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ÚVOD
Ve stávajícím areálu firmy ČESKÁ TYPOGRAFIE, a. s. (dříve Barvy a Laky Praha s.r.o.) dochází již delší dobu k omezení výroby barev. V roce 2000-2001 byla provedena demolice starých
výrobních objektů umístěných zhruba ve střední části areálu. Kromě objektů staré části areálu, které
jsou umístěné v severní části, byly ostatní objekty realizovány cca v roce 1985. Majitel areálu chce
z této lokality výrobu barev zcela vymístit a vybudovat zde nový komplex skladových a administrativních objektů. V roce 2003 bylo zpracováno Oznámení podle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb,
na dokumentaci - Studie investičního záměru Skladový areál BaL Hostivař – DiPasqualemed architektura v.o.s. a předáno OŽP HMP k projednání. Závěr zjišťovacího řízení na toto Oznámení z roku
2003 byl vydán pod č.j. MHMP-8276/2003/OŽP/VI/EIA/039-2/Vči dne 10.3.2003 Na žádost investora
akce byl celý proces posuzování v lednu 2004 přerušen.
Na základě nového zadání investora, které zohledňovalo možnosti investora s ohledem na
provoz areálu a průběh příprav přemístění výroby barev a laků mimo Prahu byl vypracován nový
návrh skladového areálu, který oproti původnímu návrhu obsahuje tři zásadní úpravy. Upustilo se od
výstavby severní části skladů (severně od vlečky, skladové haly označené původně H, I a J), což
vyžadovalo změnu ÚPn HMP (zásah do území IZ nebyl odsouhlasen). Zbývající výstavba byla rozdělena do tří staveb s novým dispozičním řešením. Do 1.stavby byla zařazena hala 1A1 s příjezdem
k této hale z ul. Štěrboholské. Tato stavba je projekčně řešena samostatně v současné době je ve
fázi projednávání projektu pro stavební povolení. Do 2.stavby je začleněna výstavba přístupové
rampy k jižní straně monobloku, které je opět řešena samostatně a je ve fázi výstavby. Obě tyto
stavby nespadají vzhledem ke svému charakteru a rozsahu do posouzení dle zákona č.100/2001.
Do 3.stavby je zařazena kompletní dostavba navrhovaného skladového areálu cca ke stávající vlečce. Tato 3.stavba spadá pod posouzení dle zákona č.100/2001. V tomto Oznámení je provedeno
posouzení vlivu na životní prostředí celého areálu, tj. včetně vlivů 1. a 2. stavby, proto jsou u technických parametrů, pokud je to účelné, uváděny nároky všech tří staveb a následně celkový součet.
Vzhledem ke zjištěnému rozsahu vlivů záměru na životní prostředí a stávajícímu stavu
v lokalitě je toto oznámení zpracováno dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. Složky životního prostředí, které nemohou být realizací a provozem navrhovaného záměru prakticky ovlivněny, nebyly
v rámci zpracování tohoto oznámení detailně prověřovány a v textu je uvedeno pouze jejich stručné
zhodnocení.
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A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Název oznamovatele :

ČESKÁ TYPOGRAFIE, a. s., zapsaná do obchodního rejstříku,

vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 806

IČO :

17046581

DIČ :

001 - 17046581

Sídlo :

Na Poříčí 30/1048, 110 00 Praha 1

Provozovna :

Štěrboholská 571, P.O.Box 50, 102 00 Praha 10

Oprávněný zástupce oznamovatele : ve věcech smluvních Ing. Marián Manda, CSc.
ve věcech technických Ing. Richard Vicher
Tel.
e-mail

271 084 442,

fax

271 084 440

vicher@cty.cz
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B - ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1 N Á Z E V

ZÁMĚRU

Skladový areál Hostivař

B.I.2 K A P A C I T A

ZÁMĚRU

Tabulka 1 – 1.stavba
Skladová plocha čistá
Kancelářská plocha čistá
Zpevněné plochy
Počet park. míst
Plochy zeleně
Celková plocha 1.stavby
Počet zaměstnanců

2 714
102
2 542
18
1 857
7 364
17

m2
m2
m2
ks
m2
m2
osob

0
0
3 398
14
245
3 643
0

m2
m2
m2
ks
m2
m2
osob

37 464
4 337
19 694
299
11 532
56 695
552

m2
m2
m2
ks
m2
m2
osob

Tabulka 2 – 2.stavba
Skladová plocha čistá
Kancelářská plocha čistá
Zpevněné plochy
Počet park. míst
Plochy zeleně
Celková plocha 2.stavby
Počet zaměstnanců

Tabulka 3 – 3.stavba
Skladová plocha čistá
Kancelářská plocha čistá
Zpevněné plochy
Počet park. míst
Plochy zeleně
Celková plocha 3.stavby
Počet zaměstnanců
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Tabulka 4 – Celkové návrhové parametry areálu
Skladová plocha čistá
Kancelářská plocha čistá
Zpevněné plochy
Počet park. míst
Plochy zeleně
Celková plocha areálu
Počet zaměstnanců

40 178
4 439
25 634
331
13 634
67 702
569

m2
m2
m2
ks
m2
m2
osob

Celkově se navrhuje jedna hala v 1.stavbě a 8 hal ve 3.stavbě, dále bude pro skladování
využit i rekonstruovaný stávající objekt monobloku.

B.I.3 U M Í S T Ě N Í
Místo stavby:

ZÁMĚRU
Praha 15 – Hostivař
Západně od ulice Průmyslové cca mezi ulicemi Radiová a Raba-

kovská.
Nový skladový areál bude vybudován na pozemcích převážně ve vlastnictví společnosti
Česká Typografie, a.s. ležících v k. ú. Hostivař. Pozemky dotčené výstavbou jsou zařazeny převážně do dvou druhů pozemků – zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha se způsobem využití
společný dvůr. V navrhované ploše se nenacházejí žádné pozemky zemědělského a lesního půdního fondu.

Obrázek 2 – Umístění areálu v Praze

UMÍSTĚNÍ SKLADOVÉHO AREÁLU
HOSTIVAŘ
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Seznam pozemků ve vlastnictví společnosti Česká Typografie, a.s. ležících v k. ú. Hostivař :

číslo pozemku vlastník
2581/2 - část
Česká Typografie, a.s.
2581/3
Česká Typografie, a.s.
blok
2581/5
Česká Typografie, a.s.
na
2581/6
Česká Typografie, a.s.
2581/23 - část Česká Typografie, a.s.
bud.
2581/25 Česká Typografie, a.s.
2581/26 Česká Typografie, a.s.
2581/27 Česká Typografie, a.s.
2581/28 Česká Typografie, a.s.
2581/29 Česká Typografie, a.s.
2581/30 Česká Typografie, a.s.
2581/32 - část Česká Typografie, a.s.
2581/36 Česká Typografie, a.s.
2581/49 - část Česká Typografie, a.s.
2581/53 Česká Typografie, a.s.
2581/57 - část Česká Typografie, a.s.
2581/61 Česká Typografie, a.s.
2581/62 - část Česká Typografie, a.s.
2588/15 - část Česká Typografie, a.s.
bud.
2588/40 - část Česká Typografie, a.s.
2591
Česká Typografie, a.s.
2593 - část
Česká Typografie, a.s.
2596 - část
Česká Typografie, a.s.
2597
Česká Typografie, a.s.
HZSP
2599
Česká Typografie, a.s.
2623/19 - část Česká Typografie, a.s.
vlečka

druh pozemku
zast. pl. a nádvoří
zast. pl. a nádvoří

způsob využití
společný dvůr
společný dvůr

pozn.

zast. pl. a nádvoří

společný dvůr

stáv. ubytov-

zast. pl. a nádvoří
zast. pl. a nádvoří

společný dvůr
společný dvůr

stáv. sklad
stáv. technol.

stáv. mono-

zast. pl. a nádvoří
společný dvůr
zast. pl. a nádvoří
společný dvůr stáv. budova ICI
zast. pl. a nádvoří
společný dvůr
zast. pl. a nádvoří
společný dvůr
zast. pl. a nádvoří
společný dvůr stáv. plech. hala
zast. pl. a nádvoří
společný dvůr
zast. pl. a nádvoří
společný dvůr
zast. pl. a nádvoří
společný dvůr stáv. sklad
zast. pl. a nádvoří
společný dvůr
zast. pl. a nádvoří
společný dvůr
zast. pl. a nádvoří
společný dvůr
zast. pl. a nádvoří
společný dvůr
zast. pl. a nádvoří
společný dvůr
zast. pl. a nádvoří
společný dvůr stáv. technol.
zast. pl. a nádvoří
zast. pl. a nádvoří
zast. pl. a nádvoří
zast. pl. a nádvoří
zast. pl. a nádvoří

společný dvůr
společný dvůr
společný dvůr
společný dvůr
společný dvůr

stáv. bud.

zast. pl. a nádvoří
zast. pl. a nádvoří

společný dvůr
společný dvůr

stáv. žel.

Seznam pozemků, zahrnutých do území areálu, které nejsou ve vlastnictví investora :
číslo pozemku vlastník
druh pozemku
způsob využití
2581/56 - část Romi speed, s.r.o.
zast. pl. a nádvoří
společný dvůr
2590/1
ČR - pozemk. fond ČR
ostatní plocha
jiná plocha
2590/6 - část
ČR - pozemk. fond ČR
ostatní plocha
jiná plocha

pozn.
128,5 m2
95,8 m2
36,3 m2

Seznam pozemků, na nichž budou vybudovány přípojky inženýrských sítí :
číslo pozemku vlastník
druh pozemku
způsob využití
2581/7
Česká Typografie, a.s.
zast. pl. a nádvoří
společný dvůr
2588/42
První česká servisní pojišťovna ostatní plocha
jiná plocha
kanal.
381/2
První česká servisní pojišťovna ostatní plocha
jiná plocha
kanal.

pozn.
přípojka VN
příp. dešť.
příp. dešť.

Seznam pozemků, na nichž bude vybudován nový vjezd do ulice K Hrušovu :
číslo pozemku vlastník
druh pozemku
způsob využití pozn.
2588/42
381/2
2583

První česká servisní pojišťovna ostatní plocha
První česká servisní pojišťovna ostatní plocha
Hlavní město Praha
ostatní plocha

jiná plocha
areál Rover
jiná plocha
areál Rover
manipulační pl. chodník

_______________________________________________________________________________________

Oznámení záměru

13

dle Přílohy č. 3 zák.č. 100/2001 ve znění zákona 93/2004 Sb. na akci Skladový areál Hostivař

381/22

ČR - TSK hl. m. Prahy

ostatní plocha

zeleň

chodník

Seznam pozemků, na nichž bude vybudováno rozšíření stávající ulice Štěrboholské :
číslo pozemku vlastník
druh pozemku
způsob využití pozn.
2581/62
Česká Typografie, a.s.
zast. pl. a nádvoří
společný dvůr Štěrboholská
2581/63
Česká Typografie, a.s.
zast. pl. a nádvoří
společný dvůr Štěrboholská
Výše uvedené pozemky leží v katastrálním území Hostivař s výjimkou pozemků 381/2 a 381/22, které leží
v K.Ú. Štěrboholy.

B.I.4 C H A R A K T E R

ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE JEHO VLIVŮ

S JINÝMI ZÁMĚRY
Záměrem projektu je vybudovat moderní skladový areál pro středně velké nájemce využívající kamionovou dopravu. Navrhované skladové haly budou univerzálními halami pouze pro skladování zboží v regálech. V navrhovaných halách smí být skladovány pouze materiály a látky, které
jsou bez nebezpečných vlastností. Zásadně nejsou haly určeny pro skladování - radioaktivních látek, technických plynů, hořlavých kapalin, zkapalnělých uhlovodíků a tuhých paliv, kyselin, louhů,
žíravin, jedů, karbidů¨vápníku, chemických látek, výbušin a hořčíku a Mg slitin, sodíku a draslíku.
Pro tento druh skladovaného zboží lze využít skladové prostory ve stávajícím monobloku,
jehož budova byla navržena jako provozní objekt pro výrobu a skladování barev a řízení této výroby.
Kancelářské plochy budou využívány převážně nájemci skladových prostor. V areálu se počítá i s
možností využívání železniční dopravy, stávající vlečka bude pouze zmenšena na jednu kolej. Protože ale nelze v současné době odpovědně odhadnout podíl železniční dopravy jsou posouzení
provedena pro variantu s horším dopadem na životní prostředí a to, že veškerá doprava je prováděna auty.
Hlavní budova stávajícího areálu (monoblok) zůstane zachována a bude doplněna skladovými objekty s provozní skladovací plochou 1367 ÷ 1828 m2. Areál bude dále doplněn druhým vjezdem od severu.
Navrhovaný skladový areál se nachází v tradiční pražské průmyslové zóně v Hostivaři západně od okružní komunikace Průmyslové. Po obou stranách této komunikace byly v minulosti vybudovány rozsáhlé průmyslové areály.
Po roce 1990 došlo u většiny areálů k útlumu původní průmyslové výroby a v posledních letech byly některé areály přebudovány obvykle na skladové či administrativní prostory.
Přímo s areálem České typografie (dříve Barvy a Laky) sousedí areál Europapier, který je
využíván pro skladování papíru a administrativní a distribuční areál MEDIAPRINT & KAPA PRES-
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SEGROSSO s.r.o.. oba tyto areály byly vybudovány v prostoru, který dříve patřil do areálu Barev a
Laků.
Útlum produkce většiny velkých sousedících areálů se projevil i v intenzitě obslužné dopravy, která ale v posledních letech v souvislosti s realizacích nových areálů opět stoupá a to hlavně
v kategorii kamionů.
Hlavní budova areálu je zásobována teplem z CZT, plyn se v areálu používal hlavně
k výrobním účelům. Pro potřeby skladového areálu se s využitím plynu nepočítá.

B.I.5 Z D Ů V O D N Ě N Í

POŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ

Obecně žádoucím přístupem je odstranění průmyslových provozů obdobného charakteru
zcela mimo zastavěné oblasti. Z tohoto pohledu lze definitivní likvidaci průmyslové výroby v areálu
doporučit. S ohledem na charakter lokality a soulad využití oblasti s ÚPn HMP (areál je umístěn v
polyfunkčním území kategorie VP) má přestavba areálu na skladovací komplex v porovnání s jinými
podnikatelskými způsoby využití území obvykle jedny z nejmenších negativních dopadů na okolí.
Kromě vyvolaného zvýšení intenzit dopravy, lze všechny ostatní emise areálu minimalizovat vhodným technickým řešením.
Lokalita je velmi dobře dostupná pro automobilovou dopravu i pro železniční dopravu. Z pohledu dostupnosti je využití prostor jako skladového areálu velmi vhodné, proto investor navrhuje
přestavbu stávajícího areálu na areál skladový.

B.I.6 P O P I S

TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ

ZÁMĚRU

Základní údaje o provozu skladového areálu
Navrhované skladové haly budou univerzálními halami pro skladování zboží v regálech.
Uvažováno je skladování zboží v paletových regálech ve čtyřech až pěti patrech nad sebou. Regály
budou umístěny vedle příčných nosných rámů střešní konstrukce, což umožní plně využít světlou
výšku haly bez ohledu na výšku vazníku.
Mezi dvěma řadami regálů bude obslužná ulička pro obslužný vysokozdvižný vozík typu „retrack“ s minimální šířkou 2,9 m.
Předpokládá se jednosměnný provoz hal. Zázemí zaměstnanců a provozní kanceláře budou
umístěny v dvoupodlažních vestavcích v severních resp. jižních částech hal.
Zásobování skladu bude prováděno nákladními automobily a kamiony, rozvoz zboží bude
prováděn nákladními automobily a malými dodávkovými automobily (pick-up, tranzit). Četnost pohybu automobilů je uvedena v části dopravní řešení.
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Stávající budova monobloku byla navržena jako provozní objekt pro výrobu a skladování barev a řízení této výroby. Této původní funkci odpovídá její stávající objemové a dispoziční řešení.
Po vymístění výroby barev a laků včetně všech technologických zařízení, pomocných provozů, šaten, laboratoří a velínu řízení výroby z budovy a po odstranění všech stávajících dopravních
a technologických mostů na západní straně monobloku bude budova využita pro pronajímatelné
sklady a kanceláře se zázemím.
Nový areál bude vybudován částečně na volných plochách pozemku stávajícího areálu, částečně na plochách uvolněných zbouráním stávajících provizorních budov závodu. Do areálu bude
zahrnuta stávající dominantní budova monobloku, která bude využita jako skladová a administrativní, stávající budova expediční rampy, která bude oplášťována a rekonstruována na budovu skladovou.
Výstavba bude zahrnovat úpravu vjezdu z ulice Štěrboholské a rozšíření stávající veřejné
koumunikace ulice Štěrboholské v úseku mezi ulicí K Pérovně a stávajícím vjezdem do skladového
areálu Hostivař. Nový vjezd do areálu bude vybudován v severovýchodním rohu do ulice K Hrušovu,
která je přímo napojena na ulici Průmyslovou. Zároveň budou vybudovány v rámci 3.stavby úpravy
v ulici Štěrboholské mezi Rabakovskou a areálem na zabránění průjezdu kamionů a NA, ty nebudou
dále moci tento úsek ulice Štěrboholské projíždět.
Všechny inženýrské sítě pro nové haly budou napojeny na stávající areálové trasy sítí.

Skladový areál byl pracovně rozdělen do 3 staveb :
1. stavba

- skladová hala 1.A.1 včetně obslužných komunikací a přípojek

inženýr-

ských sítí - stavba projednávána samostatně pro účely posouzení záměru je zahrnuta do posuzování.
2. stavba

- zásobovací rampa - jih monobloku včetně obslužných komunikací a inže-

nýrských sítí - stavba projednávána samostatně, pro účely posouzení záměru je zahrnuta do posuzování.
3. stavba - výstavba Skladového areálu Hostivař - haly B÷I, dále přestavba stávající budovy
monobloku (J), obslužné komunikace, potřebné demolice, rozvody inženýrských sítí, atd. Součástí
této stavby jsou i stavební opatření navržená k zamezení průjezdu nákladní dopravy v ulici Štěrboholské mezi Rabakovskou a areálem MEDIAPRINT.

Objemové a dispoziční řešení
Nové skladové budovy jsou navrženy jako jednopodlažní halové objekty s dvoupodlažním
vestavkem nad zásobovací a manipulační plochou.
Světlá výška hal, tedy výška od čisté podlahy ke zlomu obvodového a střešního pláště je
10m. Konstrukční výška přízemí vestavku je 4,5 m, konstrukční výška patra 3,5 m.
Haly jsou zastřešeny plochou sedlovou střechou. Sklon střechy bude u některých hal kryt
atikou.
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Úroveň podlahové desky hal B, C, F a G,H,I je zvýšena o 1,2 m nad úroveň venkovní zásobovací a manipulační plochy.
Podlahové desky hal D a E jsou navrženy v úrovni venkovních manipulačních ploch.
Dispoziční řešení nových hal je koncepčně velmi podobné, proto na následujících obrázcích
uvádím jako vzor halu B.

Obrázek 3 – Půdorys 2. NP halou B

_______________________________________________________________________________________

Oznámení záměru
dle Přílohy č. 3 zák.č. 100/2001 ve znění zákona 93/2004 Sb. na akci Skladový areál Hostivař

17

Dispozice skladových částí, způsob skladování
Skladová část je navržena jako velkoprostorová hala s nosnými sloupy v podélné ose dispozice. Uvažováno je skladování zboží na paletových regálech v pěti patrech nad sebou. Regály budou umístěny vedle příčných nosných rámů střešní konstrukce, což umožní plně využít světlou výšku haly bez ohledu na výšku vazníku. Mezi dvěma řadami regálů bude obslužná ulička pro obslužný
vysokozdvižný vozík typu „retrack“ s minimální šířkou 2,9 m. Část skladové plochy pod stropní konstrukcí vestavku bude využita pro manipulaci se zbožím. Světlá výška této plochy je 3,6 m.
Zásobování hal bude zajištěno sekčními vraty s elektrickým pohonem. Před vraty jsou navrženy těsnící límce pro příjezd nákladních automobilů.
Zásobovací rampy mohou být vybaveny zvedacími plošinami nebo vyrovnávacími můstky.
Před částí vstupních fasád hal se zvýšenou úrovní podlahové desky bude vybudována podélná venkovní rampa, jejíž část bude šikmo snížena na úroveň terénu pro přístup osob k hlavním
vstupním dveřím.

Obrázek 4 – Řezy halou B

_______________________________________________________________________________________
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Dispozice vestavku
V přízemí vestavku je umístěna místnost skladníka se sociálním zařízením a úklidovou komorou, místnost pro TZB, a schodiště do 2.NP. V patře vestavku jsou navrženy kanceláře se sociálním zázemím a čajovou kuchyní. Sociální zázemí pro pracovníky skladu je odděleno od zázemí pro
administrativu. Obslužná chodba je umístěna na straně vestavku bez možnosti přirozeného osvětlení. Všechny pobytové místnosti vestavku jsou přirozeně osvětleny a větrány okny ve fasádě haly.

Stavebně konstrukční a architektonické řešení hal
- založení

- na pilotách (dle geologického posudku podloží)

- podlahová deska - železobetonová s rozptýlenou výztuží s broušeným povrchem se vsypem, povlaková hydroizolace pod celou plochou desky
- nosná konstrukce

- nosné železobetonové nebo ocelové rámy, tvořené třemi sloupy a

střešními vazníky
- rozpon konstrukce dle typu haly
- podélná osová vzdálenost rámů 6m
- rámy v podélném směru spojeny ztužidly
- konstr. štítových stěn - sloupy a ztužidla
- střešní plášť

- lehký - skládaný ocelový plášť se zateplením z minerální vlny nebo

sandwichové plechové panely, vyplněné PUR pěnou
- prosvětlení

- pevné obloukové světlíky s polykarbonátovým prosklením

- obvodový plášť

- ocelový skládaný s vnitřními nosnými kazetami, montovanými na

nosné sloupy, tepelná izolace z minerální vlny, vnější trapézový plech šedostříbrné barvy nebo
sandwichové plechové panely s výplní z minerální vlny (dle požární odolnosti)
- betonové základové prahy
- požární žebříky na střechu pro požární zásah (severní a jižní fasáda)
- okna - plastová, otevíravě sklopná
- vrata - sekční s el. pohonem, plechová zateplená
- vstupní dveře - ocelové zateplené, částečně prosklené
- nosná konstrukce vestavku

- železobetonový nebo ocelový skelet dle konstrukce haly

- stropními panely typu SPIROLL nebo trapézové stropní plechy, železobetonová deska
- schodiště mezi oběma podlažími vestavku - železobetonové nebo ocelové
- vnitřní dispozice příček - sádrokartonová
- podhledy v místnostech vestavku - minerální kazetové podhledy
- stěna mezi vestavkem a halou zděná (z důvodu požární odolnosti)

_______________________________________________________________________________________

Oznámení záměru
dle Přílohy č. 3 zák.č. 100/2001 ve znění zákona 93/2004 Sb. na akci Skladový areál Hostivař

19

- obvodový plášť haly v prostorách kanceláří vestavku obložen z vnitřní strany sádrokartonem
- základní požární odolnost železobetonových hal

- nosná konstrukce 90min.
- obvodový plášť 90min.(plech)

- základní požární odolnost ocelových hal

- nosná konstrukce opatřená protipožárním

nátěrem 30min (lze zvýšit na 45 - 60 min) - obvodový plášť 90min.

Ve střešním plášti mohou být umístěna zařízení pro odvod kouře a tepla, jejichž nutnost vyplyne z požárního posouzení druhu skladovaného zboží.
Volba konstrukčního systému haly bude záviset na druhu skladovaného zboží a bude definitivně rozhodnuta v dalším stupni projektové dokumentace.
Rekonstrukce stávající expediční rampy na skladovou halu C bude vycházet ze zachování
stávající podlahové desky, nosné konstrukce a zastřešení rampy, které je tvořeno příhradovými
vazníky. Bude vybudována nová konstrukce opláštění haly včetně nových dveřních a okenních
otvorů. Nově bude vybudován rovněž administrativní vestavek v severní části haly.

Komunikace a ostatní zpevněné plochy
Vlastní řešení areálových komunikací, manipulačních, odstavných, parkovacích a zpevněných ploch navrženo dle zastavovací situace celého areálu (stavby 1 až 3). S ohledem na celkově
nové dispoziční uspořádání a praktickou demolici všech stávajících objektů a zařízení se jedná o
vytvoření úplně nového komunikačního systému. Hlavní páteřní komunikace (jako těžká vozovka)
pro společný provoz OA, NA, TNA (TIR) se hned po vjezdu do areálu odděluje od samostatného
vjezdu a výjezdu za předpokladu umístění i společné vrátnice. Základem komunikačního řešení a to
hlavně pro pojezd vozidel NA, TIR je dvoupruhová obousměrná komunikace v šíři 8,0 m (dva jízdní
pruhy v š. 3,5 m a odvodňovací proužky v š. 0,5 m), s možností oboustranného parkování pro OA a
to vozidel typu spíše O2 (kolmá stání 2,5 x 5,0 m) a s dělícími zelenými pruhy a s min. jednostranným chodníkem svázaným s možností pohybu pěších po areálu a vstupu do skladových objektů.
Z hlediska vlastního provozu a logistiky zásobování hal je tato hlavní a páteřní komunikace dle potřeby doplněna manipulačními, odstavnými a provozními plochami dle způsobu zastavění a nakládání a vykládání do jednotlivých hal.
Pro vlastní vykládání a nakládání vozidel OA, NA, TIR je volena kombinace zpevněných
manipulačních ploch s umožněním nacouvání a vyjetí vozidel na zvýšené kolmé či spíše šikmé
rampy 45o, šířkové uspořádání jednostranné či oboustranné manipulace vychází z ploch pro vozidla
do dl. 18,0 m (návěsové a přívěsové soupravy TIR a NA). Ve zbývajících prostorech je umožněno
odstavení menších NA až po vozidla velikosti pick-upů a tranzitů. Zvýšené rampové řešení nakládky
a vykládky doplněno dle požadavku vložením vyrovnávacích ramp s možností nakládání a vykládání
až na upravený terén pro přesun přímo a nebo i za pomoci přesunu naložených vysokozdvižných
vozíků, event. zvážena úprava vložením těsnících límců s vyrovnávacími můstky.
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V rámci 2. stavby doplněno samostatným řešením komunikačních a manipulačních ploch
kolem monobloku a to hlavně s přístavbou odstavných a manipulačních ploch k jižní fasádě a s
přihlédnutím k možnému a srovnatelnému zásobování do základních dvou nadzemních podlaží.
Návrh zásobování rovněž využívá stávající výškový stav a navíc je doplněn úpravou v severní části
po zrušení vlečky a zachovává zásobování i ze západní strany. Ostatní dopravní a komunikační
zásady zůstávají v platnosti jako u staveb 1 a 3. Vlastní úprava objektu monobloku je ve 3. stavbě.
Zbývající plochy v rámci využity jako odstavné a parkovací plochy (stání) dle výpočtu dopravy v klidu pro jednotlivé provozy. Samostatné příjezdy k odstavným a parkovacím plochám navrženy
jako lehká komunikace, pro kolmá stání š. 6,0 m, vlastní kolmá stání vozidel typu O2 doporučena o
velikosti cca 2,5 x 5,0 m, stání pro imobilní v š. 3,5 m.
Ostatní nezastavěné a nezpevněné plochy jsou navrženy jako zeleň s úpravou pomocí zatravnění a osázení nízkou a vzrostlou zelení.
Pro jednotlivé provozy rovněž proveden kapacitní návrh vlastní dopravy pro určení zatížení
při výjezdu na veřejnou komunikační síť (viz dále).
Konstrukční provedení komunikací, manipulačních, odstavných, parkovacích a zpevněných
ploch, chodníků aj. může být provedeno s obrusem z asfaltobetonu či zámkové dlažby dle určeného
dopravního zatížení a kombinaci příjezdových, manipulačních, odstavných a provozních ploch,
možno použít polovegetační a zatravňovací prvky na odstavná a parkovací stání OA.
Areálový provoz bude navržen se sníženou rychlostí v celém areálu (od 5 do 20 km/hod) a
s vymezením pomocí areálového svislého a dopravního vodorovného značení a stanovených provozních řádů pro jednotlivé vlastníky (nájemce) s přihlédnutím i na samostatnou vnitroareálovou
dopravu.

Rozvody technických zařízení v hale
Vytápění a ohřev TUV
Haly budou napojeny na rozvod primárního horkovodu. V přízemí vestavku bude umístěna
kompaktní výměníková stanice, která bude zajišťovat zdroj teplé vody pro vytápění haly a vestavku
a ohřev TUV.
Prostory vestavku budou vytápěny teplovodními radiátory. Prostor haly bude vytápěn nebo
temperován teplovzdušnými topidly typu SAHARA, umístěnými podél obvodového pláště haly. Uvažovaná průměrná teplota vytápění skladů je 15oC, teplota kanceláří 20oC.

Rozvod vody a TUV, rozvody kanalizace
Přípojky pitné vody budou přivedeny do místnosti TZB v přízemí budovy, kde bude osazeno
podružné měření spotřeby vody. Pitná voda bude rozvedena k jednotlivým odběrním místům vestavku a k zásobníku TUV.
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Vnitřní rozvody splaškové kanalizace budou napojeny na přípojku kanalizace přes revizní
šachtu.
Dešťové vody ze střechy budou odvedeny žlaby a svody do přípojky jednotné nebo dešťové
kanalizace.

Elektroinstalace
Haly budou napojeny přípojkami NN z centrální transformátorové stanice v monobloku.
V Hlavní rozvodnici bude umístěno podružné měření spotřeby el. energie.
Vnitřní rozvody zásuvkových okruhů budou vedeny společně se slaboproudými rozvody ve
žlabech strukturované kabeláže.
Rozvody osvětlení a zásuvkoví rozvody v hale budou vedeny na kabelových roštech.
Umělé osvětlení kanceláří bude zajištěno zářivkovými svítidly integrovanými
do podhledů. Osvětlení hal bude zajištěno výbojkovými svítidly, zavěšenými ze stropní konstrukce.

Větrání ve skladových halách
Větrání kanceláří se zázemím bude přirozené, zajištěno okenními otvory, sociální zařízení
budou větrána nuceně dle hygienických předpisů.
Větrání skladové haly bude zajištěno větracími hlavicemi, umístěnými ve střešním plášti. Pro
větrání a přívod vzduchu bude využito i topných jednotek SAHARA, které umožňují přívod a směšování čerstvého venkovního vzduchu. Množství vzduchu je dáno hygienickými předpisy dle počtu
osob a zvýšeno o odváděné množství vzduchu vlivem technologie nebo dopravy.

Chlazení
Při výpočtu bilancí spotřeb energií bylo uvažováno s možností chlazení kancelářských prostorů vestavků hal. Chlazení je uvažováno jen ve vybraných místnostech jednotkami SPLIT.

Koncepce požárního zabezpečení
Základní koncepce požární ochrany vychází z faktu, že není v této fázi projektu známa konkrétní náplň a funkce jednotlivých prostor, které jsou navrhovány jako tzv. „univerzální“. Stavba je
z hlediska požární ochrany připravována tak, aby zahrnula nejširší škálu požadavků budoucích nájemců a vyhovovala i pro různý sortiment skladovacího materiálu (dáno až pozdější nájemní smlouvou). Zásadně nejsou haly určeny pro skladování - radioaktivních látek, technických plynů, hořlavých kapalin, zkapalnělých uhlovodíků a tuhých paliv, kyselin, louhů, žíravin, jedů, karbidů¨vápníku,
chemických látek, výbušin a hořčíku a Mg slitin, sodíku a draslíku.
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Navrhované haly byly pro požární posouzení hodnoceny podle (1) - ČSN 73 0804 - PBS, výrobní objekty a (2) - ČSN 73 0845 – PBS, sklady a normy na tyto navazující v kodexu ČSN požární
ochrany.

Požadavky na odstranění staveb
Výstavba vyžaduje odstranění stávajících staveb a to :
- stávající provizorní budova ubytovny na pozemku 2581/5
- stávající provizorní sklad na pozemku 2581/6
- stávající budova hasičské zbrojnice HZSP na pozemku 2597
- stávající sklad na pozemku 2581/36
- stávajícího dopravní a technologický mostu na pozemku 2581/2 mezi
stávající budovou expediční rampy (2588/18) a stávající budovou monobloku
- stávající technologické budovy na pozemcích 2581/23, 2588/14 a 15
- stávající bývalá provozní budova ICI na pozemku 2581/26 – dobourání podlahové
a základových konstrukcí
- stávající provizorní plechový sklad na pozemku 2581/29
- zkrácení stávající železniční vlečky a redukce počtu kolejí
- dobourání zbytků podlahových a základových konstrukcí, opěrných zídek a zbytků
zpevněných ploch v severozápadní části areálu v místě původních budov starého závodu

B.I.7 P Ř E D P O K L Á D A N Ý

TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A

JEHO DOKONČENÍ
Investor předpokládá zahájení stavby v průběhu roku 2005. Výstavba skladového areálu byla pracovně rozdělena do následujících částí s předpokládanými termíny realizace :
1. stavba

- hala 1.A.1

2005 - 2006

2. stavba

- stavební úpravy monobloku, stavba rampy - jih

2004 - 2005

3. stavba

- skladové haly B - I, monoblok a okolní plochy

2005 – 2008

B.I.8 V Ý Č E T

DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

Výstavba a provoz záměru se projeví přímo v MČ Praha 15. Příjezd z ul. K Hrušovu je
z území Praha - Štěrboholy. Cca 300 m východním směrem přes ul. Průmyslovou začíná území
Praha Dolní Měcholupy, které prakticky nemůže být výstavbou a provozem navrhovaného areálu
přímo ovlivněno.
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Obrázek 5 – Umístění areálu vzhledem k městským částem Prahy
UMÍSTĚNÍ SKLADOVÉHO AREÁLU
HOSTIVAŘ

B.I.9 Z A Ř A Z E N Í

Z Á M Ě R U D L E Z Á K O N A Č .100/2001

SB.

Posuzovaný areál má rozsah zastavěné plochy 28 434 m2 a celkem 331 parkovacích míst.
Záměr nespadá do kategorie I (dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.)
Záměr stavby spadá dle přílohy č. 1 kategorie II zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona
č. 93/2004 Sb. do záměru číslo 10.6 –

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1 P Ů D A
Popis pozemků
Výstavba by měla být realizována převážně v prostoru areálu ČESKÁ TYPOGRAFIE, a. s .
Povrch terénu zde byl mnohokrát upravován při postupných rekonstrukcích areálu a zcela ztratil
přírodní charakter.
_______________________________________________________________________________________
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Pozemky dotčené výstavbou jsou zařazeny prakticky do dvou druhů pozemků – zastavěná
plocha a nádvoří a ostatní plocha se způsobem využití společný dvůr, jiná plocha, ostatní komunikace a u budov technická vybavenost, průmyslový objekt, jiná.
V navrhované ploše se nenacházejí žádné pozemky zemědělského a lesního půdního fondu, tudíž k záborům tohoto druhu pozemků nedojde.

Tabulka 5 - Celková bilance ploch
Celková plocha řešeného území
Celková plocha zastavěná (hlavní budova+nové objekty)
Celková plocha zpev. ploch (komunikace+parkingy)
Celková plocha zeleně

67 702
28 434
25 634
13 634

m2
m2
m2
m2

100%
42,0 %
37,9 %
20,1 %

Celková plocha řešeného území – 3.stavba
Celková plocha zastavěná (hlavní budova+nové objekty)
– 3.stavba
Celková plocha zpev. ploch (komunikace+parkingy) –
3.stavba
Celková plocha zeleně – 3.stavba

56 695 m2

100%

25 469 m2

44,9 %

19 694 m2
11 532 m2

34,7 %
20,3 %

Plocha 3.stavby činí 83,7 % z celkové plochy řešeného území.

Inženýrsko-geologické hodnocení
Z regionálního hlediska patří geologickou stavbou staveniště k severnímu křídlu Barrandienského synklinoria, území k barrandienskému spodnímu paleozoiku, které je místy překryté denudačními relikty cenomanských sedimentů české křídové pánve. Barandienské paleozoikum je zastoupeno horninami bohdaleckého souvrství (ordovik - stupeň beroun), v zájmovém území bylo
zastiženo ve facii jílovitých břidlic. Jedná se o tmavošedé až černošedé jílovité, jemně slídnaté břidlice, s kolísající příměsí prachové frakce. Při zvětrání jsou břidlice tence lupenité, v nižších partiích
úlomkovité. V území jsou tektonicky porušené a velmi intenzivně rozpukané. Reziduální plášť břidlic
má charakter písčitých jílů se střípky mateční horniny a kontinuálně přechází do zvětralých úlomkovitých poloh. V nejsvrchnějších partiích jsou zachovány relikty fosilního předkřídového zvětrání. Tyto
polohy jsou charakteru pestře zbarvených písčitých jílů.
Všeobecně lze konstatovat, že v zhodnoceném území jsou geologické poměry složité a to
zejména s ohledem na dominantní navážky proměnlivé mocnosti a skladby.
Skalní podloží je tvořeno paleozoickými (svrchní ordovik) sedimentárními horninami - souvrství bohdalecké, ve kterém převažují slabě diageneticky zpevněné jílovité břidlice až jílovce.celkově jsou velmi málo propustné až vodotěsné, avšak lokálně se vyskytují zvodnělé pukliny,
které umožňují částečný pohyb podzemní vody.
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Pokryvné útvary jsou zastoupeny především navážkami se stavebních sutí a zbytky konstrukcí demolovaných objektů. V menší míře se vyskytují relikty půdního horizontu a deluviální sedimenty.
Svrchní vrstva navážek tvoří pokryv o mocnosti 0,3÷více než 2,0 m. složení je převážně
z místních překopaných zemin s proměnlivým obsahem cihel a stavebního odpadu. Strukturně převládají jíly s vysokou plasticitou, dále se často vyskytují jíly písčité až hlíny písčité. V navážkách jsou
polohy s humózní příměsí a v některých částech se na nich nachází půdní horizont. Celkově horizont navážek z důvodů značné nehomogenity a lokálně nízké únosnosti a vysoké stlačitelnosti
poskytuje nevhodnou základovou půdu.
Následná spodnější vrstva je tvořena rozloženými břidlicemi tvořenými jílem s vysokou plasticitou převážně pevné konzistence. V horizontu převládají jílovité minerály z části původu z mateční
horniny, z části vykrystalizováním z roztoků doprovázejících zvětrávací procesy. Mocnost se převážně pohybuje v intervalu 0,8÷1,5 m (místně až nad 3 m).
Další horizont je tvořen silně zvětralými břidlicemi opět charakteru jílu s vysokou plasticitou a
pevnou konzistencí a se střípky desričkami zvětralého jílovce až břidlice. Mocnost tohoto horizontu
je 1,0÷2,0 m. poskytuje již poněkud vhodnější podmínky pro základovou půdu, než předcházející
horizont. Ale při styku s vodou se geotechnické vlastnosti značně zhoršují.
Následný horizont mírně zvětralých břidlic se svými mechanickými vlastnostmi již blíží měkkým poloskalním horninám. Přibývá výrazně střípků zvětralé horniny až střípkový rozpad zcela převládne. Velikost střípků a destiček se pohybuje v rozmezí 20÷60 mm. Báze tohoto horizontu je dle
archivní sond v hloubce 6÷12 m.

Z hlediska klimatické rajonizace leží území v okrsku B1, mírně teplé a suché oblasti
s mírnou zimou.

Hydrogeologické poměry
Hydrogeologickým průzkumem (ÚVR Mníšek pod Brdy, 1994) prováděným v rámci ekologického auditu areálu závodu byla zastižena hladina podzemní vody v úrovni 5,5 – 8 m p.t. Oběh
podzemní vody na zájmové lokalitě je vázán na průlinově-puklinový kolektor zvětralých jílovitých
břidlic.
Hladina podzemní vody je mírně napjatá se spádem k SSV a po ustálení se její hladina pohybuje v rozmezí od cca 2,5 do 9 m p. t. V území sledovaném v rámci prováděných prací byly hladina podzemní vody zastižena v úrovni od 2,3 (V-6) do 2,8 m p. t. (V-5).
Při průzkumech v roce 2004 byla hladina podzemní vody v hloubce 1,6÷3,0 m. Je proto zřejmé, že hladina (závislá prakticky pouze na atmosférických srážkách) značně kolísá. V období vydatnějších srážek se vytváří svrchní občasný mělký horizont v prostoru navážek, které jsou mnohem
propustnější než podloží břidlic rozložených na jíl.
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Vydatnost zvodně je malá a během čerpání dochází k jejímu rychlému poklesu. Při informativních čerpacích zkouškách byly zjištěny vydatnosti řádově v setinách litru za sekundu. Z svrchního
mělkého horizontu budou přítoky větší (maximálně 1÷2 l/s), ale s omezenou vydaností.

Obrázek 6 – Schéma areálu s vyznačením úrovně hladiny podzemní vody
V-5

264,8 m

264,6 m

264,4 m

V-1

V-2

V-7
264,2m
264,0m

V-6

Průzkum kontaminace v areálu Barvy a Laky
Praha 10 - Hostivař

Mapa hydroizohyps (měření 15.10.2003)

Radon
V rámci zpracování projektu pro stavební povolení 1.stavby byl proveden průzkum radonového rizika. Byla zjištěna koncentrace a=19 kBg/m3 což odpovídá v hodnoceném území kategorii
nízkého radonového rizika, převažující složka je v území jemnozrnná.

Tabulka 6 - Objemová aktivita Rn222 v půdním vzduchu v třídách zemin podle
ČSN 73 1001 (kBg/m3)
Kategorie radonového rizika

Převažující složka
Jemnozrnná

písčitá

štěrkovitá

Nízké

pod 30

pod 20

pod 10

Střední

30÷100

20÷70

10÷30

Vysoké

nad 100

nad 70

nad 30
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Ochranná pásma
V lokalitě dotčené stavbou se nacházejí pouze ochranná pásma podzemních inženýrských
sítí, regulační stanice plynu a ČD. Žádná jiná ochranná pásma se zde nevyskytují. V řešeném území ani v nejbližším okolí se nenachází žádná ochranná pásma zvláště chráněných území (ve smyslu §12, §13 a § 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny), ani jeho ochranné pásmo.

B.II.2. V O D A
Stávající stav
V současné době je přívod pitné vody do areálu řešen potrubím z veřejného řadu DN 300
v severozápadní části areálu a je napojen do bazénu automatické tlakové stanice (ATS). Uvedené
řešení je zvoleno z důvodu požárního zajištění zejména objektu monobloku, kde tlak vody nepostačuje pro požární zásah. Pitná voda je dále v areálu rozváděna podzemním potrubím, které je zavedeno k existujícím objektům. Pro nové objekty z větší části nevyhovuje polohou a v některých částech i stářím. Je proto uvažováno s jeho náhradou. Hlavní přívodní řad vyhovuje potřebám nových
dispozic zejména i proto, že dochází k výraznému snížení potřeby vody pro hasební zásah. Stávající spotřeba vody je v průměru 36,0 m3/den, hodinová 2,25 m3/hod a roční 9 000 m3/rok.

Navrhované řešení
Nové skladové objekty budou napojeny na stávající přípojku DN 300, která vyhoví novým
potřebám vody 12 461,1 m3/rok. Bude využívána stávající ATS a nové objekty budou postupně napojovány na nový rozvod vody z řadu. Pro rozvod vody budou využita i stávající potrubí, zejména
pak v části mezi původní ATS a monoblokem. Nové trasy vodovodu budou vedeny v komunikacích
a zelených plochách potrubím PE DN 100-150. Přípojky jednotlivých objektů budou PE DN 25-80.
Stávající hydranty na zachovaném potrubí budou rovněž zachovány, na nových trasách budou připraveny hydranty nové. Objekty budou ve smyslu ČSN 73 0873 vybaveny vnitřními odběrními místy
systému (D) s hydranty 32.

Tabulka 7 – Bilance spotřeby pitné vody
Stavba

množství

jednotka

jednotková spotřeba

celková spotřeba

celková spotřeba

( l/os den)

( l / den )

(l/s)

1.stavba
17 zaměstnanců
3.stavba
552 zaměstnanců
průměrná denní spotřeba - Qp =
maximální denní spotřeba (kd=1,5) - Qdmax =
maximální hodinová spotřeba - Qhmax =
roční spotřeba pitné vody (m3/rok) skladového areálu

60,00
60,00

1 020,00
33 120,00
34 140,00
51 210,00

0,01
0,38
0,40
0,59
3,56
8 535,0
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B.II.3. O S T A T N Í

SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE

Vytápění, ohřev TUV, rozvody topného média
Stávající stav
Areál je napojen na systém centrálního zásobování teplem. Primárním mediem je horká voda 130/70oC, sekundárním mediem je teplá voda 92,5/67,5oC. V budově monobloku je centrální
předávací stanice voda - voda. Maximální výkon předávací stanice je 11,470 MW.
Z předávací stanice je topná voda vedena do jednotlivých objektů převážně nadzemním
vedením na potrubních mostech.
Do areálu je dále přiveden středotlaký rozvod zemního plynu DN 200. V areálu je umístěna
regulační stanice.

Navrhované řešení
Navrhované řešení vychází z navržené dispozice a postupu výstavby. Je uvažováno s demolicí všech stávajících objektů dle jednotlivých fází výstavby s ponecháním a úpravou stávajícího
„monobloku“. Pro stanovení potřebného tepelného příkonu byl proveden předběžný výpočet tepelných ztrát ze zadaných kubatur objektů a předpokládaného využití. Pro výpočet je uvažováno s
vnitřní teplotou +20oC, resp. +18oC, venkovní teploty dle místních klimatických podmínek. Doplněna
je potřeba tepla pro ohřev TUV. Při výpočtu byla uvažována tepelná izolace dle ČSN.

Tabulka 8 - Bilance spotřeby tepla
Stavba

Objekt – hala Tepelná ztráta
[kW]

Spotřeba tepla
[kWh/rok] [GJ/rok]

1

1A1

292

605013

2178

2

-

-

-

-

3

B

166

358222

1290

D,E

281

581895

2095

C

166

358222

1290

F

171

363588

1309

G

158

321806

1159

H

158

321806

1159

I

158

321806

1159

MONOBLOK-J

2935

6450223

23221

OHŘEV TUV

100

279000

1004

CELKEM

4585

9961581

35864
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Stavba

Objekt – hala Tepelná ztráta

Projektovaný stav původní

11630

Spotřeba tepla
20995000 75582

Spotřeba tepla 2001

21448

Spotřeba tepla 2002

20406

Z uvedené tabulky vyplývá, že odhad spotřeby tepla zvolenou metodou vystihuje s dostatečnou přesností očekávaný stav. Srovnávací údaj pro monoblok a spotřeba tepla v letech 2001 a
2002 jsou srovnatelné.
Celková spotřeba tepla v cílovém roce bude nižší než původní projektovaná spotřeba tepla,
bude však cca dvojnásobná oproti spotřebě v letech 2001 a 2002.

Elektro - silnoproud a venkovní osvětlení
Stávající stav
V současné době je přívod 22 kV ukončen ve vstupní stanici TS 3590, ve které je i měření
spotřeby elektrické energie pro celý areál a ze které jsou vyvedeny dva kabely v ANKTOYPV po
technologickém mostu do hlavní rozvodny 22 kV v MONOBLOKU, kde jsou ukončeny v kobkové
rozvodně. Z této rozvodny jsou napájeny dvě transformační stanice v MONOBLOKU a to o výkonu
1x 1600 kVA a 2x 1600 kVA, které zajišťují v současné době plné pokrytí spotřeby elektrické energie pro stávající výrobu a administrativu v MONOBLOKU a v přilehlých objektech. Dále jsou z uvedené kobkové rozvodny provedeny dva vývody do trafostanice v budově VARNY za vlečkou, kde
jsou umístěny dva transformátory o výkonu 1600 kVA, které v současné době zajišťují pokrytí elektrickou energií objektů za vlečkou. Přívodní kabely 22 kV jsou taktéž přivedeny po technologickém
mostě.
Venkovní osvětlení je řešeno stožárovými osvětlovacími tělesy s výbojkami.

Navrhované řešení
Navrhované řešení vychází z navržené dispozice a postupu výstavby. Je uvažováno s demolicí všech stávajících objektů dle jednotlivých fází výstavby s ponecháním a úpravou stávajícího
„monobloku“. Pro napájení 1. až 3. stavby navrhujeme provést napájení příslušných skladovacích
hal z rozváděčů nízkého napětí z transformoven MONOBLOKU, kde je značná současná rezerva
výkonu. Z důvodu demontáže stávajících energetických mostů ve 3. stavbě je nutno provést položení nízkonapěťových kabelů do výkopu. Ve 3. stavbě před zrušením technologických mostů je
nutno přeložit stávající kabely VN do výkopu. Nové kabely budou jednožilové celoplastové typu
AXEKCVEY, které plně nahradí stávající zastaralé vysokonapěťové přívodní kabely. Totéž platí i o
vývodových vysokonapěťových kabelech pro napájení trafostanice ve VARNĚ za vlečkou, které
budou rovněž přeloženy do výkopu. Při realizaci bude nutno provést rekonstrukci kobkové rozvodny
_______________________________________________________________________________________
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22 kV v MONOBLOKU kde staré přístroje a rozvodné kobky 22 kV nahradí zapouzdřené vysokonapěťové rozváděče. Rovněž bude provedena rekonstrukce stávajících zapouzdřených suchých transformátorů 22/0,4 kV a hlavních rozváděčů NN. Rekonstruované prostory v MONOBLOKU budou
taktéž napojeny na rekonstruované nízkonapěťové rozváděče v trafostanicích MONOBLOKU.
V rámci výstavby jednotlivých staveb bude nutné s PRE dohodnout vždy před skončením
výstavby etapy nový sjednaný elektrický příkon.

Venkovní osvětlení
Venkovní osvětlení bude řešeno stožárovými osvětlovacími tělesy s výbojkami. Rozmístění
stožárů bude kolem komunikací a nad parkovacími plochami. Část venkovního osvětlení bude tvořena svítidly na krakorcích, umístěných na fasádách budov. Ovládání bude optickým čidlem automaticky pro celý areál najednou nebo manuálně z hlavní vrátnice V1 u vjezdu do areálu.

Tabulka 9 - Bilance spotřeby energie
Stavba Objekt Osvětlení

Zásuvky

VZT

Klima

Vytahy

Technol

CELKEM

hala
Pi

Pp

Pi

Pp

Pi

Pp

Pi

Pp

Pi

Pp

Pi

Pp

Pi

Pp

64

40

12

100

100

120

120

30

30

50

20

420

346

-

-

1

1A1

80

2

-

-

3

B

80

64

40

12

100

100

120

120

30

30

50

20

420

346

D,E

100

80

60

30

120

120

140

140

60

30

60

20

540

420

C

80

64

40

12

100

100

120

120

30

30

50

20

420

346

F

60

32

40

20

50

50

60

60

30

15

30

10

270

187

G

60

32

40

20

50

50

60

60

30

15

30

10

270

187

H

60

32

40

20

50

50

60

60

30

15

30

10

270

187

I

60

32

40

20

50

50

60

60

15

15

30

10

255

187

J

150

120

130

39

580

580

490

490

120

60

120

120

1590

1409

Venku

20

20

20

20

CELKEM

4475

3635

Stávající stav

8000

8000

Osv

V celém areálu je v dnešní době instalováno pět suchých zapouzdřených transformátorů
o výkonu 1600 kVA, tudíž celkový výkon transformátorů je 8000 kVA. Z uvedeného je zřejmé že
stávající instalovaný výkon transformátorů plně pokryje se značnou rezervou plánovaný odběr elektrické energie pro celý skladový areál.
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Slaboproud
Stávající stav
V současné době je areál napojen hlavním areálovým kabelem do administrativní budovy
HZSP. Celkem je do areálu přivedeno cca 184 telefonních linek (údaj investora). Vzhledem k uvažované demolici stávajícího objektu a technologického mostu je nutné hlavní přívodní kabel přeložit
do budovy monobloku.

Navrhované řešení
V nově uvažované výstavbě bude stávající kabel v zemi naspojkován a přeložen do objektu
MONOBLOK, kde bude ukončen v nové připojovací skříni v monobloku. Do doby demolice technologického mostu budou nové objekty napojeny na stávající zakončení kabelu v objektu HZSP.
V dalších fázích výstavby bude proveden i nový rozvod slaboproudu do nových objektů.
Vzhledem k tomu, že kabeláže rozvodů NN (viz část 2,) budou vedeny z trafostanic v monobloku k
novým objektům, bude současně s pokládkou kabelů NN položen i kabel slaboproudu ve shodné
trase.
Množství stávajících přípojek není nutné posilovat, jejich kapacita je dostatečná pro všechny
uvažované objekty.

B.II.4. N Á R O K Y

NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU

Doprava
Stávající organizace dopravy
V současném době je areál dopravně napojen na síť navazujících veřejných místních komunikací pouze výjezdem přes ulici Štěrboholskou do křižovatky s ulicí Rabakovskou. Tato komunikace plní již v území, s převážně průmyslovou zástavbou, sběrnou funkci a umožňuje dopravní propojení průmyslové oblasti s okolním územím města. Rabakovská ulice východním směrem má
z pohledu dopravní obsluhy areálu především význam pro přístup osobní dopravy a městské hromadné dopravy (MHD) k centru města. Autobusová doprava je zde vedena do přímého kontaktu
s terminálem na konečné stanici metra trasy A Skalka a umožňuje přestup cestujících nejen mezi
metrem, ale i dalšími linkami bus MHD z okolních částí města. Ve výhledu je uvažováno
s prodloužením trasy metra do prostoru mezi ulicemi Průmyslová-Černokostelecká-Rádiová
v jihovýchodním sektoru mimoúrovňové křižovatky. Ve výhledu (dle ÚPn HMP dokonce roku 2010)
bude ulice Rabakovská napojena na městský okruh (v místě stávajícího podjezdu západně od hodnoceného areálu).
Opačným směrem navazuje ulice Rabakovská již na nadřazený systém sběrných komunikací města, prezentovaný čtyřpruhovou dělenou ulicí Průmyslovou. Tato komunikace má z pohledu
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širších dopravních vazeb pro funkci areálu rozhodující význam. Svým profilem umožňuje provoz
těžké nákladní dopravy a ve směru na sever vstupuje do mimoúrovňové křižovatky, která umožňuje
distribuci této dopravy do dalších pěti různých směrů.
Areál je napojen na železnici vlečkou se třemi kolejemi. V rámci výstavby dojde k redukci na
jednu kolej, která by měla být zcela dostatečná jak pro potřeby zbylé části areálu tak, pro potřeby
navrhovaných skladů.

Tabulka 10 – Celkový stávající počet vozidel za 24 hod, obousměrně, průměrný
pracovní den
Dopravní zatížení (max.)
TNA
60

NA
180

Celkově
OA

(TNA+NA+OA)

800

1040 vozidel

Obrázek 7 – Schéma stávající dopravní sítě v okolí areálu
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Navrhovaná organizace dopravy
V rámci výstavby je navržena výstavba dvou základních vjezdů a výjezdů (hlavní jižní a vedlejší severní).
Hlavní vjezd a výjezd (1 a 2. stavba) vede do upravené severní části ulice Štěrboholské
k propojení do ul. K Pérovně (prakticky stávající jezd do areálu). Stávající nevhodné šířkové uspořádání by mělo být upraveno do kategorie MO 9/50.
Nově navržená styková křižovatka (či hlavní vjezd a výjezd do a z areálu) navržena oproti
stávajícímu stavu jako kolmá s příslušně upravenými oblouky. Hlavní ulice zůstane Štěrboholská (v
tomto úseku), vedlejší bude hlavní vjezd a výjezd do areálu. Zbývající část Štěrboholské až na ul.
Ke Kablu (Rabakovskou) se navrhuje v rámci 3.stavby ke zklidnění formou zákazu vjezdu pro TNA
a NA, včetně fyzické zábrany pro vjezd TNA a NA.
Z hlediska širších dopravních vztahů se očekává přenos zatížení hlavně na křižovatku ulic
K Pérovně - Ke Kablu (Rabakovská) a dále hlavně ke křižovatce ulic Ke Kablu - Průmyslová včetně
nutnosti posouzení účelnosti zřízení světelně signalizačních zařízení (dále SSZ).
Vyhodnocení účelnosti zřízení SSZ bylo provedeno v samostatné dokumentaci ÚDI - aktualizaci DI podkladů (03/2004) s následujícím výsledkem:
Křižovatka K Pérovně - Rabakovská (Ke Kablu) - dle posouzení účelnosti zřízení SSZ dle
ČSN 73 6102 a to ve smyslu jednotlivých kritérií (bezpečnost dopravy, intenzity dopravy, chodců a
zvláštního zřetele) - není nutno zřizovat SSZ (není naplněno ani jedno z uvedených kritérií).
Křižovatka Průmyslová - Ke Kablu (Rabakovská) - dle posouzení účelnosti zřízení SSZ dle
ČSN 73 6102 a to ve smyslu jednotlivých kritérií (bezpečnost dopravy, intenzity dopravy, chodců a
zvláštního zřetele) - křižovatka splňuje kritérium účelnosti zřízení SSZ (zvláště v kritériích intenzit
dopravy, chodců a zvláštního zřetele).
V současné době (bez ohledu na navrhovanou stavbu) je již tato křižovatka zařazena do
plánu realizace SSZ (dle získané informace od TSK OTPaK) pro tento rok pod č. akce 797 0230.
Vedlejší vjezd a výjezd bude navržen jako společný ve smyslu stávajícího dopravního napojení (jednosměrný vjezd od východu z ul. K Hrušovu podjezdem Průmyslové) a jednosměrný výjezd
rampou na ul. Průmyslovou směrem dále na jih. Vedlejší vjezd a výjezd možno využít dle potřeb
požárního posouzení jako druhý (nouzový) vjezd požárních vozidel i pro předchozí stavby dle postupu výstavby včetně staveništní dopravy.
V rámci zpracování projektu pro územní rozhodnutí byla i prověřována možnost napojení
areálu výjezdem okolo jižní strany monobloku přímo na ulici Průmyslovou (do stávajícího propojení
obou směrů. Dne 8. 1. 2004 proběhlo komplexní projednání dopravního napojení skladového areálu
na veřejné komunikace s následujícími závěry:
- bude zachováno navržené dopravní napojení na ul. Štěrboholskou a K Pérovně a druhým
vjezdem na ul. K Hrušovu a Průmyslovou
- ulice Štěrboholská v úseku mezi areály Schuss a Europapier bude rozšířena
_______________________________________________________________________________________

Oznámení záměru
dle Přílohy č. 3 zák.č. 100/2001 ve znění zákona 93/2004 Sb. na akci Skladový areál Hostivař

34

- ulice Štěrboholská v úseku mezi areálem Auto Štangl a rodinnými domy bude zklidněna,
průjezd nákladních automobilů v tomto úseku bude vyloučen zúžením vozovky s příslušným dopravním značením
- odbor dopravy Magistrátu nesouhlasí s přímým napojením areálu na ulici Průmyslovou
Na základě výsledků tohoto jednání bylo od přímého vjezdu z areálu na ul. Průmyslovou
upuštěno.

Intenzity dopravy – stávající stav
Při hodnocení vlivu areálu na dopravu bylo rozhodnuto pracovat se stávajícím stavem, a ne
se stavem, na který byl areál Barev a laků (BaL) původně kolaudován (při maximálním provozu byly
dopravní intenzity mnohem větší, než jsou stávající). Stávající doprava byla vyhodnocena v rámci
samostatně zpracovaných dopravněinženýrských podkladů (viz ÚDI 04/2003), kdy kromě zpracování klasických výstupů z běžně prováděných průzkumů bylo vyhodnoceno dané a širší území pomocí
průzkumných sond pro rok 2003 (ulice Radiová, K Hrušovu, Ke Kablu, K Pérovně, Štěrboholská,
V Chotejně a U Továren). Zdrojová a cílová doprava z a do areálu BAL pak činila za 24 hod
v obousměrném provozu cca 800 jízd OA, 180 jízd NA a 60 jízd TNA průměrného pracovního dne.
V aktualizaci dopravněinženýrských podkladů (ÚDI 03/2004) byla z uvedených sond a ze zpracování provedených ÚDI určena intenzity dopravy vlivem areálu 1000 jízd OA, 240 jízd NA a 60 jízd TNA
obousměrně.

Bilance dopravy v klidu
Dimenzování vlastního dopravního systému - doprava v klidu dle vyhl. č. 26/1999 Sb. hl. m.
Prahy byla spočtena pro zónu 4, bez vlivu území a spádových území stanic metra.

Tabulka 11 - Celkové počty – doprava v klidu
Stavby

Dopravní zatížení (max.)
TNA

NA

Doprava v klidu (OA)

OA

1. stavba

10

20

26

2. stavba

---

---

3. stavba

98

210

470

313 stání

Celkově

108

230

496

331 stání

---

18
Viz stavba 3

Pozn. 2.stavba zahrnuje prakticky pouze výstavbu ramp pro obsluhu monobloku, nároky na dopravu v klidu
má provoz monobloku, proto jsou potřeby dopravy v klidu uvedeny v 3.stavbě.
Pro potřeby obsluhy skladových hal se počítá s použitím vysokozdvižných vozíků na elektrický pohon. Celkový počet vozíků byl zvolen u menších skladových hal a monobloku dle počtu
vykládacích a nakládacích ramp následovně:
- 1 stavba (1 hala, 4 rampy) - 2 vozíky,
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- 2 a 3. stavba (celkem 8 hal - 16 ramp a monoblok 14 ramp) - celkem 8 + 10 vozíků včetně
rezervy, celkově tedy 18 vozíků.
Celkově tedy v areálu navrhováno 20 vysokozdvižných vozíků s tím, že budou provozovány
částečně ve venkovním a částečně ve skladovém prostředí, v jednosměnném až dvousměnném
provozu. Denní využitelnost vozíků min. 60-70% v rozsahu pracovní směny (nutno počítat nerovnoměrné ztrátové časy příjezdu a odjezdu vozidel, přistavení a manipulace vozidel). Centrální zázemí pro servis vozíků bude v monobloku (např. nabíjení včetně prostorů pro základní údržbu a
plochy pro servis).

Intenzity dopravy – výhled
Pro účely posouzení provedených v rámci zpracování tohoto oznámení byly použity údaje o
intenzitách dopravy na okolních komunikacích od ÚDI. Zdrojová a cílová doprava ze skladového
areálu Hostivař byla ÚDI získána z podkladů předaných objednatelem (DUR) a následně ověřena a
mírně zvýšena (u TNA a OA) zpracovatelem na základě průzkumů u obdobných administrativních a
skladových objektů v pražských podmínkách. Hodnoty uvedené v DUR byly po prověření akceptovány a zahrnuty do výpočtů ve výši: 550 osobních, 230 lehkých nákladních a 110 těžkých nákladních vozidel v jednom směru za 24 hodin průměrného pracovního dne. V tomto množství je zohledněno zatížení celého areálu včetně první stavby. Je počítáno s tím, že zdrojová a cílová doprava ze
skladového areálu Hostivař může zvolit ze dvou výjezdů ten, který je pro daný směr jízdy nejvýhodnější. Tyto dopravní vztahy byly rozvrhovány na modelovou komunikační síť k horizontu 2008 a
2010 kapacitně závislým výpočtem. Dopravní model k horizontu 2010 byl vypracován na základě
výsledků vyhodnocení řady speciálních dopravních a dopravněsociologických průzkumů provedených v letech 1995 — 2004, na základě vstupních demografických údajů (rozmístění obyvatel, pracovních příležitostí a dalších aktivit jako obchody, úřady, kulturní a sportovní zařízení atd.) a na
základě dopravní obsluhy jednotlivých území (komunikační síť, obsluha prostředky hromadné dopravy osob atd.). Do takto získaných dopravních vztahů byly zahrnuty i objemy jízd návštěvníků
hlavního města a pásma regionu a objemy jízd vůči pražskému regionu tranzitních. Dále byly do
dopravních vztahů zahrnuty jízdy vyvolané významnými dopravotvornými aktivitami jako např. letiště
Ruzyně, rozsáhlé obchodně-administrativní areály, atd.
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Obrázek 8 – Schéma výhledové organizace dopravy – rok 2010

Tabulka 12 - Intenzity dopravy na vybraných okolních komunikacích (průměrný
prac.den, obousměrně)
2003
všechna pomalá
Průmyslová (K Hrušovu-propoj)
27 000
2 600
Průmyslová (propoj-Rabakovská)
24 200
2 220
Průmyslová (Rabakovská-U Továren)
26 400
2 180
Rabakovská (Průmyslová-Štěrboholská)
7 600
680
Rabakovská (Štěrboholská-K Pérovně)
9 800
650
Rabakovská (K Pérovně-Městský okruh)
8 700
310
K Pérovně (Rabakovská-Opravárenská)
2 500
450
K Pérovně (Opravárenská-Štěrboholská)
1 900
390
Štěrboholská (K Pérovně-areál)
200
80
Štěrboholská (areál-MEDIAPRINT)
1 100
230
Štěrboholská (MEDIAPRINT-Rabakovská)
1 500
270
Štěrboholská (V Chotejně-Rabakovská)
2 600
260
Úsek komunikace

2008 s areálem
2010 s areálem
BUS PID těžká všechna pomalá těžká všechna pomalá těžká
2003
800 30 100
3 150
980 29 100
2 590
1 100
380
640 25 900
2 310
670 26 400
2 040
850
380
660 28 500
2 390
720 35 400
1 950
670
640
220
7 800
680
220 30 700
4 770
1 980
420
200 10 800
830
260 33 100
5 270
2 110
330
80
9 800
630
180 32 900
5 420
2 130
330
180
2 800
830
260
3 400
1 040
340
140
2 300
720
220
3 000
930
300
20
600
440
140
600
440
140
50
800
800
70
1 100
60
20
1 200
60
20
70
4 000
290
90
3 400
500
130
140
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Podíly jízd jednotlivých druhů automobilů v nočním období (22 — 6h) z jejich celodenního
(0÷24h) množství a průměrné jízdní rychlosti na dotčených komunikacích je třeba uvažovat:

Tabulka 13 - Podíly jízd jednotlivých druhů automobilů v nočním období (22 — 6h)
z jejich celodenního (0÷24h) množství
Komunikace (v úseku)

Podíl v %
OA PV

Průmyslová (Jižní spojka — U Továren)
Černokostelecká (Jižní spojka -- Ústřední)
Rabakovská (Průmyslová — Jižní spojka) — 2003/2008
Rabakovská (Průmyslová — Městský okruh) - 2010
Štěrboholská (U Továren — Rabakovská)
U Továren.
V Chotejně
Ke Kablu—2003/2008
Ke Kablu — (Kutnohorská — Průmyslová) - 2010
Radiová
K Pérovně

10
12
11
12
11
11
11
11
12
11
11

7
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Průměrná
rychlost
v km/h
50
45
60
60
40
40
40
40
60
40
40

V nočním období se dle podkladu ÚDI uvažují rychlosti o cca 15% vyšší.

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. O V Z D U Š Í
a) bodové zdroje znečištění ovzduší
Vytápění areálu bude z CZT a pojezd vozidel v areálu bude na otevřených plochách. Bodové zdroje znečištění tak v areálu nebudou.

b) plošné zdroje
Plošné zdroje znečištění ovzduší, jako skládky prašných surovin, trvalé stavební práce a
pod., v rámci provozu souboru navrhovaných staveb nebudou žádné.

c) hlavní liniové zdroje
Liniovým zdrojem znečištění ovzduší bude vyvolaná automobilová doprava. Parkovací plochy a garáže jsou přímou součástí komunikačního systému areálu.
Pro možnost snazšího porovnání emisí areálu a okolí jsou výpočty uvedeny souhrnně v tabulce umístěné v kap. C.2., nebo podrobně v příloze H.4. – Rozptylové studii.
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Celkově lze konstatovat, že maximální krátkodobé imisní příspěvky kriteriálního oxidu dusičitého budou menší než 0,92 % imisního limitu, příspěvky k průměrné roční koncentraci NO2 budou
menší než 0,30 % imisního limitu. Imisní příspěvky benzenu budou do 0,4 % přípustného limitu
Znečištění ovzduší od plošných zdrojů a dopravy bude vznikat i v průběhu výstavby areálu.
Negativní účinky při stavbě lze minimalizovat vhodnou organizací práce a péčí o vozidla, např. očišťováním vozidel před výjezdem na zpevněné komunikace, očišťováním zpevněných komunikací,
atd. tyto podmínky jsou začleněny do podmínek výstavby areálu.

B.III.2. O D P A D N Í

VODY

Stávající stav
V současné době je kanalizace řešena dvěma oddělenými kanalizacemi. Jižní část areálu je
odkanalizována jednotnou kanalizací 600/1000, která je dle údaje PVS a.s. v jejím majetku. Je napojena na kanalizaci pod ulicí Průmyslová. Severní část areálu je napojena dešťovou kanalizaci
napojenou do vodoteče. Uvedená kanalizační soustava PVS a.s. je veřejnou kanalizací. Dle informace PVS a.s. není možné tento sytém zásadně měnit. Na tuto kanalizaci jsou napojeny areálové
hlavní stoky jednotné, na severu pak pouze dešťové kanalizace. Hlavní areálová stoka
DN 600÷DN 1000 je vedena mezi objektem monobloku a ulicí Průmyslová na pozemku areálu a je
napojena na veřejnou splaškovou kanalizaci. Do této stoky je napojena pouze dešťová voda z monobloku. Další splašková kanalizace DN 300 je vedena podél západní hranice pozemku a je napojena na splaškovou kanalizaci. Splaškové vody monobloku a dalších objektů jsou vedeny kanalizací
podél západní strany monobloku a jsou přečerpávány do splaškové kanalizace. Severní kanalizační
systém je napojen na stávající dešťovou veřejnou kanalizaci v ulici K Hrušovu.
Stávající produkce splaškových odpadních vod je v průměru 36,0 m3/den, hodinová
2,25 m3/hod a roční 9 000 m3/rok.

Tabulka 14 – Stávající odtok dešťových vod z celého areálu (včetně území severně
od vlečky)
Typ plochy

Střechy
Zpevněné plochy
Štěrkové plochy
Zelené plochy
Celkem

plocha (ha) odtok. koef.

2,590
5,520
0,970
0,850
9,930

0,900
0,600
0,300
0,050

F- reduk. (ha)

intenzita (l/sha)

odtok (l/s)

2,331
3,312
0,291
0,043
5,977

160,00
160,00
160,00
160,00

372,96
529,92
46,56
6,80
956,24

odtok (m3/rok)

13 589,73
19 308,96
1 696,53
247,78
34 843,00

Z toho 409,8 l/s do jednotné kanalizace v jižní části areálu a 546,4 l/s do dešťové kanalizace
v severní části areálu.

Navrhované řešení
Navrhované řešení respektuje oddělené kanalizace areálu. S dešťovými i splaškovými vodami bude nakládáno v souladu s požadavky Městských standardů. Dešťové vody z manipulačních
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ploch nákladních automobilů budou předčištěny v odlučovačích lehkých kapalin a s ostatními odváděny do dešťové kanalizace. Následující popis je souhrnný pro řešení odvodu splaškových i dešťových vod.
1.stavba – objekt 1A1: splaškové i dešťové vody ze střechy i komunikace budou odváděny
společnou – jednotnou kanalizací DN 300, nově vybudovanou a napojenou na stávající, dříve rekonstruovanou kanalizaci podél hranice pozemku s pozemky Europapieru. V této kanalizaci bude
připravena šachta pro budoucí napojení haly F 3. stavby. Kanalizace bude gravitační.
2.stavba – bez stavebního objektu: dešťové vody budou napojeny nově vybudovanou kanalizací DN 200, která bude napojena do stávající areálové kanalizace vedené mezi monoblokem a
ulicí Průmyslová. Napojení bude spádišťovou šachtou.
3.stavba – objekty B,C,D,E : splaškové i dešťové vody ze střech i komunikací budou napojeny novou krátkou jednotnou kanalizací DN 200 gravitačně do hlavní kanalizační stoky – veřejné.
3.stavba – objekt F : splaškové i dešťové vody budou odváděny společnou – jednotnou kanalizací DN 300, nově vybudovanou a napojenou na kanalizaci vybudovanou v 1.stavbě
3. stavba – objekt G,H,I : splaškové vody budou odváděny novou splaškovou kanalizací
DN 300 nově vybudovanou a napojenou na kanalizaci vybudovanou v 1.stavbě
3. stavba – objekty G,H,I : pro odvedení dešťových vod ze střech a komunikací bude vybudována nová kanalizace DN 300 vedená podél vlečkoviště až do místa ukončení stávající kanalizace podél hranice pozemku s ulicí Průmyslová. Tato kanalizace bude nahrazena novou kanalizací
DN 600 až do místa napojení na veřejnou dešťovou kanalizaci DN 800 (na sever od areálu).
Dešťová kanalizace severní části bude z důvodu spádu terénu a polohy nových objektů řešena nově podél komunikací a bude napojena na stávající veřejnou dešťovou kanalizaci s odtokem
na sever.
3. stavba – objekt J - monoblok: splašková kanalizace monobloku bude napojena na stávající funkční přečerpávací systém. Pro budoucí odvádění splaškových vod z areálu severně od
stávající železniční vlečky bude pod komunikací severně od monobloku vybudovány nová splašková kanalizace DN 300, zaústěná do nové přečerpávací jímky severovýchodně od monobloku. Jímka
bude napojena novou tlakovou kanalizací do stávající jednotné kanalizace DN 600 pod komunikací
východně od monobloku.
Dešťové vody ze střešních ploch a komunikací 1., 2., a jižní části 3. stavby budou napojeny
do stávající jednotné kanalizace popsané výše. Dešťové vody ze střešních ploch a komunikací hal
G,H,I a ploch severně od těchto hal a monobloku budou odkanalizovány novou dešťovou kanalizací
do stávající veřejné dešťové kanalizace DN 600 severovýchodně od areálu v ulici K Hrušovu.

Tabulka 15 – Bilance splaškových odpadních vod
Producent

množství

jednotka

1.stavba

17

zaměstnanců

jednotková spotřeba
( l/os den)
60,00

celková spotřeba
( l / den )
1 020,00
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3.stavba
552
zaměstnanců
60,00
průměrné denní množství splašků - Qp =
maximální denní množství splašků (kd=1,5) - Qdmax =
maximální hodinové množství splašků (kh=6,4) - Qhmax (l/hod) =
počet EO (pro bilanci produkce)
228
roční produkce splašků - Qr
8 535,0
roční produkce BSK5 1 761,05
roční produkce NL 1 793,66
roční produkce CHSK
391,34

33 120,00
34 140,00
51 210,00
13 656,00
EO
m3/rok
kg/rok
kg/rok
kg/rok

Tabulka 16 – Výhledový odtok dešťových vod z celého areálu
Typ plochy

Střechy
Zpevněné plochy
Štěrkové plochy
Zelené plochy
Celkem

plocha (ha) odtok. koef.

3,333
4,173
0,380
2,043
9,930

0,900
0,600
0,300
0,050

F- reduk. (ha)

intenzita (l/sha)

odtok (l/s)

3,000
2,504
0,114
0,102
5,720

160,00
160,00
160,00
160,00

480,01
400,65
18,24
16,35
915,24

odtok (m3/rok)

17 490,35
14 598,55
664,62
595,65
33 349,17

Pozn. Množství srážek 583 mm/rok. Z toho 392,2 l/s do jednotné kanalizace v jižní části areálu

a 523,0 l/s do dešťové kanalizace v severní části areálu.

B.III.3. O D P A D Y
Pro nakládání s odpady platí zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, který byl nově novelizován zákonem 188/2004 Sb. Odpady lze rozdělit podle období
vzniku na dočasné, vznikající při vlastní výstavbě areálu, trvalé, které budou v areálu produkovány
při jeho provozu a odpady vznikající při případné likvidaci navrhovaného areálu.

Odpady vznikající při výstavbě areálu
V počáteční fázi dojde k demolicím zbývajících objektů a následně k zemním práce při realizaci jednotlivých hal.
Množství kubatur demolic jednotlivých rušených objektů bude projektantem specifikován až
v následující stupni PD, proto jsou v tomto hodnocení pouze stanoveny požadavky na nakládání
s demoličním odpadem. Rozsah demolovaných staveb je popsán v kap. B.I.6. Posouzení provedená v tomto Oznámení (vliv staveništní dopravy) jsou provedena na nejhorší období – realizaci zemních prací, proto není pro hodnocení specifikace množství demolic nezbytná. Množství zemních
prací bylo stanoveno souhrnně pro celou stavbu a je spočteno pro dva bilanční stavy..
Výsledné řešení se započtením zemních valů, optimalizací zpevněných ploch a umístěním
zemin jako zásyp zdí:
Kubatura výkopů : 28 696 m3
Kubatura násypů: 26 485 m3
Výsledná varianta se zahrnutím všech požadavků kromě umístění zeminy do valů :
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Kubatura výkopů : 21 862 m3
Kubatura násypů: 21 793 m3.
Obě varianty navrhují prakticky vyrovnanou bilanci výkopů a násypů.
Při zemních pracech a při demolicích bude nutno průběžně (v souladu se závěry průzkumů
kontaminace areálu – viz např. kap. C.2.) ověřovat možnou kontaminaci materiálů. Podle získaných
výsledků analýz zneškodnit odpad v souladu s platnou legislativou jako odpad nebezpečný, resp.
odpad ostatní, nebo vytěženou zeminu.
Během celé výstavby, lze očekávat vznik zejména následujících druhů odpadů uvedených
v tabulce spolu s navrhovaným způsobem nakládání s těmito druhy odpadů.
Podle novely 188/2004 Sb. se zákon o odpadech již nevztahuje na vytěžené zeminy a hlušiny vyhovující limitům znečištění pro jejich využití k zavážení podzemních prostor a k terénním úpravám. Lze předpokládat, že alespoň část výkopů bude spadat do této kategorie a je možno je použít
na tvorbu násypů.
Žádná mezideponie pro dočasné uskladňovaná nekontaminované zeminy se v areálu nebude zřizovat.

Tabulka 17 – Tabulka hlavních druhů odpadů při výstavbě.
Název odpadu
Beton (železobeton)
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keram. výrobků
Dřevo
Sklo
Plasty
Železo a ocel
Směsné kovy
Asfaltové směsi obsahující dehet
Asfaltové směsi neuvedené pod
číslem 17 03 01
Kabely obsahující ropné látky,
uhelný dehet
Kabely ostatní
Izolační materiály, které jsou nebo
obsahují nebezpečné látky
Izolační materiály ostatní
Směsné stavební a demoliční odpady ostatní
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

Katalogové
číslo
(nový Katalog)
17 01 01

Kategorie

17 01 07

O

17 02 01

O

17 02 02
17 02 03
17 04 05
17 04 07
17 03 01
17 30 02

O
O
O
O
N
O

spalovna nebo
skládka
recyklace
recyklace
recyklace
recyklace
skládka NO
recyklace

17 04 10

N

skládka NO

17 04 11
17 06 03

O
N

recyklace
skládka NO

17 06 04
17 09 04

O
O

15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 10

O
O
O
O

skládka
recyklace
skládka
recyklace
recyklace
spalovna
spalovna NO
nebo skládka
NO

O

Způsob nakládání
s odpadem
recyklace nebo
skládka
skládka

_______________________________________________________________________________________

Oznámení záměru

42

dle Přílohy č. 3 zák.č. 100/2001 ve znění zákona 93/2004 Sb. na akci Skladový areál Hostivař

Absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Směsný komunální odpad
(odpad podobný komunálnímu)

15 02 02

N

spalovna NO

20 03 01

O

spalovna KO
nebo skládka

Odpady vznikající při provozu areálu
Rozhodující podíl na provozních odpadech bude mít odpad z balících materiálů a směsný
komunální odpad.
Množství jednotlivých druhů odpadů bylo určeno na základě podkladů zpracovaných
v dokumentaci k ÚR.
Odpady budou kumulovány ve speciálních maloobjemových nádobách v jednotlivých halách, ze kterých budou přemísťovány do sběrných kontejnerů na separovaný odpad umístěných
v centrálním skladu odpadů v monobloku. Z tohoto skladu budou separované odpady odváženy
specializovanými firmami k druhotnému využití nebo k likvidaci.
Investorovi se doporučuje nechat zpracovat Program odpadového hospodářství. Zároveň
bude povinen předložit při vydání stavebního povolení smlouvy s odběrateli zneškodňujícími jednotlivé druhy odpadů.

Tabulka 18 - Tabulka hlavních druhů odpadů při provozu
Katalogové
číslo
(nový katalog)
02 02 02

Název odpadu
Odpad živočišných tkání
Suroviny nevhodné ke spotřebě
nebo zpracování

Kategorie Způsob nakládání
s odpadem
O

využití nebo spalovna NO
využití nebo spalovna

02 02 03
02 03 04
02 06 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 07
20 01 08

O
O
O
O
O

20 03 01

O

Uliční smetky

20 30 03

O

Absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Vyřazená zařízení s obsahem nebezpečných složek
(zářivky, výbojky)
Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
Směs tuků a olejů z odlučovačů

15 02 02

N

16 02 13

N

Recyklace

16 06 02

N

Recyklace

19 08 10

N

spalovna NO

Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Skleněné obaly
Biologicky rozložitelný odpad
z kuchyní a stravoven
Směsný komunální odpad

O

Recyklace
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Využití nebo spalovna
spalovna nebo
skládka
Využití nebo
skládky
spalovna NO nebo skládka
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tuků
Rozpouštědla
Fotochemikálie
Barvy a pryskyřice
Detergenty

20 01 13
20 01 17
20 01 27
20 01 29

N

Regenerace
spalovna NO

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

B.III.4. H L U K
Zdrojem hluku při provozu areálu bude prakticky pouze automobilová doprava. Ostatní
zdroje hluku (stacionární zdroje na objektech – výduchy, apod) nemohou prakticky (vzhledem ke
vzdálenosti od chráněných objektů při dodržení standardních požadavků) hlukovou situaci u chráněných objektů ovlivnit.
V rámci zpracování hlukové studie bylo stanoveno 11 výpočtových bodů (viz kap. D.I.3. a
H.3.). V následujícím grafu je znázorněn vliv provozu areálu na tyto chráněné objekty.

Obrázek 9 - Znázornění ekvivalentní hladiny akustického tlaku v bodech výpočtu
(chráněný venkovní prostor staveb) – zdroj hluku skladový areál
Ekvivalentní hladiny akustického tlaku způsobené skladovým areálem BaL
50

45

40

35

30

dB(A) 25

20

15

10

5

0
1

2

3

4

5

6
bod výpočtu

doba denní

7

8

9

10

doba noční

_______________________________________________________________________________________

11

Oznámení záměru

44

dle Přílohy č. 3 zák.č. 100/2001 ve znění zákona 93/2004 Sb. na akci Skladový areál Hostivař

Hluk z provozu skladového areálu Hostivař v areálu společnosti ČESKÁ TYPOGRAFIE, a. s.
v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí areálu nepřekročí hygienický limit pro dobu denní
(8 nejhlučnějších hodin) 50 dB(A) i pro dobu noční (nehlučnější hodina) 40 dB(A).
V následující tabulce je uveden výpočet staveništního hluku na dva nejvíce výstavbou ovlivněné stávající objekty. Z výpočtu vyplývá, že v bodě č.1 ve Štěrboholské ulici pouze může dojít
k překročení hygienického limitu ve fázi č. 2 výstavby. V tomto případě by se ale měl projevit tlumící
účinek budov v areálu Mediaprint a pravděpodobně k této situaci nedojde. V bodě číslo 2 budou
kritické fáze výstavby 1 a 2, ale i v ostatních fázích výstavby se vypočtené ekvivalentní hladiny
akustické tlaku v chráněném venkovním prostoru pohybují těsně pod hygienickým limitem. Ve výpočtu byly uvažovány prakticky maximální možné dopady výstavby. Na základě uvedených výpočtů
jsou do podmínek výstavby uvedeny požadavky, které zajistí splnění hygienických limitů hluku při
výstavbě.

Tabulka 19 - Ekvivalentní hladiny akustického tlaku z výstavby skladového areálu
Bod výpočtu
1 – Štěrboholská č.par. 1400
2 – K Pérovně č. 15

B.III.5. R I Z I K A

Fáze 1
58,1
60,3

Fáze 2
60,5
60,3

Fáze 3
57,3
59,5

Fáze 4
56,5
58,8

Fáze 5
55,5
57,7

Fáze 6
52,3
56,9

HAVÁRIÍ

Při vlastním provozu skladového areálu je jedním z možných typů havárie únik olejů nebo
pohonných látek ze zaparkovaných automobilů. Těmto haváriím lze těžko předejít (většina automobilů nebude patřit investorovi), bylo by však potřeba ihned učinit opatření, která zabrání vniknutí
těchto látek do veřejného kanalizačního systému. Prevencí proti tomuto druhu havárií bude vedení
kanalizací z manipulačních ploch přes odlučovače lehkých kapalin.
V současné době není přesně znám charakter skladovaných látek, případné opatření pro
skladování látek vyžadujících specielní bezpečnostní opatření budou navržena v následujících
stupních projektové přípravy stavby a s jejich uskladněním lze uvažovat pouze v objektu monobloku, který je již pro skladování nebezpečných látek využíván. Tato problematiky musí být zahrnuta do
provozního řádu areálu.
Samostatnou problematikou je možnost vzniku požáru. Řešení jednotlivých objektů bude
navrženo s ohledem na stupeň požárního nebezpečí. V celém komplexu se počítá s instalací zabezpečovacího protipožárního monitoringu. Tato problematika je již dnes dostatečně řešena
v procesu povolování výstavby a nevyžaduje tedy speciální požadavky začleněné do podmínek
výstavby areálu.
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C - ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH
ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
C.1. A . S T Á V A J Í C Í

VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Lokalita, ve které má být navrhovaná výstavba umístěna se nachází v areálu ČESKÉ
TYPOGRAFIE, a. s v Praze 15. Areál se rozkládá podél západního okraje ulice Průmyslové mezi
ulicí Štěrboholskou na jižní straně a železniční tratí na severní straně.

Obrázek 10 – Letecký snímek lokality severozápadním směrem z roku 2001
OBJEKTY BYLY JIŽ
ZBOURÁNY

OBJEKT MONOBLOKU
UBYTOVNA URČENÁ
K DEMOLICI

PRODEJNA

Pozn. V centru snímku je vidět volná plocha zbylá po provedených demolicích, za ní je hlavní budova areálu
(monoblok) a vlevo (za drážní vlečkou) stávající výrobní objekty areálu i se skladovými nádržemi. Vpravo od
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volné plochy je skladový areále firmy EUROPAPIER a u ul. Průmyslové administrativní a distribuční areál
MEDIAPRINT.
Od roku 1990 docházelo k postupnému útlumu výroby. Následně byly v jižní části dřívějšího
areálu BaL vybudovány dva nové areály – skladový areál EUROPAPIER (v jihozápadní části) a
administrativní a distribuční areál MEDIAPRINT & KAPA PRESSEGROSSO s.r.o. (v jihovýchodní
části bývalého areálu). Zbývající část areálu jižně od stávající železniční vlečky je v nyní navrhovaném projektu určena k přestavbě na skladový areál.

Obrázek 11 – Letecký snímek areálu - vlevo z roku 2001, vpravo z roku cca 1996

Pozn. Z porovnání obou snímků je zřejmý volný prostor vzniklý demolicemi starých budov v areálu, pod ním
skladový areále firmy EUROPAPIER a jižně od budovy monobloku u ul. Průmyslové nový administrativní a
distribuční areál MEDIAPRINT.
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Na východní straně podél ul. Průmyslové stojí hlavní budova areálu (monoblok), která zůstane v provozu prakticky ve stávající podobě, dojde k rekonstrukci vnitřních prostor a vnějšího pláště objektu. Na severní straně se rozkládá výrobní část areálu se skladovými nádržemi.

C.1. B . R E L A T I V N Í

ZASTOUPENÍ, KVALITA A SCHOPNOST

REGENERACE PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ
Prostor navrhovaného areálu je prakticky zcela změněn dřívější antropogenní činností a i
nezanedbatelným způsobem kontaminován látkami používanými k výrobě barev. Doposud prováděné demolice řešily odstranění staveb nad povrchem. Realizace záměru by měla proto přispět i
k likvidaci starých zátěží a k dekontaminaci půdy a následně i podzemní vody. Zároveň budou odstraněny původci kontaminací a tím dán předpoklad ke zlepšení okolí dříve a dnes negativně ovlivňovaného provozem areálu.
Navrhovaná výstavba nemůže (při respektování standardních požadavků) svým provozem
žádné přírodní zdroje ohrozit, naopak může zásadním způsobem přispět k nápravě stávajícího stavu.

C.I. C . S C H O P N O S T

PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ SNÁŠET ZÁTĚŽE

Původní přírodní prostředí bylo zcela změněno nejen v prostoru areálu, ale i v okolí, které je
již dlouhou dobu využíváno jako průmyslová oblast. V areálu se nenacházejí významné lokality ve
smyslu zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ani ÚSES, zároveň nemá lokalita žádný
historický, kulturní či archeologický význam, který by mohl být navrhovaným záměrem ohrožen či by
mohlo dojít k jeho negativnímu ovlivnění.
Emise, které bude navrhovaný areál při výstavbě a provozu produkovat nebudou takového
rozsahu, aby mohly významně ovlivnit jak nejbližší chráněné prvky, tak i nejbližší přírodní plochy.
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C.2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU
SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
Ovzduší
Kvalita ovzduší
V posuzovaném území při nadmořské výšce 266 m.n.m. a plochém terénu

lze očekávat

střední až dobré ventilační poměry s průměrnou rychlostí větru ve výšce 10 m nad terénem 3,1
m/s. Z hlediska rozptylových podmínek se jedná o místo s dobrými středními rozptylovými podmínkami s výraznou zátěží blízkým dopravním zdrojem, ulicí Průmyslovou. V okolí proponovaného areálu lze očekávat tyto koncentrace znečišťujících látek:

Tabulka 20 - Průměrné roční koncentrace znečišťujících látek
Škodlivina

Kr [ µg/m3 ]

Limit [ µg/m3 ]

NOx

75

80 *)

NO2

38

40 **)

CO

850

10000***)

benzen

2,6

5**)

*) limit dle opatření FVŽP – nyní již neplatný
**) nové limity – bez meze tolerance. Nařízení vlády č. 350, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší Imisní limity
***) klouzavý osmihodinový průměr

Tyto hodnoty jsou v rámci měst obdobné velikosti a v rámci Prahy vzhledem k okolí velice
dobré.

Klimatické faktory Území je položeno severně od centra Prahy 15. Terén je prakticky rovný, nadmořská výška
areálu se pohybuje od cca 266,5 m.n.m. do 269,0 m.n.m. se sklonem k severu.
Z klimatického hlediska podle metody Českého hydrometeorologického ústavu se vyskytuje
navrhovaný areál v lokalitě optimální klimatické zóny.
Pro lokalitu platí následující klimatické hodnoty :
průměrná teplota vzduchu : 8.6 oC
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průměrný úhrn srážek : 583 mm
průměrná relativ. vlhkost vzduchu : 76 %
průměrná doba slunečního svitu : 1.546 hod
převládající větry - jihozápad a západ 48%, východ cca 10%
podle ČSN 73 0035 leží celé území v III.větrové a I.sněhové oblasti. Mrazový index pro periodicitu 0,1 je 475oC/den.

Hluk
Zcela dominantně ovlivňuje hlukovou situaci v lokalitě doprava. V rámci hlukové studie bylo
provedeno vyhodnocení stávající hlukové situace. Její výsledky jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 21 – Stávající hluková situace u chráněných objektů
Současný stav
Bod
výpočtu

Chráněný objekt

1

Štěrboholská č.par. 1400

2

den

noc

58,5

46,1

62,3

49,5

3

Štěrboholská č.par.
1394, čp. 339/14

62,0

49,4

4

Štěrboholská č.parc.
1390, čp. 337/90

61,1

48,6

60,3

48,6

6

K Pérovně č.parc. 1424,
č.p. 186/31

58,1

45,5

7

K Pérovně č.parc. 1419,
č.27

57,5

45,0

8

K Pérovně č.parc. 1417,
č.p. 425/25

57,7

45,1

9

K Pérovně č.parc. 1407,
č. 15

55,3

43,2

57,5

44,8

K Pérovně č.parc. 1411
č.p. 45/17

57,6

45,0

5

10
11

Na základě uvedených výpočtů lze konstatovat, že hluk z dopravy na veřejných komunikacích – ulice Štěrboholská a K Pérovně v současné době překračuje hygienický limit pro dobu denní
55 dB i noční 45 dB. (Při použití korekce na starou zátěž jsou hygienické limity splněny).
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Fauna a flóra
Popis biotopu ovlivněného předpokládaným stavebním záměrem
Posuzovaný biotop leží v okrajové části Prahy uvnitř zástavby průmyslového charakteru,
velmi blízko leží například i spalovna komunálního odpadu.
Vlastní posuzovaný biotop tvoří zcela odpřírodněné prostředí zpevněných manipulačních
ploch a ploch uvolněných probíhajícími demolicemi, jen menší část pak tvoří malé neudržované a
zdevastovaná plochy zahradních úprav soustředěné jednak kolem budovy hasičů a u vstupního
prostoru do areálu. Velmi sporá bylinná vegetace se pak ještě nachází ve vegetačních tvárnicích na
svahu pod konstrukcemi vysutých komunikací a produktovodů a potom také na svahu podle plotu u
Průmyslové ulice, kde je ještě menší skupina avitálních keřů. Ve vegetaci jednoznačně převažují
ruderální prvky.
Nadmořská výška řešeného území se pohybuje přibližně kolem vrstevnice 265 m n.m. a
podle průzkumů, prováděných pro Generel místního ÚSES hl.m. Prahy byla pro tuto lokalitu a její
okolí vylišena STG 2 B 3 (v severní polovině lokality) a 2 AB 3 (v jižní polovině lokality, to znamená,
že se biotop nachází ve 2. vegetačním stupni v oblasti s mezotrofními až oligotrofně mezotrofními
půdami s normálním hydrickým režimem. Zejména půdní podmínky jsou však antropogenními vlivy
prakticky na celé posuzované ploše zcela změněny.
Klimaticky leží zájmové území dle Quitta v oblasti teplé T 2, průměrná teplota vzduchu je
8,6°C, roční srážkový úhrn se pohybuje kolem 563 mm.

Fauna řešené lokality
Charakter posuzovaného území, které tvoří z větší části zpevněné živičné, nebo betonové
plochy a prostory po demolicích a jen z menší části ruderalizované plochy s druhově velmi ochuzenou vegetací, spolu s negativními vlivy okolní zástavby omezují přítomnost živočišné složky pouze
na společenstva synantropních, popřípadě invazních druhů odolných stresu, která jsou jediná
schopná využít tuto volnou niku. Vlivem nepříznivých stanovištních podmínek je nízká nejen druhová diversita, ale také populační hustota nalézaných druhů.
Ze zástupců entomofauny byly na tomto stanovišti nalezeny jen ty nejběžnější nenáročné
druhy s širokou ekologickou valencí:
Aphis sambuci
Araneus diadematus
Blaps mortisaga
Chrysopa perla
Coccinella septempunctata
Corizus hyosciami
Eurydema oleraceum
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Fastuolina fastuosa
Forficula auricularia
Musca domestica

Vzhledem k charakteru území nelze výskyt žádných pozoruhodnějších druhů na tomto stanovišti předpokládat.
Velmi chudá je i měkkýší fauna, a to nejen co se počtu zastoupených druhů týče – zastoupena je pouze nejběžnějšími "plevelnými" druhy (převládají Limax maximus, Cepaea hortensis a
Arion rufus, dále byl ještě nalezen, Helix pomatia), ale velmi nízké jsou i početní stavy a uvedené
druhy lze nalézt jen v okrajových částech areálu.
V souladu s předpoklady se ve sledovaném území nepodařilo zastihnout žádné obojživelníky, kteří zde nemají pro rozmnožování vhodné prostředí a případná migrace do tohoto prostředí za
potravou je vzhledem k charakteru okolí prakticky vyloučena.
Avifauna je rovněž velmi chudá. Většina druhů ptáků, kteří se v širším okolí vyskytují, do řešeného prostoru zalétá víceméně jen při hledání potravy. Pro zahnízdění a reprodukci většiny druhů
chybí na podstatné části posuzovaného území vhodné podmínky. Během sledování a průzkumu
lokality se zde nepodařilo prokázat žádné hnízdící druhy.
Fauna savců není na lokalitě patrně zastoupena žádnými druhy, které by zde nacházeli prostředí pro trvalou existenci a pro reprodukci s výjimkou některých hlodavců. Zjištěn byl výskyt
potkana (Rattus norvegicus) a myši domácí (Mus musculus). Vzhledem k velmi nízkému zastoupení
dřevin je velmi nepravděpodobný výskyt druhů vázaných na keřové a stromové formace (např. myšice - Apodemus sp.), protože jim biotop řešeného území neposkytuje žádné pro ně přirozené úkrytové ani potravní možnosti.
Celkově lze biotop charakterizovat jako antropicky silně ovlivněný s velmi nízkou ekologickou hodnotou, s nízkou populační hustotou jen malého počtu nenáročných synantropních či invazních druhů živočichů s širokou ekologickou valencí.

Flora řešené lokality
Větší část areálu je zcela bez vegetace, výjimkou jsou malé neudržované a zdevastované
plochy zahradních úprav soustředěné jednak kolem budovy hasičů a u vstupního prostoru do areálu. I zde je ale sortiment velmi omezený. Zjištěny zde byly následující dřeviny:
Berberis thunbergii
Betula pendula
Cotoneaster dammerii
Crataegus sp.
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Forsythia x intermedia
Juniperus sabina
Picea pungens
Prunus sp.
Salix alba
Salix capraea
Sambucus nigra
Spiraea bumalda
Symphoricarpus orbiculatus

Velmi sporá bylinná vegetace se pak ještě nachází ve vegetačních tvárnicích na svahu pod
konstrukcemi vysutých komunikací a produktovodů. Porost je zde tvořen degradovaným trávníkem
s vysokým podílem jílku.
Poslední souvislá plocha s vegetací se nachází na svahu podle plotu u Průmyslové ulice.
Převažuje zde bylinný porost v němž dominují následující ruderální druhy a neofyty:
Achillea milefolium
Artemisia vulgaris
Aster lanceolatus
Calamagrostis epigeios
Cirsium arvense
Potentilla reptans
Rubus caesius
Tanacetum vulgare

Částečně je pak plot lemován ptačím zobem (Ligustrum vulgare), který byl seříznut až
k zemi a obtížně obráží. V menší skupině keřů, která leží přibližně v polovině zeleného pásu, byly
zjištěny následující dřeviny:
Cotoneaster dammerii
Hippophaë rhamnoides
Rosa cannina
Swida alba

Mimo uvedené plochy s vegetací se sporadicky objevují v okrajových částech areálu ještě
jednotlivé exempláře, výjimečně malé skupinky dřevin vzniklých spontáním náletem a tvořené prakticky výhradně břízou (Betula pendula), v menší míře ještě vrbou (Salix capraea).
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Obrázek 12 – Zákres stávajících významnějších míst s dřevinami do ortomapy

Popis dřevin zakreslených na obrázku:

[1]

spontánní nálet břízy (90%) a jívy (10%), výška 3 m

[2]

zanedbané výsadby – chvojka klášterská, zakrslý kultivar smrku pichlavého, záhonové růže, tři exempláře smrku pichlavého (semenáče) výšky od 4,5 do 12 m

[3]

zanedbané výsadby – původní výsadba chvojky klášterské je přerostlé spontánním náletem břízy, jívy, vrby bílé a černého bezu

[4]

keře vysazené do trávníku v blízkosti vstupu – skalník Dammerův, tavolník japonský, zlatice prostřední

[5]

skupina keřů u oplocení – 60% plochy pokrývá plazivý skalník Dammerův, zbytek je růže
šípková, rakytník a svída bílá

[6]

k zemi seříznuté keře ptačího zobu obecného.
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Chráněné druhy živočichů a rostlin
Ve sledovaném území nebyly zjištěny žádné rostlinné či živočišné druhy, na které by se
vztahovala ochrana podle § 48 zákona číslo 114/1992 Sb. o ochraně přírody. Rovněž se v tomto
území nevyskytuje žádný památný strom (§ 46 zákona číslo 114/1992 Sb. o ochraně přírody

Územní systém ekologické stability a chráněná území
Do sledovaného území nezasahuje žádný skladebný prvek nadregionálního, regionálního,
ani místního územního systému ekologické stability. Nejbližším skladebným prvkem územního systému ekologické stability v blízkosti sledovaného území je interakční prvek I6/344 (zelený pás podle
ulice Rabakovská), který je nefunkční. Průběh trasy biokoridoru je patrný z následujícího obrázku.

Obrázek 13 - Znázornění polohy řešené lokality ve vztahu k prvkům ÚSES.

V řešeném území ani v nejbližším okolí se nenachází žádné zvláště chráněné území (ve
smyslu § 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny), ani jeho ochranné pásmo. Posuzovaná lokalita zároveň neleží ani v žádném přírodním parku (§ 12 odst. (3) zákona č. 114/1992 Sb)
a nedotýká se žádné přechodně chráněné plochy ani významného krajinného prvku (§13 a § 3
písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.).
Nejbližším zvláště chráněným územím je přírodní památka „Meandry Botiče“, která je od
posuzované lokality vzdálena asi 2 km jižním směrem.
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Další zvláště chráněná území se nacházejí vesměs v ještě větší vzdálenosti. V okruhu kolem 4 km jsou to ještě přírodní památky „Počernický rybník“, „Rohožník – lom v Dubči“ a „Pražský
zlom“ a přírodní rezervace „V Pískovně“.
Nejbližšími přírodními parky jsou přírodní park „Hostivař – Záběhlice“, který leží ve vzdálenosti přibližně 2 km, a přírodní parky „Klánovice- Čihadla“ a „Říčanka“, které leží ve vzdálenosti
přesahující 3 km.
V lokalitě hodnocené investiční akce, ani v její blízkosti, neleží žádný významný krajinný
prvek.

Chráněná území
Řešené území nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 14 zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Posuzovaná lokalita zároveň neleží ani v žádném přírodním parku (§ 12 odst. (3) zákona č. 114/1992 Sb) a nedotýká se žádné přechodně chráněné plochy
ani významného krajinného prvku (§13 a § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.)
Nejbližším zvláště chráněným územím je přírodní památka „Meandry Botiče“, která je od
posuzované lokality vzdálena asi 2 km jižním směrem.
Další zvláště chráněná území se nacházejí vesměs v ještě větší vzdálenosti. V okruhu kolem 4 km jsou to ještě přírodní památky „Počernický rybník“, „Rohožník – lom v Dubči“ a „Pražský
zlom“ a přírodní rezervace „V Pískovně“.
Vztah řešeného území ke zvláště chráněným územím názorně ukazuje následující obrázek.
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Obrázek 14 - Znázornění polohy řešené lokality ve vztahu ke zvláště chráněným
územím

Nejbližšími přírodními parky jsou přírodní park „Hostivař – Záběhlice“, který leží ve vzdálenosti přibližně 2 km, a přírodní parky „Klánovice- Čihadla“ a „Říčanka“, které leží ve vzdálenosti
přesahující 3 km. Vztah řešeného území k přírodním parkům názorně ukazuje následující obrázek.

_______________________________________________________________________________________

Oznámení záměru
dle Přílohy č. 3 zák.č. 100/2001 ve znění zákona 93/2004 Sb. na akci Skladový areál Hostivař

57

Obrázek 15 – Znázornění polohy řešené lokality ve vztahu k přírodním parkům.

Krajina, krajinný ráz
Pojetí krajinného rázu
Zákon 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny stanoví v § 12: "Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je ochráněn před činností
snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině."
Krajinný ráz se odvíjí v prvé řadě od trvalých ekologických podmínek a ekosystémových režimů krajiny. V těchto rámcích je krajinný ráz dotvářen (krajiny přírodní) až vytvářen (krajiny antropicky přeměněné) lidskou činností a životem lidí v nich. Krajinný ráz je tedy v našich středoevropských podmínkách výsledkem lidské činnosti v určitých přírodních podmínkách.
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Krajinný ráz je vytvářen souborem typických přírodních a člověkem vytvářených znaků, které jsou lidmi vnímány a určitý prostor pro ně identifikují. Typické znaky krajinného rázu tedy vytváří
obraz dané krajiny.

Krajinný ráz a jeho typické znaky
Zájmové území se rozkládá v jihovýchodní části Prahy v oblasti, která byla již v minulosti
proměněna v převážně průmyslovou zónu a kde se například nachází i spalovna komunálního odpadu. Lokalita je doslova obklopena areály dalších velkých podniků (Kablo, Kovošrot, Tesla,
Ústřední sklady, ČKD elektronika). Posuzovaná investiční akce pak nahrazuje dosloužilé staré, nikoliv však historicky cenné provozní budovy. V místě jsou prakticky zcela setřeny všechny typické
znaky původního krajinného rázu.

Obrázek 16 –Ortomapa širšího území

Stávající kontaminace území
Realizované průzkumy kontaminace a jejich výsledky
V rámci ekologického auditu v roce 1994 byl prováděn i průzkum kontaminace půdy a podzemních vod. Průzkum prokázal mnohonásobné místní překročení limitu C pro průmyslovou oblast
(Metodický pokyn MŽP) ve většině sledovaných látek. K překročení docházelo hlavně v prostoru
bývalého úložiště surovin pro výrobu barev – prostor dnes již zbouraných objektů.
V roce 1998 proběhl v areálu celkový průzkum kontaminace, který byl následně v letech
1999 a 2000 doplněn pro navrhované sanace a demolice starých objektů areálu.
Těmito průzkumy bylo zjištěno znečištění nesaturované a saturované zóny horninového
prostředí látkami, se kterými bylo v minulosti v provozech nakládáno. Kontaminace byla reprezentovaná především nepolárními extrahovatelnými látkami, v menší míře aromatickými uhlovodíky a
místně i těžkými kovy. Dále bylo konstatováno, že na lokalitě lze očekávat přítomnost chlorovaných
uhlovodíků.
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V prosinci 2003 proběhl nový průzkum kontaminace areálu, který byl proveden s ohledem
na plánovanou výstavbu. Průzkum provedla firma A.S.A. s.r.o.
V první fázi průzkumných prací byla na vybraných místech v celé ploše zájmové části areálu
provedena atmogeochemická sondáž metodou “ztraceného hrotu“ s využitím soupravy pro atmogeochemický průzkum firmy Eijkelkamp. Na stanovených místech bylo vyhloubeno celkem 9 kusů
sond do hloubky 1,5 m pod terén, ze kterých byl odebrán vzorek půdního vzduchu ke stanovení
obsahu potenciálních polutantů.

Obrázek 17 – Situace atmogeochemických sond

AB-1

AB-6

AB-5

Legenda:

AB-9 Atmogeochemické sondy

AB-4

AB-7

Sonda s kontaminací vzduchu RU
Sonda s kontaminací vzduchu benzenem
Sonda s kontaminací vzduchu toluenem
Sonda s kontaminací vzduchu ethylbenzenem
Sonda s kontaminací vzduchu xyleny

AB-9

AB-3

(Vyznačeny kontaminace přesahující
kritéria C Met. pokynu MŽP)

AB-8
AB-2

Průzkum kontaminace v areálu Barvy a Laky
Praha 10 - Hostivař

Situace atmogeochemických sond
s vyznačením kontaminace půdního vzduchu

Tabulka 22 - Výsledky atmogeochemického průzkumu
Sonda

jednotka

AB-1

AB-2

AB-3

AB-4

AB-5

AB-6

AB-7

AB-8

AB-9

Metodický pokyn MŽP
kritérium A

kritérium C

cis-1,2-dichlorethylen

µg/m3

≤ 100

≤ 100

≤ 100

≤ 100

≤ 100

≤ 100

≤ 100

≤ 100

≤ 100

100

10 000

trichlorethylen

µg/m3

≤ 100

≤ 100

≤ 100

714

≤ 200

≤ 100

≤ 100

≤ 100

≤ 100

100

10 000

tetrachlorethylen

µg/m3

≤ 200

≤ 200

≤ 200

219

≤ 200

≤ 200

214

≤ 200

≤ 200

100

10 000

benzen

µg/m

3

≤ 50

≤ 50

≤ 50

6 190

1 095

≤ 50

190

81

52

100

5 000

toluen

µg/m3

195

138

181

24 762

24 762

1 667

9 524

5 714

1 762

100

10 000

ethylbenzen

µg/m3

≤ 50

200

362

31 429

433 333

52 381 147 619 157 143

47 619

100

10 000

xyleny

µg/m3

139

438

952

21 905

523 810 100 000 223 810 238 095

66 667

100

15 000

suma RU (suma ropné
uhlovodíky)

µg/m3

522

905

2 000 233 333 1 190 476 271 429 466 667 714 285 195 238 5 000 (NEL) 20 000 (NEL)

V tabulce jsou uvedeny výsledky získané v rámci provedeného atmogeochemického průzkumu svrchních partií nesaturované zóny. Z výsledků je zřejmé, že zvýšené koncentrace byly zjiš_______________________________________________________________________________________
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těny pouze v případě ethylbenzenu, xylenů a ropných uhlovodíků v sondách AB-4 až AB-9, v případě benzenu v sondě AB-4, a v případě toluenu v sondách AB-4 a AB-5. Jedná se o znečištění
v úrovni desítek až prvních stovek mg/m3, ojediněle prvních tisíc v případě ropných uhlovodíků ze
sondy AB-5. Všechny sondy, ve kterých byly zvýšené koncentrace zjištěny se nacházejí v cca 2/3
plochy bývalého situování výrobních provozů (v. až sv. část sledovaného území).

Na lokalitě bylo v rámci provedeného doplňkového průzkumu vyhloubeno 8 mapovacích nevystrojených vrtů řady JV-1 až JV-8 do průměrné hloubky 3 metrů. Vrty byly situovány, s přihlédnutím k výsledkům atmogeochemických prací, v centrální části sledovaného území. Vrt JV-8 byly situovány na základě požadavku objednatele na parkovišti na JV od zájmového území.
Pro doplnění systému monitorování podzemní vody byly v rámci prováděných vrtných prací
vyhloubeny dva nové pozorovací objekty V-6 a V-7. Byl tím doplněn stávající systém, který je
v dané části lokality vytvořen stávajícími pozorovacími vrty V-1, V-2 a V-5. Pozorovací vrty V-6 a V7 byly odvrtány do konečné hloubky 15, resp. 14 m p.t.

Obrázek 18 – Schéma polohy mapovacích sond

J-8

J-13

J-15

J-10

J-14

Legenda:

J-12
J-11

J-13 Mělké sondy

J-9

Sonda s kontaminací zemin NEL
Sonda s kontaminací zemin
ethylbenzenem a xyleny
(Vyznačeny kontaminace přesahující
kritéria C Met. pokynu MŽP)

Průzkum kontaminace v areálu Barvy a Laky
Praha 10 - Hostivař

Situace mapovacích sond
s vyznačením kontaminace zemin
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Tabulka 23 - Výsledky laboratorních stanovení obsahu vybraných polutantů
v zeminách (v mg/kg sušiny)
kritérium MŽP

Objekt
Ukazatel

J-9
J-9
J-10
J-10
J-11
J-11
J-12
J-12
J-13
J-13
0,0-1,5m 1,5-3,0m 0,0-1,5m 1,5-3,0m 0,0-1,5m 1,5-3,0m 0,0-1,5m 1,5-3,0m 0,0-1,5m 1,5-3,0m
Cd
1,4
<0,6
3,4
<0,6
<0,6
Cr
130
28
34
23
28
Cu
37
38
68
42
23
Ni
35
48
18
37
18
Pb
90
39
360
43
89
Zn
470
140
2300
170
220
NEL
3000
22
200
16
460
10
16
11
1600
62
benzen
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
toluen
1
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
ethylbenzen
97
1,2
<0,05
0,20
<0,05
xyleny
290
0,81
0,11
0,71
<0,05
Objekt
Ukazatel
J-14
J-14
J-15
J-15
J-8
J-8
V-6
V-6
V-7
V-7
0,0-1,5m 1,5-3,0m 0,0-1,5m 1,5-3,0m 0,0-1,5m 1,5-3,0m 0,0-1,5m 1,5-3,0m 0,0-1,5m 1,5-3,0m
Cd
<0,6
1,3
<0,6
<0,6
<0,6
Cr
34
40
29
23
12
Cu
47
50
59
32
30
Ni
44
18
37
51
20
Pb
50
79
73
16
16
Zn
540
350
160
86
54
NEL
450
6
1400
20
540
220
14
9
13
7
benzen
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
toluen
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
ethylbenzen
<0,05
<0,05
<0,05
2,4
<0,05
xyleny
0,67
<0,05
<0,05
5,9
<0,05
-

A

B

Cprům.

0,5
10
30
130
450 1000
70
500 1500
60
180
500
80
250
800
150 1500 5000
100
400 1000
0,03
0,5
5
0,03
50
150
0,04
25
75
0,03
25
75
kritérium MŽP
A

B

0,5
130
70
60
80
150
100
0,03
0,03
0,04
0,03

10
450
500
180
250
1500
400
0,5
50
25
25

Cprům.
30
1000
1500
500
800
5000
1000
5
150
75
75

Z laboratorních analýz vyplývá, že znečištěné zeminy jsou vázána pouze lokálně na svrchní
partie nesaturované zóny. Znečištění nad limitní koncentrace dané Metodickým pokynem MŽP ČR
(dále jen MP MŽP) bylo detekováno pouze ve třech vrtech a to tyto oblasti nevytvářejí spojité znečištění. Maximální koncentrace byla detekována v objektu J-9, ve kterém byly v přípovrchové části
horninového prostředí zjištěny nadlimitní koncentrace NEL (3.000 mg/kg), ethylbenzenu (97 mg/kg)
a xylenu (290 mg/kg). Tento vrt se nachází poblíž místa atmogeochemické sondy AB-4. Další nadlimitní obsahy byly detekovány pouze v případě NEL v objektech J-13 (1.600 mg/kg) a J-14 (1.400
mg/kg). Objekt J-13 je situován v sv. části sledovaného území poblíž původní atmogeochemické
sondy AB-6. Vrt J-15 byl vyhlouben v místě dřívějšího úložiště kapalin a kontaminovaná zemina se
nachází v podzákladí betonové desky.
Ve třech dalších případech bylo detekováno mírné překročení hodnoty „B“ dle MP MŽP pro
NEL. Jednalo se opět o svrchní partie horninového prostředí ve vrtech J-8 (540 mg/kg), J-11 (460
mg/kg) a J-14 (450 mg/kg).
Z ostatních na odebraných vzorcích provedených laboratorních stanoveních vyplývá, že
horninové prostředí nesaturované zóny do hloubky 3 m p. t. není z hlediska kritérií MP MŽP nadlimitně znečištěno vybranými těžkými kovy, aromatickými nebo ropným uhlovodíky. Koncentrace
sledovaných polutantů se ve většině případů pohybují v úrovni okolo hodnoty „A“ dle MP MŽP.
Koncentrace zjištěné ve 3 objektech nad hodnotou „C“ dle MP MŽP reprezentují znečištění
pouze bodového charakteru. Toto znečištění nelze v žádném případě považovat za plošně a obje_______________________________________________________________________________________
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mově významné. Z hlediska potenciálního ohrožení podzemní vody nehrozí v dané lokalitě žádné
nebezpečí, pokud bude s kontaminovanou zeminou v rámci dalšího postupu zemních a bouracích
prací na lokalitě nakládáno v souladu s platnou legislativou, tj. bude likvidována mimo lokalitu
v souladu s ní.

Tabulka 24 – Výsledky laboratorních stanovení obsahu vybraných polutantů
v podzemní vodě
Ukazatel

jednotka

Cd
Cr
Cu
Ni
Pb
Zn
NEL
1,1-dichlorethylen
trans-1,2-dichlorethylen
cis-1,2-dichlorethylen
benzen
trichlorethylen
toluen
tetrachlorethylen
ethylbenzen
xyleny

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

V-1

V-2

Objekt
V-5

V-6

V-7

kritérium MŽP
A
B
C

<0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 0,0015 0,005 0,02
<0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 0,003 0,150 0,300
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
0,070 0,020 0,200 0,500
<0,020
0,400
0,044
0,041
1,100 0,020 0,100 0,200
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,020 0,150 0,200
0,25
0,14
0,06
0,04
1,80
0,15 1,50 5,00
<0,040 <0,040 <0,040
0,054 <0,040
0,05 0,50 1,00
<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
0,1
10
20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
0,1
25
50
<0,20
<0,20
0,50
<0,20
<0,20
0,1
25
50
<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
0,2
15
30
<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
0,1
25
50
<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
0,2 350 700
0,30
<0,20
4,8
<0,20
<0,20
0,1
10
20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
0,2 150 300
<0,50
<0,50
<0,50
<0,50
<0,50
0,2 250 500

Z odebraných vzorků podzemní vody vyplývá, že ve sledovaném území byl ze všech 5 sledovaných objektů zastižen v nadlimitní koncentraci Ni (hodnota „C“ dle MP MŽP) v objektech V-2
(0,4 mg/l) a V-7 (1,1 mg/l). Ve vrtu V-7 byla detekována ještě přítomnost Zn v koncentraci překračující hodnotu „B“ dle MP MŽP – 1,8 mg/l.
Koncentrace Ni v podzemní vodě objektu V-7 více než 5x překračuje mezní hodnotu „C“ dle
MP MŽP. Zdroj tohoto znečištění nebylo možno v rámci provedeného průzkumu stanovit, neboť ani
v jednom ze sledovaných objektů nebyl Ni v zeminách zjištěn ve výraznější koncentraci. Ve všech
odebraných vzorcích zemin se koncentrace Ni pohybovaly v úrovni pod hodnotou „A“ dle MP MŽP.

Závěrečné vyhodnocení kontaminace areálu
Kontaminace zemin resp. půdního vzduchu aromatickými uhlovodíky a ropnými produkty byla zjištěna na území starých provozů, míra kontaminace je ale oproti úrovni znečištění v roce 1994
několikanásobně nižší. Na lokalitě pravděpodobně dochází k odvětrávání těkavých aromatických
uhlovodíků z půdy do ovzduší a tím ke snižování míry znečištění území.
Provedenými průzkumnými pracemi v nesaturované zóně byla zjištěna pouze lokální ohniska znečištění zemin převážně NEL, tato ohniska jsou vázaná do hloubek menších než 1,5 m p. t.
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Ohniska jsou od sebe oddělena a budou vyžadovat separátní odtěžení v případě provádění zemních prací v daném místě.
Dokumentovaná míra kontaminace podzemních vod je nevýznamná. Jedná se v podstatě
pouze o znečištění vod Ni, zjištěné ve 2 vrtech na s. a sv. okraji území starých provozů. Lze konstatovat, že podzemní vody v areálu BaL v současnosti nejsou ovlivněny jak lokální kontaminací na
území starého závodu, tak současným provozem.
V průběhu zemních prací na území starého závodu doporučujeme v místech, kde byla průzkumem dokumentována lokální kontaminace vytěžený materiál v průběhu případných zemních
prací ovzorkovat, laboratorně analyzovat směsný vzorek zeminy na totální obsahy zejména NEL ve
výluhu. Podle získaných výsledků analýz zneškodnit odpad v souladu s platnou legislativou jako
odpad nebezpečný, resp. odpad ostatní, nebo vytěženou zeminu.
Povrch zkoumaného území, na kterém jsou vizuálně kontaminovaná místa ropnými produkty a zbytky různých surovin používaných při výrobě barev doporučujeme odstranit v každém případě do hloubky 10-20 cm a s tímto odpadem nakládat jako s nebezpečným.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
D.I. C H A R A K T E R I S T I K Y

MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH

VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby
Vliv výstavby a provozu se přímo projeví u obyvatel rodinných domků v ulici Štěrboholské a
K Pérovně.

Tabulka 25 - Vlastnictví a využití objektů v ulici Štěrboholské
číslo parcely

vlastník

využití

současný stav

1400

Jiří Fiala, Levského 1, č.p.3221, Modřany, Praha
Antonín
objekt k bydlení
Fiala, Cíglerova 34, č.p. 1091, Černý
Most, Praha
Anna
Formánková, Louňoviceč.p. 109, 251 62

obydleno

1398

Ján Matišák, Vrátkovská 3, č.p. 2061,
Strašnice, Praha

objekt k bydlení

v rekonstrukci

1396

Česká typografie, a.s.(BARVY A
LAKY, s.r.o.)

jiná stavba

1394

Ing. Frantiček Kvintus, Na Hroudě 63,
č.p. 1861, Praha 10
Jana Kvintusová, Bruslařská 12, Praha
10

objekt k bydlení

v rekonstrukci

1392

Jiří Kučera, Čiklova 7, č.p. 624, Nusle,
Praha 2, 128 00
(objekt dotčen změnou právního vztahu
V-30081/2004)

objekt k bydlení

obydleno
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1390

Václav Vodička, Terronská 37, č.p.
660,Bubeneč, Praha 6, 160 00
Alena Plíšková, Charlese de Gaulla 2,
č.p. 625, Praha 6, 160 00
Radko Vodička, Štěrboholská č.p. 337,
Hostivař, Praha 10, 102 00

objekt k bydlení

obydleno

Tabulka 26 - Vlastnictví a využití objektů v ulici K Pérovně
vlastník

číslo parcely

využití

současný stav
pozemek není zastavěn

1407

ALURA s.r.o., Slezská 43, Praha 3

zastavěná plocha a
nádvoří

1411

Marcela Musílková, K Pérovně 17,
čp.45, Praha 10

jiná stavba

1414

Zbyněk Urbánek, Na Křivce 42, čp. 702,
objekt k bydlení
Praha 10

obydleno

1417

Jan Horňák, Italská 20, čp. 1223, Praha 2
Miloslava Horňáková, K Pérovně 25, čp. objekt k bydlení
426, Praha 10

obydleno

1419

František Fiamčík, K Pérovně 27, čp.
425, Praha 10
Jaroslava Fiamčíková, Hájkova 4, Praha
10
Eva Šmahelová, K Pérovně 27, čp. 425, Praha 10

objekt k bydlení

obydleno

1422

Stanislav a Zdeňka Štekerovi, K Pérovně
objekt k bydlení
29, čp. 428, Praha 10

obydleno

1424

Ing. Michal Nešleha , Ing. Jana Nešlehová,K Pérovně 31, čp. 186, Praha 10

objekt k bydlení

obydleno

1427/2

Vladimír Pavlík, Hradecká 7, čp. 2325,
Praha 3

zastavěná plocha a
nádvoří

není obydleno

DTTO

DTTO

není obydleno

1429

pravděpodobně
provozovna

Výstavbou bude přímo ovlivněno 8 obydlených rodinných domků a následně dva, které se
rekonstruují. Celkově se bude jednat cca o 30 obyvatel.
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Obrázek 19 – Zástavba v ul. Štěrboholské – pohled od ul. Rabakovské

Obrázek 20 – Zástavba v ul. K Pérovně – pohled od ul. Rabakovské

Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
Podrobné vyhodnocení této problematiky je uvedeno v příloze H.5. tohoto Oznámení, proto
jsou dále uvedeny pouze závěry provedených hodnocení.
Areál firmy Česká typografie v Hostivaři, v němž se má uskutečnit posuzovaná výstavba
skladovacích objektů služeb, nemá bezprostřední návaznost na obytné území. Přímé vlivy nových
skladů na okolní prostředí budou minimální a nedotknou se okolního obyvatelstva. Nejbližší obytné
domy na ulici Štěrboholské a K Pérovně jsou ve vzdálenosti cca 150 m a odstíněny stávajícími
sklady Europapier a budovami Madiaprint & Kapa Pressegrosso s.r.o.
Jediným potenciálním zdrojem ovlivnění obytného prostředí je navazující automobilová doprava. Je vedena většinou neobydleným územím a přechází na blízké dopravní tahy (ulice Rabakovská, Průmyslová aj.), na nichž se rozděluje. Obytného území se dopravní trasy navazující dopravy dotýkají pouze ve dvou místech, v ulici Štěrboholské a v ulici K Pérovně.
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K potenciálním zdravotně významným vlivům posuzovaného skladového areálu a navazující
dopravy nesporně patří znečišťování ovzduší a hluk. Další faktory jsou z hlediska vlivu na obyvatelstvo bezvýznamné.
Závěry ke vlivu znečištěného ovzduší - vyhodnocené škodliviny (NO2, CO a benzen) patří ke
zdravotně nejrizikovějším komponentám výfukových plynů. Celkové imisní koncentrace (ze všech
relevantních zdrojů) jsou ve všech případech v blízkém obytném území podlimitní a jejich zdravotní
nezávadnost je potvrzena i rizikovou analýzou. Navazující doprava skladového areálu se přitom na
uvedených celkových imisních koncentracích podílí jen nepatrným, nevýznamným způsobem.
Závěry ke vlivu hluku - v ulici Štěrboholské se denní i noční hlukové poměry lehce zlepší
v severní části ulice a mírně zhorší v části jižní (při ulici Rabakovské). V ulici K Pérovně dojde ve
dne i v noci k lehkému zlepšení po dokončení výstavby v roce 2008. Ve výhledu (2010), po propojení ul. Rabakovské na Jižní spojku a na východě přes ulici Ke Kablu na ul. Černokosteleckou dojde
ke zhoršení ve všech referenčních bodech, nejvíce rovněž na jižním okraji, při Rabakovské ulici.
Uvedené změny jsou v noci působeny v celém rozsahu změnami dopravních frekvencí na
okolních hlavních silničních tazích (skladový areál bude v provozu jen ve dne). Rovněž denní hluk
se bude měnit zejména vlivem změn pozadí, navazující doprava skladového centra přispěje jen
málo.
Uvedená zhoršení budou nevelkého rozsahu, bude možno je dobře kompenzovat individuálními protihlukovými opatřeními v exponovaných domech navrženými při výstavbě komunikačního
propojení.
Celkový lze z hlediska vlivů na obyvatelstvo konstatovat, že nepříznivým faktorem je pouze
malý příspěvek automobilové dopravy navazující na skladovací areál ke zvýšení hlučnosti rodinných
domků na ulici Štěrboholské a K Pérovně. Tento vliv bude možno dobře kompenzovat individuálními
protihlukovými opatřeními. Jiné nepříznivé účinky se nevyskytují.
Příznivým sociálním efektem bude zajištění 569-ti stálých pracovních míst a přechodné
pracovní příležitosti v průběhu výstavby.

Vlivy v době výstavby
Demolice stávajících objektů a zařízení (9 budov – zčásti provizorních, dopravní a technologický most, zkrácení a úprava železniční vlečky, odbourání zbytků podlahových a základových
konstrukcí, opěrných zídek a zbytků zpevněných ploch), zpevňování nezastavěných ploch a výsadba zeleně v areálu se vzhledem ke vzdálenosti nejbližších obytných domů obyvatelstva nedotknou.
Mírné a přechodné rušení může být spojeno s úpravami navazujících komunikací, zejména
rozšiřování spojky mezi ulicí Štěrboholskou a K Pérovně. Tyto práce bude třeba plánovat a realizovat tak, aby byly zátěže okolního obyvatelstva minimalizovány.
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Psychosociální vlivy
K narušování psychické pohody vlivem provozu ve skladovaném areálu a na něj navazující
dopravy zde nejsou významnější důvody, lehký vliv mže mít pouze mírné zvýšení hlukových hladin
u jednotlivých domů.
Jiné nepříznivé efekty na psychickou pohodu se nepředpokládají.
Z pohledu vlivu na obyvatelstvo lze na základě provedených hodnocení s výstavbou areálu
souhlasit.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Podrobně je zpracování této problematiky uvedeno v příloze H.4. – Rozptylová studie. V této
části Oznámení jsou uvedeny pouze závěry plynoucí z provedených hodnocení, které lze shrnout
do následujících bodů :

Tabulka 27 - Krátkodobé imisní příspěvky souboru NO2 (hodinové), CO (osmihodinové) a příspěvky k průměrné roční koncentraci NO2 a benzenu a průměrné roční
koncentrace NO2 [µg/m3] po zprovoznění areálu
Bod Název
č. (č.poz.)

bodu ∆ Kmax ∆ Kmax
NO2
CO

∆ Kr
benzen

Kr
NO2

Kr
NO2

Kr
NO2

[µg/m3] [µg/m3]

[µg/m3]

2008
[µg/m3]

2004
[µg/m3]

2010
[µg/m3]

0,67

7,8

0,04

0,007

38,23

38,52

38,65

Štěrboholská
č.par. 1394, čp.
339/14
0,65

7,5

0,04

0,007

38,25

38,54

38,74

Štěrboholská
č.parc. 1390, čp.
337/90
0,65

7,6

0,04

0,007

38,26

38,56

38,93

K Pérovně č.parc.
1424, č.p. 186/31 1,65

19,1

0,10

0,017

38,32

38,42

38,81

K Pérovně č.parc.
1419, č.27
1,68

19,5

0,11

0,018

38,33

38,45

38,71

K Pérovně č.parc.
1417, č.p. 425/25 1,71

19,8

0,11

0,018

38,33

38,45

38,68

K Pérovně č.parc.
1407, č. 15
1,81

21,0

0,12

0,020

38,35

38,48

38,65

K Pérovně č.parc.
1411 č.p. 45/17
1,74

20,2

0,11

0,018

38,34

38,42

38,66

10000

40

5

40

40

40

[µg/m3]
1
2

3

4
5
6
7
8
LIMIT

Štěrboholská
č.par. 1400

200

∆ Kr
NO2
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Maximální krátkodobou – (hodinovou) koncentraci NO2 včetně pozadí lze v referenčních
bodech odhadovat v roce 2008 na 141 - 143 [µg/m3] a v roce 2010 na 143 - 147 [µg/m3].
Hodnoty průměrné roční koncentrace v r. 2008 a 2010 jsou vypočteny za předpokladu, že se
dálkový přenos z centra města nezmění. Hodnoty jsou tak ovlivněny pouze změnou dopravy předpokládanou ÚDI a změnou měrné emisní vydatnosti dopravního proudu.
•

Navrhovaná výstavba skladového areálu je do území, ve kterém nejsou překračovány imisní limity krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek v hodnocení dle platných imisních limitů. U oxidu dusičitého se hodnoty pozadí
ročnímu imisnímu limitu (bez využití meze tolerance) blíží

•

V roce 2008 se emisní vydatnost dopravy (včetně dopravy vyvolané skladovým areálem) mírně sníží. To bude mít za následek i snížení pozaďových hodnot

•

v roce 2010 dojde v okolí areálu k navýšení pozaďových hodnot v důsledku nárůstu
okolní dopravy na ulici Rabakovské. Ani toto zvýšení nepovede k překračování
imisních limitů (pokud nedojde k nárůstu pozadí v celé Praze).

•

Provoz navrhovaného souboru ovlivní kvalitu ovzduší emisemi z pojezdu v areálu a
vyvolané cílové a zdrojové dopravy relativně málo: Maximální krátkodobé imisní příspěvky kriteriálního oxidu dusičitého budou menší než 0,92 % imisního limitu, příspěvky k průměrné roční koncentraci NO2 budou menší než 0,30 % imisního limitu.

•

Imisní příspěvky benzenu budou do 0,4 % přípustného limitu

Provedená hodnocení prokázala, že výstavba a provoz skladového areálu Hostivař ani
v součtu s pozadím nezpůsobí překračování imisních limitů škodlivin ve svém okolí. Jeho imisní
příspěvky budou relativně malé.
Z pohledu vlivu navrhovaného areálu na kvalitu ovzduší a klima lze s výstavbou vyslovit souhlas.

D.I.3. Vlivy na hluk
Podrobně je tato problematika zpracována v příloze H.3 „Hluková studie“. Zde je uvedeno
pouze souhrnné vyhodnocení.
Dominantním zdrojem hluku v ulici Štěrboholské a K Pérovně je doprava a to především doprava do jednotlivých areálů. Dalším významným zdrojem je doprava v ulici Rabakovského, na které
při jejím plánovaném napojení na městský okruh v roce 2010 výrazně vzroste dopravní zátěž. Jedná
se o krajní rodinné domy v ulici Štěrboholské a K Pérovně nejblíže situované k ulici Rabakovské.
Předpokládaný nárůst dopravy na této komunikaci oproti stávajícímu stavu je více jak trojnásobný.
Vzhledem k tomuto nárůstu bude nutné řešit ochranu stávajících chráněných objektů v okolí této
komunikace.
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Tabulka 28 - Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb v ulici Štěrboholské a K Pérovně
Současný stav
Bod
výpo
čtu

Chráněný objekt

1

Štěrboholská č.par.
1400

2

den

noc

Nový skladový areál rok 2008

Nový skladový areál rok 2010

pouze areál

areál+ doprava

pouze areál

den

den

den

noc

noc

noc

areál+ doprava
den

noc

58,5

46,1

39,9

30,9

55,5

45,0

39,9

30,9

55,3

44,2

62,3

49,5

37,9

28,9

58,3

46,2

37,9

28,9

59,3

47,2

3

Štěrboholská č.par.
1394, čp. 339/14

62,0

49,4

36,5

27,8

58,5

46,3

36,5

27,8

60,4

48,1

4

Štěrboholská č.parc.
1390, čp. 337/90

61,1

48,6

33,8

25,7

59,1

46,7

33,8

25,7

63,0

50,3

60,3

48,6

28,8

21,6

60,1

49,0

28,8

21,6

65,9

53,3

6

K Pérovně č.parc.
1424, č.p. 186/31

58,1

45,5

30,6

25,6

57,1

44,7

30,6

25,6

62,0

49,2

7

K Pérovně č.parc.
1419, č.27

57,5

45,0

32,7

28,0

56,4

44,4

32,7

28,0

60,7

48,1

8

K Pérovně č.parc.
1417, č.p. 425/25

57,7

45,1

32,6

28,4

56,3

44,1

32,6

28,4

60,5

47,8

9

K Pérovně č.parc.
1407, č. 15

55,3

43,2

46,7

38,0

57,5

45,8

46,7

38,0

58,4

46,5

57,5

44,8

35,9

33,0

57,2

45,0

35,9

33,0

59,3

46,8

57,6

45,0

35,0

31,4

56,5

44,2

35,0

31,4

59,4

46,8

5

10
11

K Pérovně č.parc.
1411 č.p. 45/17

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v současné době v chráněném venkovním prostoru
obytných domů v ulici k Pérovně se pohybují v době denní od 55 do 58 dB a v ulici Štěrboholské
mezi 58 až 62 dB. To jsou hodnoty, které překračují hygienický limit 55 dB. Vzhledem k tomu, že se
jedná o veřejné komunikace stávající je při hodnocení použita korekce na starou zátěž. Po vybudování skladového areálu bude doprava do areálu rozdělena na oba vjezdy a z ulice Štěrboholské
bude odkloněna nákladní doprava do skladového areálu do ulice K Pérovně. Ulicí Štěrboholskou by
tak měla projíždět pouze nákladní auta do areálu Mediaprint a areálu podél Průmyslové, které mají
vjezd z ulice Štěrboholské (cca 60 nákladní vozidel za den). Tímto organizačním řešením se sníží
ekvivalentní hladiny akustického tlaku v ulici Štěrboholské cca o 3 dB. Pouze u rodinného domu čp.
1390/90 (první dům od ulice Rabakovské) se toto opatření neprojeví. Zde je dominantním zdrojem
hluku doprava v ulici Rabakovské. U tohoto objektu se také výrazně projeví nárůst dopravy v ulici
Rabakovské po jejím napojení na městský okruh. Převedením části nákladní dopravy do skladového areálu do ulice K Pérovně se výrazně neprojeví na akustické situaci v chráněném venkovním
prostoru staveb v této ulici, naopak dojde k mírnému snížení oproti současnému stavu okolo 1 dB
(vlivem otevření druhého severního vjezdu do areálu). Nárůst hlučnosti v této ulici se projeví v roce
2010, kdy bude ulice ovlivněna jednak hlukem z ulice Rabakovské, ale i zvýšením dopravy v ulici
K Pérovně – nárůst hlučnosti se pohybuje od 2 do 4 dB. Nejvýraznější je u objektů nejblíže k ulici
Rabakovské.
Samotný skladový areál Hostivař na základě dostupných informacích o zdrojích hluku
v areálu (areálová doprava a VZT) v jednotlivých bodech výpočtu v chráněném venkovním prostoru
staveb nepřekročí hygienický limit pro dobu denní ani noční. Provoz v areálu se předpokládá jednosměnný max. dvousměnný. V noci nebude areál v provozu a tedy zdrojem hluku bude max. VZT,
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které vzhledem k rozmístění jednotlivých hal v areálu vůči chráněné zástavbě v ulici K Pérovně a
Štěrboholské neovlivní akustickou situaci v chráněném venkovním prostoru těchto objektů.
Skladový areál Hostivař, který vznikne v dřívějším areálu Barvy a laky v Hostivaři z hlediska
hluku nezhorší stávající akustickou situaci u chráněných objektů v nejbližším okolí, tj. v ulici Štěrboholské a K Pérovně. Naopak vybudováním vrátnice na severní straně areálu dojde k rozdělení dopravy do areálu a tak i ke snížení počtu vozidel používajících vjezd do areálu z ulice Štěrboholské.
Ulice Štěrboholská bude za areálem Mediaprint uzavřena pro nákladní dopravu a tak dojde v této
ulici k výraznému snížení počtu nákladních vozidel oproti stávajícímu stavu. Nákladní vozidla zajíždějící do skladového areálu budou jezdit ulicí K Pérovně a Štěrboholskou (v úseku od ulice
K Pérovně ke skladovému areálu). Převedení nákladní dopravy do ulice K Pérovně, která je pro
tento druh dopravy vhodnější se neprojeví na ekvivalentních hladinách akustického tlaku
s porovnáním stávajícího stavu.
Hluk z dopravy na veřejných komunikacích – ulice Štěrboholská a K Pérovně již v současné
době překračuje hygienický limit pro dobu denní 55 dB i noční 45 dB. (Při použití korekce na starou
zátěž jsou hygienické limity splněny). Organizačními opatřeními na ulici Štěrboholské a vybudováním severního vjezdu do areálu se sníží ekvivalentní hladiny akustického tlaku v ulici Štěrboholské
cca o 2 dB a v ulici K Pérovně o 1 dB. Objekty v blízkosti ulice Rabakovské jsou výrazně ovlivněny
hlukem z této ulice.

Z hlediska vlivu na hlukovou situaci v lokalitě není proto důvod výstavbu areálu nedoporučit.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Podzemní voda
Hydrogeologickým průzkumem (ÚVR Mníšek pod Brdy, 1994) prováděným v rámci ekologického auditu areálu závodu byla zastižena hladina podzemní vody v úrovni 5,5 – 8 m p.t. Oběh
podzemní vody na zájmové lokalitě je vázán na průlinově-puklinový kolektor zvětralých jílovitých
břidlic.
Při průzkumech v roce 2004 byla ještě zastižena hladina podzemní vody v hloubce
1,6÷3,0 m. V období vydatnějších srážek se vytváří svrchní občasný mělký horizont v prostoru navážek, které jsou mnohem propustnější než podloží břidlic rozložených na jíl.
Při průzkumech kontaminace byly ve 3 objektech zjištěné koncentrace nad hodnotou „C“ dle
MP MŽP, které ale reprezentují znečištění pouze bodového charakteru. Toto znečištění nelze (dle
závěrů realizovaných průzkumů) v žádném případě považovat za plošně a objemově významné.
Z hlediska potenciálního ohrožení podzemní vody nehrozí v dané lokalitě žádné nebezpečí, pokud
bude s kontaminovanou zeminou v rámci dalšího postupu zemních a bouracích prací na lokalitě
nakládáno v souladu s platnou legislativou, tj. bude likvidována mimo lokalitu v souladu s ní.
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Mírné zvýšení podílu vsakovaných vod v novém areálu je prakticky nevýznamné.
Odstraněním kontaminované zeminy z prostoru původního starého závodu v rámci výstavby
skladového areálu dojde k odstranění potencionálních možností kontaminace podzemní vody, proto
lze z tohoto pohledu vliv výstavby navrhovaného areálu hodnotit kladně. Definitivní řešení areálu a
odváděním dešťových vod z manipulačních ploch nákladních aut přes odlučovače lehkých kapalin
do kanalizací minimalizuje možnost kontaminace podzemních vod a proto lze celkově hodnotit dopad výstavby na podzemní vody jako kladný.

Povrchová voda
Navrhovaný skladový areál leží v povodí Štěrboholského potoka blízko rozvodí se povodím
Slatinského potoka. Oba potoky patří HMP a jsou ve správě OMZ HMP. Slatinský potok je pravostranným přítokem Botiče a Štěrboholský potok levostranným přítokem Rokytky. Stávající dešťová kanalizace, která bude využívána i v budoucnu, vede severně od areálu do systému dešťové
kanalizace, který je následně vyústěn do Štěrboholského potoka.

Tabulka 29 – Charakteristiky vodotečí
Název toku

Slatinský p.
Štěrboholský p.

Číslo
hydrolog.

Celková
orientační

Staničení úseku
toku ve správě

Délka toku
ve správě

Určení správce DVT
MLVH ČSR pod č.j.,

pořadí

délka toku

organizace

organizace

upřesnění předchozích

v km

v km

v km

určení MLVH ČSR

2,0
4,8

L
L

2,0
4,8

800/2474/801 14/97
800/2474/801 14/97

1-12-01-020
1-12-01-033

Ze dne

Účinnost

Č.úseku
v.t. dle

od

evidence

vod toků
ČR
024
30.12.97 01.01.98
001
30.12.97 01.01.98
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Obrázek 21 – Výřez z vodohospodářské mapy
SKLADOVÝ AREÁL
HOSTIVAŘ

ŠTĚRBOHOSLKÝ
POTOK

SLATINSKÝ POTOK

Definitivní řešení areálu a odváděním dešťových vod z manipulačních ploch nákladních aut
přes odlučovače lehkých kapalin do kanalizací minimalizuje možnost kontaminace povrchových vod.
Potřebný rozsah ochranných opatření je již dnes standardně požadován Městskými standardy, jehož požadavky není potřeba v tomto případě rozšiřovat. Mírné snížení dešťových vod odváděných
do kanalizací je prakticky nevýznamné.
Vliv na povrchové vody lze hodnotit jako nevýznamný.

D.I.5. Vlivy na půdu
Pozemky na kterých bude realizována výstavby jsou dle KN zařazeny do druhů – zastavěná
plocha a nádvoří a ostatní plocha. Výstavbou nebude dotčena zemědělská ani lesní půda. Povrch
nemá přírodní charakter, z převážné většiny se jedná o prostory po realizovaných či navrhovaných
demolicích objektů a o zpevněné plochy stávajícího areálu.
K negativnímu ovlivnění půdy tedy nemůže prakticky dojít. Při výstavbě dojde k realizaci zelených ploch, jejich kladný vliv na půdu ale nelze přeceňovat.
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Konfigurace terénu a rozsah navrhovaných úprav prakticky vylučují možnost vzniku erozních
situací.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivem dekontaminace území a odstraněním možných stávajících zdrojů kontaminace by
mělo dojít ke zlepšení stávajícího stavu půdy v podloží, přírodní zdroje vlivem navrhované výstavby
nebudou ovlivněny, protože se v ovlivnitelné vzdálenosti žádné nenacházejí.

D.I.7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Vlivy na faunu a floru.
Realizací záměru nedojde a ani se nepředpokládá vyhubení žádných významných živočišných nebo rostlinných druhů ani jiné ohrožení významných rostlinných či živočišných populací nebo
druhové diverzity. Vzhledem k silnému současnému antropogennímu ovlivnění lokality a praktické
absenci přírodních, nebo přírodě blízkých biotopů, nemůže k žádnému negativnímu ovlivnění fauny
a flóry dojít. Odstranění stávajících dřevin nelze (s ohledem na jejich kvalitu a druhové zastoupení)
považovat za významnější negativní dopad.
Při projednávání projektu skladového areálu byl investorovi stanoven požadavek na splnění
koeficientu zeleně ve výši 22 %. Z této hodnoty vychází i procentuelní plnění požadavků dle
ÚPn HMP (kolonky pod řádkem „Zeleň započítávaná celkem“). Z následně uvedených tabulek je
zřejmé, že požadovaný koeficient zeleně je v návrhu areálu splněn. Rozvržení zeleně a návrh stromů a popínavé zeleně je zřejmý ze situace zeleně viz.př.č.H.2.2. V této situaci jsou zakresleny pouze stromy započítávané do koeficientu zeleně, podrobný návrh sadových úprav nebyl v této fázi
projektové přípravy stavby proveden, podmínky pro jeho zpracování jsou součástí podmínek výstavby – viz. kap.D.IV.

Tabulka 30 – Výpočet koeficientu zeleně pro celý areál
plocha
započítatelná plocha
započítaná plocha procenta
stromy (ks)
(m2)
(m2)
(m2)
malý
střední
velký
z celku
BILANCE ZELENĚ-celý skladový areál
Celková plocha areálu
67 702,0
100,0%
--Zeleň na rostlém terénu
Výsadba stromů a keřů v trávníku
12 495,2
--12 495,2
18,5%
Travnatá hřiště
0,0
0,0
0,0
0,0%
Popínavá zeleň
0,0
--0,0
0,0%
--Stromy na rostlém terénu
--0
5
64
3 325,0
3 325,0
4,9%
15 820,2
23,4%
Zeleň na na rostlém terénu celkem
Ostatní zeleň
Mocnost zeminy nad 0,15 m
0,0
0,0
0,0
0,0%
Mocnost zeminy nad 0,30 m
0,0
0,0
0,0
0,0%
Mocnost zeminy nad 0,90 m
0,0
0,0
0,0
0,0%
Mocnost zeminy nad 1,5 m
0,0
0,0
0,0
0,0%
Mocnost zeminy nad 2,0 m
0,0
0,0
0,0
0,0%
Popínavá zeleň
44,5
267,0
267,0
0,4%
--Stromy na zpevněných plochách
--0
0
0
0,0
0,0
0,0%
Ostatní zeleň celkem
267,0
0,4%
Zeleň započítaná celkem
16 087,2
23,8%
Poměr započítané plochy zeleně na rostlém terénu k požadované ploše zeleně na rostlém terénu
141,6%
Poměr započítané plochy ostatní zeleně k ploše ostatní zeleně dle ÚP MHMP
7,2%
Započítávaná plocha stromů na rostlém terénu (procenta z celkové plochy zeleně na rostlém terénu)
21,0%
Započítávaná plocha stromů na zpevněných plochách (procenta z celkové plochy zeleně na zpevněných plochách)
0,0%
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Tabulka 31 – Výpočet koeficientu zeleně pro 3.stavbu
plocha
započítatelná plocha
započítaná plocha procenta
stromy (ks)
(m2)
(m2)
(m2)
malý
střední
velký
z celku
BILANCE ZELENĚ-3.stavba
Celková plocha areálu
56 695,0
100,0%
--Zeleň na rostlém terénu
Výsadba stromů a keřů v trávníku
10 465,4
--10 465,4
18,5%
Travnatá hřiště
0,0
0,0
0,0
0,0%
Popínavá zeleň
0,0
--0,0
0,0%
--Stromy na rostlém terénu
--0
1
60
3 025,0
3 025,0
5,3%
13 490,4
23,8%
Zeleň na na rostlém terénu celkem
Ostatní zeleň
Mocnost zeminy nad 0,15 m
0,0
0,0
0,0
0,0%
Mocnost zeminy nad 0,30 m
0,0
0,0
0,0
0,0%
Mocnost zeminy nad 0,90 m
0,0
0,0
0,0
0,0%
Mocnost zeminy nad 1,5 m
0,0
0,0
0,0
0,0%
Mocnost zeminy nad 2,0 m
0,0
0,0
0,0
0,0%
Popínavá zeleň
44,5
267,0
267,0
0,5%
--Stromy na zpevněných plochách
--0
0
0
0,0
0,0
0,0%
267,0
0,5%
Ostatní zeleň celkem
13 757,4
24,3%
Zeleň započítaná celkem
144,2%
Poměr započítané plochy zeleně na rostlém terénu k požadované ploše zeleně na rostlém terénu
8,6%
Poměr započítané plochy ostatní zeleně k ploše ostatní zeleně dle ÚP MHMP
22,4%
Započítávaná plocha stromů na rostlém terénu (procenta z celkové plochy zeleně na rostlém terénu)
0,0%
Započítávaná plocha stromů na zpevněných plochách (procenta z celkové plochy zeleně na zpevněných plochách)

Vlivy na ekosystémy
a) terestrické
U investičních aktivit podobného charakteru a velikosti je možno vlivy na terestrické ekosystémy rozdělit do dvou kategorií, a to takto:
- vlivy na ekosystémy působící při realizaci investiční akce
- vlivy na ekosystémy působící při provozování investice
Sporadická vegetace, která se na místě nachází, má převážně umělý původ a nemá
charakteristické znaky žádné přírodní ani přírodě blízké fytocenózy. Antropogenní odpřírodněné
stanoviště neumožňuje vznik ani existenci ani žádné přirozené zoocenózy. V místě realizace posuzovaného záměru se tedy nevyvinul a neexistuje zde žádný ekosystém, která by posuzovaný záměr mohl ovlivnit ať již ve fázi realizace, či při provozování investice.

b) akvatické
V místě se nenalézá žádná vodní plocha a tedy ani žádný akvatický ekosystém, který by
mohl být navrhovanou výstavbou negativně ovlivněn.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Z hlediska širších pohledových expozic je důležité, že konfigurace terénu a okolní zástavba
prakticky znemožňují jakékoliv pohledové uplatnění posuzované investiční akce. Okolní přírodní
parky, které byly zřízeny především pro ochranu krajinného rázu, leží navíc ve velké vzdálenosti a
za terénním zlomem. Posuzovaná investice tak může ovlivnit pouze své bezprostřední okolí, ve
kterém se však nedochovaly žádné hodnotné typické znaky, které by bylo nutné chránit. Navržené
objekty tedy nebudou mít žádný negativní vliv na krajinný ráz.
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D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Objekty určené k demolicím nemají žádný kulturní ani historický význam a jsou v majetku investora. Ve vzdálenosti ovlivnitelné výstavbou a provozem skladového areálu se žádné kulturní
památky nenacházejí.
K negativnímu ovlivnění kulturních památek a hmotného majetku vlivem výstavy nedojde.
______________

Vlivy, kterými by mohl navrhovaný záměr negativně ovlivňovat životní prostředí v lokalitě
jsou popsány a vyhodnoceny v ostatních kapitolách tohoto oznámení, popř. podrobněji v přílohách.
Vzhledem k charakteru navrhovaného záměru se žádné další významné vlivy biologického a ekologického charakteru, které zároveň nejsou standardně podrobně prověřovány v procesu povolování
stavby, nepředpokládají.

D.II. R O Z S A H

VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A

POPULACI
Negativní vlivy areálu se budou projevovat hlavně podél příjezdových komunikací do areálu
a v jeho nejbližším okolí. Mírnému zvýšení hlučnosti budou exponováni lidé bydlící v ulici Štěrboholské a K Pérovně, tj. cca 30 lidí.
Celkový rozsah vlivů by neměl být vzhledem k zasaženému území a populaci významně negativní.
Vzhledem k dobré dostupnosti lokality jak pro silniční tak pro železniční dopravu a umístění
areálu do průmyslové oblasti lze s ohledem na navrhované skladové kapacity areálu celkově označit rozsah negativních vlivů za malý.

D.III Ú D A J E

O MOŽNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH

STÁTNÍ HRANICE
Záměr nemůže mít žádný vliv, který by mohl přesáhnout státní hranice.

D.IV. O P A T Ř E N Í

K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ

KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Dále jsou uvedena pouze opatření, která by nemusela být automaticky ošetřena v rámci následujících stupňů projednávání projektové dokumentace, nebo která zasluhují zvýšenou pozornost.
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Územně plánovací opatření
Záměr je v souladu s ÚPn HMP, žádná územně plánovací opatření nejsou potřebná.

Kompenzační opatření
Žádná samostatná kompenzační opatření nejsou investorem navržena, i když tomuto charakteru v podstatě odpovídá investorem navrhované a stavebně zajišťované zamezení průjezdu
nákladní dopravy v ulici Štěrboholské mezi Rabakovskou a areálem MEDIAPRINT.

Technická opatření
Pro fázi přípravy V rámci této fáze je potřeba zpracovat všechny elaboráty, jejichž dodržování zaručí, že nebude při výstavbě a provozu docházet k neúměrnému, nebo nadlimitnímu zatěžování životního prostředí.

1) Návrh sadových úprav realizovat ve spolupráci s OŽP MČ Praha 15 a ČIŽP a
dodržet požadavky na umístění typů stromů dle situace zeleně.
2) Upřesnit stacionární zdroje hluku v jednotlivých skladových halách a provést
kontrolní výpočty zejména u hal B-E, které jsou v jižní části skladového areálu a
mohou ovlivnit akustickou situaci v chráněném venkovním prostoru staveb
v okolí areálu.
3) Provést podrobný výpočet hluku pro období výstavby po upřesnění postupu výstavby a používaných strojů. Na základě tohoto výpočtu bude stanovena organizace výstavby tak, aby byly splněny hygienické limity. Součástí organizace
výstavby bude také režim používání strojů (včetně doby použití), jejich umístění
(s ohledem na dobu používání a polohu chráněných objektů), podmínek pro
staveništní dopravu (očištění vozidel před výjezdem na veřejnou komunikační
síť, zajištění vozidel proti úsypům, vymezení tras staveništní dopravy – zamezení této dopravy ulicí Štěrboholskou v úseku mezi Rabakovskou a navrhovaným areálem) a preferování trasy staveništní dopravy severním vjezdem přes
ulici K Hrušovu. Pokud by podrobná hluková studie výstavby prokázala negativní ovlivnění stávající chráněné zástavby,bude nutno provést ochranná protihluková opatření (nové izolace, výměna oken, atd.
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4) Navrhnout opatření na ochranu kvality vody před jejich vypouštěním do kanalizace
5) Do projektu organizace výstavby zapracovat požadavky na provádění měření
kontaminace výkopku a kontaminace podzemních vod. S vytěženou zeminou
následně nakládat dle zákona o odpadech. Do čistých terénních úprav areálu
lze použít pouze nekontaminovanou zeminu, nebo vytěženou zeminu, jejíž nakládání již nespadá pod působnost zákona o odpadech.
6) Postup výstavby navrhnout s preferencí urychlené výstavby severního vjezdu
do areálu, který by byl následně v maximální míře využíván pro staveništní dopravu.
7) Stavební omezení průjezdu nákladních aut ulicí Štěrboholskou (v úseku Rabakovská – areál) navrhnout v rámci organizace výstavby do prvních fází.

Pro fázi výstavby V období výstavby je nutno dodržovat všechna opatření navržená v projektu stavby a v
podmínkách územního rozhodnutí a stavebního povolení tak, aby vlivem výstavby nedocházelo k
překračování limitních ukazatelů kvality životního prostředí (nejzávažnější je problematika hluku a
emisí prachu).

1) Do manipulačního řádu areálu je nutno zapracovat požadavky na uskladňované
materiály s uvedením druhů materiálů, které se nesmí v jednotlivých skladových
provozem umístit.
2) Zpracovat manipulační a provozní řád pro provoz odlučovače lehkých kapalin.
Tento řád musí zahrnovat i opatření pro případ havárie a režim pravidelných
odběrů.
3) Přebytečnou nekontaminovanou zeminu nabídnout k dalšímu využití přednostně orgánům MČ Praha 15 a následně specializovaným organizacím, zabývajícími se rekultivacemi.
4) Staveništní odpady řešit v souladu se zákonem o zákonem s preferencí separace odpadů a jejich recyklace nebo zužitkování.
5) Nutné kácení dřevin provést v období vegetačního klidu
6) Staveništní dopravu vést v maximální míře novým severním vjezdem
7) Před započetím výstavby realizovat opatření (pokud vyplynou z posouzení provedených v rámci projektu pro stavební povolení) na dodržení hygienických limi-
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tů hluku u okolních chráněných objektů v okolních prostorách při výstavbě a při
provozu areálu. Tato opatření musí být dokončena před započetím výstavby.
8) Dodržovat všechny požadavky na používání staveništní dopravy a strojů, která
vyplynou z projektu výstavby a to včetně případných omezení doby výstavby
v místech ze kterých by mohlo dojít k překračování hygienických limitů u chráněné okolní zástavby.
9) Po dokončení stavebních prací v nejkratší možné lhůtě demontovat a odstranit
zařízení staveniště.
10) Výstavbu je potřeba organizovat tak, aby sadové úpravy byly realizovány již v
průběhu výstavby a byly dokončeny před zprovozněním areálu, nebo jeho kolaudované části.
11) Bezodkladně řešit případné stížnosti obyvatelstva.

Pro fázi provozu –
Přestože v rámci procesu EIA a následně při zpracování požadovaných elaborátů a po realizaci navržených opatření budou vytvořeny podmínky pro zamezení neúnosného narušování kvality
životního prostředí, je potřeba kvalitu některých složek životního prostředí ověřovat a to i s ohledem
na případné změny legislativy. V případě zjištění nedodržování některých požadovaných parametrů
kvality životního prostředí je potřeba okamžitě realizovat nápravná opatření.
Zejména je nutno plnit tyto požadavky :

1) Důsledně dodržovat podmínky manipulačních a provozních řádů a pravidelně
aktualizovat jejich obsah v souvislosti s vydáváním nových předpisů.
2) Dodržovat požadavky na druhy skladovaných materiálů v souladu a provozním
řádem
3) Likvidaci odpadů řešit v souladu s platnými předpisy a přednostně s využitím jejich separace.
4) Preferovat dopravu po železnici
5) Udržovat všechny pěší i automobilové komunikace v dobrém stavu.
6) Provádět pravidelnou údržbu realizovaných sadových úprav.
Ostatní požadavky jsou standardně řešeny při procesu povolování obdobných staveb a není
proto nutno je zde uvádět.
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Pro fázi likvidace stavby Pro případnou fyzickou likvidaci stavby budou k dispozici dostatečně kapacitní přilehlé komunikace. V současné době lze těžko odhadnout dopravní režim na přilehlých komunikacích v období výhledové fyzické likvidace stavby. Nepovažuji proto za potřebné v této fázi navrhovat opatření
pro fázi likvidace stavby, protože omezující podmínky pro tuto stavební činnost budou dány při povolování odstranění stavby s ohledem na skutečné dopravní a ostatní související podmínky
v příslušené době.

D.V. C H A R A K T E R I S T I K A

NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A

NEURČITOSTI, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
Výstavbu areálu hlavně pak průběh zemních prací mohou ovlivnit dva faktory, které nelze
předem co do rozsahu zcela jednoznačně vyhodnotit. Jedná se o množství výskytu kontaminovaných zemin, popř. podzemních vod v podloží areálu.
Druhý je problematická přesnost zpracovaných podkladů o intenzitách dopravy, které vycházejí z realizace dalších plánovaných či do ÚPn HMP zařazených staveb. Skutečný rozvoj dopravy na okolní komunikační síti bude závislý na výstavbě všech nadřazených komunikačních sítí a
uzlů, tak jak je předpokládá ÚPn HMP.
Rychlost postup výstavby skladového areálu může ovlivnit postup přemísťování výrobních
provozů barev a laků mimo tento závod.
Pro období výstavby a provozu se nepředpokládá možnost vzniku dalších vlivů, které nejsou
v této Dokumentaci komentovány.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Posuzovaný návrh Skladového areálu Hostivař je nyní investorem předkládán bez variant.
V hodnoceních bylo prováděno porovnání se stávajícím stavem či stavem bez výstavby areálu.
Navrhovaný záměr by bylo možno posoudit se záměrem navrženým v roce 2003 na který bylo zpracováno Oznámení a vydáno stanovisko dne 10.3.2003. Tento původní záměr byl zrušen, následně
byl vypracován nový návrh skladového areálu ve zmenšeném rozsahu. Nejrozsáhlejší změnou je
omezení rozsahu skladového areálu, který bude na severu ohraničen stávající železniční vlečkou.
Původní návrh budoval skladový areál za tuto vlečku až do plochy IZ. Zároveň došlo k dispoziční
změně skladových hal. V následujících tabulkách jsou uvedeny údaje o původním a novém návrhu
areálu (původní Oznámení byl zpracováno pouze na základě studie), proto byly původní bilanční
tabulky upraveny tak, aby bylo možno si udělat přehled o rozsahu zmenšení původního návrhu.
Jediný parametr, který vykazuje zvýšení je počet zaměstnanců. Původní počet byl odhadován
v úrovni studie, nyní uváděný návrh počtu zaměstnanců vychází z podrobnější bilancí provedených
v rámci zpracování projektu 1.stavby pro stavební povolení a projektu 3.stavby pro rozhodnutí o
umístění stavby a lze opovažovat za reálnější. Při stejném způsobu určení počtu zaměstnanců i u
původního návrhu by vycházelo cca 840 zaměstnanců.

Tabulka 32 - Celková bilance ploch areálu z roku 2003
Celková plocha řešeného území
Celková plocha zastavěná (hlavní budova+nové haly)
Celková plocha zpev. ploch (komunikace+parkingy)
Celková plocha zeleně
Ostatní (trafostanice, vrátnice, obslužná komunikace)

104 500
40 100
42 775
19 000
2 625

m2 100%
m2 38%
m2 41%
m2 18%
3%
m2

Tabulka 33 - Celková bilance ploch posuzovaného areálu
Celková plocha řešeného území
Celková plocha zastavěná (hlavní budova+nové objekty)
Celková plocha zpev. ploch (komunikace+parkingy)
Celková plocha zeleně

67 702
28 434
25 634
13 634

m2
m2
m2
m2

100%
42,0 %
37,9 %
20,1 %

Celková plocha řešeného území – 3.stavba
Celková plocha zastavěná (hlavní budova+nové objekty)
– 3.stavba
Celková plocha zpev. ploch (komunikace+parkingy) –
3.stavba
Celková plocha zeleně – 3.stavba

56 695 m2

100%

25 469 m2

44,9 %

19 694 m2
11 532 m2

34,7 %
20,3 %

Tabulka 34 – Celkové návrhové parametry areálu z roku 2003
Skladové plochy
Kancelářské plochy

2
59 200 m
2
8 785 m
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počet park. míst
Počet zaměstnanců

426 ks
510 osob

Tabulka 35 – Celkové návrhové parametry posuzovaného areálu
Skladová plocha
Kancelářská plocha
Počet park. míst
Počet zaměstnanců

40 178
4 439
331
569

m2
m2
ks
osob

Z tabulek je zřejmé, že velikost areálu se zmenšila cca o 35 %, podíl ploch zeleně se zvýšil
cca o 2 %, zvýšil se podíl zastavěných ploch cca o 4 % (zde se zásadním způsobem projevuje vliv
ploch monobloku, který se nemění) a zmenšil podíl ostatních zpevněných ploch cca o 6 %. Skladové a kancelářské plochy se zmenšily o necelých 50 %. Navrhovaný počet parkovacích míst se
zmenšil o necelých 30 %.

Obrázek 22 - Situační a dopravní schéma konečné podoby areálu z roku 2003
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Obrázek 23 - Situační a dopravní schéma posuzovaného areálu

Z uvedených porovnání je zřejmé, že nový areál je značně menší a tím i jeho negativní dopady jsou jednoznačně menší, než u návrhu z roku 2003. Proto není prováděno podrobné porovnávání obou návrhů u jednotlivých posuzovaných složek charakterizujících dopady záměru na životní
prostředí.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Mapové a fotografické přílohy a další podklady použité či zpracované v rámci tohoto Oznámení jsou uvedeny v části H. tohoto Oznámení.
------------------------------------------------------------Hodnocení provedená v tomto oznámení prokázala, že provoz navrhovaného záměru nebude mít významné negativní vlivy na životní prostředí, v mnoha sledovaných parametrech životního
prostředí se prakticky neprojeví a nebude důsledkem překročení kvantifikovatelných vlivů na životní
prostředí. Dodržení opatření navržených v kapitole D.IV. zajistí minimalizaci dopadů realizace a
provozu záměru na životní prostředí.

Na základě všech realizovaných hodnocení se konstatuje, že navrhovaný záměr výstavby areálu „Skladový areál Hostivař" je z hlediska vlivů záměru na životní prostředí přijatelný za podmínky splnění opatření uvedených v tomto Oznámení v kap. D.IV.

Doporučuji proto s navrhovaným záměrem výstavby Skladového areálu Hostivař souhlasit bez dalšího posouzení záměru podle § 8-10 zákona č.100/2001 Sb.
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ZÁKLADNÍ
Závěr

POUŽITÉ PODKLADY

zjišťovacího

řízení

na

akce

Skladová

areál

Hostivař

–

č.j.

MHMP-

8276/2003/OŽP/VI/EIA/039-2/Vči z 10.3.2003
Skladový areál Hostivař – DUR – Koncept dokumentace ze dne 10.8.2004 – ATELIER
6,s.r.o.
Stanovení radonového indexu pozemku - areál Barvy a Laky, etapa I. – dr. Soukup –
10/2003
Aktualizace dopravněinženýrských podkladů na akci „Skladová areál Hostivař“ – ÚDI
03/2004
Výstavba skladového areálu Hostivař – 1.stavba hala 1.A.1. v areálu Barvy a Laky s.r.o.
v Praze 15 – Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum – GEODATA 03/2004
Výstavba skladového areálu Hostivař v Praze 15 – Předběžný inženýrskogeologický a geotechnický průzkum – GEODATA 05/2004
Závěrečná zpráva – Průzkum kontaminace v areálu BARVA a LAKY v Praze 10-Hostivaři
Český typografie, a.s. – A.S.A.s.r.o. – 12/2003
Studie investičního záměru Skladový areál BaL Hostivař – DiPasqualemed architektura
v.o.s.
Dopracování studie investičního záměru Skladový areál BaL Hostivař – DiPasqualemed architektura v.o.s. – 11/2002
Závěrečná zpráva – skladový areál BaL Hostivař – AHI Development a.s. – 05/2002
Zpráva o průzkumu kontaminace v areálu podniku Barvy a Laky s.r.o. – SCHL a.s. –
04/1998
Zpráva o provedení průzkumu pro sanaci objektů zásobníkového pole v areálu Barvy a Laky
s.r.o. – SCHL a.s. – 08/1999
Zpráva o provedení průzkumu pro demolici objektů v areálu Barvy a Laky s.r.o. – SCHL a.s.
– 06/2000
Konzultace s investorem a projektantem areálu
Zákon č.100/2001 Sb O posuzování vlivů na životní prostředí a příslušné zákony, vyhlášky a
normy, které s tímto zákonem souvisí a které se zabývají jednotlivými složkami životního prostředí.
Vyhláška hlavního města Prahy č.26/1999 - Vyhláška hlavního města Prahy o obecných
technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze
Vyhláška hlavního města Prahy č.32/1999 - Vyhláška hlavního města Prahy o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
Metodický pokyn k Územnímu plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
Místní šetření
_______________________________________________________________________________________

Oznámení záměru
dle Přílohy č. 3 zák.č. 100/2001 ve znění zákona 93/2004 Sb. na akci Skladový areál Hostivař

86

G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Popis navrhovaného skladového areálu
Záměrem projektu je vybudovat moderní skladový areál pro středně velké nájemce využívající kamionovou dopravu. Navrhované skladové haly budou univerzálními halami pouze pro skladování zboží v regálech. V navrhovaných halách smí být skladovány pouze materiály a látky, které
jsou bez nebezpečných vlastností. Zásadně nejsou haly určeny pro skladování - radioaktivních látek, technických plynů, hořlavých kapalin, zkapalnělých uhlovodíků a tuhých paliv, kyselin, louhů,
žíravin, jedů, karbidů¨vápníku, chemických látek, výbušin a hořčíku a Mg slitin, sodíku a draslíku.
Pro tento druh skladovaného zboží lze využít skladové prostory ve stávajícím monobloku,
jehož budova byla navržena jako provozní objekt pro výrobu a skladování barev a řízení této výroby.
Kancelářské plochy budou využívány převážně nájemci skladových prostor. V areálu se počítá i s
možností využívání železniční dopravy, stávající vlečka bude pouze zmenšena na jednu kolej.
Nový areál bude vybudován částečně na volných plochách pozemku stávajícího areálu, částečně na plochách uvolněných zbouráním stávajících provizorních budov závodu. Hlavní budova
stávajícího areálu (monoblok) zůstane zachována a bude doplněna skladovými objekty s provozní
skladovací plochou 1367 ÷ 1828 m2.
V posledních fázích výstavby skladového areálu bude ve stávající výrobní části (severně od
železniční vlečky) ukončena výroba barev a laků.
Výstavba bude zahrnovat úpravu vjezdu z ulice Štěrboholské a rozšíření stávající veřejné
komunikace ulice Štěrboholské v úseku mezi ulicí K Pérovně a stávajícím vjezdem do skladového
areálu Hostivař. Nový vjezd do areálu bude vybudován v severovýchodním rohu do ulice K Hrušovu,
která je přímo napojena na ulici Průmyslovou. Zároveň budou vybudovány v rámci 3.stavby úpravy
v ulici Štěrboholské mezi Rabakovskou a areálem na zabránění průjezdu kamionů a NA, ty nebudou
dále moci tímto úsekem ulice Štěrboholské projíždět.
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Obrázek 24 – Situace skladového areálu Hostivař

Skladový areál byl rozdělen do 3 staveb :
1. stavba

- skladová hala 1.A.1 včetně obslužných komunikací a přípojek

inženýr-

ských sítí - stavba projednávána samostatně pro účely posouzení záměru je zahrnuta do posuzování. Tato stavba zahrnuje i dopravní opatření pro zamezení průjezdu kamionové dopravy z ulice Rabakovské přímo do areálu ulicí Štěrboholskou.
2. stavba

- zásobovací rampa - jih monobloku včetně obslužných komunikací a inže-

nýrských sítí - stavba projednávána samostatně, pro účely posouzení záměru je zahrnuta do posuzování.
3. stavba - výstavba Skladového areálu Hostivař - haly B÷I, do této stavby je zahrnuta stávající i budova monobloku (J), obslužné komunikace, potřebné demolice, rozvody inženýrských sítí,
atd.

Tabulka 36 – Celkové návrhové parametry areálu
Skladová plocha čistá
Kancelářská plocha čistá
Zpevněné plochy
Počet park. míst
Plochy zeleně

40 178
4 439
25 634
331
13 634

m2
m2
m2
ks
m2
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Celková plocha areálu
Počet zaměstnanců

2
67 702 m
569 osob

Celkově se navrhuje jedna hala v 1.stavbě a 8 hal ve 3.stavbě, dále bude pro skladování
využit i rekonstruovaný stávající objekt monobloku.

Tabulka 37 - Celková bilance ploch
Celková plocha řešeného území
Celková plocha zastavěná (hlavní budova+nové objekty)
Celková plocha zpev. ploch (komunikace+parkingy)
Celková plocha zeleně

67 702
28 434
25 634
13 634

m2
m2
m2
m2

100%
42,0 %
37,9 %
20,1 %

Celková plocha řešeného území – 3.stavba
Celková plocha zastavěná (hlavní budova+nové objekty)
– 3.stavba
Celková plocha zpev. ploch (komunikace+parkingy) –
3.stavba
Celková plocha zeleně – 3.stavba

56 695 m2

100%

25 469 m2

44,9 %

19 694 m2
11 532 m2

34,7 %
20,3 %

Vlivy stavby a provozu areálu na životní prostředí
Negativní vlivy areálu se budou projevovat hlavně podél příjezdových komunikací do areálu
a v jeho nejbližším okolí. Pro minimalizaci negativních dopadů dopravy je navržena výstavby druhého vjezdu od severu a zakázání příjezdu do areálu od jihu z ulice Rabakovské přímo ulicí Štěrboholskou. Vzhledem k dobré dostupnosti lokality jak pro silniční tak pro železniční dopravu a umístění
areálu do průmyslové oblasti lze s ohledem na navrhované skladové kapacity areálu celkově označit rozsah negativních vlivů za malý.
Protože nelze v současné době odpovědně odhadnout podíl železniční dopravy jsou posouzení provedena pro variantu s horším dopadem na životní prostředí a to, že veškerá doprava je
prováděna auty.
Jako zdroj teply bude ve skladovém areálu využíván CZT, s použitím plynu se pro skladové
účely neuvažuje.
Provedená hodnocení jsou pro maximální variantu dopravy – tj. že není pro dopravu skladovaného zboží využívána železniční vlečka.
V rámci přípravných prací byly provedeny podrobné průzkumy stávající kontaminace půdy a
podzemní vody. Oproti výsledkům průzkumů z roku 1994 (realizované v rámci ekologického auditu
závod BaL) došlo k výraznému zlepšení stavu. V Oznámení jsou zahrnuta opatření pro nakládání
s kontaminovanou zeminou, nebo podzemní vodou.
Řešené území nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 14 zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Posuzovaná lokalita zároveň neleží ani v žádném přírodním parku (§ 12 odst. (3) zákona č. 114/1992 Sb) a nedotýká se žádné přechodně chráněné plochy
ani významného krajinného prvku (§13 a § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.) Provoz skladového
areálu ani nebude uvedená území negativně ovlivňovat.
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Výstavba neovlivní negativně žádné kulturní či historické památky ani krajinný ráz.
Při projednávání projektu skladového areálu byl investorovi stanoven požadavek na splnění
koeficientu zeleně ve výši 22 %. Navržený areál dosahuje koeficientu zeleně 23,8 %.
Vyhodnocení ostatních složek životního prostředí neprokázalo, že by vlivem výstavby a provozu skladového areálu mělo docházet k překračování kvantitativních limitů kvality životního prostředí, problematiky vlivu

Na základě všech realizovaných hodnocení se konstatuje, že navrhovaný záměr výstavby areálu „Skladový areál Hostivař" je z hlediska vlivů záměru na životní prostředí přijatelný za podmínky splnění opatření uvedených v tomto Oznámení v kap. D.IV.
Doporučuji proto s navrhovaným záměrem výstavby Skladového areálu Hostivař souhlasit bez dalšího posouzení záměru podle § 8-10 zákona č.100/2001 Sb.

Praha 11. 2004
Ing. Richard Kuk
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H. PŘÍLOHY
H.1. SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACÍ
Navrhovaný areál bude celý umístěn v ploše, která je dle ÚPn HMP zařazena do polyfunkčního území kategorie VP.

Obrázek 25 – Zákres navrhovaného areálu do ÚPn HMP

SKLADOVÝ AREÁL
HOSTIVAŘ

Možnost využití území dle ÚPn HMP VP - průmyslové výroby
Území sloužící pro umístění výroby a služeb všeho druhu.
_______________________________________________________________________________________

Oznámení záměru
dle Přílohy č. 3 zák.č. 100/2001 ve znění zákona 93/2004 Sb. na akci Skladový areál Hostivař

91

Funkční využití: stavby a zařízení pro průmyslovou výrobu, opravárenská a údržbářská zařízení, dopravní areály, plochy a zařízení pro skladování, stavební dvory, dvory pro údržbu pozemních komunikací, zařízení pro výzkum.
Hygienické a hasičské stanice, záchranná služba a integrovaný záchranný systém, obchodní zařízení do 200 m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, parkovišti P+R, garáže, čerpací stanice pohonných hmot, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, sběrné dvory, manipulační
plochy.
Ambulantní zdravotnická zařízení, administrativní zařízení (to vše pro uspokojení potřeb
území vymezeného danou funkcí).
Odborná učiliště a školy (související s vymezeným funkčním využitím).
Doplňkové funkční využití:
Parkovací a odstavné plochy, drobné vodní plochy, zelen, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.
Výjimečné přípustné funkční využití:
Služební byty 3, kulturní zařízení, církevní, zdravotnická, sociální a lůžková zdravotnická zařízení, sběrné dvory (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Navrhovaný záměr je v souladu s požadavky polyfunkčního území VP což je uvedeno i v přiloženém vyjádření OÚR MČ Prahy 15.
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Obrázek 26 – Vyjádření OÚR MČ Praha 15 o souladu záměru s ÚPn HMP
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H.2.6. Fotografická dokumentace
Obrázek. 1 – Křižovatka ul. Rabakovské a K Pérovně – pohled do ul. K Pérovně

Obrázek. 2 – Ul. K Pérovně – pohled směrem k ul. Rabakovské

Obrázek. 3 – Křižovatka ul. Rabakovské a Štěrboholské – vpravo vzadu ul. Průmyslová
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Obrázek. 4 – Stávající vjezd do areálu s modrobílou střechou prodejny, uprostřed
objekt monobloku a vpravo jednopatrová ubytovna určená k demolici

Obrázek. 5 –Vlevo jednopatrová ubytovna určená k demolici vpravo objekt monobloku před kterým dochází k realizaci 2.stavby

Obrázek. 6 – Pohled od dnešního vstupu do monobloku jihozápadním až západním
směrem

_______________________________________________________________________________________

Oznámení záměru
dle Přílohy č. 3 zák.č. 100/2001 ve znění zákona 93/2004 Sb. na akci Skladový areál Hostivař

102

Obrázek. 7 – Pohled od prodejny na sever – vpravo bílá budova hasičů určená
k demolici, vzadu objekty závodu za vlečkou

Obrázek. 8 – pohled od modré budovy (následující obrázek) východním směre –
vlevo objekty za vlečkou, uprostřed objekt monobloku před nímž vede zakrytá trasa nadzemních vedení, vpravo objekt hasičů a prodejna

Obrázek. 9 – Pohled ze 7.patra monobloku na západ. Vlevo hasiči, za nimi objekt
EUROPAPIERU, vpravo vlečka

Obrázek. 10 – Pohled ze 7.patra monobloku na východ – ulice Průmyslová
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H.2. VÝKRESOVÉ PŘÍLOHY
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H.3. HLUKOVÁ STUDIE
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H.4. ROZPTYLOVÁ STUDIE
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H.5. POSOUZENÍ VLIVU VÝSTAVBY A PROVOZU
ZÁMĚRU„SKLADOVÝ AREÁL HOSTIVAŘ“ Z
HLEDISKA VLIVU NA OBYVATELSTVO
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H.6. VÝPIS Z DOPRAVNĚINŽENÝRSKÝCH ÚDAJŮ
V březnu 2004 byla pro tuto akci zpracována aktualizace dopravněinženýrských podkladů,
která byla použita při hodnoceních v tomto Oznámení. V aktualizaci byly kromě intenzit posuzovány
ještě kapacity křižovatek na okolní dopravní síti pro jednotlivé výhledové horizonty. Některé tabulky
jsou přímo uvedeny v textu Oznámení, zde se přikládá kopie údajů o dopravních intenzitách.
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