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ÚVOD
Předkládané oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí
„Přístavba výrobního monobloku haly – G1, H1, I1 a F1, PRAKAB
Pražská kabelovna a.s.“ bylo vypracováno podle přílohy č.3 zákona
č.100/2001 Sb. v platném znění (Zákon č.163/2006 Sb., kterým se mění
zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění
zákona č. 93/2004 Sb.).
Investor - firma PRAKAB Pražská kabelovna a.s. - se specializuje na
výrobu silových kabelů a vodičů s ochranou do 3 kV. Jedná se kabely
s měděným nebo hliníkovým jádrem a izolacemi a plášti z PVC nebo PE
materiálu.
Záměrem investora je dostavba výrobního monobloku s ohledem na
další požadovaný nárůst výroby a vzhledem ke zvětšujícím se rozměrům
linek, které tak není možno umístit do stávajících hal. Dostavba je navržena
na jižní straně stávajícího výrobního monobloku ve směru ke vlečce.
Předpokládá se likvidace stávajících přístavků na jižní straně
monobloku, resp. přesunutí jejich technologické náplně do hal a dostavba
třílodní haly o rozponech 9 m (polovina rámu) + 18 m + 18 m o délce 90,65 m
(haly G1, H1 a I1) a prodloužení haly F o 44,915 m jižním směrem, takže na
jižní straně vznikne spojité průčelí.
Ve výrobních halách G1, H1 a I1 bude umístěna nová výrobní
technologie pro výrobu silových kabelů a vodičů. V prodloužení výrobní haly F
budou prodlouženy stávající technologické linky. Jejich stávající délka v části
chladících žlabů neumožňuje využít jejich maximálních výrobních rychlostí.
Zároveň se přesune na nový konec haly i stávající zkušebna vyrobených
kabelů nacházející se nyní na stávajícím konci výrobní haly F.
Podle vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy, odboru ochrany
prostředí ze dne 12.6.2006 vydaným pod značkou:S-MHMP-199162/2006/
OOP/VI, je tento záměr třeba posoudit podle zákona č.100/2001 Sb., ve
znění zákona č.163/2006 Sb.
Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je OOP Magistrátu
hlavního města Prahy, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí.
Členění oznámení na 4 hlavní kapitoly odpovídá požadavkům zákona
č.100/2001 Sb. v platném znění
V části A jsou uvedeny „Údaje o oznamovateli“.
Čtenář najde v části B „Údaje o záměru“ - informace o stavbě a
jejím umístění, navrhovaných stavebních objektech, příjezdových
komunikacích, inženýrských sítích a jsou podrobně zdokumentovány všechny
známé vstupy a výstupy z této stavby.
V části C „Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území“ je
popsána kvalita ovzduší, vody, půdy, horninového prostředí, fauny a flory,
krajiny a ekosystémů.
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V části D „Komplexní popis a zhodnocení vlivů na životní
prostředí“ jsou zdokumentovány veškeré známé vlivy na životní prostředí a
zdraví obyvatel, které může stavba představovat.
V příloze oznámení jsou v mapové části uvedeny situace areálu
PRAKAB a situace širších vztahů.
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ČÁST A.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.1

Obchodní firma – investor:
PRAKAB Pražská kabelovna a.s.
Ke Kablu 278
Praha 15

A.2

IČ:
IČO: 438 731 89
DIČ:

A.3

CZ43873189

Sídlo - kancelář:
PRAKAB Pražská kabelovna a.s.
Ke Kablu 278
Praha 15
Zástupce investora:
Ing. Jiří Cerha
telefon: 272 070 170

A.4

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného
oznamovatele:
Dřevocomp s. r.o.
Náchodská 136/614,
193 00 Praha 9 – Horní Počernice
IČO: 438 731 89
DIČ:

CZ43873189

Ing. Arch. Petr Job
telefon: 281 920 258
paní Miroslava Kroutvorová
telefon: 271 732 727
603 467 485

LI-VI Praha spol. s r.o.

7

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Přístavba výrobního monobloku – haly G1, H1, I1 a F1 – PRAKAB Pražská kabelovna a.s.
v Praze 15 Hostivaři“

ČÁST B.

ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1.

NÁZEV ZÁMĚRU

„Přístavba výrobního monobloku – haly G1, H1, I1 a F1“
v areálu PRAKAB v Praze - Hostivaři
B.I.2.

KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU

Záměr společnosti PRAKAB, popisovaný v tomto oznámení,
představuje dostavbu stávajícího výrobního monobloku pro rozšíření výroby
kabelů.
Areál firmy PRAKAB je situován v průmyslové zóně Prahy 15 Hostivaři. Lokalita se nachází v těsné návaznosti na silniční komunikaci
Průmyslovou, sloužící pro kamionovou i osobní dopravu. Vjezd do areálu je
veden z ulice Ke Kablu, na kterou je napojena veškerá doprava areálu.
Projektovaná objektová soustava dostavby areálu je následující:
Provozní soubory:
PS 01 Výroba kabelů
Stavební objekty:
SO 01 Dostavba výrobních hal
SO 02 Komunikace a zpevněné plochy
SO 03 Demolice
Vzhledem ke skutečnosti, že se staveniště pro přístavbu haly expedice
nalézá uvnitř areálu závodu investora, tj. na plochách firmy PRAKAB Pražská
kabelovna, a.s., je zvažována pouze jedna varianta.
Realizace záměru bude probíhat výhradně ve stávajícím areálu
Prakabu, na pozemcích investora. Instalace technologie na výrobu kabelů si
tedy nevyžádá zábor orné půdy ani kácení dřevin.
Více o vstupech půdy - pozemků – je uvedeno v kapitole B.II.1.
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B.I.3.

B.I.4.

UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU
Kraj:

Praha

Obec:

Praha 15 - Hostivař

Katastrální území:

732052 Hostivař, list vlastnictví 4
732541 Dolní Měcholupy, list
vlastnictví 7

CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI
ZÁMĚRY

Cílem záměru „Dostavba výrobního monobloku – haly G1, H1, I1 a
F1“ je rozšíření výrobní haly, do které bude umístěna nová výrobní
technologie pro výrobu silových kabelů a vodičů. Ve výrobních halách G1,
H1, I1 bude umístěna nová výrobní technologie pro výrobu silových kabelů a
vodičů. V prodloužení výrobní haly F budou prodlouženy stávající
technologické linky. Jejich stávající délka v části chladících žlabů neumožňuje
využít jejich maximálních výrobních rychlostí.
Umístění areálu PRAKAB umožňuje bezproblémové zásobování
výroby vstupními surovinami a odvoz hotových výrobků. Závod je dopravně
napojen na komunikaci Průmyslovou.
Cílem záměru je tedy:
•

Provedení dostavby výrobního objektu

•

Instalace nové moderní technologie do rozšířeného výrobního monobloku
v areálu PRAKAB

•

Vytvoření optimálních podmínek pro výrobu a pracovních podmínek pro
zaměstnance

•

Využití stávajících vnitrozávodních komunikací a zpevněných ploch
v areálu pro zásobování výroby surovinami, expedici hotových výrobků a
pro parkoviště osobních a nákladních automobilů

Toto oznámení řeší dostavbu areálu, kdy je předpokládáno plné
zavedení výroby kabelů, jak je popsáno níže.
Kumulace s jinými stavbami se nepředpokládá.
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B.I.5.

ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ,
VČETNĚ
PŘEHLEDU
ZVAŽOVANÝCH
VARIANT
A
HLAVNÍCH DŮVODŮ PRO JEJICH VÝBĚR, RESP.
ODMÍTNUTÍ

Lokalita pro navrhovanou dostavbu výrobní haly se nachází podle
schváleného územního plánu města ve výrobní zóně.
Investiční záměr firmy investora odpovídá vymezení činností, pro které
je dané území určeno.
Areál má dobré napojení na silniční a dálniční síť, potřebné rozměry
vnitrozávodních komunikací umožňující příjezd a vykládání kamionů, jakož i
požadované zpevněné plochy pro parkování kamionů i osobních automobilů.
Realizace záměru tedy nevyžaduje zábor orné půdy a zásah do
ZPF.
Lokalita leží ve výrobní zóně města a je dostatečně oddělena od okolní
obytné zástavby, takže umožňuje předpokládaný třísměnný provoz, aniž by
došlo k překročení platných imisních limitů pro hluk a další škodliviny
v místech okolní obytné zástavby.
Areál je napojen na stávající rozvody vody, plynu, elektrické energie a
kanalizace.
Z uvedených důvodů se navržená lokalita pro daný záměr jeví vhodná
a vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o dostavbu stávajících hal, nebylo
uvažováno s jinými variantami.

B.I.6.

POPIS STAVEBNÍHO, TECHNICKÉHO A
TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

a) Stavební, dispoziční a urbanistické řešení
Architektonické a stavebně technické řešení dostavby je úzce spjato s
technologickým procesem, který v nich probíhá, a je třeba, aby respektovalo
provozní požadavky výrobního toku a manipulace s materiálem a
skladovaným zbožím.
Nové haly by měly být hmotově a konstrukčně přizpůsobeny dnešní
hale F, resp. jejímu budoucímu prodloužení, budou tedy nižší než
železobetonové haly A,B,C,D a E, které budou po dokončení navrhované
výstavby obklopovat ze třech stran (severní, východní a jižní). Všechny tyto
směry směřují k pozemkovým hranicím areálu a nižší a drobnější forma
zástavby ukončující poněkud převýšenou hmotu původního monobloku se
jeví jako žádoucí.
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SO 01 Dostavba výrobních hal
Nové výrobní haly G1, H1 a I1 budou přistavěny k jižnímu průčelí
dnešní haly E rovnoběžně s její podélnou osou (hřebeny přibližně ve směru
západ – východ), hala F 1 v prodloužení dnešní haly F jižním směrem, tedy
s podélnou osou ve směru sever - jih. Délka hal G1, H1 a I1 bude 90,65 m
(modulově), rozpon hal H1 a I1 bude 18 m, hala G1, kde bude použita pouze
polovina rámu, 9 m. Hala F1 bude pokračováním haly F1, bude mít tudíž
rozpon rovněž 18 m, délku pak 45 m (modulově). Výška všech hal v hřebeni
bude cca 8,40 m, v okapu 7,40 m, světlá výška pak bude cca 6,80 m.
Úroveň podlahy ± 0,000 = 259,50 m n.m. je dána úrovní stávající
podlahy v monobloku, se kterým budou nové haly propojeny (hala G1 se
stávající halou E, hala F1 se stávající F). V halách H1 a I1 budou nosníky pro
osazení jeřábových drah mostových jeřábů o nosnosti 5 t, do haly F1 bude
prodloužena dráha stávajícího mostového jeřábu v hale F o nosnosti 8 t.
Nosná konstrukce všech nových hal je navrhována ocelová, rámová,
z válcovaných profilů v základní rozteči nosných modulů 6 m. Opláštění hal
bude provedeno lehkým sendvičovým montovaným obvodovým a střešním
pláštěm na bázi plech – polyuretan – plech. Střechy budou sedlové, spád
střešních rovin bude cca 9 %. Požárně dělící stěna mezi štíty hal G1, H1, I1 a
podélným obvodem haly F1 bude provedena rovněž ze sendvičové
konstrukce s oboustrannými povrchy z plechu, ale z výplní z minerální plsti,
která bude mít požadovanou požární odolnost. Vrata a vchodové dveře do
hal budou umístěna pouze v západních štítech a v jižní podélné obvodové
stěně, jinak bude pro další komunikaci sloužit stávající vjezdy a vchody
v dnešních halách.
V prodloužení haly F, tj. v nové hale F1, kde bude u štítu umístěna
technologie vysokonapěťové zkušebny, bude v rohovém poli u štítu pod
úrovní podlahy zkušební bazén. V jeho sousedství bude dvoupodlažní
vestavek, kde ve 2. NP bude velín zkušebny, pod ním v 1. NP vestavek
pohotovostního sociálního zařízení.
Pro zajištění přirozeného osvětlení v prostoru jednotlivých hal budou
ve střechách hal H1, I1 a F1 osazeny hřebenové světlíky šířky 4,5 m se
zasklením polykarbonátem.
Osvětlení hal bude přirozené (světlíky, okna) doplněné umělým.
Vytápění hal bude teplovzdušnými soupravami umístěnými pod
střechou, rozvod tepla bude připojen na stávající okruhy.
Větrání hal bude přirozené doplněné ventilátory umístěnými v čelech
světlíků s vyvedením nad střechu objektu.
Požární voda v objektu bude napojena zokruhováním na stávající požární
rozvod v monobloku.
Dešťová (dešťové odpadní vody se střech) i splašková (splaškové
odpadní vody ze sociálního vestavku) kanalizace budou napojeny do stávající
kanalizace areálu (profil 800), která prochází před jižním průčelím budoucího
objektu přibližně ve směru západ – východ.
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Proti účinkům atmosférické elektřiny bude objekt chráněn jímacím a
uzemňovacím vedením.
Materiálové a barevné řešení bude převzato dle provedených hal F a
A, B, C a D na severní straně monobloku.
SO 02 Komunikace a zpevněné plochy
Dostavba výrobních hal je situována prakticky výhradně na
vnitrozávodových zpevněných plochách, přesto bude nutné v bezprostředním
okolí nových hal, především s ohledem na dorovnání okolních ploch ve vazbě
na podlahu nové haly, provést přespádování a vytvořit zpevněné plochy
nové. Zpevněné plochy budou provedeny s krytem z asfaltového betonu,
popř. z kameniva obalovaného živicí na podkladu ze štěrkopísku
stabilizovaného cementem.
SO 03 Demolice
Demolice zahrnou dnešní jednopodlažní přístavek na jižní straně
výrobního monobloku, kde jsou dnes soustředěny zkušební stanoviště
hotových výrobků. Technologická místa zůstanou zachována, budou ale
zahrnuta do nově navrhované halové dostavby. Stavební povaha
demolovaných objektů je dle času výstavby různorodá, jedná se o části
objektu se zděnými, popř. ocelovými svislými konstrukcemi, konstrukce
zastřešení je ocelová.
S vybouraným a nepoužitým materiálem bude nakládáno v souladu se
zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění platných předpisů.
Před započetím veškerých zemních prací je nutné vytýčit veškeré
stávající inženýrské sítě.
Příjezdová vnitroareálová komunikace a zpevněné plochy
Dopravní řešení uvnitř areálu závodu zůstane zachováno prakticky
beze změn, nová výstavba jej ovlivní jen nepatrně. Nové haly technologicky
navazují na stávající výrobu ve výrobním monobloku. Dopravu, která je
reprezentována prakticky výhradně přesunem plných nebo prázdných
kabelových bubnů, zajišťují uvnitř hal převážně mostové jeřáby, přísun a
odvoz mimo haly pak vysokozdvižné kolové vozíky.
Parkování – zařízení pro dopravu v klidu
Vzhledem k tomu, že se počet zaměstnanců nebude v souvislosti
s výstavbou zvyšovat, nevzniká ani potřeba nárůstu parkovacích míst pro
zaměstnance.

LI-VI Praha spol. s r.o.

12

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Přístavba výrobního monobloku – haly G1, H1, I1 a F1 – PRAKAB Pražská kabelovna a.s.
v Praze 15 Hostivaři“

Výpočet celkového počtu parkovacích stání (pro celý areál) je
proveden podle Vyhlášky č. 26 z roku 1999 hlavního města Prahy “O
obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, čl.
10“, podle počtu zaměstnanců.
Požadovaný počet parkovacích stání
Pp = Pz . Ku. Kd
kde
Pz – základní počet parkovacích stání
Ku – koeficient vlivu území
pro zónu 4

1,00

Kd – koeficient dopravní obsluhy
mimo spádová území stanic metra

1,00

Stanovení základního počtu stání dle přílohy č. 2 uvedené vyhlášky, bod 12.1
výrobní hala
Pro výrobní haly jedno parkovací stání připadá na 4 zaměstnance
Celkový počet zaměstnanců

385

Po dosazení
Pp = (385 : 4) . 1,00 . 1,00 = 96,25
Celkem je požadováno 97 parkovacích stání, skutečnost požadavek
překračuje, mimo areál je 120 parkovacích míst, uvnitř areálu pak dalších 25
parkovacích míst, celkem tedy 145 parkovacích míst.
Venkovní osvětlení areálu
Venkovní prostory areálu v okolí haly, manipulační prostory a
parkoviště pro osobní a nákladní auta jsou osvětleny venkovním osvětlením –
svítidla budou zachována stávající, podle potřeby budou doplněna.
Ochranná pásma
Na plochu staveniště nezasahuje žádné stávající ochranné pásmo.
Staveniště nespadá do žádné z lokalit se zvýšenou ochranou přírody.
V posuzované ploše stavby není žádné území chráněné podle
zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (viz vyjádření Odboru
ochrany prostředí Magistrátu) v příloze tohoto oznámení.
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Prostor staveniště
Prostor určený pro dostavbu výrobního monobloku se nachází
v jihovýchodní části stávajícího areálu firmy PRAKAB Pražská kabelovna,
a.s. v Praze 15 – Hostivaři na pozemcích v majetku investora.
Prostor staveniště je vymezen na severní straně obvodovými
konstrukcemi stávající haly “E“, na východní straně pokračováním hranice
obvodových konstrukcí haly “F“, na jihu stávající venkovní drahou mostového
jeřábu na skladu hotových výrobků u vlečky a na západě pomyslnou
rovnoběžkou s lícem přístavku vedenou přibližně ve vzdálenosti 9 m od
tohoto líce.
Plocha staveniště je přibližně rovinatá, místní výškové rozdíly jsou
dány prakticky pouze vyspádováním zpevněných ploch. Na styku s dnešní
halou “E“ jsou stávající jednopodlažní přístavky haly o maximální hloubce
dispozice cca 9 m, jejichž postupná demolice je součástí navrhované stavby.
Technologická náplň přístavků zůstane zachována, bude však začleněna do
prostoru budoucích hal. Další pozemní objekty na staveništi nejsou. Prakticky
celá plocha staveniště je v současnosti zpevněná, na části s asfaltovým
povrchem, na části s betonovou úpravou. Na jižním okraji staveniště
bezprostředně navazuje na jeřábovou dráhu mostového jeřábu na skladu
výrobků. Je možné, že u části základových konstrukcí bude nutno řešit kolizi
stávajících a nových základů.
Z hlediska podzemních sítí na staveništi se jedná pouze o vedení
kanalizace. Kanalizační vedení zůstanou pravděpodobně v celém rozsahu
s výjimkou kanalizačních vpustí zachována i pod halou a budou částečně
využita pro odvod dešťových, popřípadě i splaškových odpadních vod.
Příjezd na staveniště je po vnitrozávodových komunikacích.
Veškeré zařízení staveniště, stejně tak skládkové plochy pro stavební
materiál, bude budováno na pozemku investora.
V dalším textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských
sítí.
•

Ochranná pásma elektroenergetických zařízení jsou dána zákonem
č.458/2000Sb.

U venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými
rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti
měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho
strany:
1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace

7m

1 kV až 35 kV - vodiče s izolací

2m

1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení

1m

35 kV až 110 kV

12 m

110 kV až 220 kV

15 m

220 kV až 400 kV

20 m
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nad 400 kV

30 m

závěsné kabelové vedení 110 kV

2m

zařízení vlastní TELECOM, sítě držitele licence

1m

u podzemního vedení:
do 110 kV

1 m od krajního kabelu oboustranně

nad 110 kV

3 m od krajního kabelu oboustranně

u elektrických stanic:
u venkovních elektrických stanic s napětím větším než 52 kV v
budovách - 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV
a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 7 m,
u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z
úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 2 m,
u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění
u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve
vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc
obvodového zdiva elektrické stanice.
•

Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem č.
458/2000 Sb.
u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek,
jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce - 1 m na obě strany od
půdorysu,
u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek - 4 m na obě strany od
půdorysu
u technologických objektů - 4 m na všechny strany od půdorysu.

•

Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem č.458/2000
Sb.
u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení
u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu

•

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno
zákonem č.274/2001 Sb.
ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího
líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5m,
u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m
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•

Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č.13/1997 Sb. mimo souvisle
zastavěná území a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami
vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti:
100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo
rychlostní komunikace anebo od osy větvě jejich křižovatek
50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I.
třídy a ostatních místních komunikací I. třídy
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo
III. třídy a místní komunikace II. třídy

Ochranná pásma mají přípojky elektrického proudu, plynu, vody a
kanalizace, které jsou přivedeny do areálu a zůstávají stávající.
Inženýrské sítě
Veškeré potřebné energie a média pro budoucí provoz (pitná voda,
chladící voda, elektrická energie, tlakový vzduch, teplo) jsou k dispozici přímo
ve stávajícím monobloku v blízkosti konstrukcí, na něž bude navazovat nová
výstavba, jedinou výjimkou je kanalizace, jejíž dnešní trasy budou procházet i
pod podlahovými konstrukcemi nových hal, připojení na kanalizaci ale bude
uskutečněno na jižní a západní straně před novým objektem.

b) Technické řešení
Vytápění objektů a vzduchotechnika
Vytápění
Areál firmy Prakab je napojen na teplo z centrálního zdroje –
Teplárny Malešice. Pro vytápění nové haly a další spotřebiče bude
odebíráno teplo též z tohoto zdroje.
Vytápění nebude zdrojem emisí a podle zákona č.86/2002 Sb.
nebude zdrojem znečišťování ovzduší.
Výrobní hala bude vytápěna teplovodním systémem pomocí směrově
a výkonově regulovatelných teplovzdušných jednotek pod střechou haly
napojených na stávající rozvody UT uvnitř haly.
Vzduchotechnika
Větrání
Větrání provozních prostor haly je navrženo přirozené – okny, vraty a
světlíky. Vzduchotechnika doplňuje přirozené větrání o ventilátory umístěné
v čelech světlíků s vyvedením nad střechu objektu stejně jako ve stávající
části haly. Vestavek sociálního zařízení bude větrán vzduchotechnicky.
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Zásobování elektrickou energií
Základní údaje
Pro zajištění potřeby elektrické energie pro technologickou spotřebu a
osvětlení v nových halách bude zajištěna napojením ze stávajících NN
popřípadě VN rozvaděčů ve stávajícím monobloku. V případě, že nebude
možné zajistit dostatečný příkon v NN části, bude proveden nový VN přívod
připojený z VN rozvaděče trafostanice přiléhající k západnímu průčelí
výrobního monobloku a v prostoru nových hal u fasády bude zřízena nová
trafostanice se vzduchem chlazeným transformátorem a příslušnou NN částí.
Rozvodná soustava: 3 stř., 50 Hz, 400 / 230V / TN – C, TN-S
Ochrana před úrazem el. proudem ve smyslu ČSN 33 2000 – 4 – 41
Neživé části: u NN zařízení samočinným odpojením od zdroje čl.413.1
Živé části: u NN zařízení izolací dle čl. 412. 1 a kryty a přepážkami dle čl.
412.2
zvýšená ochrana bude provedena doplněním k základní ochraně: doplňujícím
pospojováním
Energetická bilance
a) stavební část
Pi = 208 kW
Ps = 110 kW
b) technologická část
Pi = 1200 kW
Ps = 900 kW
Tepelná energie
Celý nová část výrobního monobloku bude vytápěna stejně jako stávající haly
teplovodním systémem o parametrech 90/70°C. Zdrojem topné vody je
stávající rozvod a výměníková stanice.
Technické údaje
tepelná ztráta objektu

882 kW

topný systém

90/70°C

Roční potřeba tepla je cca 2 557 000 kW, tj. 9 192 GJ.
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Osvětlení
Přirozené osvětlení
Přirozené osvětlení nových hal bude zajištěno prostřednictvím
hřebenových světlíků šířky 4,5 m osazených na halách F1, H1 a I1
s ventilačními křídly s výplní z makrolonu s reflexní zábranou tepelného toku
osazených v hřebeni hal.
Východní průčelí (hala F1) a jižní průčelí (hala I1) bude přirozeně
přisvětleno svislými okenními pásy.
Umělé osvětlení
Osvětlení je navrženo podle ČSN 36 0450 "Umělé osvětlení vnitřních
prostorů“. Požadovaná intenzita osvětlenosti je podle pracovní činnosti kategorie osvětlení B3 - stanovena na 300 lx
Umělé osvětlení prostoru haly je navrženo výbojkovými osvětlovacími
tělesy s metalhalogenidovými výbojkami.
Nouzové osvětlení
Dále budou v objektu budou provozována svítidla pro zabezpečení
nouzového únikového osvětlení, které není určeno pro pracovní činnost. Dle
ČSN EN 1838/360553 - Nouzové osvětlení. Tato svítidla se automaticky
zapnou při výpadku napětí a budou vybaveny piktogramy dle požadavků
norem.

c) Technologické řešení
Záměrem investora je instalování výrobních zařízení na výrobu
silových kabelů a vodičů s ochranou do 3 kV do přistavené výrobní haly.
Jedná se kabely s měděným nebo hliníkovým jádrem a izolacemi a plášti
z PVC nebo PE materiálu jak v základním provedení tak i v provedení oheň
retardující a bezhalogenní. Typickým reprezentantem vyráběným v závodě je
kabel AYKY 3 x 250 x 120.
Popis výroby
Měděná a hliníková jádra se opatří na žilovoplášťové vytlačovací lince
izolací z příslušného materiálu PVC nebo PE. Následnou operací je lanování,
kdy jsou žíly v patřičném počtu a barevné kombinaci stáčeny – lanovány do
tzv. duše kabelu. Vyrobená duše kabelu je pak opatřena pláštěm
z příslušného materiálu na plášťové vytlačovací lince. Tím je výroba kabelu
dokončena.
Žilovoplášťová vytlačovací linka sestává z odvijáku, odtahu,
extruderu pro vytlačování plastů, chladícího žlabu, tažného odtahu a
navijáku. Měděné nebo hliníkové jádro je odvíjeno z kabelového bubnu a
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podávacím odtahem přivedeno do hlavy vytlačovacího stroje, kde je
prostřednictvím vytlačovacích nástrojů opatřeno souvislou vrstvou plastického
materiálu. Ten pak tvoří elektrickou izolaci jádra. Plast tvořící izolaci je
v plastickém stavu a je třeba jej ochladit v chladícím žlabu naplněném
chladící vodou, aby nedošlo k poškození povrchu při jeho kontaktu
s převáděcími válci a při navíjení. Pro průchodu chladícím žlabem je
přebytečná voda vynášená ze žlabu na izolaci jádra odstraněna stlačeným
vzduchem a vyrobený produkt, který nazýváme žilou je navinut na kabelový
buben.
Lanovací stroj
Vyrobené žíly jsou v patřičné skladbě průřezů a barevné kombinaci
odvíjeny z odvijáků a na dvouzkrutovém lanovacím stroji stáčeny se zkrutem
patřičného stoupání do tzv. duše kabelu. Takto stočená kabelová duše se
zároveň v lanovacím stroji navíjí na buben.
Duše kabelu je odvíjena z kabelového bubnu a podávacím odtahem
přivedena do hlavy vytlačovacího stroje, kde je prostřednictvím vytlačovacích
nástrojů opatřena souvislou vrstvou plastického materiálu. Ten pak tvoří
elektrickou a mechanickou ochranu kabelu. Plast tvořící plášť je v plastickém
stavu a je třeba jej ochladit v chladícím žlabu naplněném chladící vodou, aby
nedošlo k poškození povrchu při jeho kontaktu s převáděcími válci a při
navíjení. Pro průchodu chladícím žlabem je přebytečná voda vynášená ze
žlabu na povrchu pláště kabelu odstraněna stlačeným vzduchem a vyrobený
kabel je navinut na kabelový expediční buben.
Používané vstupní suroviny:
Surovina

Roční množství (t/rok)

Měděná jádra (dráty a lana)

250

Hliníková jádra (dráty a lana )

120

Granulát PVC, PE pro výrobu izolací a plášťů

60

Pro tuto hlavní výrobu je používán systém protlačování (tzv. extruze)
polyvinylchloridu a polyethylenu. Při výrobě se neuvolňují škodliviny a
zbytkový materiál je plně recyklovatelný.
Proces extruze
Polyvinylchloridový a polyethylenový granulát je dávkován do
extrudéru. Pro zajištění potřebné barvy kabelu jsou do extruderu přidávány
barevné granuláty. V extruderu je surovina postupně zahřívána na
požadovanou teplotu, čímž je dosaženo předepsané viskozity materiálu.
Podle druhu výrobků se na stroj nastaví požadovaný typ tvarovacího
nástavce, kterým je materiál protlačován – extrudován. Další operací je rychlé
ochlazení polotovaru, čímž dochází k prudkému zvýšení viskozity, a tím i
k přechodu do pevné fáze.
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Při výrobě nedochází k žádné chemické reakci ani rozkladu
polyvinylchloridu a polyethylenu. Jedná se výhradně o fyzikální proces,
kdy působením zvýšené teploty dojde ke snížení viskozity materiálu, jeho
následnému natavení a vytvarování. Veškerá manipulace se surovinou tedy
spočívá v jejím nahřátí, při níž změkne a je tvarován a vychlazen.
Kapacita výroby
Předpokládaná kapacita výroby realizovaná v projektované přístavbě
výrobní haly je 2 400 km kabelů za rok. Celková výroba firmy Prakab po
zprovoznění nové přístavby výrobní haly vzroste na hodnotu 6 400 km
kabelů za rok.
Závěrem této kapitoly lze shrnout:
Systém jakosti je ve firmě Prakab budován průběžně, a to podle normy
ČSN EN ISO 9001. První certifikát s platností na tři roky získal podnik v
závěru roku 1995 po ověření certifikačním auditem firmou RW TÜV. Během
roku 2003 Prakab v řízení jakosti přešel na novou normu ČSN EN ISO
9001:2000 a zároveň zavedl řízení environmentálního systému podle ČSN
EN ISO 14001. Záměry firmy ve vztahu k jakosti a ochraně životního
prostředí dokumentuje nejlépe integrovaná politika jakosti a ochrany životního
prostředí, která je doložena Certifikátem jakosti a Certifikátem
enviromentálního managementu.
Provozovaná technologie spočívá ve zpracování granulovaného
polyethylenu na extrudrech.
Výroba není zdrojem škodlivin. Při výrobě nedochází k rozkladu
polyethylenu a polyvinylchloridu.
Vlastní technologie
venkovního prostoru.

není

zdrojem

hluku

pronikajícího

do

Emise z automobilové dopravy budou ve srovnání se stávající
dopravou v daném území minimální a dopravní řešení závodu a zejména
dopravní trasy pro příjezd vozidel do areálu jsou vedeny tak, aby byl
negativní vliv na obytnou zástavbu minimalizován.
Z hlediska hluku lze konstatovat, obdobně jako u emisí a automobilové
dopravy, že umístění areálu do průmyslové zóny je optimální z hlediska
omezení negativního působení hluku z areálu na okolní obytnou zástavbu.
Stávající obytná zástavba nebude hlukem z areálu ovlivněna prakticky vůbec
(je dostatečně vzdálena a odstíněna terénem).
Šíření hluku z vlastní technologie do venkovního prostředí bude účinně
tlumeno obvodovým pláštěm objektu výrobní haly.
Hluk manipulačních prostředků vnitrozávodní dopravy je omezen na
vlastní areál a na jeho hranici již nepřesáhne hygienické limity stanovené
nařízením vlády č.148/2006 Sb. pro obytnou zástavbu (chráněný venkovní
prostor).
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Doprava surovin do závodu a odvoz hotových výrobků je v současné
době zajišťována následujícími počty vozidel:
Celková stávající bilance dopravy
nákladních kamionů se surovinou průměrně
nákladních kamionů s výrobky průměrně

6
12

Nárůst dopravy spojený s realizací přístavby výrobní haly je 1 kamion
se surovinami a 2 kamiony s hotovými výrobky, tedy celkem 3 kamiony za
den.
Celková bilance dopravy – nový stav
nákladních kamionů se surovinou průměrně
nákladních kamionů s výrobky průměrně

7
14

Počty pracovníků
Oproti stávajícímu stavu nedojde k nárůstu počtu pracovníků. V
prostoru nových hal vzniknou pracoviště pro cca 15 pracovníků, kteří budou
převedeni z výroby převedené na Slovensko.

d) Související stavby
Popisovaný záměr investora nevyvolává žádné související stavby. Pro
osazení technologie bude provedena dostavba monobloku.
Realizací záměru nebudou omezeny žádné stávající provozy v jeho
okolí.
Celý areál je v majetku investora.
Připojení na existující technické vybavení území
Veškeré přípojky médií zůstanou zachovány a budou využity pro
novou výrobu.
Přeložky inženýrských sítí
Výstavba si nevyžádá přeložky inženýrských sítí.
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Vztahy k veřejnému a občanskému vybavení území
Areál nemá žádné přímé vazby na stávající veřejné a občanské
vybavení v předmětném území. Bude využita stávající silniční síť i železniční
vlečka.
Radonový průzkum
Radon je inertní přírodní radioaktivní plyn nepostižitelný lidskými
smysly. Radon vznikající radioaktivním rozpadem izotopů uranu přítomného
v minerálech je uvolňován ve formě tzv. emanací a může migrovat do objektů
(zejména do jejich sklepních a přízemních částí). Radon se dále rozpadá na
produkty rozpadu, což jsou izotopy polonia, olova a vizmutu, které jsou
kovové povahy, jsou schopné vázat se na prachové částice v ovzduší a s
nimi jsou vdechovány do plic. V plicích pak působí jako vnitřní zářiče, které
mohou iniciovat karcinomy plic.
Lidský organismus může být ovlivněn radonem pocházejícím ze tří
hlavních zdrojů: z půdního vzduchu, z podzemní vody a ze stavebních
materiálů. První dva zdroje úzce souvisejí s geologickým podložím.
Radonové riziko u geologického podloží vyjadřuje míru nebezpečnosti
vnikání radonu z hornin podloží do budov. Závisí na 2 faktorech:. objemové
aktivitě radonu v půdním vzduchu a na plynopropustnosti základové půdy. Je
tedy kombinací měřením určených hodnot objemových aktivit radonu a
plynopropustnosti základové půdy.
Analýzou vzorků půdního vzduchu byly zjištěny hodnoty v rozmezí 8 až 30
kBq/m3. Třetí kvartil souboru naměřených hodnot objemové aktivity radonu
25kBq/m3.
Na základ+ě naměřených a zjištěných hodnot spadá posuzovaná stavební
plocha z hlediska pronikání radonu z podloží do kategorie nízkého
radonového rizika.
Radonový index pozemku podle vyhlášky Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost č.307/2002 Sb. byl stanoven podle hodnot uvedených
v následující tabulce.
Radonový index
pozemku

Objemová aktivita
Propustnost
prostředí nízká

222

Rn (kBq/m3)

Propustnost
Propustnost
prostředí střední prostředí vysoká

1. nízké riziko

< 30

< 20

< 10

2. střední riziko

30 - 100

20 - 70

10 – 30

3. vysoké riziko

> 100

> 70

> 30

Vzhledem ke skutečnosti, že se hala nachází v oblasti s nízkým
radonovým rizikem nejsou nutná žádná opatření proti pronikání půdního
radonu do objektu.
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B.I.7.

PŘEDPOKLÁDANÝ
TERMÍN
ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ

ZAHÁJENÍ

REALIZACE

Podle záměru investora bude navrhovaná stavba realizována v těchto
termínech
Předpokládaná období realizace stavby):
Etapa

Termín

Zahájení stavby

11/2006

Dokončení realizace stavby

03/2007
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B.I.8.

VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

Navrhovanou dostavbou výrobního objektu kabelovny v Hostivaři je
dotčen tento územně samosprávní celek:
Kraj:

Praha

Obec:

Praha 15

Areál je situován v katastrálním území Hostivař.
Dotčenou obcí je městská část Praha 15.

B.I.9.

ZAŘAZENÍ ZÁMĚRU DO PŘÍSLUŠNÉ KATEGORIE PODLE
PŘÍLOHY Č. 1 K ZÁKONU Č. 100/2001 Sb.

Předkládané oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí
„Přístavba výrobního monobloku – haly G1, H1, I1 a F1, PRAKAB,
Pražská kabelovna a.s. Ke Kablu 278, Praha 15 slouží pro zjišťovací řízení
a bylo vypracováno podle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění, v rozsahu
dle přílohy č.3.
Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr rozšíření
výroby kabelů firmy PRAKAB zařazen do kategorie II, přílohy č.1
k citovanému zákonu (záměry vyžadující zjišťovací řízení). Záměr
naplňuje dikci bodu 10.15 – záměry podle této přílohy, které nedosahují
příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze
uvedeny.
Pro stavby kategorie II je vyžadováno vypracování oznámení záměru o
hodnocení vlivů na životní prostředí v rozsahu daném přílohou č.3 citovaného
zákona.
Příslušným orgánem k provedení zjišťovacího řízení je v tomto
případě Magistrát hlavního města Prahy.
Ve vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy jakožto správního úřadu
z hlediska zákona č.100/2001 Sb. ze dne 12.6.2006. V tomto vyjádření je
požadavek na provedení zjišťovacího řízení specifikován.
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B.I.10.
VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE §10 ODST.4
ZÁKONA Č.100/2001 Sb. A SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU TATO
VYJÁDŘENÍ VYDÁVAT
Pro realizaci záměru Přístavba výrobního monobloku – haly G1,
H1, I1 a F1 proběhne v návaznosti na zjišťovací řízení územní řízení. Žádost
bude podána na Městský úřad Prahy 15, odbor výstavby a územního
plánování.
Po získání územního rozhodnutí bude následovat vypracování projektu
ke stavebnímu povolení a podání žádosti o vydání stavebního povolení.
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B.II.

ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1.

PŮDA

Navrhovaný záměr přístavby výrobní haly a instalace nové moderní
technologie výroby kabelů a vodičů je situován v areálu závodu Prakab. Areál
se nachází v průmyslové zóně na parcelách v katastrálním území Hostivař
a Dolní Měcholupy.
Podle výpisu z katastru nemovitostí se výrobní hala a plochy v jejím
okolí nachází na následujících pozemcích v k.ú. Hostivař (732 052), které
jsou již ve vlastnictví investora.
Číslo parcely

Výměra (m2)

Druh pozemku

Způsob využití

2536/10

224

ostatní plocha

manipulační plocha

2537/3

100

zastavěná plocha a
nádvoří

2540/25

322

ostatní plocha

ostatní komunikace

2540/26

32

ostatní plocha

ostatní komunikace

2540/29

23

zastavěná plocha a
nádvoří

Podle výpisu z katastru nemovitostí se výrobní hala a plochy v jejím
okolí nachází na následujících pozemcích v k.ú. Dolní Měchoplupy
(732 541), které jsou již ve vlastnictví investora.
Číslo parcely

Výměra (m2)

Druh pozemku

Způsob využití

676/15

121

ostatní plocha

ostatní komunikace

676/17

18

ostatní plocha

manipulační plocha

773/6

58

zastavěná plocha a
nádvoří

Žádný z pozemků určených pro realizaci záměru není součástí
zemědělského půdního fondu a uskutečnění záměru investora tedy
nevyžaduje zábor orné půdy a vynětí ze ZPF.
Veškerá činnost investora se bude odehrávat uvnitř areálu Prakab, při
čemž budou v maximální míře využity stávající objekty, komunikace i
zpevněné plochy.
Chráněná území
Lokalita navrhovaná pro výstavbu nespadá do zvláště chráněného
území ve smyslu § 12, 13 a 14 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny. To znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné
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oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace,
národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy.
Lokalita nepodléhá ustanovení § 18 o omezení činnosti v chráněném
ložiskovém území dle zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství. Zájmový pozemek dále nepodléhá celoplošným ani lokálním
ochranám dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody, a požadavkům
zákona č.289/1995 Sb., o lesích.
Pozemek pro stavbu se nenachází v chráněném území a leží mimo
oblast přirozené akumulace podzemních a povrchových vod.
Ve vlastním zájmovém území se nenachází žádné prvky územního
systému ekologické stability (ÚSES).
Natura 2000
Navržené lokality Natury 2000, tj. „Návrh evropsky významných lokalit“
ani „Návrh ptačích oblastí“ se Prahy 15 - Hostivaře nedotýkají. V okolí
pozemků areálu PRAKAB se tyto prvky nevyskytují. Tato skutečnost je
doložena stanoviskem orgánu ochrany přírody Magistrátu hlavního města
Prahy, které je uvedeno v příloze tohoto oznámení.
Ochranná pásma
V blízkém okolí stavby se vyskytují pouze ochranné pásmo železniční
vlečky v šířce 30 m od krajní koleje, které bude respektováno.

B.II.2. VODA
Zdroj vody
Pitná voda
Pitná voda bude používána k běžné spotřebě pro zaměstnance
závodu (WC, umývárny, čajové kuchyňky a pod.). Pitná voda je odebírána
z městského vodovodního řadu.
Odpadní vody
Areál je napojen na dešťovou a splaškovou kanalizaci. Vzhledem
k výše popsaným skutečnostem, bude tato kanalizace využívána stávajícím
způsobem.
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Bilance potřeby vody
a) spotřeba vody pro sociální zařízení
V příloze č.12 k nařízení vlády č. 428/2001 Sb., kterou se provádí
zákon o vodách a kanalizacích pro veřejnou potřebu, jsou uvedena směrná
čísla potřeby vody. Pro administrativní pracovníky je stanovena roční
spotřeba 12 m3 vody a pro pracovníky ve výrobě max. 40 m3.
Oproti stávajícímu stavu nedojde k nárůstu počtu pracovníků, v
prostoru nových hal budou pracoviště pro cca 10 pracovníků.
b) spotřeba vody pro technologii
Technologická voda bude používána pouze v chladících okruzích.
Chladící voda je přivedena k jednotlivým technologickým spotřebičům.
Oteplená chladící voda je odváděna do společné sběrné nádrže uložené pod
podlahou haly. Z této jímky bude voda přečerpávána na stávající chladící věž
typu LSTA-8P-125 situovanou západně od monobloku hal. Ochlazená voda
od chladící věže je svedena do betonové jímky na chladící vodu o užitném
objemu 150 m3. Ztráta odparem a odkalem chladící věže je doplňována
přímo do jímky z vodovodního řadu.
c) zásobování požární vodou
Vnitřní odběrní místa
V halách musí být osazeny hadicové systémy min. DN 25 napojené na
vnitřní vodovod. Vnitřní požární vodovod bude připojen na stávající DN 80, na
němž jsou v hale G1 osazeny 2 hadicové systémy DN 25 s 30-ti metrovou
tvarově stálou hadicí. Další hadicové systémy jsou osazeny ve stávajících
sousedních halách a další budou osazeny podle požadavků ČSN 73 0873
v navržené přístavbě.
Vnější odběrní místa
- vnější vodovod min. DN 150
- max. vzdálenost od objektu 100 m
- max. vzdálenost mezi sebou 200 m
- doporučený odběr pro výpočet potrubní sítě Q = 14 l/s
- nejmenší odběr z hydrantu pro připojení mobilní požární techniky Q
= 25 l/s
- minimální statický přetlak 0,2 MPa
Požární voda bude zajištěna ze stávajícího vnějšího vodovodu, na
němž jsou osazeny hydranty
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B.II.3.

OSTATNÍ SUROVINOVÉ ZDROJE

Spotřeba surovin a materiálů
V areálu firmy PRAKAB budou jsou vyráběny silové kabely a vodiče
s ochranou do 3 kV.
Pro výrobu budou používány následující suroviny. Tabulka udává roční
spotřeby materiálu při plném provozu z rozšíření technologie .
Surovina

Roční množství (t/rok)

Měděná jádra (dráty a lana)

250

Hliníková jádra (dráty a lana )

120

Granulát PVC, PE pro výrobu izolací a plášťů

60

Hliníková a měděná lana a dráty jsou dodávány na kabelových
bubnech, granulované suroviny - polyvinylchlorid a polyethylen v kartonových
krabicích (30 %) nebo pomocí autocisteren (70 %), z nichž jsou pneumaticky
dopravovány do zásobních sil a z nich dále k jednotlivým extruderům.
Spotřeba energií
Spotřeby elektrické energie
Podrobný popis přívodu elektrické energie a jednotlivých spotřebních
míst v areálu byl proveden v kapitole B.I.6.
Předpokládaná energetická potřeba
•

pro stavbu

Pi = 208 kW
Ps = 110 kW
•

pro technologii

Pi = 1200 kW
Ps = 900 kW
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B.II.4.

NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU

Dopravní řešení uvnitř areálu závodu zůstane zachováno prakticky
beze změn, nová výstavba jej ovlivní jen nepatrně. Nové haly technologicky
navazují na stávající výrobu ve výrobním monobloku. Dopravu, která je
reprezentována prakticky výhradně přesunem plných nebo prázdných
kabelových bubnů, zajišťují uvnitř hal převážně mostové jeřáby, přísun a
odvoz mimo haly pak vysokozdvižné kolové vozíky.
Vzhledem k tomu, že se počet zaměstnanců nebude v souvislosti
s výstavbou zvyšovat, nevzniká ani potřeba nárůstu parkovacích míst pro
zaměstnance.
Řešení vjezdu do areálu
Vjezd do areálu firmy PRAKAB bude zachován, stejně jako veškeré
vnitrozávodní komunikace. Zachován bude vjezd i výjezd automobilů.
Vnitroareálové dopravní a komunikační řešení
Areálový provoz je stávající, je navržen se sníženou rychlostí v celém
areálu s vymezením pomocí areálového svislého a dopravního vodorovného
značení a stanoveného provozního řádu.
Provedení komunikací, dopravních ploch a chodníků
Vnitroareálové komunikace, parkoviště a zpevněné plochy, jakož i
chodníky pro pěší, zůstanou zachovány. Podle potřeby budou pouze
provedeny nezbytné opravy.
Parkování – zařízení pro dopravu v klidu
Výpočet celkového počtu parkovacích stání (pro celý areál) je proveden podle
Vyhlášky č. 26 z r. 1999 hlavního města Prahy “O obecných technických
požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, čl. 10“, dle počtu
zaměstnanců.
Požadovaný počet parkovacích stání
Pp = Pz . Ku. Kd
kde
Pz – základní počet parkovacích stání
Ku – koeficient vlivu území
pro zónu 4

1,00

Kd – koeficient dopravní obsluhy
mimo spádová území stanic metra
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Stanovení základního počtu stání podle přílohy č. 2 uvedené vyhlášky,
bod 12.1 výrobní hala

Pro výrobní haly jedno parkovací stání připadá na 4 zaměstnance
Celkový počet zaměstnanců

385

Pp = (385 : 4). 1,00. 1,00 = 96,25
Celkem je požadováno 97 parkovacích stání, skutečnost požadavek
překračuje, v předzávodním areálu je 120 parkovacích míst, uvnitř areálu pak
dalších 25 parkovacích míst, celkem tedy 145 parkovacích míst.
Předpokládané počty vozidel dopravní obsluhy areálu Prakab po
rozšíření závodu
Četnost dopravního zatížení vyplývá z požadavků na množství
zpracovaných surovin a vyrobených kabelů. V následující tabulce jsou
uvedeny počty vozidel po realizaci přístavby výrobní haly.
Počet a typ vozidel a počet jízd za den
Druh vozidla

Doprava do
závodu

Doprava ze
závodu

Celkem jízd

(aut/den)

(aut/den)

(jízd/den)

Kamiony se surovinou

7

7

14

Kamiony odvážející hotové
výrobky

14

14

28

Osobní automobily (denně)

120

120

240

Vyhodnocení vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel, tedy
především hluku a emitovaných škodlivin, je provedeno v kapitole D. Výstupy
jsou uvedeny v následující kapitole B.II.
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B.III.

ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1.

OVZDUŠÍ

Ovzduší v okolí závodu je ovlivněno zejména automobilovou dopravou
po frekventované komunikaci Průmyslová. Vlastní závod Prakab přispívá
k imisní situaci jen velmi malým podílem. Zdrojem emisí produkovaných v
závodě jsou kromě lakování a odmašťování zejména dopravní prostředky,
zajišťující dovoz materiálu do závodu a odvoz hotových výrobků. Lakování a
odmašťování jsou stávající technologie, které rozšířením výroby kabelů
nedoznají změn.
Přehled stávajících
v závodě Prakab

zdrojů

znečišťování

ovzduší

provozovaných

Zdroj č.1 polygrafická činnost - potiskování kabelů Imaje
Ostatní zdroj
rozpouštědel

– zdroj emisí VOC z procesu aplikace organických

Kategorie těkavých látek - § 3 písmeno c) vyhlášky MŽP č.509/2005 Sb.,
kterou se mění vyhláška č.355/2002 Sb.
Kategorie zdroje - střední zdroj znečišťování ovzduší
Roční emise VOC 3,122 t/rok
Zdroj č.2 odmašťování a čištění kovů
Ostatní zdroj
rozpouštědel

– zdroj emisí VOC z procesu aplikace organických

Kategorie těkavých látek - § 3 písmeno c) vyhlášky MŽP č.509/2005 Sb.,
kterou se mění vyhláška č.355/2002 Sb.
Kategorie zdroje - střední zdroj znečišťování ovzduší
Roční emise VOC 1,693 t/rok
Rozšířením výroby kabelů v závodě Prakab nevzniknou nové zdroje
znečišťování ovzduší.

b) hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší
Vlastní technologie ani ostatní pomocné provozy nebudou plošným
zdrojem znečištění ovzduší.
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c) hlavní liniové zdroje znečištění ovzduší
Liniovým zdrojem znečištění jsou všechny pozemní komunikace.
V okolí závodu bude zatížení území emisemi z automobilové dopravy
zvýšeno o znečištění způsobované automobily zásobujícími nový
technologický provoz vstupními surovinami a expedujícími hotové výrobky.
Výrobní závod je situován v průmyslové zóně. Dopravní napojení
areálu je umožněno stávajícím vjezdem do areálu z komunikace Průmyslová.
Automobily budou do areálu vjíždět stávající vrátnici.
Předpokládáme, že po zprovoznění nové výroby kabelů přijede denně
do areálu, stejně jako v současné době, průměrně 120 osobních aut, tedy
maximálně 30 000 osobních automobilů za rok.
Počty jízd nákladních automobilů vyplývají z množství dopravovaných
materiálů a hotových výrobků do a ze závodu a jsou uvedeny v následujících
tabulkách v denním a ročním souhrnu.
Počet a typ vozidel a počet jízd za den
Druh vozidla

Doprava do
závodu

Doprava ze
závodu

Celkem jízd

(aut/den)

(aut/den)

(jízd/den)

Kamiony se surovinou

7

7

14

Kamiony odvážející hotové
výrobky

14

14

28

Osobní automobily

120

120

240

Doprava do
závodu

Doprava ze
závodu

Celkem jízd

(aut/rok)

(aut/rok)

(jízd/rok)

Kamiony se surovinou

1 750

1 750

3 500

Kamiony odvážející hotové
výrobky

3 500

3 500

7 000

Osobní automobily

30 000

30 000

60 000

Počet a typ vozidel a počet jízd za rok
Druh vozidla

Výpočet emisí z dopravy byl proveden na základě nařízení vlády
č.350/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a podmínky a způsob
sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší - § 4. odst. 5 písm.
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j) - přílohy č. 9. Emisní faktory motorových vozidel jsou dány sdělením č.36
Ministerstva životního prostředí, publikovaným ve Věstníku MŽP č.10/2002.
Podmínky posuzování a hodnocení vlivu liniového zdroje na
znečišťování ovzduší stanovuje od 3. července 2002 nová právní úprava
ochrany ovzduší. V souladu s novými legislativními opatřeními proto MŽP ČR
vydává jednotné emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné
v rámci ČR provádět vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy
či hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší.
Výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla byl proveden
programem MEFA v.02 (Mobilní Emisní FAktory, verze 2002). Tento program
umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (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. Zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak i látky
rizikové pro lidské zdraví (aromatické a polyaromatické uhlovodíky,
aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které představují
hlavní prekurzory tvorby přízemního ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny).
Jedná se o následující sloučeniny:
Anorganické sloučeniny

Organické sloučeniny

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

oxidy dusíku (NOx)
oxid dusičitý (NO2)
oxid siřičitý (SO2)
oxid uhelnatý (CO)
tuhé znečišťující látky (PM, PM10)

suma uhlovodíků (CxHy)
methan
propan
1,3-butadien
styren
benzen
toluen
formaldehyd
acetaldehyd
benzo(a)pyren

Výpočet emisí z dopravy do závodu a ze závodu byl proveden pro
základní škodliviny pro navýšení dopravy areálu firmy Prakab
Emisní faktory pro motorová vozidla pro rychlost 50 km/hod v (g/km.vozidlo)
Osobní automobily:
Rok

NOx

NO2

CO

CxHy

PM/PM10

Benzen

2007

0,2424

0,0048

0,6353

0,0722

0,0005/
0,0005

0,0032
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Těžké nákladní automobily:
Rok

NOx

NO2

CO

CxHy

PM/PM10

Benzen

2007

3,7314

0,2602

4,4830

0,7461

0,1344/
0,1263

0,0095

Uvedené počty vozidel a jízd jsou maximální a odpovídají plnému
využití parkovacích ploch pro osobní automobily a zásobování areálu. Pro
kvantifikaci emisí z dopravy v dané oblasti umístění výroby předpokládáme
ujetou vzdálenost osobních i nákladních automobilů - kamionů cca 1 km od
závodu.
Celkový počet jízd osobních automobilů za rok 60 000.
Osobní automobily:
Rok

NOx

NO2

CO

CxHy

PM/PM10

Benzen

2007

0,2424

0,0048

0,6353

0,0722

0,0005/
0,0005

0,0032

emise
kg/rok

14,544

0,288

38,118

4,332

0,030/
0,030

0,192

Celkový počet jízd nákladních automobilů za rok 10 500
Těžké nákladní automobily:
Rok

NOx

NO2

CO

CxHy

PM/PM10

Benzen

2007

3,7314

0,2602

4,4830

0,7461

0,1344/
0,1263

0,0095

emise
kg/rok

39,180

2,732

47,072

7,834

1,411/
1,326

0,100

Celkové emise z dopravy:
Rok

NOx

NO2

CO

CxHy

PM/PM10

Benzen

emise
kg/rok

53,724

3,020

85,190

12,166

1,441/
1,356

0,292
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B.III.2. ODPADNÍ VODY
Areál firmy PRAKAB je napojen na stávající dešťovou a splaškovou
kanalizaci.
Dešťové odpadní vody
Dešťové odpadní vody budou svedeny se střech nových hal pomocí
vnitřních svodů z litinových odpadních trub. Svodné potrubí dešťových vod
bude napojeno na stávající kanalizaci o profilech 200, 300 a 400 mm, které
jsou následně svedeny do hlavní trasy s profilem 800 mm jižně od budoucích
hal.
Splaškové odpadní vody
Splaškové odpadní vody z vestavku pohotovostního sociálního
zařízení budou svedeny a napojeny na stávající kanalizaci profilu 200 mm,
která prochází halou ve směru jih – sever.
Odpadní vody z chlazení
Chladící voda je přivedena k jednotlivým technologickým spotřebičům.
Oteplená chladící voda je odváděna do společné sběrné nádrže uložené pod
podlahou haly. Z této jímky bude voda přečerpávána na stávající chladící věž
typu LSTA-8P-125 situované západně od monobloku hal. Ochlazená voda od
chladící věže je svedena do betonové jímky na chladící vodu o užitném
objemu 150 m3. Ztráta odparem a odkalem chladící věže je doplňována
přímo do jímky z vodovodního řadu.
Odpadní vody z chlazení – odkal reprezentují cca 2,23 m3/hod a jsou
napojeny na kanalizaci.

B.III.3. ODPADY
Při výrobě silových kabelů budou vznikat následující odpady, které
jsou podle vyhlášky MŽP č.381/2001, kterou se vydává Katalog odpadů ve
znění vyhlášky č.503/2004 Sb., a stanoví další seznamy odpadů k zákonu č.
185/2001 Sb., ve znění zákona 188/2004 Sb. o odpadech, zařazeny takto:
Katalogové číslo

Kategorie
odpadu

Název druhu odpadu

07

-

ODPADY Z CHEMICKÝCH
ORGANICKÝCH PROCESŮ

07 02

-

Odpady z výroby, zpracování,
distribuce a používání plastů,
syntetického kaučuku a
syntetických vláken

07 02 13

O

Plastový odpad (PVC, PE zmetky
k recyklování)
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12

-

ODPADY Z TVÁŘENÍ A
Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ
POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A
PLASTŮ

12 01

-

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

12 01 05

O

Plastové hobliny a třísky

N

Upotřebené vosky a tuky

13

-

ODPADY OLEJŮ A KAPALNÝCH
PALIV

13 01

-

Odpadní hydraulické oleje

13 01 13*

N

Jiné hydraulické oleje

13 02

-

Odpadní motorové, převodové a
mazací oleje

13 02 05*

N

Nechlorované minerální oleje

13 02 06*

N

Syntetické motorové, převodové a
mazací oleje

15

-

ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ
ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY,
FILTRAČNÍ MATERIÁLY A
OCHRANNÉ ODĚVY JINAK
NEURČENÉ

15 01

-

Obaly

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

15 01 02

O

Plastové obaly

15 02

-

Absorpční činidla, filtrační
materiály, čisticí tkaniny a
ochranné oděvy

15 02 02

N

Absorpční činidla, filtrační
materiály (včetně olejových filtrů
jinak blíže

12 01 12*

neurčených), čisticí tkaniny a
ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
17

-

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ
ODPADY

17 04

-

kovy

17 054 11

O

kabely

20

-

KOMUNÁLNÍ ODPADY
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20 01

-

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

20 01 21

N

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 02

-

Odpady ze zahrad a parků

20 02 01

O

Biologicky rozložitelný odpad

20 03

-

Ostatní komunální odpady

20 03 01

O

Směsný komunální odpad

20 03 03

O

Uliční smetky

Odpady polyethylenu a polyvinylchloridu vznikající při najíždění
extruderů jsou odebírány odbornou firmou k dalšímu využití.
Odpad kabelů vznikající při najíždění a ukončení provozu linek je
předáván odborné firmě k recyklaci.
Odpady z výstavby
Při výstavbě a stavebních úpravách budou dočasně vznikat odpady
z použitých stavebních materiálů, z jejich obalů, kabely z elektroinstalací,
umělé hmoty a podobně. Seznam odpadů dle jejich katalogových čísel, které
mohou vznikat během realizace stavby, je uveden v následující tabulce.
Dodavatel stavby musí mít v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o
odpadech ve znění zákona 188/2004 Sb. a jeho prováděcích předpisů,
především dle Katalogu odpadů vydaného vyhláškou č.381/2001 Sb. ve
znění vyhlášky č.503/2004 Sb., a vyhláškou č.383/2001 Sb. ve znění
vyhlášky č.41/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady zajištěno
odstranění všech odpadů a nebezpečné odpady musí odstraňovat oprávněná
osoba dle zákona č.185/2001 Sb. ve znění vyhlášky č.7/2005 Sb., o
odpadech. Povinností původce odpadů je kromě správného nakládání s
odpady podle požadavků zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů
především jejich minimalizace.
Podrobná specifikace druhů a množství vznikajících odpadů bude
možná během realizace stavby. Ke kolaudaci stavby je nutno doložit doklady
o způsobu zneškodňování jednotlivých druhů odpadů vznikajících během
realizace stavby.
Vzhledem ke skutečnosti, že pro instalaci nové technologie budou
nutně provedeny pouze drobné bourací a stavební práce a úpravy stávajících
objektů, bude množství stavebních odpadů rovněž minimální.
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Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při stavebních úpravách:
Kód odpadu

Kategorie
odpadu

Název druhu odpadu

15

-

ODPADNÍ OBALY;
ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ
TKANINY, FILTRAČNÍ
MATERIÁLY A OCHRANNÉ
ODĚVY JINAK NEURČENÉ

15 01

-

Obaly

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

15 01 02

O

Plastové obaly

15 01 03

O

Dřevěné obaly

15 01 04

O

Kovové obaly

17

-

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ
ODPADY

17 01

-

Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 01

O

Beton

17 01 02

O

Cihly

17 01 03

O

Tašky a keramické výrobky

17 01 07

O

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

17 02

-

Dřevo, sklo a plasty

17 02 01

O

Dřevo

17 02 02

O

Sklo

17 01 03

O

Plasty

17 02 04

N

Sklo, plasty a dřevo obsahující
nebezpečné látky nebo
nebezpečnými látkami
znečištěné

17 03

-

Asfaltové směsi, dehet a
výrobky z dehtu

17 03 02

O

Asfaltové směsi neuvedené pod
číslem 17 03 01

17 04

-

Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 01

O

Měď, bronz, mosaz

17 04 02

O

Hliník
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Kód odpadu

Kategorie
odpadu

Název druhu odpadu

17 04 05

O

Železo a ocel

17 04 07

O

Směsné kovy

17 04 11

O

Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 06

-

Izolační materiály

17 06 03

O

Izolační materiály neobsahující
nebezpečné látky

17 09

-

Jiné stavební a demoliční
odpady

17 09 03*

N

Jiné stavební a demoliční
odpady obsahující nebezpečné
látky

17 09 04

O

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

20

KOMUNÁLNÍ ODPADY

20 03

Ostatní komunální odpady

20 03 01

O

Směsný komunální odpad

Provozovatel musí mít v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o
odpadech a jeho prováděcích předpisů, především dle Katalogu odpadů
vydaného vyhláškou č.381/2001 Sb. ve znění vyhlášky č.503/2004 Sb., a
vyhláškou č.383/2001 Sb. ve znění vyhlášky č.41/2005 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady zajištěno odstranění všech odpadů a nebezpečné
odpady musí odstraňovat oprávněná osoba dle zákona č.185/2001 Sb. ve
znění vyhlášky č.7/2005 Sb., o odpadech. Povinností původce odpadů je
kromě správného nakládání s odpady dle požadavků zákona o odpadech a
jeho prováděcích předpisů především jejich minimalizace.
Jednotlivé druhy odpadů musí být tříděny již v místě jejich vzniku a
roztříděné ukládány na odpovídající místa dle charakteru odpadu.
Shromažďovací místa a prostředky musejí být označena v souladu s
požadavky vyhlášky.č. 383/2001 Sb. ve znění vyhlášky č.41/2005 Sb. Pro
shromažďování uvedených druhů odpadů je nutno zajistit dostatečný počet
shromažďovacích nádob tak, aby bylo zajištěno jejich vyhovující
shromažďování a zároveň zajištěno i třídění jednotlivých druhů odpadů.
Původce odpadů je povinen především:
a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií,
b) zajistit přednostní využití odpadů,
c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit, převést do vlastnictví
pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, a to buď přímo nebo
prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby,
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d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich
skutečných vlastností,
e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,
f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo
únikem,
g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi,
ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje, tuto
evidenci archivovat po dobu 5 let,
h) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na
vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace
související s nakládáním s odpady,
i) vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní
prostředí v souladu s právními předpisy a plánem odpadového hospodářství,
j) platit poplatky za ukládání odpadů na skládky.

B.III.4. OSTATNÍ VÝSTUPY
hluk a vibrace
a) hluk
Provoz výroby vodičů a kabelů je zdrojem hluku především z
technologických zařízení, zejména lanovacích strojů a extruderů a také
některých pomocných provozů.
Hladiny hluku na jednotlivých pracovištích výrobní linky ve výrobní hale
naměřené ve stávajících provozech jsou uvedeny v následující tabulce:
Měřící místo

Ekvivalentní hladina
hluku LAeq [dB(A)]

Ovládací pult plášťové linky

76,5 dB (A)

Měření délky

77,2 dB (A)

Navíječ kabelu

75,1 dB (A)

Hlukově se projevují rovněž dopravní prostředky - nákladní automobily,
přivážející suroviny a zajišťující expedici hotových výrobků.
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací stanovuje limity pro ustálený a proměnný hluk na
pracovištích následovně:
(1) Hygienický limit pro osmihodinovou pracovní dobu (dále jen
"přípustný expoziční limit") ustáleného a proměnného hluku při práci
vyjádřený
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a) ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 85 dB,
nebo
b) expozicí zvuku A EA,8h se rovná 3640 Pa2s.
(2) Hygienický limit ustáleného a proměnného hluku pro pracoviště, na
nichž je vykonávána duševní práce náročná na pozornost a soustředění
a dále pro pracoviště určená pro tvůrčí práci vyjádřený ekvivalentní
hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50 dB.
(3) Hygienický limit pro pracoviště, na nichž je vykonávána duševní
práce rutinní povahy včetně velínu vyjádřená ekvivalentní hladinou
akustického tlaku A LAeq,T se rovná 60 dB. Jako doba hodnocení se v
tomto případě přednostně volí doba trvání rušivého hluku.
(4) Hygienický limit ustáleného a proměnného hluku pro pracoviště ve
stavbách pro výrobu a skladování, s výjimkou pracovišť uvedených v
odstavcích 2 a 3, kde hluk nevzniká pracovní činností vykonávanou na těchto
pracovištích, ale na tato pracoviště proniká ze sousedních prostor nebo je
způsobován větracím nebo vytápěcím zařízením těchto pracovišť vyjádřený
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A je LAeq,T, se rovná 70 dB; na
ostatních pracovištích nesmí tato hladina překročit 55 dB.
(5) Pokud pracovní doba v průběhu pracovního týdne není rovnoměrně
rozložena nebo když se hladina hluku v průběhu týdne sice mění, avšak
jednotlivé denní expozice hluku se neliší o více než 10 dB v LAeq,T od
dlouhodobého průměru a při žádné z expozic není překročena hladina
akustického tlaku LAmax 107 dB, lze použít hodnocení podle průměrné týdenní
expozice hluku.
Hodnocení rizika hluku a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví
zaměstnanců
Riziko expozice hluku vůči zaměstnancům musí být vylučováno nebo
alespoň omezováno na minimum v souladu s dostupností protihlukových
technických opatření.
Uspořádání pracovišť, na nichž je nebo bude vykonávána práce
spojená s expozicí hluku, umístění výrobních prostředků a zařízení, volba
pracovního nářadí, pracovní postupy a metody práce, musí směřovat ke
snižování rizika hluku u jeho zdroje.
Školení zaměstnanců, kteří vykonávají práci spojenou s expozicí
ustálenému nebo proměnnému hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického
tlaku A LAeq,8h překračuje 80 dB, nebo práci spojenou s expozicí jiným druhům
hluku, jehož hodnoty překračují jejich přípustný expoziční limit, musí
obsahovat zejména informace o
a) správném používání výrobních prostředků, zařízení a pracovního
nářadí,
b) zdrojích hluku na pracovišti,
c) druhu a účincích daného hluku a jeho přípustných expozičních
limitech,
d) výsledcích měření hluku,

LI-VI Praha spol. s r.o.

42

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Přístavba výrobního monobloku – haly G1, H1, I1 a F1 – PRAKAB Pražská kabelovna a.s.
v Praze 15 Hostivaři“

e) opatřeních přijatých k omezení úrovně míry a doby expozice hluku,
f) správném používání osobních ochranných pracovních prostředků,
g) vhodných pracovních postupech stanovených k minimalizaci expozice
hluku,
h) postupech při zjištění možného poškození sluchu,
i) účelu lékařských preventivních prohlídek zajišťovaných zařízením
závodní preventivní péče.
Pravidelná a řádná údržba výrobních prostředků, zařízení a
pracovního nářadí na pracovištích, kde je vykonávána práce spojená s
expozicí hluku, musí zajistit, aby míra jejich opotřebení nebyla příčinou
zvyšování hluku.
Pokud je při práci v hluku nepřetržitě používán osobní ochranný
prostředek proti hluku k omezení jeho působení, musí být během této práce
zařazeny bezpečnostní přestávky. Po dobu bezpečnostních přestávek nesmí
být zaměstnanec exponován hluku překračujícímu přípustný expoziční limit.
Minimální rozsah opatření k omezení expozice hluku
(1) Pokud se vyhodnocením změřených hodnot prokáže, že přes
uplatněná opatření k odstranění nebo minimalizaci hluku překračují
ekvivalentní hladiny hluku A přípustný expoziční limit 80 dB, nebo že
průměrná hodnota špičkového akustického tlaku C je větší než 112 Pa, musí
zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní
prostředky k ochraně sluchu účinné v oblasti kmitočtů daného hluku.
(2) Jestliže je překročen přípustný expoziční limit 85 dB, respektive
nejvyšší přípustná hodnota 200 Pa, musí zaměstnavatel zajistit, aby osobní
ochranné pracovní prostředky zaměstnanci používali.
Šíření hluku do okolí závodu
Všechny stacionární zdroje hluku jsou umístěny v uzavřených
objektech a šíření hluku do okolí závodu je účinně tlumeno obvodovým
pláštěm hal, v nichž jsou zařízení provozována.
Hluk z areálové dopravy a manipulace
Hluk z manipulačních prostředků se projeví pouze uvnitř areálu
závodu.
Hlukové pozadí je vytvářeno především hlukem z dopravy po
frekventované komunikaci Průmyslová a křižovatky této komunikace s ulicí
Černokosteleckou s Jižní spojkou.
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Nejbližšími chráněnými obytnými objekty (chráněným venkovním
prostorem staveb) ve smyslu nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, jsou obytné domy situované
v ulicích V Chotejně, U branek, V nové čtvrti ve vzdálenosti cca 400 m
přes komunikaci Průmyslovou.
Popis stávající hlukové situace v dané lokalitě je diskutován v kapitole
D.I.3 – vliv na hlukovou situaci.

b) vibrace
Vibrace (chvění) v procesu výroby kabelů a vodičů vznikají pouze
v minimální míře a jsou omezeny pouze na vlastní výrobní haly.

B.III.5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
záření radioaktivní, elektromagnetické
V závodě PRAKAB nejsou a nebudou instalována zařízení, která by
byla zdroji radioaktivního nebo elektromagnetického záření.
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ČÁST C. ÚDAJE O
V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I.

STAVU

ŽIVOTNÍHO

VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH
RIZIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ

PROSTŘEDÍ

ENVIRONMENTÁLNÍCH

Předkládaný záměr je situován do území, které je uzemním plánem
určeno k průmyslové výrobě. Území města je rozděleno na polyfunkční území
a monofunkční plochy.
Areál Prakab je umístěn v polyfunkčním území VP - průmyslová
výroba – území sloužící pro umístění výroby a služeb všeho druhu.
Funkční využití: stavby a zařízení pro průmyslovou výrobu,
opravárenské a údržbářské zařízení, dopravní areály, plochy a zařízení pro
skladování, stavební dvory, dvory pro údržbu pozemních komunikací,
zařízení pro výzkum.
Širší okolí lokality výstavby je území využívané k výrobě (rozsáhlá
průmyslová zóna) s minimem objektů s obytnou funkcí. Schopnost lokality
snést zátěž výstavby navrženého záměru bez narušení trvalé udržitelnosti je
nepochybná.
Záměr způsobí jen nepatrné, spíše teoretické zhoršení stávajícího stavu
(oblast hluku, znečištění ovzduší).
Přírodní zdroje se na lokalitě navržené výstavby nenachází.
Záměr není v bezprostředním kontaktu s územním systémem
ekologické stability krajiny ani nijak neovlivňuje žádné chráněné území nebo
přírodní park.
Z hlediska starých ekologických zátěží nejsou známy žádné informace
vedoucí k předpokladu jejich existence. Z hlediska stávající únosnosti
prostředí se nejedná o významně nadlimitně ovlivněnou lokalitu.

Zvláště chráněná území, přírodní rezervace, památky a parky
Lokalita výstavby navrhované stavby nespadá do zvláště chráněného
území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny. To znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné
oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace,
národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy.
Nejbližší chráněná území:
• Přírodní památka „Meandry Botiče“ – 4,31 ha, přirozený
meandrující tok potoka břehovými porosty s výskytem
chráněných druhů ptactva a společenstvem vodních živočichů,
vzdálenost cca 1 km jižně od záměru.
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•

•

•

•

Přírodní rezervace „V pískovně“ – 7,73 ha, opuštěná zatopená
pískovna a ptačí hnízdiště, vzdálenost cca 5 km
severovýchodně od záměru.
Přírodní památka „Počernický rybník“ – 41,10 ha, je největší
vodní plochou na území Prahy, v přítokové oblasti, která je
významnou ornitologickou rezervací, jsou vytvořeny rozsáhlé
plochy rákosin, vzdálenost cca 4,5 km severovýchodně od
záměru.
Přírodní památka „Rohožník“ (lom v Dubči) – 3,37 ha,
geomorfologický fenomén a výchoz křemenců, vzdálenost cca
3,6 km východně od záměru.
Přírodní památka „Lítožnice“ - 29,30 ha, soustava rybníků a
mokřadních luk, útočiště mokřadní a vodní fauny, vzdálenost
cca 5 km východně od záměru.

Významné krajinné prvky:
Registrovanými VKP podle § 6 odst. 1) zákona ČNR č. 114/1992 Sb.
jsou nejblíže lokality „Triangl“ v Hostivaři a „Středisko služeb Hostivař“.
VKP „Triangl“ je cenné přírodní území s jezírkem na Slatinském
potoce. Jedná se o zamokřené a zalesněné plochy na západ od hostivařské
průmyslové oblasti vně a uvnitř trojúhelníkové plochy (tzv. triangl) mezi
železniční tratí Praha - Benešov a jejími odbočkami do Malešic. Na tomto
místě se nalézají otevřené vodní plochy, především zachovalá vodní tůň
sloužící jako útočiště obojživelníků a přípotoční mokré louky a porosty vrb a
olší. Územím protéká Slatinský potok, po jehož regulaci zůstaly v této lokalitě
zachovány původní břehové porosty. Území má velký význam pro zachování
biodiverzity, genové základny a přispívá značnou měrou ke stabilitě
pražského ekosystému.
VKP „Středisko služeb Hostivař“ je územím, které kompenzuje
ekologickou újmu vzniklou v důsledku výstavby zdejšího areálu Střediska
obchodu a služeb.
Přírodní parky:
Nejbližšími přírodními parky jsou:
• Přírodní park „Botič - Milíčov“ – 873,3 ha, je tvořen údolní
nivou přirozeně meandrujícího toku Botiče a Pitkovického
potoka ve vzdálenosti cca 3,6 km jižně od záměru.
• Přírodní park „Hostivař - Záběhlice“ – 372,3 ha, navazuje na
přírodní park Botič – Milíčov, nachází se ve vzdálenosti cca 1
km jižně od záměru.
Zájmové území se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje.
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Území systému NATURA 2000
V širším okolí uvažovaného záměru se nenacházejí žádná vymezená
ani navržená území systému NATURA 2000 – ptačí oblasti nebo evropsky
významné lokality, což je doloženo stanoviskem Magistrátu.
Extrémní poměry v dotčeném území
Žádné extrémní poměry v zájmové lokalitě nejsou známy.

C.II

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1 Ovzduší a klima
1) Klima
Zájmové území leží v teplé klimatické oblasti T2 charakterizované
dlouhým teplým a suchým létem. Přechodná období jsou velmi krátká s
teplým až mírně teplým jarem a podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a
suchá až velmi suchá, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
Klimatické charakteristiky oblasti T2
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 oC a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn ve zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

2) Kvalita ovzduší
LI-VI Praha spol. s r.o.
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50 - 60
160 - 170
120 – 130
30 – 40
-3 až -5 °C
18 - 19 °C
7 – 8 °C
7 – 9 °C
90-100
350 - 400 mm
200 - 300 mm
50 – 70
120 – 140
40 – 50
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Vyhodnocení stávajícího imisního zatížení v lokalitě:
Kvalita ovzduší v oblasti výstavby je negativně ovlivněna jak provozem
celé řady průmyslových závodů, tak zejména silniční .
Nejbližší monitorovací stanice ČHMÚ, kde se provádí měření hlavních
škodlivin ovzduší je ČHMÚ 1539, Pha10-Měcholupy.
Souhrnné výsledky měření v roce 2005 jsou následující:

NOx - oxidy dusíku
Měsíční a roční imisní charakteristiky

Rok:

2005

Kraj:

Hlavní město Praha

Okres:

Praha 10

Látka:

NOx-oxidy dusíku

Jednotka: µg/m3

Měsíční hodnoty
KMPL

1

AMECA

Xm

194114

mc

2

3

4

5

79,4 70,0
12

28

29

6

7

8

64,5 76,7 74,7
20

25

30

26

9

10

11

12

85,3 85,3 90,6 87,6
19

30

27

30

31

Roční hodnoty
KMPL

Typ m.p.
Metoda

Max.

95% Kv 50% Kv

Datum
AMECA Automatizovaný 217,6
měřicí program
194114

CHLM
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160,0

13.10.

48

X

S

N

98% Kv

XG

SG

dv

75,6

80,3

40,32

307

193,7

70,1

1,72

19
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NO2 - oxid dusičitý
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky

Rok:

2005

Kraj:

Hlavní město Praha

Okres:

Praha 10

Látka:

NO2-oxid dusičitý

Jednotka:

µg/m3

Hodinové LV :

200,0

Hodinové MT :

50,0

Hodinové TE :

18

Roční LV :

40,0

Roční MT :

10,0

KMPL

AMECA
194111

Hodinové hodnoty

Organizace:
Staré č.
ISKO
Lokalita

Typ m.p.
Metoda

ČHMÚ
1539
Pha10Měcholupy

Max.

19 MV

VoL

50% Kv

Datum

Datum

VoM

98% Kv

Automatizovaný
měřicí program

207,0

167,2

1

35,2

CHLM

04.04.

22.04.

0

108,1

Denní hodnoty
KMPL

AMECA
194111

Organizace:
Staré č.
Max.
ISKO
Lokalita
Datum
ČHMÚ
1539

107,7

Pha10Měcholupy

23.02.
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95%
Kv

69,0
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Roční hodnoty
50%
Kv

X

S

N

98%
Kv

XG

SG

dv

38,0

39,7

15,46

318

83,6

36,9

1,48

19
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PM10 - Suspendované částice frakce PM10
Hodinové, denní a roční imisní charakteristiky

Rok:

2005

Kraj:

Hlavní město Praha

Okres:

Praha 10

Látka:

PM10-Suspendované částice frakce PM10

Jednotka:

µg/m3

Denní LV :

50,0

Denní MT :

0,0

Denní TE :

35

Roční LV :

40,0

Roční MT :

0,0

Hodinové hodnoty
KMPL

AMECA
194125

Organizace:
Staré č. ISKO
Lokalita

Typ m.p.
Metoda

ČHMÚ
1539

Automatizovaný
měřicí program

251,0

76,0

26,0

Pha10Měcholupy

RADIO

14.06.

176,0

96,0

Max.

95% Kv 50% Kv

Datum

99.9%
98% Kv
Kv

Denní hodnoty
KMPL

AMECA

Organizace:
Max. 36 MV VoL
Staré č. ISKO
Lokalita
Datum Datum VoM

50%
Kv

X

S

N

98%
Kv

XG

SG

dv

91,3

42

28,0

32,3

15,99

324

42

76,5

28,7

1,62

19

ČHMÚ
1539

52,3

Pha10Měcholupy

24.03. 01.09.

LI-VI Praha spol. s r.o.

50

194125

Roční hodnoty
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CO - oxid uhelnatý
Rok:

2005

Kraj:

Hlavní město Praha

Okres:

Praha 10

Látka:

CO-oxid uhelnatý

Jednotka:

µg/m3

8Hodinové LV :

10 000,0

8Hodinové MT :

0,0

8Hodinové TE :

0

KMPL

AUHRK
40230

KMPL

AUHRK
40230

Organizace:
Staré č.
ISKO
Lokalita
ZÚ
610
Pha10Uhříněves

8Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

Max.
Datum

VoM

Kombinované 3812,5
měření
IRABS

06.12.

0,0

Denní hodnoty
Roční hodnoty
Organizace:
50%
Staré č.
Max.
95% Kv
X
S
Kv
ISKO
Lokalita
98%
Datum
XG
SG
Kv
ZÚ
610

3535,7

Pha10Uhříněves

05.12.
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2838,5 679,7

861,2 659,95

3000,0 717,3
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N
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V následující
škodlivin.

tabulce

jsou

uvedeny

imisní

limity

základních

PRO OCHRANU ZDRAVÍ
Imisní limity
Maximální Mez tolerance
Hodnota tolerovaný
[µg/m3]
Termín
imisního
MT
počet
Znečišťující
Doba
dosažení
limitu překročení
látka
průměrování
[µg/m3]
LV
za
2005
2006
LV
kalendářní
rok
1 hod.

350

24

—

—

—

24 hod.

125

3

—

—

—

24 hod.

50

35

—

—

—

kalendářní
rok

40

—

—

—

—

1 hod.

200

18

50

40

1.1.2010

kalendářní
rok

40

—

10

8

1.1.2010

Pb

kalendářní
rok

0,5

—

—

—

—

CO

max. denní
8h klouzavý
průměr

10 000

—

—

—

—

5

—

5

4

1.1.2010

SO2

PM10

NO2

Benzen

kalendářní
rok

PRO OCHRANU EKOSYSTÉMŮ A VEGETACE
Území na kterém musí byt podle nařízení vlády dodržovány imisní limity pro
ochranu vegetace a ekosystémů jsou:
a) území národních parků a chráněných krajinných oblastí
b) území s nadmořskou výškou 800 m n.m. a vyšší
c) ostatní vybrané lesní oblasti podle publikace ve Věstníku MŽP
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Imisní limity 2005 a dále
Hodnota
imisního limitu
[µg/m3]
LV

Termín dosažení
LV

SO2

kalendářní rok a
zimní období
(1.10.-31.3.)

20

—

NOx

kalendářní rok

30

—

Znečišťující látka Časový interval

Cílové limity a dlouhodobé imisní cíle 2005 a dále

Znečišťující látka Časový interval

O3

AOT40, vypočten
z 1h hodnot v
období květenčervenec

Dlouhodobý
imisní cíl
[µg/m3.h]

Hodnota cílového
imisního limitu k
1.1.2010
[µg/m3.h]

6 000

18 000
průměr za 5 let

AOT40 je součet rozdílů mezi hodinovými koncentracemi vyššími než
prahová koncentrace 80 μg/m3 (40 ppb) a hodnotou 80 μg/m3, v období 8-20
hod. SEČ.
C.II.2 Voda
Dané území spadá hydrologicky do povodí řeky Labe, dílčího povodí
Vltavy od Berounky po Rokytku (číslo hydrologického poradí 1-12-01-026).
Prostor výstavby se rozkládá v rovinatém území v blízkosti rozvodnice dvou
dílčích povodí vyššího rádu: severovýchodní část zájmového území
odvodňuje Štěrboholský potok – číslo hydrologického poradí 1-12-01-033 (až
po ústí do Rokytky), jižní a jihozápadní část území odvodňuje Botič – číslo
hydrologického pořadí 1-12-01-014 (Botič od Pitkovického potoka po ústí do
Vltavy).
Významným vodním tokem podle vyhlášky MZem č. 470/2001 Sb.,
přílohy č. 1 jsou Rokytka (od konce vzdutí Kyjského r. po pramen) a Botič (od
dobré vody po pramen).
Z vodních děl v širším okolí je významná vodní nádrž Hostivař ve
vzdálenosti cca 2 km, která je nejbližší stojatou povrchovou vodou a je
využívána k rekreaci.
Prostor areálu neleží v záplavové zóně.
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Zájmové území leží mimo chráněné oblasti přirozené akumulace vod
(CHOPAV).
Vlastním zájmovým územím, v němž se areál firmy Prakab nachází,
neprotéká žádný vodní tok.
C.II.3 Půda
Přístavba výrobní haly je navrhována do stávajícího průmyslového
areálu firmy Prakab.
Tento areál je situován v území definovaném platným územním
plánem města jako území sloužící pro průmyslovou výrobu.
Realizací záměru nedojde k záboru zemědělské půdy. Záměr
nezasahuje do ZPF ani LPF.
C.II.4 Horninové prostředí a přírodní zdroje
Podle geomorfologického členění České republiky leží lokalita záměru
v Pražské kotlině, která je střední částí Říčanské plošiny a náleží k Pražské
plošině. Pražská kotlina je erozní útvar v povodí Vltavy, s rovinným reliéfem,
kde se na staropaleozoických břidlicích, drobách, pískovcích, křemencích a
vápencích Barrandienu nacházejí pleistocenní říční štěrky a písky údolní nivy
Vltavy a jejích přítoku.
V prostoru hl.m. Prahy jsou dobře vyvinuty terasové systémy Vltavy,
Botiče a Rokytky jako relikty akumulací z jednotlivých etap vývoje říční sítě.
Morfologicky leží území mezi erozivními údolími Botiče a Rokytky a jejích
přítoku.
Území Prahy a její okolí budují pestré směsice hornin různého původu
a stáří. Z regionálně geologického hlediska patří zájmové území k
barrandienskému spodnímu paleozoiku. Zastoupeno je zde horninami
bohdaleckého souvrství, v území zastiženo v polyteichové facii
charakterizované střídáním prachovců a jílovitých břidlic s tím, že tato facie je
vázána na vyšší část bohdaleckého souvrství v centrální části pánve a
polyteichová facie přechází velmi nevýrazně do monotónního souvrství
jílovitých břidlic.
Základová půda oblasti je tvořená jíly a rozloženými břidlicemi.
Původně kvartérní pokryv tvoří v lokalitě a v jejím širším okolí pravděpodobně
spraš a sprašové hlíny.
Z dostupných podkladu je možné uvést, že širší zájmové území se
nalézá v oblasti hnědých půd na břidlicích vápnitých až jílovitých s drobnými
ostrůvky hnědozemí a úzkými pásy nivních a glejových půd podél vodních
toku. Hnědé půdy a hnědozemě převážně na břidlicích, místy až
illimerizované půdy, jsou nejrozšířenějším půdním typem i dál jižním směrem.
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Inženýrsko-geologický průzkum
Z průzkumu firmy RGP servis vyplývá, že se zájmové území nachází
v rovinném terénu s mírným sklonem k jihovýchodu. Pokryv je tvořen
zeminami jílového charakteru odpovídajícím hnědým a hnědošedým jílovitým
hlínám přecházejícím hlouběji do eluviálně rozložených jílovitých břidlic
ordovického stáří. jedná se u uloženiny velmi ence vrstevnatých a silně
zvětralých černínských břidlic. Zeminy lze charakterizovat jako zeminy
tvořené zeminami s průměrným podílem jemné frakce f > 65 %. zeminy na
staveništi lze zařadit převážně do třídy F 6 podle ČSN 73 1001.
Hydrogeologické poměry
V území se vyskytují podzemní vody jako vody puklinové v porušených
partiích jílovitých břidlic a také jako vody průlinové v eluviích těchto hornin.
Podložní jílovité břidlice jsou prakticky nepropustné. Obzor podzemní vody o
menší vydatnosti je vázán na pásmo připovrchového zvětrání a rozpojení
těchto hornin. vzhledem ke značné jílovitosti je jeho propustnost poměrně
nízká. Hloubka hladiny podzemní vody je 2,4 až 3,4 m pod současným
povrchem. Na základě rozborů bylo zjištěno, že podzemní vody jsou silně
agresivní z hlediska ČSN 73 1215.
Geodynamické procesy
V oblasti nejsou evidovány žádné svahové pohyby, taktéž není
dokumentována žádná hlubinná těžba a s ní spojené vlivy poddolování.
Území není náchylné k sesuvným jevům.
Členitost terénu a seismicita
Lokalitu záměru je možno považovat z hlediska seizmického za
stabilní. V území nedochází ani nebude docházet k vodní a větrné erozi
V území záměru ani v širším okolí se nevyskytují žádná stará důlní
díla, poddolovaná území, sesuvy nebo sesuvná území. Nebyl zde prováděn
žádný významnější geofyzikální nebo geochemický průzkum.
Surovinové zdroje
V místě realizace záměru se nenacházejí ložiska nerostných surovin
ani dobývací prostory, jejichž využití by mohlo být záměrem ztíženo nebo
znemožněno.
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C.II.5 Flóra řešené lokality
Flóra lokality je tvořena ruderální květenou. Faunu zastupují běžné
druhy městské lokality, zejména ptactva, hmyzu a hlodavců. Vlivem
nepříznivých stanovištních podmínek je mimořádně nízká nejen druhová
diverzita, ale také populační hustota druhů, které zde mohou přežívat, a vždy
se bude jednat o běžné, nenáročné druhy.
Zájmové území je v prostoru areálu antropogenní plochou, kde lze
očekávat výskyt většinově běžných druhů vázaných na urbanizované
prostředí, ruderály, křoviny. Druhově nízká diverzita ruderálních porostů se
omezuje na plevelné, běžné taxony, z nichž některé patří mezi alergeny.
Bylinné patro je chudé a odpovídá značné eutrofizaci území. Území je bez
střední a vyšší zeleně jen s ojedinělými náletovými dřevinami.
C.II.6 Fauna řešené lokality
Z hlediska fauny nebyl prováděn detailní průzkum, ale při prohlídce
budoucího staveniště nebylo zjištěno, že by areál skýtal biotop pro široká
přírodní živočišná společenstva.
Druhové složení fauny je v zájmovém prostoru vázáno na lokalitu
okrajové zóny městské zástavby silně pozměněné výstavbou komunikační
sítě a objektů pro podnikání. Nelze proto tyto populace považovat za
přirozená společenstva. Je zde možné očekávat především zástupce všech
běžnějších bezobratlých a obratlovců typických pro příměstské oblasti. Z
hlediska zoologického jde o druhy polní a luční schopné tolerovat příslušné
podmínky.
Ve sledovaném území nebyly zjištěny žádné rostlinné či živočišné
druhy, na které by se vztahovala ochrana dle zákona č.114/1992 Sb., o
ochraně přírody
Chráněné druhy živočichů a rostlin
Ve sledovaném území nebyly zjištěny žádné rostlinné či živočišné
druhy, na které by se vztahovala ochrana dle § 48 zákona č.114/1992 Sb. o
ochraně přírody. Rovněž se v tomto území nevyskytuje žádný památný strom
(§46 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody).
C.II.7 Krajina
Širší zájmové území je možno pokládat za urbanizovanou
průmyslovou s minimem obytných objektů s tím, že přírodní a přírodě blízké
prvky jsou spíše izolované. Krajinu posuzované lokality je tak nutno pokládat
za krajinu značně strukturně a funkčně zjednodušenou vlivem průmyslové
výroby. Z urbanistického hlediska jsou určující liniové stavby, průmyslové
areály.
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Plocha území navrhované stavby je celá umístěna v zóně s funkčním
využitím pro výrobu a průmysl (označ. VP) v rozsáhlém areálu průmyslových
závodů v Praze – Hostivaři.
Situování záměru ve vztahu k územně plánovací dokumentaci
Území připravované stavby je podle Územního plánu hl. m. Prahy celé
umístěno v území VP, tj. území průmyslové výroby. To umožňuje realizaci
staveb s funkčním využitím pro průmyslovou výrobu, opravárenská a
údržbářská zařízení, zařízení pro skladování ... a služby všeho druhu.
C.II.8 Ekosystémy
Kostrou ÚSES jsou ekologicky stabilnější krajinné segmenty, plnící
funkci biocenter a biokoridorů. Biocentra slouží pro uchování regionálního
genofondu rostlinných i živočišných organismů, biokoridory zajišťují
komunikaci mezi nimi, a umožňují tak migraci a šíření společenstev do okolí s
cílem udržení rovnováhy.
Vlastní zájmové lokalita se nedotýká bezprostředně žádného z
prvků ÚSES.
C.II.9 Obyvatelstvo
Zájmová lokalita pro navrhované umístění firmy se nachází ve výrobní
zóně.
Samotná lokalita areálu Prakab je situována mimo souvislou obytnou
zástavbu. Nejbližší objekty obytné zástavby jsou rodinné domky v ulici
V nových domcích ve vzdálenosti cca 450 m od nejbližší hranice závodu
Prakab, situovaných přes komunikaci Průmyslová.
Kulturní památky
V lokalitě bezprostředně dotčené záměrem nejsou známa žádná
archeologická naleziště ani se zde nenacházejí žádné historické ani kulturní
památky. Nemovité památky zapsané ve státním seznamu v nejbližším okolí
záměru nemohou být uvažovaným záměrem nijak ovlivněna.
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C.II.10

Jiné charakteristiky
S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány.

C.III. CELKOVÉ
ZHODNOCENÍ
KVALITY
ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO
ZATÍŽENÍ
Realizace záměru je situována do území, které podle územního plánu
odpovídá posuzované aktivitě. Kvalita životního prostředí odpovídá
funkčnímu využití území. Volba tohoto území pro stanovené funkční využití
odpovídá jeho charakteru, to znamená, že se nejedná o území přírodovědně
cenné, respektive krajinářsky zajímavé. Lokalita není místem soustředěné
obytné zástavby.
Podrobný popis jednotlivých složek životního prostředí byl proveden
v předchozím textu, v kapitolách C.I a C.II.
Předložený záměr by svými dopady do jednotlivých složek životního
prostředí neměl výrazněji ovlivnit stávající parametry životního prostředí u
nejbližších objektů obytné zástavby.
Umístění nové výroby silových kabelů ve stávajícím areálu ovlivní
dané území jen minimálně, a to pouze emisemi souvisejícími s dopravou
surovin a hotových výrobků, které budou navýšeny touto stavbou.
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ČÁST D.

KOMPLEXNÍ POPIS PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODHAD JEJICH
VÝZNAMNOSTI

DI.

CHARAKTERISTIKA
PŘEDPOKLÁDANÝCH
VLIVŮ
ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI

HLAVNÍ PROBLÉMOVÉ OKRUHY:
Kapitola

Předmět hodnocení

Kategorie
významnosti
I.

II.

III.

D.I.1.

Vlivy na obyvatelstvo

x

D.I.2.

Vlivy na ovzduší a klima

x

D.I.3.

Vliv na hlukovou situaci

x

D.I.4.

Vliv na povrchové a podzemní vody

x

D.I.5.

Vliv na půdu

x

D.I.6.

Vliv na horninové prostředí a nerostné
zdroje

x

D.I.7.

Vliv na floru a faunu

x

D.I.7.

Vliv na ekosystémy

x

D.I.8.

Vliv na krajinu

x

D.I.9.

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky

x

Vysvětlivky:
I. - složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost
II. - složka běžného významu, aplikace standardních postupů
III. - složka v daném případě méně důležitá, stačí rámcové hodnocení
Složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle
charakteru záměru, lokality, do níž má být záměr umístěn, a podle stavu
životního prostředí v okolí realizace záměru. Tabulka byla vyplněna po
podrobném studiu dané problematiky.
Žádný z vlivů nebyl zařazen do první a druhé kategorie významnosti,
firma Prakab má záměr instalovat do stávajícího areálu ověřenou moderní
technologii šetrnou vůči životnímu prostředí a s relativně malými nároky na
dopravní obslužnost.
Areál je umístěn v průmyslové zóně a leží v bezprostřední blízkosti
frekventované komunikace Průmyslová.
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Záměr má pouze minimální vlivy na ovzduší (emise z dopravy), ostatní
složky životního prostředí nebudou záměrem prakticky vůbec dotčeny.
Závod Prakab nebude zdrojem technologických odpadních vod,
nepředstavuje zásah do půdy ani do zeleně, neovlivní floru ani faunu ve svém
okolí ani nebude mít žádný vliv na krajinný ráz (využití stávajících objektů
uvnitř areálu.
D.I.1.

VLIVY NA OBYVATELSTVO
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Výstavba – znečištění ovzduší
Rozsah stavebních a zemních prací není významný a nelze proto očekávat,
že etapa výstavby může představovat významné narušení faktorů pohody.
Případnou sekundární prašnost lze technicky eliminovat. Pro minimalizaci
negativních vlivů jsou formulována následující doporučení:
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek
především v průběhu zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů
a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány; v
případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude
prováděno skrápění příslušných stavebních ploch
• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně
omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních
hodinách a ve dnech pracovního klidu
Z hlediska etapy výstavby ve vztahu k nejbližším trvale obydleným
objektům a při respektování výše uvedených doporučení lze hodnocený
vliv považovat z hlediska velikosti za nevýznamný.
Etapa provozu
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení
zdraví obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
 znečištění ovzduší
 hluk
Posuzovaný záměr bude představovat provoz nových dopravních zdrojů
hluku. Navýšení počtu kamionů představuje jen nepatrný nárůst, konkrétně 3
kamiony denně, což v dané lokalitě představuje tak nepatrný vliv, že
zpracovatelé nepovažovali za nutné vypracovat akustickou a rozptylovou
studii.
Je možné konstatovat, že nelze předpokládat významné zvýšení rizika
chronických zdravotních účinků emisí v důsledku provozu předkládaného
záměru.
Provoz předkládaného záměru nepředstavuje tato aktivita významné
riziko pro lidské zdraví. Z hlediska vyhodnocení stávajícího a očekávaného
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stavu v zásadě nedojde k prokazatelnějším změnám z hlediska zdravotních
rizik.
Závěr ve vztahu k vlivům na obyvatelstvo
Na základě podkladů dostupných v době vypracování oznámení při
respektování navržených opatření lze hodnotit vliv provozu na okolní životní
prostředí jako velikostně malý a málo významný.
Zdravotní rizika pro obyvatele nejbližších obytných domů jsou
prakticky nulová.
Do výrobní zóny smějí být umísťovány pouze výroby, jejichž vlivy na
životní prostředí a obyvatelstvo prokazatelně nepřekračují platné limity.
záměr nepředstavuje ohrožení zdraví obyvatel okolních domů.
Kvalita životního prostředí se v důsledku instalace nové
technologie na výrobu silových kabelů firmy Prakab nezmění.
Faktory pohody obyvatel nebudou záměrem investora nikterak
ovlivněny.
Realizace hodnoceného záměru a následný provoz záměru je situován
v areálu, který se nachází v dostatečné vzdálenosti od souvislých objektů
obytné zástavby. Lze proto konstatovat, že během výstavby ani provozu
nemohou být faktory pohody významněji narušeny při respektování podmínek
navržených předloženou dokumentací.

D.I.2.

VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA
Zdroje emisí z celého areálu jsou popsány v kapitole B.III.1.

Emise produkované při jízdě automobilů byly spočteny programem
MEFA 2002, viz kapitola B.III.1.
Imisní koncentrace škodlivin ze související z nárůstem automobilové
dopravy se prakticky nezmění, a proto nebyla hodnocena rozptylovou studií.
Význačný zápach
Instalace výrobních linek není zdrojem zápachu.
Jiné vlivy
Jiné vlivy stavby na ovzduší nejsou známy. Stavba nebude mít žádný
vliv na klima daného území.
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D.I.3.

VLIV NA HLUKOVOU SITUACI A EVENTUELNÍ DALŠÍ
FYZIKÁLNÍ A BIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY

Hluk, vibrace
Současná hluková situace daného území je dána především hlukem z
po silně frekventované komunikace Průmyslová.
Navrhovaný provoz výroby silových kabelů představuje nepatrné
navýšení dopravní obsluhy v počtu 3 kamionů denně.
Dopravní zdroje hluku
Dopravními zdroji hluku jsou nákladní automobily zajišťující
dopravu surovin a odvoz hotových výrobků.
Zásobování surovinou a odvoz hotových výrobků je prováděno
kamiony. Maximální dopravní zatížení navážením suroviny a odvozem
hotových výrobků představuje 3 kamiony denně.
Mimo oplocený areál firmy je v současné době umístěno parkoviště
pro osobní automobily zaměstnanců a návštěv s kapacitou cca 100
parkovacích stání.
Doprava bude probíhat výhradně v denní době.
Stávající hluková situace sledované lokality je popsána přiloženými
hlukovými mapami automobilové dopravy.
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Další biologické a fyzikální charakteristiky
V areálu firmy Prakab nebude umístěn žádný zdroj radioaktivního a
elektromagnetického záření, který by se mohl projevovat v okolí. Jiné
ekologické vlivy stavby, kromě již popsaných, nejsou známy.
Shrnutí vlivu výstavby a provozu stavby z hlediska hluku je uvedeno v
následující tabulce.
Ostatní vlivy stavby
Vlivy

Typ ovlivnění

Odhad významnosti vlivu

Hluk při výstavbě minimální

pouze dostavba výrobní haly a instalace
technologie

Hluk při provozu

minimální nepříznivý vliv, u nejbližší
stávající obytné zástavby se neprojeví

D.I.4

přímé, trvalé

VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY

Vliv na charakter odvodnění oblasti
Instalací nové technologie na výrobu silových kabelů do nové přístavby
výrobní haly areálu nedojde ke změně odtokových poměrů uvnitř vlastního
areálu ani v jeho okolí.
Stávající způsob odvodu dešťových vod bude zachován. Záměr
představuje pouze minimální stavební zásah do stávajících objektů. Poměr
zastavěných ploch, zpevněných ploch a ploch zeleně zůstane zachován.
Vliv na změny hydrologických charakteristik
Při realizaci záměru nedojde ke změnám hydrologických poměrů
daného území, stavba se z tohoto hlediska neprojeví.
Vlivy na podzemní vodu
Záměr firmy Prakab nebude mít na podzemní vodu žádný vliv.
Vliv na jakost vody
Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může
obecně nastat zejména v etapě výstavby, částečně i v rámci vlastního
provozu.
Vzhledem k velmi omezeným stavebním pracím je riziko ovlivnění
jakosti vody minimální.
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Vlastní provoz nového areálu neovlivní kvalitu vod podzemních nebo
povrchových (mimo případy havárií, např. ropných látek, látek se změněným
pH, apod.). Tyto látky se v areálu, s výjimkou dopravních prostředků,
nebudou používat. V areálu nebude prováděna údržba vozidel, výměna olejů
a podobně, tyto práce budou svěřovány odbornému servisu, smluvní dopravci
si je budou zajišťovat ve svých provozovnách mimo areál.
Objekty závodu budou zabezpečeny tak, aby nemohlo docházet ke
kontaminaci půdy a vody. V případě havarijního úniku menšího množství
ropných látek z dopravních prostředků bude vhodné použití sorpčního
materiálu (Vapex, piliny apod.). Únik enormního množství ropných látek, které
by nebylo možné zlikvidovat výše uvedenými prostředky, se nepředpokládá.

D.I.5

VLIV NA PŮDU

Vliv na rozsah a způsob užívání půdy
Záměr nebude mít žádný vliv rozsah a způsob užívání půdy.
Instalace nové technologie bude provedena v přístavbě výrobní haly
ve stávajícím areálu. Nedojde k záboru ZPF ani LPF.
Veškeré činnosti v rámci daného investičního záměru výstavby budou
prováděny výhradně na pozemku ve vlastnictví investora v souladu
s územním plánem města.
Vliv na znečištění půdy - staré ekologické zátěže
Vzhledem ke způsobu jeho užívání stávajícího areálu firmy Prakab se
staré zátěže nepředpokládají.
Vliv na znečištění půdy při výstavbě a provozu závodu
Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole D.I.4, k potencionálnímu
znečistění půdy během stavebních prací a při následném provozu může dojít
následkem náhodných úkapů ropných látek z motorových vozidel na
parkovišti, komunikacích a zpevněných plochách. K minimalizaci tohoto vlivu
přispěje to, že povrch ploch hlavních vnitroareálových komunikací (pro
nákladní automobily) je nepropustný. Rozsah stavebních prací je minimální.
Během provozu budou veškeré látky zabezpečeny tak, aby ke
znečištění půdy nemohlo docházet.
Vliv na změnu místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy
Vlivem "zakrytí" ploch stavbami, zpevněnými povrchy a zatravněním
zbývajících ploch je prakticky eroze půdy vlivem deště a větru znemožněna.
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D.I.6

VLIV NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A NEROSTNÉ ZDROJE

Podle současných znalostí nemůže záměr ovlivnit horninové prostředí
lokality. Nejsou známy nerostné zdroje, které by mohly být zamýšlenou
instalací technologie ohroženy nebo ovlivněny.
Do zájmové lokality nezasahuje žádné chráněné ložiskové území.
Změny hydrogeologických charakteristik
Není předpoklad, že by stavba měla vliv na změnu hydrogeologických
charakteristik dané lokality.
Vliv na chráněné části přírody
Stavba není v přímém kontaktu s žádnou chráněnou částí přírody a
vzhledem ke svému charakteru nemá na blízká ani vzdálená chráněná území
výrazný negativní vliv.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů
Vzhledem k charakteru odpadů, předpokládanému množství a
předpokladu jejich likvidace oprávněnými firmami nevzniknou problémy s
ukládáním odpadů. Tento předpoklad je podpořen skutečností, že
s totožnými odpady je již v závodě nakládáno a vznikající odpady jsou
odebírány odbornými firmami.

D.I.7

VLIV NA FLORU, FAUNU A EKOSYSTÉMY

Poškození a vyhubení rostlinných a živočišných druhů
Stavba nebude mít žádný vliv na floru ani faunu v daném území v okolí
závodu. K vyhubení chráněných rostlinných a živočišných druhů v žádném
případě nedojde.
Vliv na flóru
Technologie bude instalována do nového objektu přístavby výrobní
haly, umístěná v místech, kde jsou v současné době zpevněné plochy.
Veškeré zelené plochy uvnitř areálu i v jeho okolí budou zachovány. Nedojde
ke kácení dřevin ani jakémukoliv jinému jejich poškození.
Vliv na faunu
V případě fauny nebyl zjištěn výskyt chráněných druhů, jedná se o
diverzně chudé a běžné osazenstvo antropogenních stanovišť. Stavba
nebude mít na faunu žádný vliv. Fauna vyskytující se v okolí areálu (zejména
na plochách zeleně) bude plně zachována v současném stavu.
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Poškození ekosystémů
Realizací stavby nedojde k poškození významných biotopů v jejím
okolí. Realizací záměru investora nebude zasažen žádný evidovaný
ekosystém, který má z hlediska ekologické stability krajiny nějakou hodnotu.
Při provozu závodu bude na ekosystém působit jak vlastní provoz (tj.
pohyb zaměstnanců), tak práce spojené s údržbou areálu (úklidové práce a
péče o zelené plochy a pod.). V současném ekosystému se téměř nevyskytují
žádní savci ani ptáci.
Celkově lze konstatovat, že z hlediska ochrany přírody - flóry,
fauny a celých ekosystémů, nebude mít navrhovaný záměr prakticky
žádný negativní vliv na své okolí. Shrnutí vlivů je provedeno v následující
tabulce.
Vliv výstavby a provozu stavby na ekosystémy, jejich složky a funkce.
Vlivy

Typ ovlivnění

Odhad významnosti vlivu

Emise z
dopravy při
výstavbě

Minimální,
krátkodobé

minimální nepříznivý vliv, zmírňující
opatření jsou dostupná

Prach a hluk při
výstavbě

Minimální,
krátkodobé

minimální nepříznivý vliv, nebudou
prováděny zemní práce

Emise a hluk z
dopravy v době
provozu

Přímé,
omezené,
dlouhodobé

nepříznivý vliv malý, malý počet jízd,

Vliv na jakost
povrchové vody

Žádné

Vliv na flóru a
faunu v době
provozu

D.I.8

Nepřímé,
minimální

minimální nepříznivý vliv, nejsou používány
látky nebezpečné vodám, pouze v
automobilech
nedojde k poškození

VLIVY NA KRAJINU

Zákon č.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 umísťování 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 závisí v prvé řadě na trvalých ekologických podmínkách a
ekosystémových režimech 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 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.
Posuzovaný záměr bude představovat nepatrný nárůst dopravy, a to
především nákladní. Ta však bude realizována především mimo souvislou
obytnou zástavbu na vnějším komunikačním systému. Investorem
navrhovaný záměr neznamená podstatnou změnu stávajících estetických
parametrů vlastního zájmového území.
Vliv na estetické kvality území a krajinný ráz
Záměrem investora je přístavba výrobní haly ve stávajícím areálu firmy
Prakab.
Pro posouzení vlivu areálu na krajinný ráz a estetické parametry území
je podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících faktorů
krajinného rázu území.
Hodnocení z hlediska vlivů na krajinný ráz je možné provést z několika
pohledů
Vznik nové charakteristiky území
- realizací záměru nedojde
k vytvoření nové významné charakteristiky území
Lze konstatovat, že celkový architektonický výraz objektu včetně
použitých konstrukcí a materiálů odpovídá charakteru stavby, představuje
moderní stavbu a odpovídá i zásadám zástavby průmyslové zóny a platným
regulativům území.
Narušení stávajícího poměru krajinných složek – záměr svým
rozsahem nenaruší poměr krajinných složek. Vliv je možno pokládat za
nevýznamný.
Vlivy na estetické kvality území je možno v souhrnu pokládat za
akceptovatelné.
Vlivy na rekreační využití krajiny
Bezprostřední okolí výrobní zóny v Hostivaři není ve větší míře
využíváno k rekreačním účelům a rozšíření výrobní haly v areálu nebude mít
žádný vliv na rekreační využití krajiny.

D.I.9

VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY

Vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské
výtvory
Novou přístavbou výrobní haly ve stávajícím areálu nebudou
nepříznivě ovlivněny žádné další budovy ani architektonické a archeologické
památky nebo jiné lidské výtvory nacházející se mimo vlastní areál. Na
pozemku určeném pro navrhovaný záměr ani v jeho okolí se žádné stavby,
které by mohly být dotčeny, nenacházejí.
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Ochrana případných archeologických nálezů bude zajištěna v souladu
s § 22 (o náležitostech provádění archeologických výzkumů) a 23 zákona č.
20/1987 Sb. o státní památkové péči.

D.II.

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH
VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI
PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ

Vliv na dopravu
Záměr spočívá v instalaci nové technologie na výrobu silových kabelů
přístavby výrobní haly v areálu firmy Prakab v Hostivaři, a to v zóně určené
platným územním plánem pro výrobu.
Veškeré vnitroareálové komunikace a zpevněné plochy zůstanou
zachovány.
Dopravní obsluha závodu představuje navýšení maximálně 3
nákladních vozidel do areálu firmy Prakab. Tento počet vozidel neovlivní
stávající dopravní zatížení na okolních komunikacích a nebude představovat
nárůst hladin hluku a emisí u obytné zástavby.
Vliv navazujících souvisejících staveb a činností
Záměr počítá s využitím stávajícího areálu pro rozšíření výroby
silových kabelů. Realizace záměru nevyvolá žádné související stavby.
Vliv na rozvoj navazující infrastruktury
Stavba nebude mít žádný vliv na rozvoj navazující infrastruktury.
Vliv na estetické kvality území
Generel dnešního areálu firmy PRAKAB Pražská kabelovna, a.s.
v Praze 15 vznikal ve dvou hlavních etapách. Ve dvacátých a třicátých letech
minulého století byly vybudovány původní objekty v dnešní severozápadní
části areálu, které jsou oproti dnešní parcelaci území a oproti současnému
okolnímu komunikačnímu systému pootočeny o cca 45o. Jedná se jak o
objekty výrobních hal, tak například i o později postavenou administrativní
budovu.
Nové výrobní haly včetně obslužných přístavků, venkovní sklady,
zavlečkování areálu apod., které pocházejí z druhé poloviny minulého století
navazují na novou osnovu danou pozdější parcelací a dodržují ortogonální
systém daný současnými okolními městskými komunikacemi. Zástavba tak
působí poněkud nesourodě, řada ploch na styku těchto dvou popsaných
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systémů je obtížně obsluhovatelná mechanizací a v rámci pozdějších úprav
bylo nutné část těchto prostorů asanovat.
Se současným rozvojem výroby po roce 1990 narůstají samozřejmě
výrazně i požadavky na nárůst výrobních a skladovacích ploch. Jak již bylo
popsáno v předchozím textu, jsou tyto plochy budovány prakticky pouze ve
vazbě na novější objekty, tedy v novější půdorysné osnově a ustupují jim
původní objekty starší části areálu. Nově navrhovaná výstavba doplňuje
v jihovýchodní části areálu již konsolidovanou část generelu, tj. výrobní
monoblok a uzavírá jeho zástavbu prakticky až k dráze mostových jeřábů u
závodové vlečky. V podélném, tedy severojižním směru je to asi limita délky
hal monobloku, další možný rozvoj přichází do úvahy pouze v kolmém, tj.
východozápadním směru.
Nové haly by měly být hmotově a konstrukčně přizpůsobeny dnešní
hale F, resp. jejímu budoucímu prodloužení, budou tedy nižší než
železobetonové haly A,B,C,D a E, které budou po dokončení navrhované
výstavby obklopovat ze třech stran (severní, východní a jižní). Všechny tyto
směry směřují k pozemkovým hranicím areálu a nižší a drobnější forma
zástavby ukončující poněkud převýšenou hmotu původního monobloku se
jeví jako žádoucí.
Vliv na rekreační využití krajiny
Plocha areálu ani její okolí není využívána k rekreačním účelům a
nepředpokládá se žádný vliv na rekreační využití krajiny.
Biologické vlivy
Stavba nebude mít žádné vedlejší biologické vlivy na prostředí.
Možnost přeshraničních vlivů
Vzhledem k poloze zájmové lokality a rozsahu záměru přeshraniční
vlivy z hlediska dopadu na stav životního prostředí nenastanou.
Shrnutí vlivu výstavby a provozu stavby na strukturu a funkční
využití území je uvedeno v následující tabulce:
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Vlivy stavby na strukturu a funkční využití území:
Vlivy

Typ ovlivnění

Odhad významnosti vlivů

Pojezdy při
výstavbě

přímé,
krátkodobé

minimální nepříznivý vliv, zmírňující
opatření jsou dostupná

Doprava při
provozu

přímé

minimální nepříznivý vliv na stávající
obytnou zástavbu

D.III.

CHARAKTERISTIKA ENVIROMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI
MOŽNÝCH
HAVÁRIÍCH
A
NESTANDARDNÍCH
STAVECH

Možnosti vzniku havárií
Obecně nelze možnost vzniku havárií nebo nestandardních stavů
nikdy zcela vyloučit, je však třeba stavbu řešit tak, aby byl negativní dopad
těchto havárií minimalizovat. Pro případ těchto událostí je vypracován
havarijní plán, jehož dodržení zajistí rychlou evakuaci osob a bude
minimalizovat následky na zdraví i škody na majetku a životním prostředí.
Mezi havarijní a nestandardní stavy patří zejména tyto události: požár,
poruchy vodovodu a kanalizace, výpadky elektrického proudu, dopravní
havárie, úniky ropných látek, teroristický útok, loupežný útok, vloupání,
vytopení vodou, zásah blesku, únik zemního plynu, porucha vzduchotechniky
a chlazení a další.
Maximální snahou investora je takovýmto stavům předcházet.
Dopady na okolí
Při dodržení běžných bezpečnostních opatření podle platných norem a
předpisů je pravděpodobnost havárie a následné dopady na okolí velmi
nízká.
V areálu firmy Prakab nebudou používány látky, které jsou dle platné
legislativy zařazeny mezi nebezpečné látky.
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D.IV.

CHARAKTERISTIKA
OPATŘENÍ
K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Územně plánovací opatření
•

Dle stanoviska stavebního úřadu pro Prahu 15 je uvažovaná
stavba „Přístavba výrobního monobloku haly – G1, H1, I1 a F1,
PRAKAB Pražská kabelovna a.s..“ v souladu s platnou územně
plánovací dokumentací hlavního města Prahy. (Kopie stanoviska je
v příloze tohoto oznámení).

Technická opatření
Opatření technického rázu bude muset být provedena celá řada,
v předkládaném oznámení jsou stanoveny pouze rámcově, detailně budou
rozpracována a řešena v projektu ke stavebnímu povolení či ve fázích
zkušebního provozu a kolaudace.
Technická opatření pro ochranu vod:
•

Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí
být v dokonalém technickém stavu, nezbytné bude je kontrolovat
především z hlediska možných úkapů ropných látek.

•

Provést kontrolu kanalizačních rozvodů ve stávajícím areálu a
zejména v místě nové přístavby

•

Dodržovat platný kanalizační řád města.

Technická opatření pro ochranu půdy:
•

Během výstavby omezit negativní vlivy způsobené pojezdy stavební
techniky a provozem staveniště. Zabezpečit dobrý stav stavební
techniky, mechanismy odstavovat na nepropustné ploše.

Technická opatření pro ochranu ovzduší:
•

Negativní vlivy při výstavbě minimalizovat vhodnou organizací práce,
volbou technologie a maximálním zkrácením doby výstavby.

•

Snížit prašnost při výstavbě kropením a čištěním staveniště a
komunikací v nejbližším okolí.
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Technická opatření na ochranu před hlukem:
•

Během výstavby používat techniku, která bude v dobrém stavu a bude
splňovat požadavky nařízení vlády č.9/2001 Sb. v platném
novelizovaném znění

•

Během provozu
č.148/2006 Sb.

dodržovat

veškeré

požadavky

nařízení

vlády

Ostatní opatření:
•

Celý proces výstavby zajišťovat organizačně tak, aby maximálně
omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních
hodinách a ve dnech pracovního klidu.

•

Ke kolaudaci předložit doklad o smluvním zajištění odvozu odpadu
oprávněnou osobou.

Preventivní opatření
•

Elektroinstalace bude navržena dle platných norem, hlavní vypínače
elektrického proudu budou označeny bezpečnostními tabulkami .

•

Ochrana proti účinkům statické a atmosférické elektřiny bude řešena
uzemněním a hromosvodem.

•

Stavební práce budou prováděny ve shodě se souvisejícími ČSN,
předpisy a vyhláškami.

•

Odpovědnými pracovníky zajistit kontrolu pracovišť, skladů a ploch,
provádět pravidelná školení pracovníků.

•

Provádět pravidelné kontroly vodovodu, kanalizace a jiných zařízení.

•

K objektům bude umožněn příjezd požárních vozidel, instalace
automatického systému signalizace a samočinného hašení požáru,
součástí projektové dokumentace bude i technická zpráva požární
ochrany.

•

Bezpečnost provozu (dopravy) bude zajištěna vhodným dopravním
značením.

•

Budou se provádět pravidelné revize elektrických zařízení dle platných
norem.

Následná opatření
•

Následná opatření při případné havárii budou specifikována v
příslušných havarijních, manipulačních a provozních řádech. S těmito
řády budou seznámeni všichni zaměstnanci závodu.
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D.V.

CHARAKTERISTIKA

POUŽITÝCH

METOD

PROGNÓZOVÁNÍ
A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI
HODNOCENÍ VLIVŮ
Při hodnocení vlivu záměru „Přístavba výrobního monobloku haly –
G1, H1, I1 a F1, PRAKAB Pražská kabelovna a.s.“ byly použity podklady
vyjmenované v seznamu použitých podkladů tohoto Oznámení.
Při hodnocení bylo použito standardních metod a dostupných
vstupních informací. Použitá metodika je zmíněna v rámci příslušných
odborných kapitol a u obsáhlejších zpráv v přílohách.
Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny v porovnání s
normovanými limity, které jsou obsaženy v právních předpisech pro složky
životního prostředí. V oborech, u nichž normované limity nejsou stanoveny, je
předpokládaný dopad verbálně zhodnocen.
Základním podkladem byl projekt vypracovaný generálním
projektantem stavby - firmou Dřevocomp s.r.o. na uvedenou stavbu. Dále
byly využity podklady získané od investora o provozu ve stávajícím závodě .
Zdrojem informací pro vypracování oznámení byla i konzultace se
zástupci projektové organizace, investora a veřejnoprávních orgánů
Právní normy:
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákonů č. 521/2002 Sb. č.
92/2004 Sb. a č. 186/2004 Sb. , č.695/2004 Sb., č.180/2005 Sb., č.385/2005
Sb., č.444/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č.472/2005 Sb.)
K tomuto zákonu byly vydány prováděcí předpisy – nařízení vlády a vyhlášky
MŽP, které byly publikovány v částce č.127/2002 Sb.
Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a
způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění
nařízení vlády č. 60/2004 Sb. a č.429/2005 Sb.
Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro
některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních
inventur a emisních projekcí, ve znění nařízení vlády č. 417/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další
podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další
podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Vyhláška MŽP č.509/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 355/2002 Sb.,
kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky
z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce
benzinu ve znění
Nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací
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Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o
změně některých zákonů (nabyl účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení
ČR k EU v platnost), ve znění zákonů č.186/2004 Sb.,č.125/2005 Sb., a
č.345/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č.434/2005 Sb.)
Vyhláška č. 223/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika
nebezpečných chemických látek pro životní prostředí
Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů,
týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a
chemických přípravků, ve znění vyhlášky č.369/2005 Sb.
Vyhláška č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek
Vyhláška č. 443/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení
toxicity chemických látek a chemických přípravků ve znění vyhlášky č.
449/2005 Sb.
Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o
změně zákona . 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti
a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších
předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákonů č. 258/2000
Sb., č. 320/2002 Sb. a č. 82/2004 Sb. (nabyl účinnosti 1. dubna 2004); úplné
znění vyhlášeno zákonem č. 349/2004 Sb. ve znění zákonů č. č.253/205 Sb.
a č. 413/2005 Sb.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění zákonů č. 254/2001 Sb. , č. 274/2001 Sb., č.
13/2002 Sb. , č. 76/2002 Sb.,č. 86/2002 Sb., č.120/2002 Sb., č.309/2002 Sb,
č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 356/2003 Sb.,č. 167/2004 Sb., č.
326/2004 Sb. a č. 562/2004 Sb., č.125/2005 Sb., č.253/2005 Sb., č.381/2005
Sb., č.444/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č. 471/2005 Sb.)
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného
opatření předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákonů č.289/1995 Sb., nálezu
Ústavního soudu č. 3/1997 Sb., č.16/1997 Sb., č.123/1998 Sb., č. 161/1999
Sb., č. 238/1999 Sb., č. 132/2000 Sb., vyhlášky č.216/2001 Sb., zákonů č.
254/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb. , č. 100/2004 Sb., č. 168/2004
Sb. a č.218/2004 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č. 460/2004 Sb., ve
znění zákonů č.287/2005 Sb. a č.444/2005 Sb.
Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění vyhlášek č. 105/1997 Sb., č. 200/1999 Sb., č. 85/2000 Sb., č. 190/2000
Sb., č. 116/2004 Sb., č. 381/2004 Sb., č. 573/2004 Sb., č. 574/2004 Sb. a
č.452/2005 Sb.
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění zákonů č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 20/2004
Sb., č. 413/2005 Sb. a č.444/2005 Sb.
Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitosti povolení
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k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých
oblastech (nabyl účinnosti dnem 1.března 2003 s výjimkou § 6 odst. 11, který
nabude účinnosti dnem 1. ledna 2008)
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002
Sb., č. 356/2003 Sb. (nabyl účinnosti s nabytím účinnosti zákona č. 356/2003
Sb.), č. 167/2004 Sb.,č. 188/2004 Sb., č. 317/2004 Sb. a č.7/2005 Sb. (úplné
znění vyhlášeno zákonem č.106/2005 Sb.) ve znění zákona č. 444/2005 Sb.
Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů) – nabyla účinnosti 1.1.2002, ve znění vyhlášky č.
503/2004 Sb.
Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb.
Zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č.242/1992
Sb.
Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákonů č.123/1998 Sb.
a č.100/2001 Sb.
Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní v platném znění (Zákon
č.163/2006 Sb., kterým se mění zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb.)
Zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
zákonů č.10/1993 Sb., č. 98/1999 Sb., (úplné znění č. 231/1999 Sb.), ve
znění zákonů č.76/2002 Sb., č.320/2002 Sb. a č. 444/2005 Sb.
Zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) ve znění pozdějších předpisů
Použitá literatura:
Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech Česká republika –2005,
ČHMÚ Praha 2005
Územní plán hlavního města Prahy
Metodika SYMOS 1997 (ČHMÚ), "Systém modelování stacionárních zdrojů"
Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP č.36 – Emisní faktory pro motorová
vozidla
Příslušné ČSN
V následující tabulce jsou v souhrnu uvedeny konkrétní použité
metody a základní údaje potřebné při hodnocení vlivů.
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Metody použité při hodnocení vlivů stavby:
Vliv

Metoda hodnocení

Základní podklady

Imisní zatížení z
dopravy

Výpočet

emisní faktory MEFA 2002,
dopravní zátěž

Hluk z provozu
a dopravy

Měření

Podklady od projektanta a
investora

Fauna

Místní šetření

Literární podklady

Flóra

Místní šetření

Literární podklady

Vliv na jakost
vod

Bilanční výpočet
splaškových
odpadních vod

Množství vypouštěných vod,
znečištění odpadních vod,

Vliv na půdu

Bilance

Podklady od projektanta a
investora

D.VI.

CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH
A NEURČITOSTI, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI
ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Míra neurčitosti je dána vypovídací schopností podkladů, které jsou v
dané fázi přípravy stavby k dispozici. Určení míry vlivu na jednotlivé složky
životního prostředí vychází ze znalostí odpovídajících příslušné fázi přípravy
stavby.
Zvýšení stupně objektivity je možné dosáhnout uplatněním poznatků z
výstavby a provozu obdobných závodů. V daném případě bylo možno využít
údaje ze stávajícího provozu a technologie v areálu firmy Prakab.
Podklady pro zpracování oznámení záměru odpovídají stádiu
projektových příprav, v němž se oznámení předkládá. Zpřesňování podkladů
proběhne v rámci dalších stupňů přípravné dokumentace k výstavbě.
Lze však jednoznačně konstatovat, že v průběhu zpracování
Oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které
by významně snižovaly vypovídací schopnost odhadu vlivů na životní
prostředí.
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ČÁST E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Popis navržených variant řešení
Varianta navržená investorem je jako jediná slučitelná s jeho
podnikatelským záměrem. Jedná se o instalaci moderní technologii výroby
silových kabelů do nově přistaveného objektu ke stávající výrobní hale
v areálu firmy Prakab. Areál je umístěn v průmyslové zóně Prahy 15 –
Hostivaři, v blízkosti komunikace Průmyslová.
Podle platného Územního plánu hlavního města Prahy je
předmětné území vymezeno jako výrobní zóna, která je určena k zástavbě
daného funkčního využití.
Rovněž napojení areálu na infrastrukturu města, včetně silniční sítě a
možnosti ji využívat pro dopravu surovin i expedici výrobků je z jeho hlediska
optimální.
Proto nebylo uvažováno o jiných lokalitách. Další srovnávací varianty
řešení by byly v tomto případě do značné míry formální.
Uvažované varianty v tomto oznámení jsou tedy pouze:
1.

Varianta A - bez realizace projektu – zachování stávajícího stavu
(nulová varianta, varianta bez činnosti)

2.

Varianta B - realizace stavby podle záměru investora v souladu s
územním plánem a použitím všech opatření ke zmírnění negativních
vlivů na jednotlivé složky životního prostředí (aktivní, ekologicky
optimální varianta)

1. Varianta A - bez činnosti (nulová varianta)
Varianta bez činnosti znamená zachování současného stavu, to jest
nerozšíření výrobní kapacity na výrobu kabelů v areálu firmy Prakab.
Firma by vlivem zvyšující se poptávky po jejich výrobcích byla nucena
zajišťovat výrobní kapacity mimo stávající areál, což představuje ekonomicky
nevýhodnou variantu a v konečném důsledku i větší zátěž životního prostředí
vyvolanou dopravou.
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2. Varianta B – realizace stavby
Pro realizaci stavby lze použít následující argumenty:
•

na trhu v České republice i okolních zemích EU existuje značný
požadavek na výrobky silových kabelů

•

stávající areál firmy Prakab je vhodný pro plánovanou technologii;

•

instalace nové technologie není v rozporu s územně plánovací
dokumentací města;

•

areál je napojen na stávající inženýrské sítě;

•

areál je napojen na silniční síť a železniční vlečku

•

výhodná komunikační dostupnost pro pracovníky areálu i zásobování

Na základě výše uvedených aspektů se varianta výstavby na dané
lokalitě jeví jako vhodná pro realizaci hodnoceného záměru.
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ČÁST F.

ZÁVĚR

Záměrem investora je zvýšit kapacitu stávající výrobu silových kabelů
rozšířením stávajícího průmyslového objektu v areálu firmy Prakab.
Daný areál je v současné době využívaný a svojí velikostí i dispozicí
jednotlivých objektů je pro daný účel vhodný. Je situován ve výrobní zóně
města stanovené platným územním plánem.
Areál je napojen na stávající silniční infrastrukturu a rovněž na
železniční vlečku.
Pro výrobu kabelů je používán systém protlačování (tzv. extruze)
polyethylenu a polyvinylchloridu na povrch jádra kabelů. Při výrobě se
neuvolňují škodliviny a zbytkový materiál je plně recyklovatelný, takže vzniká
pouze minimální množství odpadů. Výroba neprodukuje technologické
odpadní vody.
Předkládané oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí
„Přístavba výrobního monobloku haly – G1, H1, I1 a F1, PRAKAB
Pražská kabelovna a.s.“ slouží pro zjišťovací řízení a bylo vypracováno
podle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění, v rozsahu dle přílohy č.3.
Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr rozšíření
výroby kabelů firmy PRAKAB zařazen do kategorie II, přílohy č.1
k citovanému zákonu (záměry vyžadující zjišťovací řízení). Záměr
naplňuje dikci bodu 10.15 – záměry podle této přílohy, které nedosahují
příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze
uvedeny.
Pro stavby kategorie II je vyžadováno vypracování oznámení záměru o
hodnocení vlivů na životní prostředí v rozsahu daném přílohou č.3 citovaného
zákona.
Příslušným orgánem k provedení zjišťovacího řízení je v tomto
případě Magistrát hlavního města Prahy.
Při zpracování oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. byly
konkretizovány všechny charakteristiky a ukazatele vlivu záměru na životní
prostředí požadované v příloze č.3 zákona č. 100/2001 Sb. Předložené
oznámení je zpracováno na úrovni stávajících podkladů, zejména projektové
dokumentace záměru, legislativních předpisů a rešerše základních složek
životního prostředí. Byly rovněž využity údaje stávajícího provozu, kde je
provozována totožná technologie. Na základě výše zpracovaného oznámení
je patrné, že záměr bude mít nepatrný vliv na okolí, a to pouze z hlediska
emisí z automobilové dopravy.
Záměr nepředstavuje zábor zemědělské půdy ani zásah do stávající
zeleně.
Jedinou dotčenou částí obce je část Prahy 15 - Hostivař
.
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Zpracovatel Oznámení záměru „Přístavba výrobního monobloku
haly – G1, H1, I1 a F1, PRAKAB Pražská kabelovna a.s.“ při svém
hodnocení dospěl k závěru, že realizací této stavby nebude přírodní
prostředí výrazně negativně ovlivněno a stavba bude z ekologického
hlediska přijatelná. Stavba je v souladu s platnou územně plánovací
dokumentací.
Umístění technologie výroby silových kabelů v areálu firmy
Prakab lze tedy doporučit k realizaci.
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ČÁST G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Investor – firma Prakab Pražská kabelovna a.s. - plánuje umístění
nové technologie na výrobu silových kabelů do nové přístavby haly
stávajícího areálu podle platného územního plánu města.
Zájmová lokalita je umístěna v katastrálních územích Praha Hostivař a
Dolní Měcholupy a je součástí rozsáhlé výrobní zóny.
Záměrem je dotčena pouze část obce Prahy 15 - Hostivař.
Název záměru:
„Přístavba výrobního monobloku haly – G1, H1, I1 a F1, PRAKAB
Pražská kabelovna a.s.“
Základní údaje o investorovi a oznamovateli stavby:
Obchodní firma – investor:
PRAKAB Pražská kabelovna a.s.
Ke Kablu 278
Praha 15
Zástupce investora:
Ing. Jiří Cerha
telefon: 272 070 170
737 252 063
Oznamovatel a zpracovatel projektové dokumentace:
Dřevocomp s. r.o.
Náchodská 136/614,
193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Ing. Arch. Petr Job
Telefon: 281 920 258
Paní Miroslava Kroutvorová
Telefon: 271 732 727
603 467 485
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Předkládané oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí
„Přístavba výrobního monobloku haly – G1, H1, I1 a F1, PRAKAB
Pražská kabelovna a.s.“ slouží pro zjišťovací řízení a bylo vypracováno
podle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění, v rozsahu dle přílohy č.3.
Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr rozšíření
výroby kabelů firmy PRAKAB zařazen do kategorie II, přílohy č.1
k citovanému zákonu (záměry vyžadující zjišťovací řízení). Záměr
naplňuje dikci bodu 10.15 – záměry podle této přílohy, které nedosahují
příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze
uvedeny.
Předpokládaná roční kapacita výroby silových kabelů po rozšíření
výroby je 6 400 km/rok.
Pro stavby kategorie II je vyžadováno vypracování oznámení záměru o
hodnocení vlivů na životní prostředí v rozsahu daném přílohou č.3 citovaného
zákona. Příslušným orgánem k provedení zjišťovacího řízení je v tomto
případě Magistrát hlavního města Prahy.
Záměr představuje rozšíření moderní technologie výroby silových
kabelů s minimálními negativními dopady na životní prostředí, s dobrým
napojením na silniční síť a s kompletně vybudovanou infrastrukturou.
Pozemek areálu umožňuje bezproblémové
vstupními surovinami a odvoz hotových výrobků.

zásobování

výroby

Popisovaný záměr nepředstavuje významnou dopravní zátěž pro okolí
areálu Prakab. Podle předpokladu se doprava kamiony navýší o 3 nákladní
automobily za den.
Z hlediska hluku lze konstatovat, že zdrojem bude jak vlastní
technologie, tak i pomocná zařízení pro větrání a chlazení. Hluk z technologie
bude účinně tlumen obvodovým pláštěm výrobní haly tak, že se neprojeví u
okolní obytné zástavby nad míru povolenou platnými předpisy.
Z měření hluku na stávajících výrobních linkách lze vyvodit, že hluk
z nových linek jak v denní, tak i v noční době splní hygienické limity pro vnější
chráněný prostor, dané nařízením vlády č.148/2006 Sb.
Provozem areálu budou vznikat kromě dešťových odpadních vod
pouze splaškové vody ze sociálních zařízení. Vody budou svedeny do
stávající areálové kanalizace a následně čištěny v městské ČOV.
Se všemi odpady vznikajícími v areálu bude zacházeno tak, jak to
předepisuje zákon - jejich skladování v závodě se bude řídit platnými
předpisy a zneškodňování budou provádět odborné firmy, specializované na
jednotlivé druhy odpadů.
Ve výrobní hale nebudou skladovány žádné nebezpečné látky.
Skladování a manipulace se vstupními surovinami a hotovými výrobky se
bude řídit přísnými bezpečnostními předpisy, takže nebude představovat
žádná rizika ohrožení zdraví obyvatel žijících v okolí areálu ani pracovníků
závodu.
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Přístavba výrobní haly nezpůsobí žádné nenapravitelné škody okolní
přírodě, nedojde ke znečištění půdy ani vody ani k ohrožení chráněných
druhu rostlin a živočichů.
Z údajů uvedených v částech C a D tohoto oznámení je možno zjistit
všechny předpokládané vlivy navrhovaného provozu na okolí. Vyplývá z nich,
že rozšíření výroby silových kabelů neovlivní životní prostředí ve svém okolí
nad míru povolenou platnými zákony a předpisy a že nedojde k ohrožení
zdraví obyvatelstva.
Při projednávání tohoto záměru vstoupili odpovědní pracovníci
investora, zpracovatelé oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí a
projektanti v jednání s veřejnoprávními orgány. Požadavky těchto orgánů byly
v oznámení zohledněny a v případě kladného ukončení zjišťovacího řízení
budou zapracovány do projektové dokumentace daného záměru.
Zpracovatelé tohoto oznámení se při své práci podrobně seznámili se
záměry firmy Prakab, která je investorem akce, a mohou zodpovědně
prohlásit, že realizace záměru v daném území neovlivní negativně život
zdejších obyvatel i pracovníků ostatních firem v okolí.
Podle vyjádření Stavebního úřadu Prahy 15 je navrhovaná výstavba
plně v souladu se schváleným územním plánem a navrhované využití je plně
v souladu s územně plánovací dokumentací.
Závěrem tohoto netechnického shrnutí je možno konstatovat, že
zpracovatelé oznámení záměru „Přístavba výrobního monobloku haly –
G1, H1, I1 a F1, PRAKAB Pražská kabelovna a.s.“ při svém hodnocení
dospěli k závěru, že realizací této stavby nebude přírodní prostředí ani
zdraví obyvatel výrazně negativně ovlivněno a stavba bude z
ekologického hlediska přijatelná.

Navrhovanou stavbu lze doporučit k realizaci.

LI-VI Praha spol. s r.o.

85

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Přístavba výrobního monobloku – haly G1, H1, I1 a F1 – PRAKAB Pražská kabelovna a.s.
v Praze 15 Hostivaři“

ČÁST H.

PŘÍLOHY

SEZNAM PŘÍLOH:
H.I.

Situace širších vztahů

H.II.

Celková situace stavby v rámci areálu Prakab

H.III.

Fotopříloha - letecký snímek areálu Prakab

H.IV.

Vyjádření stavebního úřadu Prahy 15 z hlediska územně
plánovací dokumentace

H.V.

Vyjádření odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města
Prahy k NATURA 2000

H.VI.

Osvědčení odborné způsobilosti autorizované osoby
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H I. Situace širších vztahů
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H II. Celková situace stavby v rámci areálu Prakab
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H III. Fotopříloha - letecký pohled na areál Prakab

H IV. Vyjádření stavebního úřadu
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HV. Vyjádření OOP Magistrátu k Natura 2000
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HVI. Osvědčení odborné způsobilosti autorizované osoby
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