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Obrázek 1 – Zákres navrhovaného areálu do fotografie
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ÚVOD
Investor chce vybudovat nový skladový objekt v těsné blízkosti svého stávajícího areálu. Nový
skladový objekt bude ve stávajícím areálu využívat volné parkovací prostory (a tak bylo možno v novém
areálu využít více plochy pro zeleň) a zároveň budou využívány stávající administrativní prostory pro
provoz nového skladu.

Tato akce spadá do podlimitní hodnoty záměru č.10.6. kategorie II, tzn. spadá do záměru
č.10.15 kategorie II.

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 : Jan Meduna – inženýrská činnost
Sídlo :

Přístavní 100/42, 170 00, Praha 7

IČO :

13829611

Oprávněný zástupce oznamovatele :

společnosti. Jan Meduna
tel. 603 552 683

Investor:
Název: Schrack Energietechnik, spol. s r.o.
Sídlo: Dolnoměcholupská 2, 100 00 Praha 10

Generální projektant :
Hlaváček&partner, s.r.o.
Staropramenná 16
150 00 Praha 5
IČO: 48 11 53 80
Tel./fax: 257 311 322, 257 329 743, 257 323 350
GSM brána : 602 286 547
e-mail: atelier@hlavacek-partner.cz
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B - ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1 N Á Z E V

ZÁMĚRU

SCHRACK – SKLADOVÁ HALA HOSTIVAŘ

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

ZÁMĚRU

Celková plocha areálu

3 502,0 m2

Zastavěná plocha:

1.515,31 m2

Obestavěný prostor:

14.682 m3

Funkční plochy:
Skladová plocha:

1391,11 m2 (vč. obchodní plochy)

Kancelářská plocha:

22,28 m2

Komunikace:

14,05 m2
15,29 m2

Sociální zařízení:

Šatny, denní místnost: 19,4 7m2
Technické zařízení:

3,66 m2

Počet zaměstnanců:

2÷4 osoby

Parkovací stání - na pozemku stavby budou vytvořena 3 nová parkovací stání z nichž 2 budou
pro vozidla zdravotně postižených osob. Zbylých 5 potřebných parkovacích stání bude u sousedního
stávajícího objektu Schrack (rezervní stání na stávajících parkovacích plochách).
Pro vytápění objektu bude využíván plyn, vytápění bude zajišťovat 6 topidel SAHARA umístěných pod střechou objektu.

B.I.3 U M Í S T Ě N Í
Místo stavby:

ZÁMĚRU
Praha 15 - Hostivař

_______________________________________________________________________________________
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Předmětné území je ohraničeno ze západní strany stávajícím objektem firmy Schrack, ze severní strany ulicí Dolnoměcholupská, z východní strany ulicí Poslední a z jižní dvěmi vilami a železniční
tratí.
Čísla pozemků dotčených výstavbou (podrobněji viz. výpis z katastru ne-

Obrázek 2 – Umístění areálu v Praze

movitostí):
2504/1

– Pozemek ve

UMÍSTĚNÍ AREÁLU SCHRACK

vlastnictví investora
– Druh pozemku – ovocný sad
– Výměra – 4 931m2
Způsob ochrany – zemědělský
půdní fond
Kód BPEJ 2.26.14
2504/5

– Vlastník pozem-

ku – Auto Štěpánek, a.s.
– Druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří
– Výměra – 83m2
– V době výstavy bude vlastníkem nemovitosti investor.

Čísla pozemků dotčených napojením zpevněných ploch na stávající komunikace:
2505

– Druh pozemku – Ostatní plocha

– Způsob využití – Ostatní komunikace
– Výměra – 2278m2

Čísla pozemků dotčených výstavbou přípojek inženýrských sítí:
2497/1, 2500/1, 2500/4, 2500/5

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

ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE JEHO VLIVŮ

S JINÝMI ZÁMĚRY
Nově budovaný objekt bude sloužit jako moderní skladovací hala. Jedná se o přízemní dvoulodní halu o půdorysných rozměrech 42x38 m a světlou výškou cca.6,5 m pod vazníky, s vestavkem zázemí pro zaměstnance a kanceláří skladníka u jižní fasády.
Externí doprava bude zajišťována malými nákladními automobily (2-3 auta / den) a velkými nákladními automobily s návěsem (1 souprava / den).
_______________________________________________________________________________________
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V návaznosti na příjmové a expediční zóny skladu budou k dispozici plochy stání nákladních vozidel a potřebné vnitroareálové komunikace.
Vnitroobjektová manipulace s materiálem – přesuny výrobků, palet, odpadů – v maximální míře
se bude používat potřebná transportní mechanizace. Předpokládá se používání běžných nízkozdvižných
a vysokozdvižných vidlicových vozíků s akumulátorovým pohonem. Dobíjení bude v souladu s ČSN.
Nabíjení bude probíhat automaticky v řízeném procesu bez plynovacího napětí, akumulátorové články
budou uzavřené.
Vyvolaná doprava provozem areálu je tak malého rozsahu, že prakticky neovlivní kapacity stávajících příjezdovým komunikací a prakticky se neprojeví významnějším dopadem ani na hlukovou a
exhalační situaci v území. Dopady na kvalitu ovzduší a akustickou situaci v okolí areálu jsem prakticky
pod hranicí citlivosti výpočtových metod.
Území je prakticky nejvíce negativně zasaženo provozem vlaků na dráze vedené jižně od areálu. Vzhledem k malé vyvolané intenzitě provozu areálu by k praktickému kumulování negativních dopadů nemělo docházet.

B.I.5 Z D Ů V O D N Ě N Í

POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ

Investor chce vybudovat nový skladový objekt v těsné blízkosti svého stávajícího areálu. Nový
skladový objekt bude ve stávajícím areálu využívat volné parkovací prostory (a tak bylo možno v novém
areálu využít vícé plochy pro zeleň) a zároveň budou využívány stávající administrativní prostory pro
provoz nového skladu.

B.I.6 P O P I S
TECHNICKÉHO A
TECHNOLOGICKÉ

Obrázek 3 – Zákres navrženého areálu do ortomapy
STÁVAJÍCÍ
AREÁL
SCHRECK

HO ŘEŠENÍ
ZÁMĚRU

Popis navrhovaného objektu
Jedná se o skladovou halu (42,0x38,0x
výška 8,5m) se zázemím
pro 2-4 zaměstnance a
místností skladníka, bez
dalšího administrativního

NOVÁ
SKLADOVÁ
HALA SCHRECK
_______________________________________________________________________________________
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zázemí.
Základním konstrukčním systémem dvoulodní haly

Obrázek 4 – Situace navrženého areálu

jsou prefabrikované železobetonové rámy s jednou vnitřní
podporou s vnějším zatepleným opláštěním z „C“ kazet a
trapézových plechů a jednoplášťovou bezvaznicovou
zateplenou střechou
s nosným trapézovým plechem a fóliovou hydroizolací,
odvodněnou podtlakovým
systémem se střešními vtoky.
Opláštění je navrženo
jako skládaný plášť s vnějším
povrchem z ocelových trapézových profilů stříbrné barvy s
výraznou vertikální profilací,
tepelnou izolací na bázi minerálních vláken a nosných „C“ kazet bílé barvy (v místnostech s vyššími
estetickými nároky jsou předstěny z SDK).
Betonový prefabrikovaný sokl z hladkého pohledového betonu je do výšky +1,00 m a tvoří
s nízkými okny výrazné horizontální motivy na fasádě.
Dalším architektonickým prvkem objektu jsou také střešní světlíky, zasklené polykarbonátovými
deskami v provedení opál, zajišťující denní osvětlení skladových prostor haly.
Hala je řešena jako ŽLB prefabrikovaná ohýbaná rámová konstrukce s jednou vnitřní podporou
o osové vzdálenosti rámů 6,0 m. Vnitřní mezipodpory jsou v osové vzdálenosti 12,0 m, proto jsou střešní
mezilehlé střešní vazníky vyneseny podélnými průvlaky.
S ohledem na předpokládané základové poměry a zkušenosti z předešlé výstavby v sousedství
bude objekt založen plošně na základových patkách pod každým sloupem. Na základové patky budou
ukládány sendvičové ŽLB prefa panely opláštění, zateplené extrudovaným polystyrenem.
Základová deska, tvořící zároveň podlahu ve skladové hale, bude monolitická z drátkobetonu se
vsypem.
Nosná konstrukce ploché střechy bude tvořena ŽLB prefa vazníky o rozponech 2x19,0 m.
Střešní plášť je tvořen nosným trapézovým plechem na rozpon 6,0 m, parozábranou, tepelnou izolací na
bázi minerálních vláken a fóliovou hydroizolací. Spádové poměry jsou dány sklonem horního povrchu
sedlových vazníků.

_______________________________________________________________________________________
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Příčky zázemí budou z SDK, resp. zděné z keramických cihel a strop montovaný ŽLB. Podhledy
v zázemí budou minerální rastrové, resp. pevné sádrokartonové. Podlahy, vyjma skladové haly, budou
lité, případně těžké plovoucí.

Obrázek 5 – Pohledy na navrhovaný skladový objekt

Požadavky na odstranění staveb
V areálu se nachází stávající nevyužívaný objekt redukční stanice plynovodu na parcele č.
2504/5. Tento bude demolován postupným rozebíráním stavebních konstrukcí. Dále budou pokáceny
stromy překážející výstavbě a částečně zrušeno stávající oplocení u budoucího vjezdu do areálu a okolo
demolovaného objektu nevyužívané redukční stanice plynovodu.

B.I.7 P Ř E D P O K L Á D A N Ý

TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A

JEHO DOKONČENÍ
Zahájení stavby

03/2007

Dokončení stavby

10/2007

_______________________________________________________________________________________
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B.I.8 V Ý Č E T

DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

Výstavba a provoz záměru se projeví přímo v MČ Praha 15 – Hostivaři. Od hranice MČ Dolní
Měcholupy bude areál vzdálen 130 m jihovýchodním, resp. 170 m východním směrem. Vzhledem k vlivů
stavby na okolí, charakteru nejbližší zástavby na území této MČ a rozsahu vyvolané automobilové dopravy nemůže být MČ Dolní Měcholupy významně ovlivněna.

Obrázek 6 – Umístění areálu vzhledem k městským částem Prahy
UMÍSTĚNÍ AREÁLU
SCHRACK

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 1 515 m2 a celkem vyžaduje 8 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 10.15. jako podlimitní pro záměr č.10.6. –
10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad
2

3000 m zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro
celou stavbu.

10.15. Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny; stavby, činnosti a technologie neuvedené v předchozích bodech této přílohy nebo nedosahující parametrů předchozích bodů této přílohy, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zvláštního právního předpisu[12a] mohou samostatně nebo ve spojení s
_______________________________________________________________________________________
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jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.” a ze sloupce A se křížek
přesouvá do sloupce B.

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1 P Ů D A
Popis pozemků
Výstavba bude realizována v prostoru poměrně přesně vymezeném ulicí Dolnoměcholupskou a
Poslední.
V území se nachází 2 pozemky, z nichž jeden patří do ZPF. Investor podal žádost o odnětí ze
zemědělského půdního fondu v případě pozemku 2504/1 dle Zákona.o ochraně půdního zemědělského
fondu v plném znění č.231/1999 Sb. část V.,§ 9. Dne 16.8.2006 obdržel od OŽP MČ Prahy 15 souhlas
s trvalým vynětím pozemku č.p.2504/1 k.ú. Hostivař ze ZPF.

V navrhované ploše se nenacházejí žádné pozemky lesního půdního fondu, tudíž k záborům tohoto druhu pozemků nedojde.

Tabulka 1 - Celková bilance ploch
Účel plochy
Zastavěná plocha
Zpevněné plochy
Zeleň na terénu
Celková plocha pozemku stavby

Plocha (m2)
1.515
738
1.249
3.502

%
43,26
21,07
35,67
100,00%

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.
Geologické poměry zájmového území jsou jednoduché. Skalní podklad zde tvoří výhradně ordovické horniny letenského souvrství. Podle provedených sond leží povrch skalního podkladu v hloubce
1,50 až 1,70 m pod stávajícím povrchem terénu.
Nadloží skalního podkladu tvoří svrchu 0,20 až 0,50 m mocná poloha humózní hlíny, místy křemennými valouny, představující půdní horizont. Přímé nadloží skalního podkladu tvoří písčitojílovité
hlíny se střípky a drobnými úlomky břidlic – deluviální hlíny.
_______________________________________________________________________________________
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Skalní podklad tvořený drobovými a jílovitými břidlicemi letenského souvrství s lokálními vložkami pískovců byl postižen fosilními zvětrávacími pochody. Letenské břidlice zde jsou silně zvětralé až
rozložené do hloubky 2,60 až 3,30 m pod povrchem terénu.
Pokryvné útvary zastoupené deluviálními hlínami, lze označit jako písčitý jíl. Ve smyslu
ČSN.73.1001 zeminu řadíme do třídy F4 se symbolem CS. Podle ČSN 73 1002 se jedná o zeminy nebezpečně namrzavé, nevhodné do násypů.
Podle archivních podkladů se v daném území vyskytuje podzemní voda v hloubce 2÷6 m pod terénem.
Prostředím výskytu podzemní vody jsou zvětralé až rozložené horniny skalního podkladu vykazující omezenou puklinovou propustnost.
Podzemní voda vykazuje střední agresivitu – obsahem agresivního CO2. Betonové konstrukce
je v tomto případě nutno chránit kombinací primární a sekundární ochrany.
Dle výsledků radonových průzkumů prováděných na sousedních pozemcích lze předpokládat
zařazení plochy pro výstavbu do středního radonového rizika.
Kategorie středního radonového rizika již vyžaduje provedení ochranných opatření proti pronikání radonu z podloží do budov, které bude navrženo v projektu pro stavební povolení.

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
Vodovodní přípojka (veřejná část) bude provedena potrubím PE63 (DN50) napojeným na stávající veřejný vodovod L150. Přípojka PE63 v délce 17 m bude ukončena ve vodoměrné šachtě umístěné
na hranici pozemku investora.

Tabulka 2 – Výpočet spotřeba vody
spotřebitel

množství

jednotka

jednotková spotřeba celková spotřeba celková spotřeba
( l/os den)

Zaměstnanci (CP)
4 osob
průměrná denní spotřeba - Qp =
maximální denní spotřeba (kd) - Qdmax =
maximální hodinová spotřeba - Qhmax =
roční spotřeba pitné vody
(m3/rok)

( l / den )

60,00

240,00
240,00
512,88

(l/s)

0,00
0,00
0,01
0,12
61,20

_______________________________________________________________________________________
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B.II.3. O S T A T N Í

SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE

Tabulka 3 – Bilance spotřeb ostatních zdrojů
D r u h
Elektrická energie

Teplo

Zemní plyn

Jednotka

Navrhovaný stav

CELKEM Pi

kW

82,0

CELKEM Ps

kW

49,0

tepelná ztráta

kW

68,8

roční potřeba tepla

MWh/rok

106.0

maximální spotřeba

m3/h

7.2

roční spotřeba

tisíc m3/rok

12,5

Pro vytápění objektu bude využíván plyn, vytápění bude zajišťovat 6 topidel SAHARA umístěných pod střechou objektu.

B.II.4. N Á R O K Y

NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU

Doprava
Stávající organizace dopravy
Lokality je přístupná z ul. Průmyslová ulicí U branek do ul. U továren, nebo z Dolních Měcholup
ulicí Dolnoměcholupskou.

Obrázek 7 – Schéma stávající dopravní sítě v okolí areálu

_______________________________________________________________________________________
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Navržená organizace dopravy
Dopravní napojení objektu je navrženo novou obousměrně pojížděnou účelovou komunikací a
manipulační plochou. Na vjezdu má komunikace šířku 11,0 m, dále 8,0 m. Manipulační plocha má šířku
13,3 m. Ke vstupu do objektu vede krátký chodník šířky 2,5 m. Uvnitř areálu jsou navržena 3 podélná
parkovací stání, 2 PS o rozměru 6,50/2,20 m a 1 pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
o rozměru 5,30/3,50 m. Pohyb kamionů v areálu bude následující: kamion přijede ulicí Poslední od ul.
Dolnoměcholupské a U továren (od severu), odbočí na účelovou komunikaci, dojede na její konec a
zacouvá na manipulační plochu k rampě. Nákladní auta by neměla jezdit ul. Poslední ve směru od jihu
k severu od dráhy ČD, protože by jela okolo dvou stávajících obytných objektů. Tato trasa je ale dopravně delší a komplikovanější, než příjezd od severu, proto nepovažuji za nutné osazení dopravních příkazových značek.

Bilance dopravy v klidu
Bilance dopravy v klidu byly stanoveny na základě ustanovení Vyhlášky hl. m. Prahy č. 26/1999
o OTP pro výstavbu na území hl.m. Prahy. Podle této vyhlášky se území pro výstavbu areálu nachází ve
4. zóně (kú = 1,0).
Kancelářské plochy :
Začlenění dle Vyhlášky 26/1999, Příloha č. 2:

6. Administrativa s malou návštěvností

1 stání na 35m2 kancelářské plochy

Ukazatel základního počtu stání :

Σ kancelářských ploch = 22m2 ⇒ Pz = 22/35 = 1
Pp = Pz*Ku*Kd = 1*1,0*0,9 = 1 stání

Sklady :
Začlenění dle Vyhlášky 26/1999, Příloha č. 2:

12.2. Sklad

1 stání na 200m2 plochy skladu

Ukazatel základního počtu stání :

Σ skladových ploch = 1391m2 ⇒ Pz = 1391/200 = 7
Pp = Pz*Ku*Kd = 7*1,0*0,9 = 7 stání

Rekapitulace pro nový objekt:
Celkový počet požadovaných stání:

Σ Pp = 1 + 7 = 8 stání

První 3 z celkového počtu 8-mi stání, včetně stání pro vozidla zdravotně postižených osob, budou řešena na vlastním pozemku stavby. Zbylých 5 stání bude řešeno na kapacitně dostačujících stávajících parkovacích plochách na pozemku sousedního stávajícího objektu firmy Schrack, kde je dle vý_______________________________________________________________________________________
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počtu rezerva 6-ti parkovacích stání (k dispozici je 24 parkovacích stání a stávající potřeba je 16 parkovišť).

Pro provoz areálu se počítá s vyvolanou dopravou cca 2÷3 malá nákladní auta denně a jeden
TNA s návěsem.

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. O V Z D U Š Í
Podrobný výpočet je v příloze H.5.
V následujícím textu jsou uvedeny hlavní zdroje emisí.
a) bodové zdroje – Vytápění
Vytápění areálu bude šesti vytápěcími teplovzdušnými soupravami SAHARA o celkovém výkonu
menším než 200 kW. Vytápění tak bude malým zdrojem znečišťování ovzduší.

Tabulka 4 - Výkony a emise z vytápění skladové haly
Zdroj

instalova-ný
výkon [kW]

hala

<200

spotře-ba
paliva
[m3/h]
<25

spotřeba
paliva
[m3/rok]
<25000

Emise
NOx*)
[g/s]
<0,009

Emise
NOx
[kg/rok]
<32

Emise
CO **)
[g/s]
<0,005

Emise
CO
[kg/rok]
<16

b) plošné zdroje – parkoviště a garáže
Plošné zdroje znečištění ovzduší, jako skládky prašných surovin, trvalé stavební práce a pod., v
rámci provozu haly nebudou žádné.

c) hlavní liniové zdroje

Tabulka 5 - Emise z vyvolané dopravy
zdroj
vyvolaná
doprava

Emise NOx Emise NOx Emise CO
[g/s]
[kg/rok]
[g/s]
0,000104
0,8
0,000250

Emise CO
[kg/rok]
1,9

Emise benzen [g/s]
0,000004

Emise benzen [kg/rok]
0,03

Ve výpočtech emisí z parkování je započteno zvýšení emise v důsledku studených startů.

_______________________________________________________________________________________
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B.III.2. O D P A D N Í

VODY

Území Hostivaře se nachází v povodí kmenové stoky – Hostivařského sběrače. Vlastní území
lze konkrétně odvodnit do stávající jednotné stoky 70x125, která je situována na severu území a která
se napojuje spojnou komorou na východě na zděnou stoku 1200/2000.

Tabulka 6 – Bilance splaškových odpadních vod
Producent

množství

jednotka

celková produkce

jednotková produkce
( l/os den)

Zaměstnanci (ŠP)
4 osob
průměrná denní produkce - Qp =

celková produkce

( l / den )

80

(l/s)

320,00
320,00

roční produkce splaškových vod Qr (m3/rok) =
počet EO (pro bilanci produkce)
roční produkce
BSK5 roční produkce NL roční produkce
CHSK -

0,00
0,00

81,60
2 EO
29,38
29,92

kg/rok
kg/rok

6,53

kg/rok

Tabulka 7 – Stávající odtok dešťových vod z plochy hodnoceného areálu
Druh povrchu
Zelené plochy

plocha
(ha)
0,3502

odtok.
koef.
0,05

F- reduk. (ha)
0,018

odtok (l/s)
3,59

odtok (m3/rok)
89,30

Tabulka 8 – Výhledový odtok dešťových vod z hodnoceného areálu
Druh povrchu

plocha
(ha)

odtok.
koef.

F- reduk. (ha)

Celková plocha
zastavěná
0,1515
0,90
Zpevněné plochy
0,0738
0,80
Zeleň na terénu
0,1249
0,05
Celkem
0,3502
Pozn. Roční množství srážek je počítáno z celoroční srážky
dešťové kanalizace je počítáno s intenzitou 205 l/s ha.

odtok (l/s)

odtok (m3/rok)

0,136
27,95
695,39
0,059
12,10
301,10
0,006
1,28
31,85
0,202
41,34
1 028,34
510 mm/rok, protože dešťové vody jsou odváděny do

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.

_______________________________________________________________________________________
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Odpady vznikající při výstavbě areálu
Při výstavbě dojde k sejmutí ornice. Dle pedologického průzkumu je navrženo sejmutí ornice
v tloušťce 0,30 m, tj. cca 680 m3. Objekt nebude podsklepen, velikost výkopů bude závislá na technologii založení objektu, která nebyla specifikována.

Tabulka 9 - Tabulka vznikajících druhů odpadů při výstavbě
Katalogové
číslo

Název odpadu

Kategorie

Způsob nakládání s odpadem
recyklace nebo
skládka
skládka

Beton (železobeton)

17 01 01

O

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keram. výrobků
Dřevo

17 01 07

O

17 02 01

O

17 02 02
17 02 03
17 04 05
17 04 07
17 05 04
17 05 06
17 03 01
17 04 10

O
O
O
O
O
N
N

spalovna nebo
skládka
recyklace
recyklace
recyklace
recyklace
recyklace skládka
skládka NO
skládka NO

17 04 11
17 06 03

O
N

recyklace
skládka NO

17 06 04
17 09 04

O
O

skládka
skládka

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

O
O
O
O

15 02 02

N

recyklace
recyklace
spalovna
spalovna NO
nebo skládka
NO
spalovna NO

20 03 01

O

Sklo
Plasty
Železo a ocel
Směsné kovy
Zemina a kamení
Vytěžená hlušina
Asfaltové směsi obsahující dehet
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
Absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Směsný komunální odpad
(odpad podobný komunálnímu)

spalovna KO
nebo skládka

V žádném případě nesmí být odpady spalovány na staveništi nebo v jeho okolí.
Přebytečnou zeminu a ornici je nutno přednostně nabídnout MČ Praha 15 k dalšímu využití.

Odpady vznikající při provozu areálu
Základní koncepcí odpadového hospodářství bude :
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třídit a ukládat hlavní druhy odpadů separovaně již v místě vzniku (ty odpady, které se vyskytují
nejčastěji) a tím minimalizovat manipulaci s odpadem
odpady bezpečně uložit separovaně dle jejich charakteru v návaznosti na kategorizaci odpadu
odpady charakteru N uložit odděleně ve speciálních uzavřených nádobách, konstruovaných pro
daný typ odpadu, tak aby nemohlo dojít ke kontaminaci okolí
prostory pro uložení odpadu před odvozem umístit dispozičně na komunikačně dobře přístupném místě s návazností na vnitroobjektový transport, resp. i pro odvoz mimo areál k likvidaci
základní min. separace odpadu v jednotlivých prostorech (zónách) lze rozdělit do následujících
hlavních skupin :
směsný odpad
odpad z obalových materiálů – papír a lepenka / plast
kovy
sklo
dřevo – nevratné palety
odpad z údržby – zářivky, drobný chemický odpad – baterie, hadry z údržby, filtry, apod.

Tabulka 10 - Tabulka hlavních druhů odpadů při provozu
Kód

Druh odpadu

Kategorie

20 03 01
20 01 01
20 01 39
20 01 02
16 01 17
16 01 18
20 01 38
20 02 01

Směsný komunální odpad
Papír a lepenka
Plasty
Sklo
Železné kovy
Neželezné kovy
Dřevo (nevratné palety)
Biologicky rozložitelný odpad z údržby zeleně
Směs tuků a olejů z odlučovačů
Použité hydraulické oleje
Olejové filtry z hydr. strojů
Baterie a akumulátory
Zářivka a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti
Absorpční činidla, čistící tkaniny
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné
složky
Uliční smetky
Objemný odpad
Odpadní tiskařský toner

O
O
O
O
O
O
O

19 08 10
13 01 13
16 01 07
20 01 33
20 01 21
15 02 02
16 02 13
20 03 03
20 03 07
08 03 18

N
N
N
N
N
N
N

Způsob nakládání
s odpadem
spalovna nebo skládka
Recyklace
Recyklace
Využití
Recyklace
Recyklace
Využití nebo skládky
spalovna NO nebo skládka
spalovna NO
spalovna NO
spalovna NO
spalovna NO
spalovna NO
spalovna NO
spalovna NO

O
O
O

spalovna nebo skládka
spalovna nebo skládka
Recyklace

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
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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
Výpočtová metodika takovou malou intenzitu dopravních pohybů nepočítá jako zdroj hluku.
V metodice je podmínka, že za zdroj hluku lze považovat pouze intenzitu alespoň 30 odjezdů a 30
příjezdů za jednu hodinu u osobních automobilů. Tato podmínka zde splněna není, přesto byl proveden
alespoň ilustrační výpočet hladin akustické-

Obrázek 8 – Lokalizace výpočtových bodů

ho tlaku A ve třech
výpočtových bodech
na fasádách okolních
obytných objektů a
na hranici stavebního
pozemku. Rozmístění
bodů viz obrázek. Body
1 a 2 jsou uvažovány v
podkroví objektů, bod 3
je uvažován 2 metry
nad terénem.

Hluk ze stavební činnosti
V podkladových materiálech nebyla provedena podrobná specifikace postupu výstavby a nasazení strojů včetně staveništní dopravy. Vzhledem k velikosti akce jsou tyto údaje specifikovány až
s výběrem dodavatele.
Demoliční práce stávajícího objektu jsou navrženy jeho rozebráním, objekt nebude podsklepen
a předpokládá se založení na základové pasy či desku. Vzhledem k velikosti akce lze v tomto případě
řešit nasazení techniky a i organizaci práce tak, aby požadované limitní hodnoty hluku u chráněných
objektů byly splněny. Popřípadě, lze řešit ochranu dvou obytných objektů jižně od areálu provizorní protihlukovou ochranou.
Podrobné posouzení bude součástí projektu pro stavební povolení, které bude projednáno a odsouhlaseno i hygienickou stanicí, není zde proto podrobné posouzení zpracováno.
.
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Hluk z provozu areálu
Vliv provozu areálu byl posouzen ve výše uvedených bodech pro hluk z dopravy a hluk z provozu vysokozdvižného vozíku DESTA (který bude používán pro manipulaci s materiály – jedná se o elektrické vozíky).
Protože platná metodika neuvažuje tak malou intenzitu dopravy, která bude vyvolána provozem
areálu za zdroj hluku, není ani zcela jednoznačná při jejím posouzení. Proto zpracovatel posouzení provedl ještě kontrolní hodnocení dle doby generování hluku. V obou případech bude vliv provozu hluboko
pod limity. Výpočty byly získány hodnoty 20÷42 dB(A). Při provozu vysokozdvižných vozíků bude dosahováno hodnot 47,2÷48,1 dB(A), přičemž při současném působení bude dosaženo hodnot
47,5÷48,5 dB(A), Limit 50 dB(A) by měl být ve všech provozních stavech dodržen.
Provoz areálu se uvažuje jen v denní době 6÷22 hod, v noční době je limit 40 dB(A), pro který
provoz areálu nevyhoví.
Podmínky posouzení hluku jsou zapracovány do návrhu opatření.

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

HAVÁRIÍ

Významně nebezpečné dopady na okolí by mohl mít požár v areálu. Řešení bude navrženo s
ohledem na stupeň požárního nebezpečí, a návrh protipožárních opatření musí zohlednit i tato rizika.
Dalším z možných typů havárie je únik olejů nebo pohonných látek ze zaparkovaných automobilů a jejich únik do kanalizačního systému. Tento typ havárie a i další možné typy havárie by měly být
v dostatečném rozsahu řešeny při standardním procesu povolování těchto staveb a není proto potřeba
požadovat realizaci dalších ochranných opatření proti případným haváriím.

B.III.6. D O P L Ň U J Í C Í

ÚDAJE

Navrhovaný záměr využívá poměrně jednoznačně vymezený prostor ulicí Dolnoměcholupskou a
Poslední. Vzhledem k parametrům objektů a jejich rozsahu se nepředpokládá vznik jiných (v tomto
Oznámení nekomentovaných) vlivů stavby na životní prostředí.
Záměr neprojeví žádnými významnými zásahy do krajiny ani realizací významným či rozsáhlých
terénních úprav.
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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

Výstavby bude realizována v areálu dnes nevyužívaní regulační stanice plynu, nezpevněné plochy jsou zarostlé bylinnou vegetací s převahou ruderálních druhů a stromy.

Obrázek 9– Ortomapa území výstavby
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Na západní straně je stávající areál firmy Schrack, na jižní straně dva rodinné domy a za ulicí
železniční trať. Na západě a na severu jsou prodejní, výrobní a skladové areály.

C.1. B . R E L A T I V N Í

ZASTOUPENÍ, KVALITA A SCHOPNOST

REGENERACE PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ
Prostor i okolí navrhovaného areálu je prakticky zcela změněno dřívější antropogenní činností.
V prostoru areálu ani v provozem přímo ovlivnitelné vzdálenosti se žádné významné přírodní
zdroje nenacházejí.
Navrhovaná výstavba proto nemůže svým provozem žádné přírodní zdroje negativně ohrozit.

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

PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ SNÁŠET ZÁTĚŽE

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.
Původní přírodní prostředí je v zájmovém území zcela změněno antropogenní činností,.
Navrhovaná výstavba tedy prakticky nemůže významnějším způsobem negativně zasáhnout do
stávajícího přírodního prostředí.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Zájmové území se nenachází v Pražské památkové rezervaci (ve smyslu zákona 20/1987 Sb., o
státní památkové péči v platném znění), která je od roku 1992 zařazena mezi světové památky
UNESCO ani v jejím ochranném pásmu. Zájmové území neleží v památkové zóně vyhlášené vyhláškou
HMP č. 15/1991 Sb., nebo č. 10/1993 Sb., o prohlášení části území hl. m. Prahy za památkové zóny a
o určení podmínek jejich ochrany. Nejbližší památkovou zónou je Stará Hostivař vzdálená cca 1,3 km
jihozápadním směrem.
V území se nenalézají žádné kulturní památky.
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Obrázek 10 – Situace památkově chráněných území v Praze

Území hustě zalidněná
Území Prahy 15 patří s hustotou obyvatel cca 2640 obyvatel/1 km2 v Praze ke méně obydleným
částem Prahy ve vlastním okolí výstavby je hystota obyvatel malá, vyskytují se zde hlavně výrobní a
skladové podniky.

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
Území patří k málo zatíženým lokalitám hlavním zdrojem zatížení je zde železnice. Z hlediska
rozptylových podmínek se tedy jedná o místo s dobrými rozptylovými podmínkami. Kromě PM10 se pohybují všechny škodliviny ovzduší hodně pod průměrnými ročními koncentracemi.
V ostatních parametrech kvality životního prostředí by nemělo docházet k neúnosnému zatížení
území.

C.2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU
SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
Ovzduší
Kvalita ovzduší
V posuzovaném území při nadmořské výšce 265 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.
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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 11 - Průměrné roční koncentrace znečišťujících látek
Kr [

Škodlivina
µg/m3 ]

Limit *) [
µg/m3 ]

NOx

60

80 *)

NO2

28

40**)

CO

820

10000***)

prach PM 10

35

40

benzen

1,6

5

*) limit dle opatření FVŽP – nyní již neplatný
**) bez meze tolerance
***) klouzavý osmihodinový průměr

Hluk
Z Atlasu životního prostředí v Praze vyplývá, že lokalita je umístěna v území, kde by měly být
dodržovány hygienické limity pro hluk. Uchráněných obytných objektů umístěných jižně od areálu ovlivňuje zásadním způsobem akustickou situaci provoz železnice.

Fauna a flóra
Fauna řešené lokality
Z charakteristiky stanoviště (plocha obklopená komunikacemi s antropicky silně pozměněným
půdním profilem, zpevněné plochy) a zejména s charakteristiky vegetace (řídká, navíc pravidelně kosená bylinná vegetace s převahou ruderálních druhů) vyplývá, že výskyt významnější entomofauny je
prakticky vyloučen. Velikost zahrady (0,5 ha) uprostřed zástavby rovněž vylučuje výskyt větších obratlovců snad jen s výjimkou hlodavců. Rovněž z hlediska ornitofauny je lokalita nevýznamná jednak velikostí a dále také strukturou vegetace bez významnějšího zastoupení keřového patra. Předpokládat lze
jen ojedinělý výskyt běžných synantropních druhů.

Flora řešené lokality
Dřevinná vegetace zájmového území je reprezentována deseti druhy stromů. Nejvýznamnější,
dominantní zastoupení má jasan (Fraxinus excelsior) s téměř padesáti procenty. Nejhodnotnějšími a
nejkvalitnějšími stromy jsou ale duby, které jsou sice zastoupeny pouze čtyřmi exempláři (tj. 7%), jsou
_______________________________________________________________________________________
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to ale nejmohutnější a zcela zdravé a vitální stromy. Zastoupení jednotlivých druhů ukazuje názorně
následující graf:

6%

6%

4%

26 ks Fraxinus excelsior
7 ks Robinia pseudoaccacia

6%
47%

7%

6 ks Pseudotsuga menziesii
4 ks Quercus robur
3 ks Betula pendula
3 ks Pyrus communis

11%

2 ks Acer platanoides
3 ks OSTATNÍ

13%

Zdravotní stav dřevin zabírá širokou škálu od naprosto zdravých a vitálních dřevin (všechny duby, některé jasany) až po dřeviny téměř suché a odumírající. Na zdravotním stavu dřevin se projevuje
jak stáří a konkurence (zástin) okolního porostu, tak také negativní vlivy spojené s výstavbou a terénními
úpravami v minulosti – tak například jasan označený číslem 47 má při terénních úpravách zasypanou
bázi kmene a kořenový systém a v důsledku toho již zřetelně odumírá.
Bylinné patro má charakter degradovaného kulturního trávníku.

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
V řešeném území ani v jeho blízkosti neleží žádná část územního systému ekologické stability.
Nejblíže je severním směrem 665 m daleko interakční prvek I/6 – Průmyslová vedený ulicí Ke Kablu a u
Kabelovny. Jihozápadním směrem je lokální biokoridor L3 – Botič II cca 1120 m.
Polohu zájmového území ve vztahu k územnímu systému ekologické stability názorně ukazuje
následující mapka.
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Obrázek 11 – Umístění nejbližších prvků ÚSES

Chráněná území, přírodní parky a VKP
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.
Nejblíže je 870 m jižním směrem vzdálený přírodní park Hostivař-Záběhlice a Chráněné území
Meandry Botiče jihozápadním směrem cca ve vzdálenosti 1240 m.
Posuzované území se nedotýká žádného významného krajinného prvku.
Vizuální kontakt je vzhledem k charakteru zástavby a konfiguraci terénu s chráněnými územími
zcela vyloučen.
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Obrázek 12 - Vztah řešeného území ke zvláště chráněným územím a přírodním parkům
UMÍSTĚNÍ AREÁLU
SCHRACK

Krajina, krajinný ráz
Navrhovaný výstavba nemůže vzhledem ke své velikosti (přízemní objekt) a umístění a to i při
zachování stávající vzrostlé zeleně krajinu a krajinný ráz území prakticky ovlivnit.

Lokality NATURA 2000
V ovlivnitelné blízkosti se nenachází žádná evropsky významná lokalita. Nejblíže od navrhovaného areálu se nachází evropsky významná lokalita Praha-Petřín (kód: CZ0113773) a druhou PrahaLetňany (kód: CZ0113774).
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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 může přímo projevit prakticky jen u obyvatel dvou rodinných domků
jižně od areálu. Jižně přes ulici je okolo těchto domků vedeny železnice, která je zde nejvýraznějším
zdrojem negativních dopadů na místní obyvatele. Vliv navrhované výstavby se může na obyvatele nejvíce projevit dopadem na hluk při výstavbě (při nedodržení požadavků daných hlukovým posouzení
v projektu pro stavební povolení a pak případně provozováním areálu i v noční době, s čímž se nepočítá.
Z hlediska zdravotních rizik lze konstatovat, že realizací záměru prakticky nemůže dojít (při dodržení plánovaného rozsahu provozu a standardních požadavků hygieny) ke zvýšení zdravotního rizika
obyvatel zájmového území.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Podrobně je zpracování této problematiky uvedeno v příloze H.5. – Rozptylová studie. V této
části Oznámení jsou uvedeny pouze závěry plynoucí z provedených hodnocení. Vyhodnocení vlivu bylo
provedeno pro období provozu a období výstavby.
Navrhovaná výstavba skladové haly je do území, ve kterém nejsou překračovány imisní limity
krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek v hodnocení dle platných imisních
limitů – dle modelu ATEM pak s velkou rezervou.
Provoz navrhované haly ovlivní kvalitu ovzduší emisemi z vytápění, pojezdu v areálu a vyvolané cílové a zdrojové dopravy velmi málo. Maximální krátkodobé imisní příspěvky kriteriálního oxidu
dusičitého budou menší než 0,20 % imisního limitu, příspěvky k průměrné roční koncentraci NO2 budou
menší než 0,04 % imisního limitu.
Imisní příspěvky benzenu budou do 0,001 % přípustného limitu
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Vypočtené imisní příspěvky provozu haly jsou řádově menší než rozdíly koncentrací v důsledku
nejistot v určení celkové okolní dopravy.
Navrhovaný areál, vzhledem ke své velikosti a významu emisí, nemůže prakticky významnějším
způsobem klima v okolí výstavby negativně ovlivnit.
Z pohledu vlivu navrhovaného areálu na kvalitu ovzduší a klima jak při výstavbě, tak i při provozu lze s výstavbou vyslovit souhlas.

D.I.3. Vlivy na hluk
Vliv výstavby areálu
Stavební práce je navrženo provádět v době od 7÷21 hod. předpokládaný rozsah stavebních
prací včetně způsobu založení objektu umožňuje navrhnout organizaci výstavby tak, aby byly limity pro
výstavbu splněny. Podrobné posouzení provedení v rámci projektu pro stavební povolení určí zda bude
potřeba instalovat na staveniště a rodinné domky na jihu protihlukovou stěnu.

Vliv provozu areálu
Provedené posouzení prokázalo, že při splnění požadavků na provoz pouze v denní době
6÷22 hod a dodržení požadavků uvedených v návrhu opatření nebude provoz zdrojem nadměrného
hluku a požadované limity budou dodrženy.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Podzemní voda
Podle archivních podkladů se v daném území vyskytuje podzemní voda v hloubce 2÷6 m pod terénem.
Prostředím výskytu podzemní vody jsou zvětralé až rozložené horniny skalního podkladu vykazující omezenou puklinovou propustnost.
Běžné plošné zakládání do 2 m pod dnešní terén podzemní vodu neovlivní.

Povrchová voda
Území spadá do povodí Měcholupského potoka, který je pravostranným přítokem Botiče. Nejbližší vodní plocha je Hornoměcholupský rybník umístěný jižně od železnice.
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Obrázek 13 – Situace vodních toků a chráněných území

UMÍSTĚNÍ AREÁLU SCHRACK

Odpadní vody včetně vod srážkových budou odváděny do jednotné kanalizace, která je dále vedena na ÚČOV. K negativnímu ovlivnění povrchových vod nemůže dojít.

D.I.5. Vlivy na půdu
V území se nachází 1 pozemek, který patřil do ZPF. Investor podal žádost o odnětí ze zemědělského půdního fondu v případě pozemku 2504/1 dle Zákona.o ochraně půdního zemědělského fondu
v plném znění č.231/1999 Sb. část V.,§ 9. Dne 16.8.2006 obdržel od OŽP MČ Prahy 15 souhlas
s trvalým vynětím pozemku č.p.2504/1 k.ú. Hostivař ze ZPF. Velikost pozemku, způsob využití území a
zařazení plochy dle UP HMP nedávali předpoklady ke smysluplnému využití území pro zemědělské
účely a pozemek měl třídu ochrany IV. Proto není nutno považovat vynětí tohoto pozemku ze ZPF za
významnější negativní dopad.
Ke vzniku erozních situací v důsledku výstavby a provozu areálu nemůže dojít.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Zásah do podzemí bude prakticky v půdorysném rozsahu objektu cca 1450 m2. Objekt nebude
mít podzemní podlaží, proto lze vliv na horninové prostředí označit za nevýznamný vliv. Přírodní zdroje
vlivem navrhované výstavby nebudou ovlivněny, protože se v ovlivnitelné vzdálenosti žádné nenacházejí.
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D.I.7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Vlivy na faunu a floru
Obrázek 14 – Zákres stromů a keřů

Realizací záměru nedojde a ani se nepředpokládá vyhubení žádných významných živočišných nebo rostlinných druhů ani jiné ohrožení
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Obrázek 15 – Legenda
k návrhu sadových úprav
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Pozn. Červeně jsou označeny kácené dřeviny.

Obrázek 16 – Navržené sadové úpravy

LEGENDA
stávající stav
strom
návrh
přírodě blízké trvalky
3

nízké trávy
trávník parkový
4

navrhované druhy
1. Carex morowii 'Variegata'- ostřice
2. Deschampsia cespitosa- metlice
1
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3. Epimedium pinnatum colchicum- škornice
4. Hedera helix- břečťan
5. Tiarella wherryi- tiarela
5
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Tabulka 12 – Výpočet koeficientu zeleně
plocha
započítatelná plocha
započítaná plocha procenta
stromy (ks)
2
2
2
(m )
(m )
(m )
BILANCE ZELENĚ
malý
střední
velký
z celku
Plocha SVO - areál
3 502,0
100,0%
--Zeleň na rostlém terénu
Výsadba stromů a keřů v trávníku
1 249,0
--1 249,0
35,7%
Travnatá hřiště
0,0
0,0
0,0
0,0%
Popínavá zeleň
0,0
--0,0
0,0%
--Stromy na rostlém terénu
--0
0
0
0,0
0,0
0,0%
1 249,0
35,7%
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
0,0
0,0
0,0
0,0%
--Stromy na zpevněných plochách
--0
0
0
0,0
0,0
0,0%
0,0
0,0%
Ostatní zeleň celkem
1 249,0
35,7%
Zeleň započítaná celkem
317,0%
Poměr započítané plochy zeleně na rostlém terénu k požadované ploše zeleně na rostlém terénu
0,0%
Poměr započítané plochy ostatní zeleně k ploše ostatní zeleně dle ÚP MHMP
0,0%
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)

Areál bude realizován v ploše SVO, která má stanoven kód míry využití území – E0. Při podlažnosti ≤2 je pro tento kód požadován minimální koeficient zeleně 15 %. Tento požadavek je s velkou
rezervou splněn.
Navrhovaný záměr dosahuje více jak dvojnásobné plocha zeleně oproti požadavkům UP HMP,
kácení vzrostlé zeleně nelze nikdy považovat za nevýznamný vliv, nicméně v areálu zůstane přes 20 ks
vzrostlé zeleně.
Při splnění požadavků na ochranu zachovávané zeleně během stavby a na provedení náhradní
výstavby, která bude investorovi nařízena v rámci procesu povolování stavby, lze z pohledu vlivu na
faunu a flóru s realizací navrhovaného areálu vyslovit souhlas.

Vlivy na ekosystémy
Vlivy na prvky ÚSES
Posuzovaný záměr není v územní kolizi nebo v dotčení se skladebnými prvky ÚSES ani
s podpůrnými a interakčními prvky ekologické stability, ani s jejich ochranným pásmem a nemůže je
proto nijak ovlivnit.
Vlivy na významné krajinné prvky a vodní toky
Posuzovaný záměr se nedotýká ani žádného významného krajinného prvku, ať již definovaného
v § 3 písm. b/ zák. č. 114/1992 Sb., nebo registrovaného podle § 6 téhož zák. č. 114/1992 Sb.
Vlivy na další ekosystémy
Záměr se přímo nedotýká žádných biologicky cenných ploch. Dojde však ke změně biotopu tím,
že bude odstraněna část stávajících zelených ploch včetně stromů a keřů. Vzhledem k velikosti plochy a
režimu okolí nelze zde předpokládat existenci stabilních ekosystémů, které by tak byly výstavbou zasaženy.
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Vzhledem k výše uvedenému hodnocení lze z pohledu vlivu na ekosystémy s realizací navrhovaného areálu vyslovit souhlas.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Posuzovaný záměr nemůže mít. Vzhledem ke svým parametrům a zachovávanému stromoví
okolo objektu, žádný negativní vliv na krajinný ráz.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Demolici stávajícího nevyužívaného objektu regulační stanice nen důvod považovat za negativní
dopad, spíše naopak. Ve vzdálenosti ovlivnitelné výstavbou a provozem 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

Vliv výstavby a provozu se přímo projeví prakticky jen v blízkém okolí areálu a u obyvatel 2 rodinných domků jižně od areálu.
Vlivy na faunu budou vázána prakticky jen na vlastní prostor areálu. Stejný rozsah mají i vlivy na
flóru, které jsou ale významnější, protože dochází ke kácení stávající vzrostlé zeleně.
Negativní vlivy vznikající z vyvolané dopravy provozem areálu nebudou překračovat hygienické
limity, ani nezpůsobí překračování hygienických limitů v součtu s pozadím.
Celkový rozsah vlivů by neměl být vzhledem k zasaženému území a populaci (při dodržení navržených opatření) významně negativní.
Celkově lze označit rozsah negativních vlivů výstavby a provozu areálu za vázaný pouze na nejbližší okolí areálu.
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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.

Územně plánovací opatření
Navrhovaná výstavba je v souladu s ÚPn HMP, což potvrzuje i stanovisko OÚR MČ Praha 15.
Žádná územně plánovací opatření investor proto nenavrhuje.

Kompenzační opatření
Žádná kompenzační opatření nejsou investorem navržena. Za kompenzační opatření by bylo
možno považovat výsadbu náhradní zeleně za kácené dřeviny. Její rozsah a místo výsadby bude určeno MČ Prahou 15 v rámci povolování výstavby (územní rozhodnutí a stavební povolení) a není je proto
zde potřeba zakotvovat do podmínek výstavby.

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.
Zejména je nutno splnit následující požadavky.
1) Pře výstavbou provést podrobné hlukové posouzení navržené výstavby včetně navržených
stavebních mechanizmů. V případě potřeby pak navrhnout protihlukové opatření pro ochranu dvou stávajících rodinných domků jižně od areálu.
2) Podrobně prověřit a následně minimalizovat rozsah kácené zeleně.
3) Před započetím výstavby prověřit zda stavební stroje a plánovaný charakter a postup výstavby odpovídá předpokladům uvedeným v posouzení vlivu výstavby na hluk a ovzduší,
V případě změny vstupní parametrů v takovém směru, že by mohlo dojít ke zhoršení vlivu
výstavby je nutno provést podrobné posouzení vlivu výstavby na hluk a ovzduší.
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4) Před započetím výstavby zpracovat v projektu organizace výstavby 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.
5) Navrhnout opatření na ochranu kvality vody při výstavbě před jejich vypouštěním do kanalizace a opatření na ochranu podzemních vod při výstavbě.
6) Trasy staveništní technicky vést tak, aby nejezdila okolo jižně od areálu okolo rodinných
domků.

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) Před započetím výstavby vybudovat ochranu kmenů stromů a případně provést prořezy
stromů, u které bude možno při tomto zásahu zachovat. Při poškození stromů při výstavbě
ihned provést ochranná opatření.
2) Nutné kácení dřevin a případné prořezy provést v období vegetačního klidu
3) Pokud se při podrobném posouzení vlivu výstavby na akustickou situaci u chráněných objektů prokáže nutnost výstavby protihlukových opatření, realizovat tato opatření před započetím výstavby.
4) Výstavbu realizovat důsledně dle požadavků projektu organizace výstavby.
5) Přebytečnou zeminu nabídnout k dalšímu využití přednostně orgánům MČ Praha 15 a následně specializovaným organizacím, zabývajícími se rekultivacemi.
6) Staveništní odpady řešit v souladu se zákonem o odpadech s preferencí separace odpadů
a jejich recyklace nebo zužitkování.
7) 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.
8) Po dokončení stavebních prací v nejkratší možné lhůtě demontovat a odstranit zařízení staveniště.
9) Výstavbu je potřeba organizovat tak, aby sadové úpravy byly realizovány již v průběhu výstavby a byly dokončeny před zprovozněním areálu, nebo jeho kolaudované části.
10) Bezodkladně řešit případné stížnosti obyvatelstva.
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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) Ověřit splnění předpokladů provozu, z kterých se vycházelo při zpracování hlukové studie –
a. Maximální

počet nákladních automobilů přijíždějících a odjíždějících bude za je-

den den 4 (4 příjezdy a 4 odjezdy)
b. veškeré pohyby automobilů se budou odehrávat pouze v denní době, tj. od 06 do 22
hodin, kdy je limitem 50 dB/A/ v ekvivalentní hladině akustického tlaku A
c.

vysokozdvižné vozíky budou elektrické, budou v deseti metrech generovat ekvivalentní hladinu akustického tlaku A ve výši okolo 66÷67 dB/A/ a nebudou pracovat za jednu
pracovní směnu déle jak 180 minut

2) Důsledně dodržovat podmínky manipulačních a provozních řádů a pravidelně aktualizovat
jejich obsah v souvislosti s vydáváním nových předpisů.
3) Likvidaci odpadů řešit v souladu s platnými předpisy a přednostně s využitím jejich separace.
4) Provádět pravidelnou údržbu sadových úprav a stromů v areálu.

Ostatní požadavky jsou standardně řešeny při procesu povolování obdobných staveb a není
proto nutno je zde uvádět.

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 likvidace se
žádné konkrétní podmínky nenavrhují.

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
Jako základní podklad pro hodnocení byl použit projekt pro rozhodnutí o umístění stavby, který
byl pro své účely zpracován ve standardním rozsahu. Základní potřebné podklady pro zpracování
Oznámení s důrazem na problematické vlivy výstavby a provozu areálu byly v tomto podkladu zpraco_______________________________________________________________________________________
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vány v dostatečném rozsahu, aby bylo možno vyhodnotit všechny významné vlivy, kterými by se mohla
výstavba a provoz areálu projevit negativně na okolí.
Pro období výstavby a provozu se nepředpokládá možnost vzniku dalších vlivů, které nejsou
v tomto Oznámení komentovány, a které by mohly významně ovlivnit životní prostředí lokality.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Navrhovaný záměr byl investorem předložen bez variant.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Hodnocení provedená v tomto oznámení prokázala, že provoz navrhovaného záměru nebude
mít (při dodržení opatření navržených v kapitole D.IV.) negativní vlivy na životní prostředí, ve většině
sledovaných vlivů se neprojeví vůbec a nebude důsledkem překročení kvantifikovatelných vlivů na životní prostředí.
--------------------------------------------------------------

Na základě všech realizovaných hodnocení se konstatuje, že navrhovaný záměr výstavby areálu
Schrack – Skladová hala 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 Schrack – Skladová hala Hostivař souhlasit bez dalšího posouzení záměru podle § 8÷10 zákona č.100/2001 Sb ve znění zákona 93/2004 Sb.
-------------------------------------------------------------Základní použité podklady –
Schrack – Skladová hala Hostivař projekt pro rozhodnutí na umístění stavby - Hlaváček&partner, s.r.o.- červenec 2006
Dendrologické hodnocení stromů p.č.2501/1 a 2504/1, v k.ú. Hostivař – LÖW s.r.o. – září 2005
Atlas životního prostředí v Praze
Územní plán hl.m.Prahy
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
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.
_______________________________________________________________________________________
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Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů
Vyhláška MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady
Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona ČNR č.
114/92 Sb.
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění
Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší
Místní šetření a jednání se zpracovatelem PD a vybranými orgány HMP.

_______________________________________________________________________________________
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G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Popis navrhované výstavby
Nově budovaný objekt bude sloužit jako moderní skladovací hala. Jedná se o přízemní dvoulodní halu o půdorysných rozměrech 42x38 m a světlou výškou cca.6,5 m pod vazníky, s vestavkem zázemí pro zaměstnance a kanceláří skladníka u jižní fasády.
Externí doprava bude zajišťována malými nákladními automobily (2-3 auta / den) a velkými nákladními automobily s návěsem (1 souprava / den).
V návaznosti na příjmové a expediční zóny skladu budou k dispozici plochy stání nákladních vozidel a potřebné vnitroareálové komunikace.
Vnitroobjektová manipulace s materiálem – přesuny výrobků, palet, odpadů – v maximální míře
se bude používat potřebná transportní mechanizace. Předpokládá se používání běžných nízkozdvižných
a vysokozdvižných vidlicových vozíků s akumulátorovým pohonem. Dobíjení bude v souladu s ČSN.
Nabíjení bude probíhat automaticky v řízeném procesu bez plynovacího napětí, akumulátorové články
budou uzavřené.

Celková plocha areálu

3 502,0 m2

Zastavěná plocha:

1.515,31 m2

Obestavěný prostor:

14.682 m3

Funkční plochy:
Skladová plocha:

1391,11 m2 (vč. obchodní plochy)

Kancelářská plocha:

22,28 m2

Komunikace:

14,05 m2

Sociální zařízení:

15,29 m2

Šatny, denní místnost: 19,4 7m2
Technické zařízení:

3,66 m2

Počet zaměstnanců:

2÷4 osoby

Parkovací stání - na pozemku stavby budou vytvořena 3 nová parkovací stání z nichž 2 budou
pro vozidla zdravotně postižených osob. Zbylých 5 potřebných parkovacích stání bude u sousedního
stávajícího objektu Schrack (rezervní stání na stávajících parkovacích plochách).

_______________________________________________________________________________________

Oznámení záměru dle Přílohy č. 3 zák.č. 100/2001 ve znění zákona 93/2004 Sb.

43

na akci Schrack – skladová hala Hostivař

Pro vytápění objektu bude využíván plyn, vytápění bude zajišťovat 6 topidel SAHARA umístěných pod střechou objektu.

Vlivy stavby a provozu areálu na životní prostředí
Intenzity dopravy vyvolané provozem areálu jsou velmi malé, prakticky pod citlivostí posuzovacích metod dopadů doprav na jednotlivé složky ŽP. Celkově lze proto označit rozsah negativních vlivů
dopravy vyvolané provozem areálu za málo významný.
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.
Výstavbou a provozem může být zasaženi pouze obyvatelé dvou rodinných domků umístěných
jižně od areálu. Provedená hodnocení prokázala, že při dodržení navržených opatření v kap. D.IV. nebudou překračovány hygienické limity a nedojde ke zvýšení zdravotního rizika obyvatel zájmového
území.
Vlivy na faunu lze označit za nevýznamné.
Významnější jsou dopady na flóru, protože dochází ke kácení stávající vzrostlé zeleně. , Areál
bude realizován v ploše SVO, která má stanoven kód míry využití území – E0. Při podlažnosti ≤2 je pro
tento kód požadován minimální koeficient zeleně 15 %. Navržený areál dosahuje plošné zeleně 35,7 %.
Navrhovaná plocha je tak více jak dvojnásobná. Při splnění požadavků na ochranu zachovávané zeleně
během stavby a na provedení náhradní výstavby, která bude investorovi nařízena v rámci procesu povolování stavby, lze z pohledu vlivu na faunu a flóru s realizací navrhovaného areálu vyslovit souhlas.
Vlivy na kvalitu ovzduší lze označit za nevýznamné, v okolí se prakticky neprojeví.
Výstavba neovlivní negativně žádné kulturní či historické památky ani krajinný ráz.
V případě použití a nasazení stavebních strojů dle předpokladů uvedených v příloze č. H.3 by
nemělo dojít k překračování hygienických limitů v období výstavby.

Vyhodnocení ostatních složek životního prostředí neprokázalo, že by vlivem výstavby a provozu
sportovního areálu mělo (při dodržení požadovaných opatření) docházet k překračování kvantitativních
limitů kvality životního prostředí.
Na základě všech realizovaných hodnocení se konstatuje, že navrhovaný záměr výstavby areálu
Schrack – Skladová hala 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 Schrack – Skladová hala Hostivař souhlasit bez dalšího posouzení záměru podle § 8÷10 zákona č.100/2001 Sb ve znění zákona 93/2004 Sb.
Praha 10. 2006
Ing. Richard Kuk
_______________________________________________________________________________________
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H. PŘÍLOHY
H.1. SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACÍ
Pozemky určené k výstavbě skladové haly se nacházejí v polyfunkčním území SVO – smíšené
obchodu a služeb dle platného územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy. Výstavba skladové haly
k obchodním účelům je
v tomto území možná. Pro
dané území je územním plá-

Obrázek 17 – Kopie ÚP HMP

nem stanoven index míry
využití územ „E0“, kde je závazným údajem koeficient
podlažních ploch KPP=1,1 a
při vypočtené podlažnosti
≤2,0 je stanoven koeficient
zeleně KZ=0,15, koeficient
zastavěné plochy KZP=0,55
Posouzení požadovaných limitů :
Celková výměra pozemku stavby = 3 502m2
Pro index „E0“ dle
územního plánu sídl.útvaru
MHP = KPP x rozloha území = 1,1 x 3.502 = 3.852m2 hrubých podlažních ploch. Celková hrubá podlažní plocha uvažované stavby = 1.465,85m2<3.852m2 – vyhovuje.
Podlažnost = hrubá podlažní plocha / zastavěná plocha = 1.465,85 / 1.515,31 = 0,97. Podlažnost (zaokrouhlená na celé číslo) = 1.
KZP = zastavěná plocha / plocha pozemku = 1.515 / 3.502 = 0,43<0,55 – vyhovuje.
KZ – koeficient zeleně je 35,7 % > 15 % - vyhovuje

_______________________________________________________________________________________
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Obrázek 18 – Kopie stanoviska OÚR MČ Praha 15 o souladu záměru s ÚP HMP

_______________________________________________________________________________________
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H.2. VYJÁDŘENÍ DLE §45I ZÁK.Č.114/1992 SB.

_______________________________________________________________________________________
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H.3. VÝKRESOVÉ PŘÍLOHY

H.3.1. Koordinační situace – Měř. 1:500
H.3.2. Půdorys 1. NP - Měř. 1:250
H.3.3. Půdorys střecha – Měř. 1:250
H.3.3. Řez A- A´ – Měř. 1:250
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H.4. HLUKOVÉ POSOUZENÍ HALY

_______________________________________________________________________________________
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Ing. Miloš Pulkrábek, Na Dolinách 1, 147 00 PRAHA 4
APS
Air Pollution Service
t./f.: 241 431 535

mobil: 603 434 866

Schrack – Skladová hala
Hostivař – Dolnoměcholupská - Praha 10

H.5. ROZPTYLOVÁ STUDIE
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Ing. Miloš Pulkrábek
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1.

ÚVOD

V Praze 10, v ulici Dolnoměcholupské č. 2 je navržena skladová hala pro skladování
elektromateriálu. Jedná se o záměr vyžadující zjišťovací řízení. Jako podklad pro toto zjišťovací řízení je vypracována m.j. předkládaná rozptylová studie. Proto obsahuje pouze údaje týkající se vlivu na ovzduší. Ostatní údaje jsou v oznámení jako celku, jehož je tato studie přílohou.
Hala bude vytápěna šesti teplovzdušnými soupravami SAHARA o celkovém výkonu menším
než 200 kW. Bude mít vlastní parkoviště s 8 stáními pro osobní automobily. Přeprava materiálu
bude malými nákladními automobily a TNA s návěsem.
Zdrojem znečištění ovzduší tak bude vytápění haly a vyvolaná doprava přepravou skladovaného materiálu a zaměstnanci.
Studie je zpracována pro hodnocení dle platných imisních limitů uvedených v prováděcích
předpisech k zákonu o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a upravenými postupy pro hodnocení
hodinových krátkodobých koncentrací NO2 a celoročních průměrných koncentrací.

2. ÚDAJE O VÝSTUPECH

a) bodové zdroje znečištění ovzduší
Vytápění areálu bude šesti vytápěcími teplovzdušnými soupravami SAHARA o celkovém výkonu menším než 200 kW. Vytápění tak bude malým zdrojem znečišťování ovzduší.
Tab. 1. Výkony a emise z vytápění skladové haly

Zdroj

hala

instalovaspotřený výkon ba pali[kW]
va
[m3/h]
<200

<25

spotřeba paliva
3
[m /rok]

Emise
NOx*)
[g/s]

Emise
NOx
[kg/rok]

Emise
CO **)
[g/s]

Emise
CO
[kg/rok]

<25000

<0,009

<32

<0,005

<16

b) plošné zdroje

Plošné zdroje znečištění ovzduší, jako skládky prašných surovin, trvalé stavební
práce a pod., v rámci provozu haly nebudou žádné.
c) hlavní liniové zdroje
Doprava vyvolaná provozem haly bude v denní době pracovních dní a bude následující:
osobní doprava zaměstnanci a zákazníci

4 aut/den – 8 pohybů/den

nákladní doprava _______________________________________________________________________________________
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odvoz a přivážení materiálu

3 LN/den – 6 pohybů/den, 1 TN/den – 2 pohyby/den

Tato vyvolaná doprava způsobí následující emise“

Tab. 2. Emise z vyvolané dopravy

zdroj

Emise
NOx [g/s]

Emise
NOx
[kg/rok]

Emise
CO [g/s]

Emise
CO
[kg/rok]

Emise
benzen
[g/s]

Emise
benzen
[kg/rok]

vyvolaná
doprava

0,000104

0,8

0,000250

1,9

0,000004

0,03

Ve výpočtech emisí z parkování je započteno zvýšení emise v důsledku studených startů.
3. Charakteristika území
V posuzovaném území při nadmořské výšce 265 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:
Tab. 3. Průměrné roční koncentrace znečišťujících látek

Škodlivina

Kr [ µg/m3 ]

Limit [ µg/m3 ]

NOx

60

80 *)

NO2

28

40 **)

PM10

35

40**)

CO

820

10000***)

benzen

1,6

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

Model ATEM – rok 2004 – vykazuje hodnoty nižší. NOx 20 – 30 µg/m3, NO2 15 – 20 µg/m3,
PM10 30 – 40 µg/m3 a benzen 0,75 µg/m3.
4. Znečištění ovzduší v dané oblasti po realizaci stavby
Toto hodnocení vychází z výpočtů znečištění ovzduší nově vzniklými zdroji metodikami
uvedenými v oddílu Metodiky výpočtů. Je provedeno pro zásadní škodliviny z dopravy. Hodnocení je provedeno pro kriteriální oxid dusičitý NO2 (vzniká postupně z oxidů dusíku NOx), oxid
uhelnatý CO a benzen.
Referenční body
_______________________________________________________________________________________
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Referenční body byly zvoleny tak, aby vystihly místa v okolí haly a přitížených komunikací s největším imisním přitížením, v místech vyžadujících hygienickou ochranu. Vzhledem
k malé emisní vydatnosti vlastního zdroje (vyvolané dopravy) jsou to referenční body na nejbližší zástavbě
Tab. 4. Přehled referenčních bodů

Bod č.

Název bodu č. poz.

1

RD 2503

2

RD 2504

3

stávající objekt Schrack 2500/5

4

AB + výroba 2506

Referenční body jsou vyznačeny na obr. 1
Obr. 1. Přehled referenčních bodů
x ... referenční body
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Imisní limity
Imisní limity jsou stanoveny v nařízení vlády č. 350, kterým se stanoví imisní limity a
podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší v posledním
znění. V následujících tabulkách jsou uvedeny relevantní limity z tohoto nařízení:

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 350/2002 Sb.
B. Imisní limity a meze tolerance pro suspendované částice (PM10)***
Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v µg.m-3 a jsou vztaženy na standardní podmínky objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa.
Účel vyParametr /
Hodnota imisního
Mez tolerance
Datum, do něhlášení
Doba průmělimitu
hož musí být
rování
limit splněn
-3
-3
1. Ochrana Aritmetický
1. 1. 2005
50 µg.m PM10,
15 µg.m
zdraví lidí - průměr /
nesmí být překro(30 %)*
I.etapa
24 hodin
čena více než
35krát za kalendářní rok
2. Ochrana Aritmetický
1. 1. 2005
40 µg.m-3 PM10
4,8 µg.m-3
zdraví lidí
průměr / Ka(12 %)*
–I.etapa
lendářní rok
1. Ochrana Aritmetický
Bude odvozena
1. 1. 2010
50 µg.m-3 PM10,
zdraví lidí
průměr /
ze získaných
nesmí být překro–II.etapa1)
24 hodin
čena více než 7 krát údajů a bude
ekvivalentní liza kalendářní rok
mitním hodnotám pro etapu 1
-3
2. Ochrana Aritmetický
20 µg.m PM10
10 µg.m-3 (50 %) 1. 1. 2010
zdraví lidí
průměr / Ka1. ledna.2005**
–II.etapa1)
lendářní rok
** mez tolerance se bude od 1. ledna 2006 lineárně snižovat - každých dvanáct měsíců tak, aby
dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty. V letech 2006 až 2009 budou meze tolerance následující
2006
2007
2008
2009
-3
-3
-3
Pro kalendářní rok
6 µg.m
4 µg.m
2 µg.m-3
8 µg.m
*** K měření lze použít i metodu TSP při přepočtu za použití koeficientu 0,8
Koncentrace PM2,5 se hodnotí z hlediska ročního aritmetického průměru, ročního mediánu,
ročního 98. percentilu a ročního maxima z dvacetičtyřhodinových průměrných hodnot.
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C. Imisní limity a meze tolerance pro oxid dusičitý (NO2) a oxidy dusíku (NOx)
Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v µg.m-3 a jsou vztaženy na standardní podmínky objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa.
Účel vyhlášení

Parametr /
Hodnota imisního
Mez tolerance Datum, do něDoba průmělimitu
hož musí být
rování
limit splněn
-3
-3
1.1.2010
Ochrana
Aritmetický
200 µg.m NO2, ne- 80 µg.m
zdraví lidí průměr / 1 h
smí být překročena
(40%)*
více než 18krát za
kalendářní rok
Ochrana
Aritmetický
1.1.2010
40 µg.m-3 NO2
16 µg.m-3
zdraví lidí průměr / Ka(40%)*
lendářní rok
Nabytí účinnosti
Ochrana
Aritmetický
30 µg.m-3 NOx
ekosystémů průměr / Katohoto nařízení
lendářní rok
Poznámka: mez tolerance se bude od 1.1. 2003 snižovat tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové
hodnoty.
V letech 2003 až 2009 budou meze tolerance následující:
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
-3
-3
-3
-3
-3
3
Pro 1 ho70 µg.m
60 µg.m
50 µg.m
40 µg.m 30µg.m
20µg.m 10µg.m-3
dinu
Pro kalen- 14 µg.m-3 12 µg.m-3 10 µg.m-3 8µg.m-3
6µg.m-3
4µg.m-3
2µg.m-3
dářní rok
E. Imisní limit a mez tolerance pro oxid uhelnatý
Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v mg.m-3 a jsou vztaženy na standardní podmínky objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa
Účel vyParametr /
Hodnota imisního Mez tolerance Datum, do něhlášení
Doba průmělimitu
hož musí být
rování
limit splněn
10 mg.m-3
Ochrana
Maximální
6 mg.m-3
1. ledna 2005
zdraví lidí denní 8hod
klouzavý průměr**
F. Imisní limit a mez tolerance pro benzen*
Účel vyhlášení
Ochrana zdraví
lidí

Parametr /
Doba průměrování
Aritmetický
průměr /
1 rok

Hodnota imisního limitu1
5 µg.m-3

Mez tolerance
5 µg.m-3
(100 %)**

Datum, do něhož musí být
limit splněn
1.1. 2010

Poznámka:
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1)

Hodnota imisního limitu je vztažena na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu
293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa.
* benzen je také jedním z prekurzorů ozonu podle přílohy č. 7 tohoto nařízení
** mez tolerance se bude od 1.1. 2003 snižovat tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty.
V letech 2003 až 2009 budou meze tolerance následující
2003
4,375
µg.m-3

2004
3,75
µg.m-3

2005
3,125
µg.m-3

2006
2,5
µg.m-3

2007
1,875
µg.m-3

2008
1,25
µg.m-3

2009
0,625
µg.m-3

VÝSLEDKY
Z hlediska znečištění ovzduší z dopravy a spalování zemního plynu je rozhodující kriteriální oxid dusičitý NO2, u kterého poměr mezi imisemi v ovzduší a imisními limity je nejvyšší
číslo. Protože však vzniká až následnou přeměnou z oxidů dusíku (zejména NO) byly provedeny výpočty odvozením z koncentrací
NOx s přihlédnutím k postupům uvedeným
v metodickém pokynu uveřejněném ve věstníku MŽP ročník XIII, částka 4 z dubna 2003. Ty
jsou již zařazeny do použité verze programu SYMOS 97, verze 2003. Vypočtené hodnoty koncentrací NO2 jsou dále doplněny o imisní příspěvky oxidu uhelnatého a benzenu. Jsou-li splněny imisní limity pro NO2 (zejména roční průměr) budou s velkou rezervou splněny limity i pro
ostatní znečišťující látky.
Byly vypočteny příspěvky jednotlivých zdrojů, tj. vytápění provozu parkoviště (pojezdu
v areálu) a vyvolané dopravy po příjezdových komunikacích
k celkovému znečištění.
V následující tabulce jsou uvedeny krátkodobé imisní příspěvky provozu souboru NO2 (hodinové) , CO (osmihodinové) příspěvky k průměrné roční koncentraci NO2 a benzenu a průměrné
roční koncentrace NO2 včetně pozadí v referenčních bodech po zprovoznění haly.
Tab. 5. 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 haly.

Bod č. Název bodu č. poz.

∆ Kmax
NO2
[µg/m3]

∆ Kmax CO ∆ Kr NO2 ∆ Kr benzen Kr
3

3

NO2

[µg/m ]

3

[µg/m ]

[µg/m ]

[µg/m3]

1

RD 2503

0,26

0,07

0,007

0,00003

28,1

2

RD 2504

0,23

0,06

0,007

0,00003

28,1

3

stáv. obj. Schrack 2500/5

0,34

0,09

0,009

0,00005

28,2

4

AB + výroba 2506

0,40

0,11

0,015

0,00006

28,3

200

10000

40

5

40

LIMIT

Maximální krátkodobou – (hodinovou) koncentraci NO2 včetně pozadí lze v referenčních bodech odhadovat na 120 - 125 [µg/m3].
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6. Metodiky výpočtu
Výpočet znečištění byl proveden metodikou SYMOS 97 v. 2003. Pro výpočet oxidu dusičitého a hodinových koncentrací jsou v tomto programu zahrnuty postupy uvedené
v metodickém pokynu uveřejněném ve věstníku MŽP ročník XIII, částka 4 z dubna 2003.
Stanovení emisních faktorů bylo provedeno s využitím programu MEFA v. 02. Tento
program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (mg/km – g/km) pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na hodnotu
emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel. Program
MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké spektrum znečišťujících látek.
Program MEFA v. 02 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00 autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této problematice. Při
konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a ověřených emisních dat vozidel
z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla využita databáze HBEFA -„Handbook
Emission Factors for Road Transport“, která představuje oficiální datový podklad pro výpočet
emisí z dopravy ve Spolkové republice Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků
emisních testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná se zejména o nákladní vozidla,
kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou hmotností vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku v České republice a středoevropském regionu.
K jednotnému určení emisní vydatnosti dopravního proudu je však třeba též standardizovat složení dopravního proudu k jednotlivým časovým horizontů, lokalitám a účelům. To zatím učiněno není.
Pro studii složení dopravního proudu vyvolané dopravy u
osobních vozidel
k výpočtovému roku 2005 bylo uvažováno 65 % vozidel splňující emisní limit EU2, 5 % splňující limit EU 4 a 30 % vozidel bez katalyzátoru. Nákladní vozy byly jednotně určeny s emisní
vydatností k r. 2004. Takto určené emise jsou vyšší než emise pro složení v roce 2010. Imisní
příspěvek haly tak je horním odhadem příspěvku skutečného.
Při hodnocení pozadí se vycházelo z naměřených hodnot průměrných ročních
koncentrací na měřících stanicích AIMS v letech 1998 – 2005a jejich interpretaci na posuzované místo v závislosti na jeho umístění, nadmořské výšce a blízké výrazné dopravě.
Z hlediska přechodu na nové imisní limity v oblasti predikce znečištění ovzduší (rozptylové studie) není situace jednoduchá. Krátkodobé imisní limity jsou stanoveny pro jednohodinový průměr (dříve půlhodinový) a tak všechny dostupné metodiky výpočtu užívaly rozptylové
koeficienty pro časový úsek 30 minut. Jimi vypočtené hodnoty jsou tak vyšší, než při průměrování na hodinový úsek. Další problém nastává u výpočtu oxidu dusičitého NO2. Emisní údaje
jsou u zdrojů udávány pro sumu oxidů dusíku NOx – v rámci této sumy se v průběhu doby
však mění (zvyšuje) poměrný obsah kriteriálního NO2. Přímo v emisích je obvykle obsah NO2
velmi malý. Predikce výsledné koncentrace NO2 bude muset mít zaveden mechanizmus zohledňující chemismus přeměny oxidu dusíku v atmosféře. Tuto problematiku řeší dodatek
k metodickému pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění ovzduší z bodových,
plošných a mobilních zdrojů „SYMOS 97“. Metodika SYMOS 97 ve své verzi 2003 tyto úpravy
zahrnuje. Dodatek vyšel ve věstníku MŽP ročník XIII, částka 4 z dubna 2003. Převod na hodinové koncentrace řeší úpravou rozptylových koeficientů, přeměnu NOx na NO2 vztahem závislým na rozptylových podmínkách a délce setrvání NOx v ovzduší. Tato úprava v blízkosti zdro_______________________________________________________________________________________
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jů dává výrazně malé koncentrace NO2 (limitně 10 % obsahu NOx). Delší doba používání tohoto postupu prokáže, jakou shodu mají hodnoty tímto způsobem predikované, s hodnotami naměřenými. U liniových zdrojů, měření které má autor této RS k dispozici, takový pokles nepotvrzují a proto byl užit vztah dle korelací mezi hodnotami NOx a NO2 získaných měřením. Vypočtené imisní příspěvky k průměrné roční koncentraci NO2 touto studií jsou proto vyšší než
při aplikaci dodatku.
VEŠKERÉ VYPOČTENÉ HODNOTY KONCENTRACÍ JSOU ODHADEM HODNOT
SKUTEČNÝCH.

7.

Shrnutí výsledků
•

Navrhovaná výstavba skladové haly je do území, ve kterém nejsou překračovány imisní limity krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek v hodnocení dle platných imisních limitů – dle modelu ATEM pak
s velkou rezervou.

•

Provoz navrhované haly ovlivní kvalitu ovzduší emisemi z vytápění, pojezdu
v areálu a vyvolané cílové a zdrojové dopravy velmi málo. Maximální krátkodobé imisní příspěvky kriteriálního oxidu dusičitého budou menší než 0,20 %
imisního limitu, příspěvky k průměrné roční koncentraci NO2 budou menší než
0,04 % imisního limitu.

•

Imisní příspěvky benzenu budou do 0,001 % přípustného limitu

•

Vypočtené imisní příspěvky provozu haly jsou řádově menší než rozdíly koncentrací v důsledku nejistot v určení celkové okolní dopravy.

8. Závěr
Předložený rozbor dokládá, že provoz haly Schrack v Praze 10 ul. Dolnoměcholupské, budou velmi malé a na kvalitě ovzduší v okolí se prakticky neprojeví.

Ing. Miloš Pulkrábek
Na Dolinách 1, 147 00 Praha 4
Autorizace:

Osvědčení o autorizaci dle zákona 86/2002 Sb., §15, odst.1, pís.
d) ke zpracování rozptylových studií dle §17,odst. 6. vydalo MŽP
dne 21.8.2003 pod č.j. 3065/740/03

V Praze dne:

12.10.2006
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9. Použité podklady
1. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o
ochraně ovzduší)
2. Nařízení vlády č. 350, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší Imisní limity
3. MEFA v.02. Výpočtový program měrných emisních faktorů motorových vozidel. MŽČR
11/2002
4. SYMOS 97 verze 2003. ČHMÚ 2003
5. Dodatek k metodickému pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění ovzduší
z bodových, plošných a mobilních zdrojů „SYMOS 97“. Věstník MŽP ročník XIII, částka 4.
Duben 2003
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