímých (obslužná doprava) negativních vlivů spojených s touto činností. 

• Před zavážením stavební jámy je nutné ji vyklidit a odstranit odpady vzniklé stavební činností. Ty by 
totiž v budoucnu významně ovlivnily jakost podzemní vody v okolí stavby.  

• V době výstavby je nutný maximálně šetrný postup zabraňující zbytečné devastaci životního prostředí. 

• V případě nálezu zvláště chráněných živočichů v prostoru zasaženém stavbou zajistit jejich ochranu a 
další postup (záchranný přenos) konzultovat s orgánem ochrany přírody. 

• Již v průběhu vegetačních úprav a především pak po jejich ukončení sledovat a zabraňovat 
případnému šíření neofytních a expanzivních druhů rostlin. 

• Dodavatel stavby zajistí řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest 
k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a po skončení výstavby uvede komunikace do 
původního stavu.  

• Místo maziv a paliv ropného původu doporučujeme používat snáze odbouratelné ekvivalentní 
bioprodukty. 

• Vzhledem k tomu, že nelze zcela vyloučit výskyt archeologických nález, poučit příslušné osoby před 
prováděním zemních prací o postupu ve vztahu k event. archeologickým nálezům  
a popřípadě umožnit záchranný archeologický průzkum. 

• Dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných 
přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení komunikací do 
původního stavu.  

• Zajistit vhodné sorpční prostředky k likvidaci eventuálních havarijních úniků ropných látek 
z dopravních prostředků. 

• Při realizaci respektovat normy ČSN související s požární ochranou. 
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• Při realizaci stavby je nutno zajistit bezpečnost provozu na stávajících komunikacích. 

Fáze provozu 

• Před uvedením objektu do provozu doporučujeme provést detailní měření hluku ze stacionárních 
zdrojů a prokázat, že nedochází k překračování hygienických limitů. 

• Provádět pravidelnou kontrolu technického stavu zařízení spalujících zemní plyn k zajištění plnění 
garantovaných emisních koncentrací látek znečišťujících ovzduší.    

• K omezování emisí tuhých znečišťujících látek, resp. částic frakce PM10, v rámci povrchové prašnosti, 
provádět úklid a čištění areálových komunikací a manipulačních ploch.    

• V případě úniku ropných látek do okolí neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou 
zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů. 

• V případě úniku ropných látek do okolí neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou vodou 
zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů. 

• Provádět pravidelnou kontrolu účinnosti a funkčnosti odlučovačů ropných látek na parkovací ploše. 

• Provádět pravidelnou kontrolu a zajišťovat funkčnost retenční nádrže a řízeného odtoku do kanalizace. 

• Veškeré dešťové a splaškové vody odcházející z areálu musí splňovat podmínky předepsané zákonem 
č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění. 

• Provozovatel dieselagregátu je povinen dodržovat ustanovení § 39 odst. 2 vodního zákona č. 254/2001 
Sb., zejména zpracovat plán havarijních opatření, který schvaluje příslušný vodoprávní úřad.   

• Místo, kde bude situován dieselagregát, musí být vybaveno vhodnými sanačními prostředky  
a musí být zamezeno případnému úniku ropných látek do kanalizace. 

• Zajistit vhodné sorpční prostředky k likvidaci eventuálních havarijních úniků ropných látek 
z dopravních prostředků. 

• Odstranění, popř. recyklace odpadů, musí probíhat v souladu s platnou právní úpravou  
a v souladu se schválenými postupy pro nakládání s odpady. 

• Zajistit komplexní údržbu a výsadbu areálové zeleně, a popřípadě i její obnovu tak, aby byla 
zachována její funkčnost.    

• V období provozu záměru je třeba minimalizovat vznik odpadů – je třeba preferovat recyklaci a třídění 
odpadů, avšak za předpokladu minimalizace přímých (hluk, prach) i nepřímých (obslužná doprava) 
negativních vlivů spojených s touto činností. 

• Provozovatel stavby je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání  
s nimi dle § 39, odst. 1, z. 185/2001 Sb. a v případě produkce více než 100 kg nebezpečného nebo 
100 t ostatního odpadu posílat každoročně hlášení o produkci odpadů příslušnému úřadu dle § 39, 
odst. 2. 

• Vymezit prostory pro třídění a uložení odpadu. 

• Pro shromažďování odpadů používat vhodných sběrných nádob. Snažit se o maximální recyklaci 
obalů, případně umožnit jejich využití jako druhotné suroviny. 

• Nebezpečné odpady skladovat zvlášť, zajistit evidenci odpadů a odstranění oprávněnými osobami. 
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• Dodržovat schválené havarijní a provozní řády. 

• Při zimní údržbě areálových komunikací a manipulačních ploch upřednostnit používání inertních 
posypových materiálů a odklízení sněhu.    

• Noční osvětlení areálu logistického a průmyslového parku omezovat na bezpečnostní a technologické 
minimum.    

D. V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 
specifikaci vlivů 

Oznámení záměru bylo zpracováno na základě vypracovaných technických podkladů – dokumentace pro 
územní rozhodnutí. Z této skutečnosti pak plynou nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které se při jejím 
zpracování vyskytly. 

Vzhledem k tomu, že není znám dodavatel stavby a podrobné zásady organizace výstavby, není možné 
přesně kvantifikovat vlivy vlastní výstavby na okolní prostředí. Detailní vyhodnocení vlivů výstavby 
bude možné až po upřesnění materiálových toků, plánu organizace výstavby a také na základě dispozic 
dodavatele stavby (strojové a materiálové vybavení).  

Akustická a Rozptylová studie tedy hodnotí ty vlivy, které lze již v současné době a na základě 
stávajících předpokladů postihnout a pro tyto skutečnosti uvádí ochranná opatření. 
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E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Předkládaný záměr „Dokončení obchodní zóny West End“ je z hlediska technického řešení 
a architektonicko-stavební koncepce posuzován v jedné variantě, která vychází z návrhu architektonické 
a projekční firmy RRP Architekten ZT. 

V předkládaném oznámení jsou řešeny následující časové horizonty:  

• Stávající stav        2012  

• Fáze výstavby        6/2013-10/2014  

• Fáze provozu       2015 

Zpracování oznámení záměru pro jednotlivé, výše uvedené, hodnocené stavy umožnilo vytvořit si 
podrobnou představu o příspěvcích záměru k hlukové zátěži a znečištění ovzduší v daném území. 
Konkrétní vyhodnocení vlivů jednotlivých stavů na životní prostředí je předmětem předchozích 
kapitol.  

Z provedených vyhodnocení a posouzení vyplývá, že realizace záměru nebude představovat 
významné zhoršení životního prostředí. U jednotlivých složek životního prostředí nedojde 
v důsledku výstavby a provozu záměru „Dokon čení obchodní zóny West End“ k výrazným 
negativním změnám ani k překročení únosné míry zatížení ve srovnání se stávajícím stavem. 
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ZÁVĚR 

Předkládané oznámení záměru „Dokončení obchodní zóny West End“ bylo zpracováno dle Přílohy č. 3 
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Oznámení se zabývá vymezením vlivů výstavby a provozu 
posuzovaného záměru na životní prostředí a hodnocením záměru z hlediska ekologické únosnosti 
prostředí. 

Ze zpracovaného oznámení vlivu na životní prostředí posuzovaného záměru vyplynuly tyto závěry: 

Charakteristika záměru 

• Záměr „Dokončení obchodní zóny West End“ spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.  
o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací 
řízení), sloupec B, pod pořadové číslo 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních 
středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 
100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“. 

• Posuzovaný záměr se nachází na území obce Jenišov u Karlových Varů, v katastrálním území 
Jenišov. Zájmové území je vymezeno ze severu areálem obchodního centra Globus, ze západu 
příjezdovou komunikací k obchodnímu centru a z jihu ulicí Obchodní.  

• Záměrem investora je výstavba a provoz obchodního centra určeného pro prodej nábytku o celkové 
hrubé podlažní ploše nadzemní části cca 21 807 m2 HPP na pozemku o celkové výměře cca 
19 112 m2. Doplňkovou funkci bude tvořit restaurace navržena pro 120 hostů. Stavba je navržena 
jako čtyřpodlažní, s jedním podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažími. Součástí záměru 
bude i nové parkoviště pro 149 PS podél východního průčelí objektu. 

Půda 

• V zájmovém území se nevyskytuje zemědělská (ZPF) ani lesní půda (PUPFL).  

• Dotčené pozemky jsou dle výpisu z katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha. 

• Ve fázi výstavby dojde k odtěžení cca 65 000 m3 výkopku ze stavební jámy. Z toho 10 000 m3 bude 
použito na zpětné zásypy.  

• Významné terénní úpravy se v souvislosti s posuzovaným záměrem nepředpokládají. Ke změně 
místní topografie nedojde.  

• Posuzovaným záměrem nebudou dotčena výhradní ani nevýhradní ložiska nerostných surovin, 
dobývací prostory (těžené, netěžené), chráněná ložisková území ani ložiska prognózní. Rovněž se 
v území nenalézají žádná sesuvná území. 

• Celá obec Jenišov se nachází na poddolovaném území. 

Povrchové a podzemní vody 

• V zájmovém území záměru ani v jeho blízkém okolí se nenacházejí žádné vodoteče ani vodní 
plochy.  

• Záměr neleží v záplavovém území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění.  
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• Posuzovaná lokalita se nenalézá v chráněné oblasti přirozené akumulace vod ani v ochranných 
pásmech zdrojů povrchových či podzemních vod.  

• Záměr se nachází v ochranném pásmu léčivých zdrojů II. stupně. 

• Ve fázi výstavby lze vznik splaškových odpadních vod předpokládat v objektech sociálního zázemí 
v místě zařízení staveniště.  

• V souvislosti s výstavbou záměru nedojde k významnému ovlivnění povrchových vod, jak z hlediska 
kvality, tak i z hlediska jejich kvantity. 

• Ve fázi provozu bude záměr napojen na veřejný vodovod v Obchodní ulici a veřejnou kanalizační síť 
u obchodního domu Globus.  

• V komplexu budou umístěny rovněž gastroprovozy. Budou instalovány odlučovače tuků pro 
přečištění vod.  

• Množství splaškových odpadních vod ve fázi provozu bude ekvivalentní množství spotřebované 
vody. Roční množství odváděných splaškových vod bude činit cca 6 111 m3/rok. 

• Vody ze sociálních zařízení budou odpovídat svým složením běžným komunálním odpadním vodám 
a obsahovat především biologicky odbouratelné látky.  

• Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže, odkud budou odváděny kanalizace. Dešťové vody 
z manipulačních ploch, parkovišť a odstavných ploch, kde může docházet ke znečištění ropnými 
látkami, budou před svedením do retenční nádrže procházet přes odlučovač ropných látek. 

Ovzduší 

• Posuzovaný záměr lze ve vztahu k vlivům na kvalitu ovzduší doporučit k realizaci. Ve fázi výstavby 
záměru je realizace podmíněna dodržováním opatření snižování sekundární prašnosti. Ve fázi 
provozu záměru je záměr realizovatelný bez podmínek. 

• Navrhovaná opatření snižování sekundární prašnosti ve fázi výstavby jsou: Minimalizovat sypké 
hmoty na staveništi, v závislosti na klimatických podmínkách, za suchého počasí provádět vlhčení  
a zkrápění uskladněné zeminy a zkrápění příjezdových cest a zakrytovat nákladní vozidla přivážející 
sypký materiál plachtou. 

Hluk 

• Fáze výstavby záměru – Staveništní doprava i v dopravně nejzatíženějších fázích výstavby se pro den 
pohybuje pod hranicí hygienického limitu dle platného nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Při dodržení 
doporučených protihlukových opatření uvedených v akustické studii budou splněny hygienické 
limity pro hluk ze stavební činnosti dle nařízení vlády č. 272/2011Sb. 

Hygienický limit hluku pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s = 65 dB pro posuzovanou dobu od 7 do 
21 hodin byl ve všech výpočtových bodech výpočtově dodržen. 

• Fáze provozu záměru – Liniové zdroje – Doprava na okolních pozemních komunikacích a účelových 
komunikací vyvolaná provozem záměru „Dokončení obchodní zóny West End“ nezpůsobí 
významné zvýšení hlukové zátěže v zájmovém území. Hygienické limity hluku jsou ve všech 
výpočtových bodech ve výhledovém stavu bez záměru i se záměrem výpočtově splněny. 
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• Fáze provozu záměru – Stacionární zdroje - Součástí provozu záměru budou i stacionární zdroje 
hluku, např. vzduchotechnické a chladicí jednotky, dieselagregáty apod. V době vypracovávání této 
studie nebylo známé přesné umístění některých z těchto zdrojů. Tyto zdroje byly umístěny na straně 
bezpečnosti blíže k chráněné zástavbě. Provoz stacionárních zdrojů nezpůsobí překračování 
hygienického limitu pro hluk ze stacionárních zdrojů 50/40 dB (den/noc) v žádném z výpočtových 
bodů. V dalších stupních projektové dokumentace je nutné provést upřesňující výpočty na základě 
upřesněných akustických parametrů a určení jejích umístění. 

ZCHÚ, ÚSES, VKP a systém NATURA 2000 

• Záměrem nebudou přímo dotčeny žádné prvky ÚSES, VKP ani ZCHÚ dle zákona č. 114/1992 Sb. 
v platném znění.  

• Záměr nebude mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 

Fauna, flóra a ekosystémy 

• Zvláště chráněné druhy živočichů ve smyslu Vyhlášky č. 395/1992 Sb. na lokalitě zaznamenány 
nebyly, vzhledem k jejímu charakteru nejsou ani očekávány. 

• Z hlediska likvidace bylinné vegetace půjde o vliv nevýznamný. Bylinná vegetace v území je 
druhově poměrně chudá, se zastoupením zcela běžných druhů trav, jednoletých i víceletých plevelů a 
ruderálních rostlin, jedná se tedy o vegetaci bez větší floristické hodnoty. V zájmovém území nebyly 
zaznamenány žádné zvláště chráněné druhy rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění. 

Ostatní 

• Záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového množství i z hlediska druhů 
odpadů neměly významně ohrozit životní prostředí ani ve fázi výstavby, ani ve fázi provozu záměru. 

• Před zahájením jakýchkoliv stavebních aktivit v zájmovém území, zvláště zásahů do stávajícího 
terénu (fáze zemních prací), je nutné v dostatečném předstihu informovat příslušný orgán památkové 
péče a v případě nutnosti zajistit archeologický dozor oprávněnou organizací. 

• Záměr „Dokončení obchodní zóny West End“ nepředstavuje z hlediska příspěvků záměru k 
znečištění ovzduší a k celkové akustické situaci významné riziko pro zdraví obyvatel. 

 

Posuzovaný záměr  

Dokončení obchodní zóny West End 
lze při respektování navrhovaných opatření doporučit k realizaci. 
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DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

F. 1 Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení  

� Fotodokumentace 

Fotografie 1 Pohled na zájmové území ze severovýchodu  

 

Fotografie 2 Pohled na zájmové území ze severozápadní hranice pozemku  
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F. 2. Další podstatné informace oznamovatele  

Oznamovatel nemá další podstatné informace týkající se posuzovaného záměru. Veškeré důležité 
informace pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí a obyvatelstvo jsou uvedeny v předcházejících 
kapitolách oznámení záměru. 
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F. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 

Oznámení je zpracováno pro záměr „Dokončení obchodní zóny West End“, který se nachází na území 
obce Jenišov, v k.ú. Jenišov.  

Záměrem investora je výstavba a provoz obchodního centra určeného pro prodej nábytku o celkové 
hrubé podlažní ploše nadzemní části cca 21 807 m2 HPP na pozemku o celkové výměře cca 19 112 m2. 
Doplňkovou funkci bude tvořit restaurace navržena pro 120 hostů. Stavba je navržena jako čtyřpodlažní, 
s jedním podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažími. Součástí záměru bude i nové parkoviště 
pro 149 PS podél východního průčelí objektu. 

Areál bude dopravně napojen na okružní křižovatku spojující silnici I/20 a rychlostní komunikaci R6. 
Příjezd pro zákazníky bude zajištěn po účelové komunikaci objektu Globus. Komunikace na parkovišti 
jsou navrženy jako obousměrné. Příjezd vozidel zásobování bude po ulici Obchodní a následně po 
účelové komunikaci vedoucí do zásobovacího dvora objektu Globus. Vjezd do zásobovacího dvora je 
umožněn pouze zaměstnancům a vozidlům zásobování. Obsluha veřejnou dopravou bude zajištěna ze 
stávající autobusové zastávky u objektu Globus, která přímo přiléhá k severní straně řešeného objektu. 

Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 
v platném znění do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), sloupec B, pod pořadové číslo 10.6 
„Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad  
3 000 m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro 
celou stavbu“. 

Posuzovaný záměr „Dokončení obchodní zóny West End“ je z hlediska technického řešení  
a architektonicko-stavební koncepce posuzován v jedné variantě, která vychází z návrhu architektonické  
a projekční firmy RRP Architekten ZT-GmbH. 

Doprava 

Dopravně-inženýrské podklady posuzovaného záměru tvoří samostatnou Přílohu č. 1 předkládaného 
oznámení (Dopravní studie, ETC, s.r.o., březen 2012). 

Pro dopravní obsluhu území má hlavní význam rychlostní silnice R6, která je v daném úseku řešena jako 
průtah Karlovými Vary a dále sjezd č. 131 z této silnice.  

Další pro areál podstatnou komunikací je silnice I. třídy č. 20 (E49), která prochází podél východní hrany 
řešeného území. Tato silnice se odděluje ze silnice R6 právě v místě výše zmíněného sjezdu.  

Obě komunikace jsou propojeny pomocí stykové křižovatky na severní části sjezdu, resp. okružní 
křižovatkou na jižní části sjezdu. Na tuto okružní křižovatku je dále napojena jednak účelová komunikace 
– vjezd do areálu Globus, která bude ve výhledu sloužit i jako příjezd do plánovaného areálu a současně 
také místní komunikace (ul. Obchodní) zajišťující obsluhu přilehlých území (vč. příjezdu zásobování 
Globusu).  

V souladu s výpočtem areál vyžaduje celkem 385 parkovacích stání. Nově bude vybudováno celkem 
149 PS, zbylých 236 PS bude využito z rezerv sousedního Globusu, který má v současné době 1085 PS, 
přičemž dle ČSN potřebuje 798 PS (tzn. rezerva 297 PS). 
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Nově vyvolaná doprava vychází z předpokládané funkční náplně a velikosti objektu, dopravního napojení 
a počtu parkovacích stání. Stanovené objemy zdrojové, respektive cílové dopravy odpovídají velikosti 
záměru a jeho konkrétnímu umístění v dané lokalitě.  

Ovzduší 

Pro zhodnocení stavu ovzduší byla zpracována Rozptylová studie, která tvoří Přílohu č. 3 tohoto 
oznámení. Byla vyhodnocena fáze výstavby i provozu záměru. 

Posuzovaný záměr lze ve vztahu k vlivům na kvalitu ovzduší doporučit k realizaci. Ve fázi výstavby 
záměru je realizace podmíněna dodržováním opatření snižování sekundární prašnosti. Ve fázi provozu 
záměru je záměr realizovatelný bez podmínek. 

Navrhovaná opatření snižování sekundární prašnosti ve fázi výstavby jsou: Minimalizovat sypké hmoty 
na staveništi, v závislosti na klimatických podmínkách, za suchého počasí provádět vlhčení  
a zkrápění uskladněné zeminy a zkrápění příjezdových cest a zakrytovat nákladní vozidla přivážející 
sypký materiál plachtou. 

Závěr 

Na základě posouzení vlivu záměru z hlediska znečištění ovzduší lze, v případě dodržení navržených 
ochranných opatření, doporučit k realizaci. 

Hluk 

Pro emisní vyhodnocení akustické situace byla vypracována Akustická studie, která tvoří samostatnou 
Přílohu č. 2 tohoto oznámení.  

Fáze výstavby 

Staveništní doprava i v dopravně nejzatíženějších fázích výstavby se pro den pohybuje pod hranicí 
hygienického limitu dle platného nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Při dodržení doporučených 
protihlukových opatření uvedených v akustické studii budou splněny hygienické limity pro hluk ze 
stavební činnosti dle nařízení vlády č.272/2011 Sb. 

Hygienický limit hluku pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s = 65 dB pro posuzovanou dobu od 7 do 21 
hodin byl ve všech výpočtových bodech výpočtově dodržen. 

Fáze provozu 

Liniové zdroje  

Doprava na okolních pozemních komunikacích a účelových komunikací vyvolaná provozem záměru 
„Dokončení obchodní zóny West End“ nezpůsobí významné zvýšení hlukové zátěže v zájmovém území. 
Hygienické limity hluku jsou ve všech výpočtových bodech ve výhledovém stavu bez záměru i se 
záměrem výpočtově splněny. 

Stacionární zdroje 

Součástí provozu záměru budou i stacionární zdroje hluku, např. vzduchotechnické a chladicí jednotky, 
dieselagregáty apod. V době vypracovávání této studie nebylo známé přesné umístění některých z těchto 
zdrojů. Tyto zdroje byly umístěny na straně bezpečnosti blíže k chráněné zástavbě. Provoz stacionárních 
zdrojů nezpůsobí překračování uvažovaného hygienického limitu pro hluk ze stacionárních zdrojů 50/40 
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dB (den/noc) v žádném z výpočtových bodů. V dalších stupních projektové dokumentace je nutné provést 
upřesňující výpočty na základě upřesněných akustických parametrů a určení jejích umístění. 

Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje 
V zájmovém území se nevyskytuje zemědělská (ZPF) ani lesní půda (PUPFL). Dotčené pozemky jsou 
zařazeny jako druh zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha nebo zahrada. 

Dle výpisu z Katastru nemovitostí jsou pozemky dotčené stavbou zařazeny jako druh ostatní plocha. 

Realizací záměru dojde k trvalému záboru půdy v rozsahu 19 112 m2. Výstavba záměru si nevyžádá 
nutnost dočasného záboru pro účely zajištění ploch staveniště apod. 

Ve fázi výstavby dojde k odtěžení cca 65 000 m3 výkopku ze stavební jámy. Následně bude cca 
10 000 m3 zeminy využito pro finální terénní úpravy. V případě znečištění výkopku nebezpečnými 
látkami bude postupováno v souladu s platnou legislativou. 

Posuzovaným záměrem nebudou dotčena výhradní ani nevýhradní ložiska nerostných surovin, dobývací 
prostory (těžené, netěžené), chráněná ložisková území ani ložiska prognózní. Záměr se nachází v území 
poddolovaném při těžbě hnědého uhlí. 

Ve vzdálenosti cca 350 m jižně od posuzovaného záměru se nachází výhradní ložisko nerostných surovin 
– Doubí u Karlových Varů.  

Realizací záměru dojde k zásahu do horninového prostředí – základy nových budov, realizace 
zpevněných ploch, atd. Vliv lze označit za lokální a z hlediska ovlivnění životního prostředí nevýznamný. 

Voda 

V zájmovém území záměru ani v jeho blízkém okolí se nenacházejí žádné vodoteče ani vodní plochy.  

Záměr neleží v záplavovém území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění.  

Posuzovaná lokalita se nenalézá v chráněné oblasti přirozené akumulace vod ani v ochranných pásmech 
zdrojů povrchových či podzemních vod.  

Záměr se nachází v ochranném pásmu léčivých zdrojů II. stupně. 

Ve fázi výstavby lze vznik splaškových odpadních vod předpokládat v objektech sociálního zázemí 
v místě zařízení staveniště.  

V souvislosti s výstavbou záměru nedojde k významnému ovlivnění povrchových vod, jak z hlediska 
kvality, tak i z hlediska jejich kvantity. 

Ve fázi provozu bude záměr napojen na veřejný vodovod v Obchodní ulici a veřejnou kanalizační síť u 
obchodního domu Globus.  

V komplexu budou umístěny rovněž gastroprovozy. Budou instalovány odlučovače tuků pro přečištění 
vod.  

Množství splaškových odpadních vod ve fázi provozu bude ekvivalentní množství spotřebované vody. 
Roční množství odváděných splaškových vod bude činit cca 6 111m3/rok. 

Vody ze sociálních zařízení budou odpovídat svým složením běžným komunálním odpadním vodám a 
obsahovat především biologicky odbouratelné látky.  
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Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže, odkud budou odváděny kanalizace. Dešťové vody 
z manipulačních ploch, parkovišť a odstavných ploch, kde může docházet ke znečištění ropnými látkami, 
budou před svedením do retenční nádrže procházet přes odlučovač ropných látek. 

Ochrana přírody 

V území dotčeném záměrem, ani v jeho blízkém okolí, se nenacházejí žádné prvky ÚSES dle odst. 1a § 3 
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, ať již místní, regionální či nadregionální úrovně. 

V zájmovém území posuzovaného záměru ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné významné 
krajinné prvky dané § 3 písm. b) a § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů.  

Na území dotčeném stavbou se nenacházejí žádná zvláště chráněná území ani přírodní parky podle § 12  
a § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Posuzovaná 
stavba nezasahuje ani do ochranného pásma zvláště chráněných území. 

K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  
a krajiny v platném znění rovněž nedojde. 

Dle vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje (Odboru životního prostředí a zemědělství) ze dne 
27. 1. 2012 (č.j. 472/ZZ/12) nemůže mít uvedený záměr významný vliv na evropsky významné lokality 
ani ptačí oblasti. 

Fauna, flóra 

Zvláště chráněné druhy živočichů ve smyslu Vyhlášky č. 395/1992 Sb. na lokalitě zaznamenány nebyly, 
vzhledem k jejímu charakteru nejsou ani očekávány. 

Z hlediska likvidace bylinné vegetace půjde o vliv nevýznamný. Bylinná vegetace v území je druhově 
poměrně chudá, se zastoupením zcela běžných druhů trav, jednoletých i víceletých plevelů a ruderálních 
rostlin, jedná se tedy o vegetaci bez větší floristické hodnoty. V zájmovém území nebyly zaznamenány 
žádné zvláště chráněné druhy rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění. 

Archeologie, kulturní a historické památky 

V místě posuzovaného záměru ani v jeho nejbližším okolí se nenachází žádné kulturní památky. Území se 
nenachází v místě prokázaných archeologických nálezů. V případě zastižení archeologických nálezů je 
nutno postupovat v souladu s platnou legislativou.  

Hmotný majetek 

Záměr si nevyžádá zásah do hmotného majetku, ale dojde k přeložení areálového rozvodu požární vody. 

Odpady 

Záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového množství i z hlediska druhů odpadů 
neměly významně ohrozit životní prostředí ani ve fázi demolice/výstavby, ani ve fázi provozu záměru. 

Zdravotní rizika 

Výstavba záměru nepředstavuje významný zásah do životního prostředí. Z hlediska ovlivnění zdraví 
obyvatelstva lze říci, že vliv záměru nebude představovat významnější riziko.  
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Z hlediska vlivů na obyvatelstvo lze považovat záměr za akceptovatelný. 

Územní plán 

Dle vyjádření Magistrátu města Karlovy vary, úřadu územního plánování je navržený záměr „Dokončení 
obchodní zóny West End“ v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. 

Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace je 
doloženo v kapitole H Dokumentace EIA. 
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G. PŘÍLOHY  

� Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace 

� Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění 
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