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Oznámení záměru
realizace akce

K A R L O VA R S K Á B U S I N E S S PA R K –
OBJEKTY F+G
Obrázek 1 – Koordinační situace areálu – haly „F“ a „G“

Pozn. Vpravo jsou stávající haly, vlevo komunikace R6.
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B - ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1 N Á Z E V

ZÁMĚRU

Karlovarská Business Park – objekty F+G

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

ZÁMĚRU

Tabulka 1 – Plošné a objemové ukazatele
Zastavěná plocha (m2)
5.421,7
4.272,0
9.693,7

Objekt
Objekt „F“ – skladová hala
Objekt „G“ – skladová hala
Celkem

Obestavěný prostor (m3)
67.771,38
53.399,50
121.170,88

Tabulka 2 – Provozní a kapacitní ukazatele – funkční plochy
Objekt
„F“
„G“
Celkem

Kanceláře

Soc.zař.

456,68
366,66
823,34

165,53
122,97
288,5

Denní místnost

Šatna
121,02
90,24
211,26

Komunikace
301,52
232,62
534,14

Skladové
plochy
5.081,19
4.005,99
9.087,18

Tabulka 3 – Provozní a kapacitní ukazatele- zaměstnanci
Sekce A
Sekce B
Sekce C
Sekce D

Objekt „F“
6
13
6
13
5
9
5
9
66

Sklad
Administrativa
Sklad
Administrativa
Sklad
Administrativa
Sklad
Administrativa

Celkem

Celkem

Objekt „G“
5
9
6
13
6
13

52

118

Počet navržených parkovacích stání

-

Předběžné celkové náklady stavby

-

70

cca 115 mil. Kč
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B.I.3 U M Í S T Ě N Í

ZÁMĚRU

Území je ohraničeno ze západní strany, v současné době budovanou, rychlostní komunikací R6 PrahaKarlovy Vary, ze severní strany stávajícími objekty v areálu firmy Lindab, z východní strany stávajícími
objekty „D“ a „E“ areálu Karlovarská Business Park a z jižní komunikací – ulice Na Hůrce.
Lokalita se nachází na území městské části Praha 6, na jihozápadním okraji katastrálního území
Ruzyně. Jihozápadně od zájmového území probíhá výstavba komunikace R6 a mostního objektu.
parcely stavby
1217/6, 1217/10, 1217/1, 1292/3 a 1224/3
Parcely na kterých bude dočasný zábor při výstavbě přípojky 22 kV a odvodňovacího příkopu
1221, 1224/4, 1224/26, 2201/1, 2201/10

Obrázek 2 – Umístění areálu v Praze
UMÍSTĚNÍ AREÁLU
KARLOVARSKÁ
BUSINESS PARK
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B.I.4 C H A R A K T E R

ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE JEHO VLIVŮ

S JINÝMI ZÁMĚRY
Navrhovaný areál bude mít dvě skladové haly, jejichž část je vždy vyčleněna v potřebném rozsahu pro
související administrativní pracovníky a sociální zázemí zaměstnanců. Jedná se o využití, které je již
v části stávajícího areálu Karlovarská Business Park provozováno.
V okolí se výstavba a provoz dostavované části areálu projeví nejvíce prakticky jen na ve vlivu na
dopravní intenzity v okolí. Ty jsou ale zcela zásadním způsobem ovlivňovány provozem na nadřazené
komunikační síti – komunikacích Městského okruhu a nyní Karlovarské, která bude do doby zprovoznění
areálu prakticky nahrazena budovanou komunikací R6.
Ani po dostavbě poslední nadřazené komunikace – Břevnovské radiály nedojde k zásadnější změně
vlivů navrhovaného areálu na dopravní situaci v přilehlém území, tudíž ani k významnějšímu zvýšení
podílu sekundárních dopadů vyvolané dopravy na další vlivy a složky životního prostředí.

B.I.5 Z D Ů V O D N Ě N Í

POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ

Navrhovaný záměr využívá zbylý prostor mezi stávajícím areálem nově budovanou komunikací R6 a
ulicí Na Hůrce. Investor tak chce v souladu s ÚP HMP dořešit celý prostor zařazený do plochy VN a VP
ohraničený ze severu drahou ČD, z východu a západu rychlostními komunikacemi a z jihu ulicí Na
Hůrce. Tento ohraničený prostor nelze, vzhledem ke vlivů komunikace R6 a ostatní nadřazené sítě,
prakticky smysluplně využít výrazně jiným způsobem.

B.I.6 P O P I S

TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Urbanistické řešení
Urbanistické řešení vychází z podmínek daných tvarem, plochou, svažitostí a orientací pozemku a dále
nároky na prostor, vyplývajících z uvažovaných provozů a použitých technologií. Oba navržené objekty
objemově navazují na soubor stávajících hal v areálu. Přiléhají k němu v jihozápadním rohu areálu.
Také jejich západo-východní orientace vychází z okolní průmyslové zástavby a tvoří logické
pokračování urbanistického rastru. Navržený areál bude hojně osázen zelení, aby industriálně
urbanizované území neztratilo svůj příměstský charakter.
Jednoduché tvarování, forma i nezbytný objem, související s technologickou náplní objektů, je
maximálně kompenzován neutrálně šedo-stříbrným povrchem navržených obkladů s výraznou vertikální
profilací. V kombinaci se soklem z pohledového betonu, barevnými akcenty nátěrů vrat a okeních rámů
a utilitárním vybavením (požární žebříky, slunolamy apod.) z hliníku, nebo žárově pozinkovaných,
vytvoří maximálně nekonfliktní stavbu, esteticky korespondující s okolní průmyslovou zástavbou.

_______________________________________________________________________________________
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Obrázek 3 – Zákres navrhovaných objektů do fotografie

Pozn. Nové objekty jsou šedivé cca nad zelenými dopravními cedulemi. Za nimi a vpravo jsou stávající objekty
areálu.

Architektonické a výtvarné řešení
Architektonickým záměrem je vytvořit objekty s jednoduchým půdorysným tvarem s plochou střechou,
vycházející z jejich industriálního účelu a také daného charakteru areálu a krajiny do které je umístěn.
Barevné řešení je navrženo v jednoduchém kontrastu dvou odstínů. Základní stříbrná barva na
převažujících obvodových plochách budovy je doplněna barevným odstínem na rámech oken, dveří a
vjezdových vratech. Přesné barevné řešení bude určeno v dalším stupni projektové dokumentace.
Tyto dva barevné akcenty doplňují prvky z hliníku a s žárově pozinkovaným povrchem (požární žebřík,
přístřešky nad vraty, slunolamy), dále prvky vyústění VZT a vytápění na střeše z pozinkovaného plechu.
Střešní krytina je z fóliové hydroizolace. Střešní válcové a bodové světlíky jsou zaskleny
polykarbonátovými deskami – v provedení opál. Sokl je navržen z hladkého pohledového betonu.
Kromě dvou hal bude na příjezdu do areálu vybudována vrátnice. Objekt vrátnice bude obytná mobilní
jednotka např. typ CS04 firmy KOMA o rozměrech 6058 mm x 2438 mm a světlé výšce 2500 mm.
Typizovaná jednotka se soc. zařízením (sprchovým koutem, toaletou a umyvadlem), předsíňkou a
jednou místností s oknem v čele bude nadstandardně doplněna jedním bočním oknem stejných
rozměrů. Objekt bude usazen na zbudovaný základ vytažený o 200 mm nad úroveň terénu.

_______________________________________________________________________________________
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Funkční a dispoziční řešení
Objekt „F“ – skladová hala
Jedná se o jednopodlažní dvoulodní halu o půdorysných rozměrech 106,1x51,1m, s výškou cca.9,1m
pod vazníky a výškou atiky +11,5m, s administrativním vestavkem podél jižní fasády.
Navržený objekt F je určen pro pronajímatelné skladování s omezeným sortimentem, tj. bez skladování
především hořlavých kapalin a plynů. Objekt je rozdělen do čtyř samostatných pronajímatelných sekcí.
Podél jižní fasády budovy je navrženo administrativní zázemí se samostatnými vstupy.
1.NP tvoří v převážné části skladová hala s vymezeným prostorem pro nabíjení elektrických
vysokozdvižných vozíků. U vstupů do administrativních částí je řešeno zázemí pro skladníky (denní
místnost / šatna, WC, sprcha), zádveří a WC pro pohybově postižené.
Většinu prostor administrativní části v 2.NP tvoří velkoprostorová kancelář se sociálním zázemím,
čajovou kuchyňkou a úklidovou komorou.

Obrázek 4 – Půdorys 1.NP – objekt „F“

_______________________________________________________________________________________
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Objekt „G“ – skladová hala
Jedná se o jednopodlažní dvoulodní halu o půdorysných rozměrech 83,6x51,1m, s výškou cca.9,1m pod
vazníky a výškou atiky +11,5m, s administrativním vestavkem podél severní fasády.
Navržený objekt G je určen pro pronajímatelné skladování s omezeným sortimentem, tj. bez skladování
především hořlavých kapalin a plynů. Objekt je rozdělen do tří samostatných pronajímatelných sekcí.
Podél severní fasády budovy je navrženo administrativní zázemí se samostatnými vstupy.
1.NP tvoří v převážné části skladová hala s vymezeným prostorem pro nabíjení elektrických
vysokozdvižných vozíků. U vstupů do administrativních částí je řešeno zázemí pro skladníky (denní
místnost / šatna, WC, sprcha), zádveří a WC pro pohybově postižené.
Většinu prostor administrativní části v 2.NP tvoří velkoprostorová kancelář se sociálním zázemím,
čajovou kuchyňkou a úklidovou komorou.

Technické řešení objektů
Charakterově je řešení obou objektů stejné. Základním konstrukčním systémem dvoulodní haly jsou
prefabrikované železobetonové rámy s jednou vnitřní podporou s vnějším zatepleným opláštěním
z trapézových plechů a jednoplášťovou bezvaznicovou zateplenou střechou s nosnými ŽLB prefa
vazníky a fóliovou hydroizolací, odvodněnou podtlakovým systémem se střešními vtoky.
Opláštění je navrženo jako skládaný plášť s vnějším povrchem z ocelových trapézových profilů šedostříbrné s výraznou vertikální profilací, tepelnou izolací na bázi minerálních vláken a parozábrany u
vnitřního povrchu. Vnitřní povrch je opět z trapézového plechu bílé barvy (v místnostech s vyššími
estetickými nároky jsou předstěny z SDK). V místech mezi vertikálními pásy fasády jsou pásová okna
s hliníkovými rámy a čirým zasklením, vjezd sekčními vraty resp. vrata opatřená stacionárními můstky
s těsnícími límci.
Betonový prefabrikovaný sokl z hladkého pohledového betonu je do výšky +1,00m (resp. cca. 1m nad
přilehlý terén) a tvoří s pásovými okny výrazné horizontální motivy na fasádě.
Dalším architektonickým prvkem objektu jsou také střešní světlíky, zasklené polykarbonátovými deskami
v provedení opál, zajišťující denní osvětlení skladových prostor haly.
Vnitřní příčky budou sádrokartonové
Podhledy v chodbách a kancelářích budou minerální rastrové, jinak pevné sádrokartonové.
Podlahy, vyjma skladové haly, budou lité, případně těžké plovoucí.
Přípravy pro stacionární můstky budou z ŽLB prefa panelů
Přístřešky u úrovňových vrat, o vyložení 2,5m, budou z válcovaných ocelových profilů zavěšených a
kotvených ke sloupům ŽLB prefa konstrukce haly. Jako krytina přístřešku budou použity trapézové
plechy dtto vnější opláštění objektu.

_______________________________________________________________________________________
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Provedení komunikací a
parkovišť

Obrázek 5 – Situace navrženého areálu

Dopravní napojení objektů je
navrženo obousměrnou páteřní
komunikací vedoucí mezi objekty
F a G ve směru západ – východ a
pokračující na východním okraji
pozemku severně a západně tak,
že vytváří třmen kolem objektu F a
napojuje se na stávající
komunikaci. Obě nově navržená
napojení jsou situována do míst
stávajících stykových křižovatek a
tvoří z nich křižovatky průsečné.
Celý dopravní systém je doplněn
plochami parkovišť a sítí pěších
komunikací vytvářejících vazbu na
ulici Na Hůrce a umožňujících
přístup pěších do nově
navržených objektů.
Páteřní komunikace je navržena
pro pohyb návěsových souprav do
délky 18 m. Parkovací stání jsou všechna kolmá a mají parametry odpovídající vozidlům typu O2 –
rozměry 2,50 × 5,30 m, „invalidní“ stání mají šířku 3,50 m. Chodníky mají základní šířku 1,50 m.
Výškové řešení komunikací a zpevněných ploch je v maximální možné míře přizpůsobeno potřebě
navázání na okolní terén a stávající komunikace.
Hlavní komunikace budou se živičným krytem, manipulační plochy a ostatní komunikační plochy budou
betonové. Parkovací stání budou mít povrch betonové zámkové dlažby. Chodníky budou převážně ze
zámkové dlažby (421,35 m2), pouze málo pochozí chodníky okolo zadních částí budov budou
z plastových zatravňovacích tvárnic s ohumusováním a osetím (180,98 m2).
Přechody pro chodce budou řešeny v bezbariérové úpravě s varovným a signálním pásem provedeným
z dlažby s odlišnou strukturou povrchu vnímatelnou slepeckou holí a sníženým obrubníkem.

Oplocení
Areál objektů „F“ + „G“ bude oplocen v návaznosti na požadavky zabezpečení areálu. Předpokládá se
sloupkové oplocení svařovaným robustním pletivem elegantního vzhledu. Při vjezdech do areálu budou
umístěny brány – u jižního vjezdu bude posuvná brána a u severního brána s otočnými křídly. Jedna
malá brána bude pro pěší u chodníku při jižním vjezdu (u posuvné brány).
Nové oplocení bude navazovat dispozičně i vzhledem na stávající oplocení areálu KBP.
_______________________________________________________________________________________
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Požadavky na odstranění staveb
V rámci výstavby nebudou prováděny žádné demolice stávajících objektů.

B.I.7 P Ř E D P O K L Á D A N Ý

TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A

JEHO DOKONČENÍ
Termín zahájení stavby .................................…….........

2 pololetí / 2007

Termín dokončení stavby ...............................…..........…

2 pololetí / 2009

B.I.8 V Ý Č E T
DOTČENÝCH

Obrázek 6 – Umístění areálu vzhledem k městským
částem Prahy a Středočeskému kraji

ÚZEMNĚ
SAMOSPRÁVNÝC
H CELKŮ
Výstavba bude provedena
na území MČ Prahy 6 k.ú.
Ruzyně. Od
Středočeského kraje na
západní straně bude
oddělena tělesem
Komunikace R6, na
jihozápadě pak ulice
Na Hůrce vede do
Prahy 17 a okrajem
hranicí MČ Zličín.
Vzhledem k charakteru areálu, vzdálenosti ostatních MČ a Středočeského kraje, rozsahu jeho vlivů na
okolí lze za dotčený samosprávný celek považovat pouze Prahu 6.

B.I.9 Z A Ř A Z E N Í

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

SB.

Posuzovaný areál má rozsah zastavěné plochy 9 715,5 m2 a celkem vyžaduje 70 parkovacích míst.
Záměr nespadá do kategorie I (dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.)
Záměr stavby spadá dle přílohy č. 1 kategorie II zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
do záměru číslo 10.6 –

_______________________________________________________________________________________
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B.I.10. V Ý Č E T

NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE

§10

ODST.

4

A

SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT
V rámci projektové přípravy stavby se počítá s vydáním –
vynětí ze ZPF
rozhodnutí o umístění stavby
povolení kácení zeleně
stavební povolení objektů hal, komunikací, atd.
povolení stavby vodoprávním úřadem

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1 P Ů D A
Popis pozemků
Posuzovaný záměr je zasazen do kulturní krajiny okraje velkoměsta do těsné blízkosti rychlostních
komunikací a jejich křížení a zároveň blízko mezinárodního letiště. Dříve intenzivně zemědělsky
využívané plochy se tak stávají pro zemědělskou mechanizaci těžko dostupné a pro zemědělství jsou
prakticky nevyužitelné. Území ve kterém bude probíhat výstavba je sklonité jižním směrem k ul.
Na Hůrce.
Pozemky se nacházejí v katastrálním území 729710 Ruzyně
Pozemky dotčené výstavbou - převážná část areálu bude na pozemku 1217/6, který bude zabrán v
podstatě celý.

1217/6
Vlastnické právo:

Portland Trust XII.s.r.o.,

Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1
Druh pozemku:

Zahrada

Ochrana:

zemědělský půdní fond

BPEJ 2 03 00
_______________________________________________________________________________________
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Výměra:

25.386 m2

1217/10
Vlastnické právo:

Josef Strnad, V polích 1149/4, 140 00 Praha Krč;

Portland Trust XII.s.r.o.,
Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1
Druh pozemku:

Ostatní plocha

Nemá BPEJ
Výměra:

79 m2

1217/1
Vlastnické právo:

Portland Real Estate VII.s.r.o., Klimentská 1216/46,

110 00 Praha 1
Druh pozemku:

Zahrada

Ochrana:

zemědělský půdní fond

BPEJ 2 03 00
Výměra:

25.191 m2

1291/3
Vlastnické právo:

Portland Real Estate VII.s.r.o., Klimentská 1216/46,

110 00 Praha 1
Druh pozemku:

Zahrada

Ochrana:

zemědělský půdní fond

BPEJ 2 03 00
Výměra:

1.141 m2

1224/3
Vlastnické právo:

Portland Real Estate VII.s.r.o., Klimentská 1216/46,

110 00 Praha 1
Druh pozemku:

Ostatní plocha

Nemá BPEJ
Výměra:

7.194 m2

Podle metodického pokynu MŽP č.j. OOLP/1067/96 z 01.10.1996 je tato půda zařazena do I. třídy
ochrany. K dotčení kvalitní zemědělské půdy dochází s ohledem na schválený územní plán a s ohledem
na změněné poměry v území, díky kterým se pro intenzivní zemědělství stává prakticky nevyužitelná.
Investor si již nechal zpracovat podklady pro žádost o trvalé vynětí ze ZPF.
Parcely na kterých bude dočasný zábor při výstavbě přípojky 22 kV a odvodňovacího příkopu jsou 1221,
1224/4, 1224/26, 2201/1, 2201/10.
_______________________________________________________________________________________
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Tabulka 4 - Celková bilance ploch
Plocha/povrch

Plocha [m²]

Plocha VN
Zastavěná plocha

Plocha [%]

25 703,69

100,00%

9 715,5

37,80%

Komunikace - živičný kryt

2 857,7

11,12%

Zpevněné plochy - betonový kryt

2 928,3

11,39%

Chodníky

602,3

2,34%

Parkovací stání

955,1

3,72%

8 644,7

33,63%

Zeleň na rostlém terénu
Plocha/povrch

Plocha [m²]

Plocha [%]

Plocha VS

284,43

100,00%

Komunikace - živičný kryt

137,83

48,46%

Zeleň na rostlém terénu

146,60

51,54%

25 988,12
Celkem plocha stavby
Pozn. Podrobná bilance je provedena podle funkčních ploch dle rozdělení v ÚP HMP.

Geomorfologické poměry
Podle regionálního geomorfologického členění reliéfu ČSR (B. Balatka a kol., 1973) leží zájmové území
na Hostivické tabuli, která je
součástí podcelku
Kladenské tabule a

Obrázek 7 – Schéma regionálního geomorfologického
členění Prahy

celku Pražské plošiny.
Reliéf tvoří členitá
pahorkatina v povodí Vltavy
na cenomanských a
spodnoturonských
slepencích, pískovcích,
jílovcích a spongilitech,
staropaleozoických

ZÁJMOVÉ
ÚZEMÍ

břidlicích a drobách
s buližníky a spility. Reliéf je
rozčleněný, erozně
denudační s neogenními
plošinami, s epigeicky
založenou údolní sítí, na
východě s hluboce zaříznutými údolími odkrývajícími křídové podloží. Místy se vyskytují svědecké
plošiny a strukturní hřbety a suky, sprašové pokryvy a závěje. Zařazení v regionálním geomorfologickém
členění reliéfu ČR lze znázornit následovně:
_______________________________________________________________________________________
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Provincie: ČESKÁ VYSOČINA
Soustava (subprovincie) V Poberounská subprovincie
Podsoustava (oblast) VA Brdská oblast
Celek VA-2 Pražská plošina
Podcelek VA-2B Kladenská tabule
Okrsek VA-2B-a Hostivická tabule
Reliéf v zájmovém území je rovinný až mírně se svažující k jihu a leží v mělkém údolí Litovického
potoka. Nadmořská výška řešeného území se pohybuje přibližně od 330 m n.m. na jižním okraji až do
335 m n.m v severozápadním cípu.

Inženýrsko-geologické hodnocení
Z regionálně geologického hlediska patří zájmové území do oblasti paleozoika severozápadního křídla
barrandienského synklinoria.
Předkvartérní skalní podloží tvoří v zájmovém území sedimentární ordovické horniny, konkrétně
souvrství břidlic dobrotivských a břidlic libeňských s fácií řevnických křemenců.
V případě obou typů břidlic se jedná o černé a šedočerné jílovité až jílovitoprachovité břidlice s obsahem
slídy. Břidlice jsou v zájmovém území obecně zvětralé (fosilně) do značných hloubek.
Řevnické křemence představují pevnou a odolnou horninu žlutavé barvy, s deskovitou až lavicovitou
vrstevnatostí, s vložkami břidlic.
Kvartérní pokryv je v zájmovém území tvořen především typickými svahovinami (deluvii) a v širším okolí
i sprašovými hlínami.
Podložní horniny a jejich zvětralé a rozložené partie jsou zakryty cca 2 - 3 m mocnou vrstvou
kvartérních zemin, tvořenou zejména uloženinami deluviálního původu. Deluviální polohy jsou
charakteru hlinitopísčitých uloženin s obsahem úlomků a střípků ordovických hornin, jejichž podíl se
s hloubkou mírně zvyšuje.
Sprašové hlíny s četnými vápnitými záteky, žilkami a konkrecemi představují zeminu eolického původu a
tvoří svrchní vrstvu kvartérních sedimentů, dosahující mocnosti maximálně do 2,5 m.
Lokálně lze při bázi kvartéru očekávat polohy písčitohlinitých sutí s částečně opracovanými úlomky
hornin.
Nejsvrchnější vrstvu v zájmovém území budou tvořit polohy antropogenní navážky charakteru hlíny
s písčitou příměsí, s valouny a úlomky hornin, cihel o mocnosti cca 0,6 – 0,8 m.
Celková mocnost kvartérních sedimentů včetně tenké vrstvy antropogenních navážek pokrývajících celé
území se pohybuje v rozmezí cca 4 - 6 m.
Zjištěné geologické poměry je možno v zájmovém území hodnotit celkově spíše jako složité. V případě
plošného zakládání jednoduchého objektu na patkách v prostředí jednotné základové půdy, je možno
provést návrh základových konstrukcí podle zásad 2. geotechnické kategorie.
_______________________________________________________________________________________
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V případě zakládání pod polohami sprašových hlín je možno hodnotit geologické poměry jako
jednoduché a návrh základových konstrukcí nenáročného objektu lze provést podle zásad 1.
geotechnické kategorie s využitím tabulkových hodnot výpočtové únosnosti Rdt.

Hydrogeologické poměry
Širší okolí zájmového území náleží do hydrogeologického rajónu 625 – Proterozoikum a paleozoikum v
povodí přítoků Vltavy.
Hydrogeologické poměry úzce souvisí s výše popsanou geologickou strukturou zjištěnou v zájmovém
území. Podle archivní hydrogeologické dokumentace v okolí zájmového území lze předpokládat, že
v zájmovém území budou vyvinuty 2 pod sebou následující zvodnělé horizonty.
První zvodnělý horizont je tvořen kvartérními hlinitopísčitými uloženinami v omezeném rozsahu a
charakterizovaný je průlinovou propustností. Úzce komunikuje se zvodní v zóně připovrchového
rozpojení podložních hornin. Podzemní voda je dotována atmosférickými srážkami a úroveň její hladiny
bude nestálá, v zájmovém území se nebude v tomto prostředí podzemní vody vyskytovat.
Druhý zvodnělý horizont je vyvinutý v prostředí paleozoických hornin a je vázán na puklinové systémy,
tektonicky porušené zóny a rozvětralou vrstvu břidlic a rozpukané polohy pevnějších křemenců. Pukliny i
tektonicky porušené zóny bývají velmi často vyplněny jílovitým tmelem, jako produktem jejich zvětrávání.
V těchto horninách je tedy poměrně malý oběh podzemní vody, který se zvyšuje v prostředí
zvětralinového pláště. Kolektor ordovických hornin, zastoupených zde převážně šáreckými vrstvami
(jílovité břidlice), je celkově charakterizován hydraulickými parametry danými koeficientem transmisivity
T v řádu 10-6 až 10-5 m2.s-1. Koeficient filtrace kf se pohybuje v řádech 10-6 až 10-7 m.s-1 lokálně i
nižších. Vyšší propustnosti lze očekávat pouze v polohách křemenců v závislosti na vyplnění puklin
jílovitým tmelem, maximálně však v řádu kf 10-5 m.s-1.
Dotace výše popsaných zvodní probíhá atmosférickými srážkami. Kolektory spolu vzhledem k porušení
a charakteru propustnosti plynule komunikují.
Hladina podzemní vody se nachází v zájmového území v hloubce cca 6-8 m na jihu a směrem k severu
hladina podzemní vody zaklesává až do hloubky 5-6 m pod terénem. Hlavní směr proudění podzemní
vody je generelně směrem k jihu, k místní erozní bázi tvořené vodotečí Litovického potoka.
Na základě archivních výsledků laboratorních rozborů je nutno podzemní vodu hodnotit na stupni la –
slabě agresivní na betonové konstrukce podle ČSN 73 1215 vlivem obsahu síranů (272 mg/l). Chemické
působení vody podle ČSN EN 206-1 je z téhož důvodu hodnoceno na stupni XA1, tj. slabě agresivní.
Základové konstrukce v kontaktu s podzemní vodou je tak nutno proti korozi chránit použitím primární
ochrany.

Radon
Firma Martinec, W.,s.r.o. provedla v prosinci 2006 radonový průzkum lokality. Měření objemové aktivity
radonu v půdě byla provedena s potřebou stanovit radonový index pozemku podle Atomového zákona a
vyhlášky č. 307/2002 Sb. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně. Zatřídění
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základové půdy podle ČSN 73 1001 odpovídající střední propustnosti pro vodu a plyny a výsledky
měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu jsou stavební plochy obou budov na pozemku
se středním radonovým indexem. Třetí kvantil v hodnotě 31 kBq/m3 pro budovu F a stejně tak třetí
kvantil v hodnotě 32 kBq/m3 pro budovu G leží v intervalu 20 až 70 kBq/m3, který je pro přiřazení
středního radonového indexu rozhodující. Toto hodnocení podporuje také poměrně malý rozptyl
výsledků měření (směrodatná odchylka obou je 8 kBq/m3), který potvrzuje stejnorodost základových
půd.
Na základě hodnocení podle Atomového zákona a vyhlášky č. 307/2002 Sb. Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost o radiační ochraně stavební plochy obou objektů na pozemku č. 1217/ 6
katastrálního území Ruzyně byl stanoven střední radonový index.

Ochranná pásma
Lokalita leží v ochranné zóně nefunkčního nadregionálního biokoridoru N4/8. Dále se v řešeném území
nenachází žádná další ochranná pásma zvláště chráněných území (ve smyslu §12, §13 a § 14 zákona
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny).
Části pozemků nově navrženého dílu areálu zasahují do ochranného pásma ochranného pásma
komunikací Ředitelství silnic a dálnic.
Silničním ochranným pásmem ve smyslu zák.č.13/1997 je prostor ohraničený svislými plochami do
výšky 50 m, a to :
ve vzdálenosti 100 m od osy přilehlého jízdního pruhu dálnic nebo jiných rychlostních komunikací (
popřípadě od osy větve křižovatek), popřípadě ve větší vzdálenosti, pokud uvedená vzdálenost
nezahrnuje celou plochu odpočívky.
ve vzdálenosti 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I.třídy a místních
komunikací I třídy
ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnic II. A III. Třídy a místních
komunikací II.třídy
Dále se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí pouze ochranná pásma podzemních inženýrských sítí .

B.II.2. V O D A
Vzhledem k tomu, že v přilehlých pozemcích a komunikacích jsou vedeny stávající vodovodní řady,
budované v předchozí etapě výstavby areálu KBP, bude zásobení vodou řešeno vodovodním řadem
napojeným na vysazenou odbočku v prostoru jihozápadního rohu haly D přípojkou vysazenou na
stávající vodovodní řad DN 100.
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Tabulka 5 – Bilance spotřeby vody
spotřebitel

množství

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

Administrativa
79 osob
Skladový dělnící
39 zam.
průměrná denní spotřeba - Qp =
maximální denní spotřeba (kd) - Qdmax =
maximální hodinová spotřeba - Qhmax (l/hod) =

( l / den )

60,00
120,00

(l/s)

4 740,00
4 680,00
9 420,00
12 332,66
2 312,37

roční spotřeba pitné vody (m3/rok)

B.II.3. O S T A T N Í

0,05
0,05
0,11
0,14
0,64
2 402,10

SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE

Vytápění
Objekt nelze napojit na CZT, protože se v okolí areálu nikde nenachází.Větrání skladových prostor bude
řešeno podstropními teplovzdušnými a větracími jednotkami SAHARA G s tlakovými plynovými hořáky.
Jmenovitý tepelný výkon vytápěcích jednotek je 25 – 45 kW v závislosti na nastavení hořáku. Na výfuku
vzduchu z větracích a vytápěcích jednotek budou umístěny stavitelné výfukové žaluzie.
Ohřev TUV v jednotlivých administrativních vestavcích bude zajištěn prostřednictvím závěsným
teplovodních kotlů s vestavěným nepřímotopným zásobníkem TUV. Spotřeba tepla na ohřev TUV bude
kryta výkonovou rezervou kotle.
Vytápění administrativních prostor bude řešeno po jednotlivých sekcích samostatnými teplovodními
etážovými otopnými systémy s vlastními zdroji tepla – navrženy jsou nástěnné teplovodní kotle na
spalování ZP s max. tepelným výkonem do 28 kW a vestavěným zásobníkem TUV. Chod kotlů bude
řízen ekvitermními regulátory. Kotel budou v provedení „turbo“ s uzavřenou spalovací komorou,
nuceným přívodem větracího vzduchu a odvodem spalin pomocí sdruženého vedení spalin a vzduchu
nad střechu objektu.
Instalovány budou:
celkem 8 ks teplovzdušných jednotek SAHARA plus G na jednu sekci skladovací haly,
celkem jeden závěsný kotel Vaillant na jeden administrativní přístavek pro každou sekci skladové haly,
tj. celkem bude použito 7 kotlů Vaillant.

Tabulka 6 - Základní technické parametry instalovaných zařízení
Parametr
Jmenovitý tepelný výkon
Spotřeba plynu

Jednotka

SAHARA plus G

Vaillant VU282-5

kW

20 až 42

28 (10,4, až 28,0)

m3/hod.

3,25

2,3

3

Jmenovitý průtok vzduchu

m /hod.

4 200 až 7200

xxx

Hlučnost

dB (A)

67

xxx
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Plyn
Jako zdroj plynu je na severozápadním okraji území u haly D stávající středotlaký plynovodní řad D90
zbudovaný v předchozí etapě výstavby.
Úhrnná maximální spotřeba celé haly:
F bude celkem 111,74 m3/hod zemního plynu, resp. 238,28 tisíc m3/rok, celková tepelná ztráta je 1
300,8 kW
G bude celkem 91,29 m3/hod zemního plynu, resp.173,53 tisíc m3/rok, celková tepelná ztráta je 988,6
kW

Tabulka 7 - Bilance potřeby plynu
maximální spotřeba

m3/h

203,03

roční spotřeba-

tisíc m3/rok

411,81

Silnoproudé rozvody
Zpracovaná energetická bilance objektů předpokládá kategorii odběru ve stupni B, vytápění je zajištěno
systémem rozvodu zemního plynu. Bilance je zpracována v úrovni TS pro jednotlivé funkční plochy
v disciplině zdravotní technika.

Pi = 416 kW
Ps = 266 kW
Vypočtené zatížení bude zajištěno novou uživatelskou trafostanicí situovanou na území stavby. Je
navržena trafostanice volně stojící typová kompaktní 3024 VO

Rozvaděč 22kV je zapouzdřený kompaktní 8DJ10. Rozvaděč 1kV bude typový lištový typ RD 1000
s přívodním jističem BL 1600 – In 900A a 10ti kabelovými vývody 400A přes pojistkové odpínače.
K trafostanici bude zajištěn příjezd a přístup pro údržbu z veřejných komunikací.

Rozvody NN
V rámci výstavby nových objektů bude vybudována nová kabelová distribuční síť nn včetně návazností
na stávající kabelovou síť kabelů PRE.
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Slaboproudé rozvody
Napojovací místo řešeného areálu bude vyvedením rezervy ze stávajícího kabelu 106 AÚ B.Hora
odkud bude veden nový kabel TCEPKPFLE, který bude ukončen v novém síťovém rozvaděči (volně
přístupný, v jihovýchodním rohu areálu). Z tohoto SR bude veden nový kabel TCEPKPFLE k řešeným
objektům, kde bude ukončen v nových účastnických rozvaděčích v návaznosti na vnitřní rozvody
řešeného objektu (řeší investor stavby).
Cekem je uvažováno s připojením max. 70 linek (10 linek/sekci).

B.II.4. N Á R O K Y

NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU

Doprava
Stávající
organizace
dopravy

Obrázek 8 – Schéma dopravní sítě v okolí areálu po
dokončení (včetně R6)

Areál je dobře
přístupný po ulici
Na Hůrce, která je
napojena na
stávající ulici
Karlovarskou,
přes kterou je a
do doby
dokončení
Břevnovské
radiály bude
přímé napojení na
Městský silniční
okruh a rychlostní
komunikace R6,
která se
v současné době staví.

Bilance dopravy v klidu
Výpočet potřeby zařízení pro dopravu v klidu navrhovaného objektu je proveden v souladu s vyhláškou
č. 26/99 Sb. hlavního města Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě,
s postupy uvedenými v článku 10 a v příslušných přílohách vyhlášky.
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Uvedená lokalita se nachází v zóně 4. Koeficient vlivu území Ku je pro zónu 4 roven hodnotě 1,0.
Koeficient dopravní obsluhy území Kd je roven hodnotě 1,0, neboť uvedená lokalita se nenachází
v žádném spádovém území stanic metra.
FUNKČNÍ ROZDĚLENÍ PLOCH :
Kancelářské plochy :
Začlenění dle Vyhlášky 26/1999, Příloha č. 2:
Ukazatel základního počtu stání :

6. Administrativa s malou návštěvností

1 stání na 35 m2 kancelářské plochy

Σ kancelářských ploch = 456,7 („F“) + 366,7 („G“) = 823,4m2 ⇒ Pz = 823,4/35 = 24
Pp = Pz*Ku*Kd = 24*1,0*1,0 = 24 stání
Sklady :
Začlenění dle Vyhlášky 26/1999, Příloha č. 2:
Ukazatel základního počtu stání :

12.2. Sklad

1 stání na 200 m2 plochy skladu

Σ skladových ploch = 5.081 („F“) + 4.006 („G“) = 9.087m2 ⇒ Pz = 9.087/200 = 46
Pp = Pz*Ku*Kd = 46*1,0*1,0 = 46 stání
Rekapitulace :
Celkový počet stání pro objekty „D“ a „F“ :

Σ Pp = 24+46 = 70 stání

Navržený počet parkovacích stání je 70 (z toho 8 o rozměrech pro vozidla osob s omezenou schopností
pohybu a orientace) ⇒ vyhovuje.

Tabulka 8 – Denní intenzity vyvolané dopravy
Osobní automobily
160
Dodávkové automobily
Lehké nákladní automobily do 5t
121
Těžké nákladní automobily
21
Pozn. Intenzity dodávkových a nákladních automobilů byly stanoveny projektantem dle intenzit dopravy u dnes
provozovaných skladových hal v areálu a následně odsouhlaseny URM při zpracování kartogramů intenzit dopravy.

Dopravně inženýrské údaje – vliv provozu areálu
Dopravně inženýrské údaje o intenzitách dopravy na komunikacích byly stanoveny ÚRM Praha pro rok
2007 a rok 2010. Prakticky se jedná o porovnání stavu při dokončení areálu a zprovoznění komunikace
R6 a výhledového stavu po dokončení Břevnovské radiály v dnes platném rozsahu. Zatížení okolních
hlavních komunikací se bude pohybovat v hodnotách 13 000÷42 000 aut denně jednosměrně, vliv
navrhovaného areálu s cca 300 jednosměrnými pohyby se na těchto komunikacích významnějším
způsobem prakticky neprojeví. Kopie materiálu od ÚRM je uvedena v příloze H.7 tohoto Oznámení.
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Staveništní doprava
Hlavní příjezd ke staveništi (s vjezdem do jeho východní části) bude možný z ulice Na hůrce ve směru
od východu od Karlovarské ulice. Největší staveništní doprava bude v průběhu provádění zemních prací
a předpokládá se intenzita 5 NA/hod.
Návrh trasy k přepravě přebytečné zeminy
Zemina bude použita na násypy v rámci další stavby investora v katastru města Hostivice – vzdálenost
cca. 1,2 km.
Tam: staveniště → Na hůrce → Silnice I/6, směr Hostivice → Hostivice Palouky → staveniště “Skladový
areál Hostivice“, a zpět.
Návrh trasy k úložišti výkopového materiálu – skládka Chýně
Tam: staveniště → Na hůrce → Karlovarská → Slánská → Jeremiášova → Rozvadovská spojka →
Novořeporyjská → Chrášťany → v Chrášťanech vpravo silnice č. 00513 →  skládka Chýně, a zpět.
Návrh trasy k betonárce
Tam: staveniště → Na hůrce → Karlovarská → Drnovská → U Prioru → betonárna Skanska Transbeton,
s.r.o., a zpět.
Návrh trasy k obalovně
Tam: staveniště → Na hůrce → Karlovarská → Slánská → Jeremiášova → obalovna v areálu
Dopravních staveb Holding, a.s., a zpět.

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. O V Z D U Š Í
Podrobně je tato problematiky zpracována v příloze H.5. a H.6.
Zdrojem znečištění při provozu areálu bude automobilová doprava na příjezdových komunikacích a na
parkovací ploše generovaná provozem skladu a provoz stacionárních spalovacích zdrojů zajišťujících
vytápění objektů a ohřev TUV.

Tabulka 9 – Příspěvky areálu k imisní situaci v lokalitě
ref. bod
č.
1
2
3
4

max. koncentrace
CO
PM10

NO2
2,49
4,68
1,19
2,52

4,33
11,29
1,54
4,32

1,91
3,60
0,89
1,94

prům. roční koncentrace
benzen

NO2 PM10
0,021
0,060
0,006
0,027

0,015
0,044
0,004
0,017

0,0029
0,0090
0,0007
0,0035
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Tabulka 10 - Teoretické roční emise pro jednotlivé haly a jednotlivé sekce
Parametr
Spotřeba ZP
TZL
SO2
NOx
CO
TOC

Jednotka
m3/rok
kg/rok
kg/rok
kg/rok
kg/rok
kg/rok

Hala F
195 409
3,91
1,88
312,65
62,53
12,51

Sekce F
48 852
0,98
0,47
78,16
15,63
3,13

Hala G
173 539
3,47
1,67
277,66
55,53
11,11

Sekce G
57 846
1,16
0,56
92,55
18,51
3,70

Při výstavbě areálu bude docházet k největšímu množství staveništní dopravy v období realizace
zemních prací, kdy se počítá s intenzitou NA 5 aut/hod jednosměrně. Rozsah odvážených zemin není
velký, proto se bude jednat o krátkodobé zatížení. Přitížení na okraji komunikacích zatížených
staveništní dopravou se tak bude pohybovat v max. krátkodobých hodnotách do 1,3 µg/m3 NO2
Nejhorší dopad mohou mít emise PM10, pro omezení těchto emisí jsou v návrhu opatření stanoveny
podrobné podmínky.

B.III.2. O D P A D N Í

VODY

V okolí areálu se nacházejí stávající kanalizační řady splaškové,jednotné a dešťové soustavy
realizované v předchozích etapách výstavby areálu KBP. Na tyto řady jsou napojeny navrhované
areálové stoky. Vzhledem k naprosto striktnímu požadavku PVS a PVK nezaústit dešťové vody do
horního úseku splaškové, resp. Jednotné kanalizace a požadavku likvidovat je v nejbližších
recipientech, bylo nakonec z několika variant a po konzultacích s OMZ MHMP vybráno následující
řešení. Stoky vedoucí dešťovou vodu ze střech budou vedeny přímo do dešťové kanalizace „čisté“
označena KČ, stoky splaškové výhradně do splaškové, nebo jednotné kanalizace - KS a dešťové stoky
z komunikací a parkovišť – KD do čisté dešťové kanalizace přes odlučovač lehkých kapalin (navrženy
jsou dva odlučovače na obou větvích dešťové kanalizace.
Dle požadavků PVS, PVK a OMZ MHMP byla čistá dešťová kanalizace a tedy veškerá dešťová voda
z území svedena na jižní okraj pozemku a po podchodu příjezdové komunikace je vedena otevřeným
příkopem do stávající spadišťové šachty dešťové kanalizace, a dále stávajícím propustkem pod ulicí Na
Hůrce do Litovického potoka a do vodní nádrže Jiviny.

Tabulka 11 – Bilance splaškových odpadních vod
Producent

množství jednotka

jednotková produkce
( l/os den)

Administrativa
79 osob
Skladový dělnící
39 zam.
průměrná denní produkce - Qp =
maximální hodinový průtok splašků - Qhmax (l/hod)
roční produkce splaškových vod Qr (m3/rok) =
počet EO (pro bilanci produkce)
roční produkce BSK5

80
140

celková
produkce

celková
produkce

( l / den )

(l/s)

6 320,00
5 460,00
11 780,00
34 700,34

0,07
0,06
0,14
9,64

3 003,90
79 EO
1 081,40 kg/rok
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Producent

množství jednotka

jednotková produkce
( l/os den)

roční produkce NL roční produkce CHSK -

celková
produkce

celková
produkce

( l / den )

(l/s)

1 101,43 kg/rok
240,31 kg/rok

Tabulka 12 – Stávající odtok dešťových vod z plochy hodnoceného areálu
Druh povrchu

Zeleň
Celkem

plocha
(ha)

2,5988
2,5988

odtok. koef.

F- reduk. (ha)

odtok (l/s)

0,05

0,130
0,130

20,79
20,79

odtok (m3/rok)

662,70
662,70

Tabulka 13 – Výhledový odtok dešťových vod z hodnoceného areálu
Druh povrchu

plocha (ha)

odtok. koef.

F- reduk. (ha)

odtok (l/s)

odtok (m3/rok)

Zastavěná plochastřechy
0,9716
0,90
0,874
139,90
4 459,43
Komunikace - živičný
kryt
0,2996
0,80
0,240
38,34
1 222,19
Zpevněné plochy betonový kryt
0,2928
0,80
0,234
37,48
1 194,75
Chodníky
0,0602
0,45
0,027
4,34
138,23
Parkovací stání
0,0955
0,60
0,057
9,17
292,25
Zeleň na rostlém terénu
0,8791
0,05
0,044
7,03
224,18
Celkem
2,5988
1,477
236,27
7 531,04
Pozn. Roční množství srážek je počítáno z celoroční srážky 510 mm/rok, protože dešťové vody jsou odváděny do
povrchového odvodňovacího zařízení je počítáno s intenzitou 160 l/s ha.

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

Odpady vznikající při výstavbě areálu
Při výstavbě dojde k zemním pracem a dále budou vznikat odpady při kácení stromů a při vlastní
realizaci jednotlivých objektů a ostatních zpevněných ploch. Veškeré materiály, které budou v rámci
stavby vytěženy a vyprodukovány, budou jako odpady ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, vyhlášky č. 381/2001 Sb., vyhlášky č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících, náležitě
zlikvidovány odvozem na legální skládky a úložiště dle návrhu POV.
V rámci hrubých terénních úprav budou realizovány:
Výkopy

36.100 m3

Násypy

7.900 m3
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Přebytečná zemina bude použita na násypy v rámci další stavby investora v katastru města Hostivice –
vzdálenost cca. 1,2 km.
V podkladech pro vynětí ze ZPF byla stanovena průměrná mocnost humusového horizontu 0,29 m.

Tabulka 14 - Bilance ornice pro stavbu
Specifikace
Skrývka
(Plocha stavby)
Využití v rámci sadovnických úprav
K dalšímu využití

Plocha
[m2]
25.988,1

Průměrná mocnost
[m]
0,29

Kubatura
[m3]
7.536,5

8.644,7

0,50

4.322,4
3.214,1

Tabulka 15 - Tabulka vznikajících druhů odpadů při výstavbě
Katalogové
číslo

Název odpadu

Kategorie

Způsob
nakládání
s odpadem
recyklace nebo
skládka
skládka

Beton (železobeton)

17 01 01

O

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

17 01 07

O

17 02 01

O

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

O
O
O
O
O
N
N

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

17 04 11
17 06 03

O
N

recyklace
skládka NO

17 06 04
17 09 04

O
O

skládka
skládka

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

O
O
O
O

15 02 02

N

recyklace
recyklace
spalovna
spalovna NO
nebo skládka
NO
spalovna NO

20 03 01

O

Sklo
Plasty
Železo a ocel
Směsné kovy
Zemina a kamení
Vytěžená hlušina
Asfaltové směsi obsahující dehet
Kabely obsahující ropné látky,
uhelný dehet
Kabely ostatní
Izolační materiály, které jsou nebo
obsahují nebezpečné látky
Izolační materiály ostatní
Směsné stavební a demoliční
odpady ostatní
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační
materiály, ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
Směsný komunální odpad
(odpad podobný komunálnímu)

spalovna KO
nebo skládka

V žádném případě nesmí být odpady spalovány na staveništi nebo v jeho okolí.
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Odpady vznikající při provozu areálu
Popis odpadového hospodářství, koncepce
V každém provozu (sklady, administrativa, sociální zázemí, čajová kuchyně, ...) bude vznikat odpad.
V rámci tohoto objektu se bude jednat o odpad :
¾ obalové materiály ze skladu
¾ odpad z administrativního zázemí
¾ odpad z údržby objektu a skladových zařízení
¾ odpad z údržby vnějších ploch, vč. údržby zeleně
Základní koncepcí odpadového hospodářství bude :
¾ třídit a ukládat hlavní druhy odpadů separovaně již v místě vzniku (ty odpady, které se vyskytují
nejčastěji) a tím minimalizovat manipulaci s odpadem
¾ odpady bezpečně uložit separovaně dle jejich charakteru v návaznosti na kategorizaci odpadu
¾ odpady charakteru N uložit odděleně ve speciálních uzavřených nádobách, konstruovaných pro
daný typ odpadu, tak aby nemohlo dojít ke kontaminaci okolí
¾ prostory pro uložení odpadu před odvozem umístit dispozičně na komunikačně dobře
přístupném místě s návazností na vnitroobjektový transport, resp. i pro odvoz mimo areál
k likvidaci
¾ základní min. separace odpadu v jednotlivých prostorech (zónách) lze rozdělit do následujících
hlavních skupin :
směsný odpad
odpad z obalových materiálů – papír a lepenka / plast
kovy
sklo
dřevo – nevratné palety
odpad z údržby – zářivky, drobný chemický odpad – baterie, hadry z údržby,
filtry, apod.
Poznámka : odpad, který vzniká nárazově – např. při údržbě zařízení budov a strojů (filtry, části strojů a zařízení
po výměně dílů), resp. z údržby vnějších ploch, bude odvážen přímo servisními firmami a se skladováním se
neuvažuje

Manipulace s odpady a jejich skladování, odvoz
Na základě předpokládané separace odpadů bude odpad ukládán do následujících základních manipulačních
jednotek :
¾ sběrné nádoby na jednotlivých pracovištích
¾ sběrné nádoby :
plastový kontejner na odpad 1m3 (běžný komunální odpad a obecně odpad kategorie O)
popř. kontejnery na tříděný odpad – plast, papír, sklo, apod. – 1m3
speciální kontejnery na kategorii N – sběrná nádoba na zářivky, sběrná nádoba na
baterie a akumulátory
Odpadový materiál se bude ukládat v místech vzniku (na pracovištích) do odpadových nádob. Pracovníci
provádějící úklid po naplnění odpadové nádoby na pracovišti převezou odpad k uložení do kontejnerů a sběrných
nádob :
¾ běžný komunální odpad, resp. odpad kategorie O bude ukládán do kontejnerů – tyto budou
buďto na vyhrazeném místě ve skladové hale, nebo na vyhrazené venkovní ploše v docházkové
vzdálenosti od objektu s dobrou komunikační návazností pro odvoz sběrnými vozy
¾ odpad kategorie N bude uložen v samostatných sběrných nádobách – tyto budou buďto na
vyhrazeném místě ve skladové hale, nebo na vyhrazené venkovní ploše v docházkové
vzdálenosti od objektu s dobrou komunikační návazností pro odvoz sběrnými vozy
Přesné umístění sběrných nádob a kontejnerů bude řešeno v dalším stupni této projektové dokumentace
s nájemníky jednotlivých sekcí a objektů.
Předpokládaná frekvence odvozu – 1 x týdně, resp. dle potřeby jednotlivých provozů.
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Tabulka 16 - Tabulka hlavních druhů odpadů při provozu
Kód
20 03 01
20 01 01
20 01 39
20 01 02
16 01 17
16 01 18
20 01 38
20 02 01
19 08 10
13 01 13
16 01 07
20 01 33
20 01 21
15 02 02
16 02 13
20 03 03
20 03 07
08 03 18
O = obyčejný, N = nebezpečný

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

Kategorie
O
O
O
O
O
O
O
N
N
N
N
N
N
N
N
O
O
O

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

B.III.4. H L U K
Hluk ze stavební činnosti
Nejbližšími chráněnými místy ve venkovním prostoru jsou fasády /okraje pozemků/ rodinných domů
na severozápadě od sledované lokality. V těchto místech byly umístěny celkem 2 výpočtové body 2
a 3, v nichž jsou vypočteny ekvivalentní hladiny akustického tlaku A po dobu celé výstavby nových
objektů v celkem šesti stavebních etapách.

Tabulka 17 - Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v dB pro jednotlivé fáze
výstavby
bod

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Etapa 6

1

50,7

50,6

47,6

45,8

44,9

46,9

2

50,5

50,4

47,4

45,6

44,7

46,7
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Ve všech etapách prací není v obou bodech překročena hranice 55 dB/A/, takže není třeba
přijímat jakákoliv protihluková opatření.

Hluk z provozu areálu
Zdrojem hluku při provozu bude automobilová doprava a stacionární zdroje hluku ve vlastním areálu a
dále vyvolaná doprava areálem na okolních komunikacích.
Vyhodnocení bylo provedeno pro dvě nejbližší lokality obytných objektů - lokalita rodinných domů severovýchodně od areálu - zde byly vypočteny dva výpočtové
body situované na okraji pozemků nejbližších rodinných domů - bod č.2 a 3 - přičemž výpočtový
bod č.2 je totožný s měřeným bodem č.2.
- další nejbližší chráněné místo se nachází u ulice Karlovarské na okraji stavebního pozemku bod č.1 - bod je totožný s měřeným bodem č.1

Při posouzení dopadů vlivu provozu ve vlastním areálu na bod č.2 a 3 byly zjištěny hodnoty způsobené
areálem 26,9 dB(A), resp. 31,6 dB(A). Obě hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A jsou
hluboce podlimitní, tj. nižší než 50 dB/A/ v denní době. Bod č.1 je umístěn v ještě větší vzdálenosti od
areálu, vliv provozu ve vlastním areálu bude proto také i v tomto bodě s velkou rezervou podlimitní.

Při posouzení dopadů vlivu vyvolané dopravy na veřejných komunikacích na bod č.1 a 2 byly zjištěny
hodnoty způsobené areálem 49,5 dB(A), resp. 26,9 dB(A). Obě hodnoty ekvivalentních hladin
akustického tlaku A jsou opět podlimitní.

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

HAVÁRIÍ

Větší dopady na okolí mohou mít dva druhy havárií – havárie, které by mohly způsobit kontaminace
povrchových a podzemních vod a požár.
Srážkové vody budou z areálu odváděny z území na jižní okraj pozemku a po podchodu příjezdové
komunikace budou vedeny otevřeným příkopem do stávající spadišťové šachty dešťové kanalizace, a
dále stávajícím propustkem pod ulicí Na Hůrce do Litovického potoka a do vodní nádrže Jiviny.
Srážkové vody z manipulačních ploch nákladních automobilů budou vedeny přes odlučovače lehkých
kapalin, které při správné funkci jsou schopny zajistit požadovanou kvalitu. K havárii by mohlo dojít při
nesprávné údržbě odlučovačů což by mělo být minimalizováno dodržováním provozního řádu. D8le je
nutno do manipulačně provozních řádů zapracovat návrh řešení únik olejů nebo pohonných látek ze
zaparkovaných automobilů na ostatních plochách.
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Významné negativní dopady by mohly mít havárie při výstavbě, hlavně pak únik olejů nebo pohonných
látek do výkopů a následně do podzemních či povrchových vod. Toto nebezpečí je nutno eliminovat
technickými opatřeními na staveništi a kázní při výstavbě.
Významně nebezpečné dopady na okolí by mohl mít požár v areálu. Řešení bude navrženo s ohledem
na stupeň požárního nebezpečí, a návrh protipožárních opatření musí zohlednit i tato rizika, proto není
nutno v tomto dokumentu stanovovat dodatečné požadavky na protipožární ochranu.

B.III.6. D O P L Ň U J Í C Í

ÚDAJE

Vzhledem k parametrům objektů a jejich rozsahu se nepředpokládá vznik jiných (v tomto Oznámení
nekomentovaných) vlivů stavby na životní prostředí.
Záměr neprojeví žádnými významnými zásahy do krajiny ani realizací významným či rozsáhlých
terénních úprav.
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C - ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH
ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
C.1. A . S T Á V A J Í C Í

VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Lokalita se nachází na území městské části Praha 6, na jihozápadním okraji katastrálního území
Ruzyně. Území je ohraničeno ze západní strany, v současné době budovanou, rychlostní komunikací
R6 Praha-Karlovy Vary, jejíž součástí je i mostní objekt přiléhající na jihozápadě k zájmovému území.
Ze severní strany je zájmové území ohraničeno stávajícími objekty v areálu firmy Lindab, z východní
strany stávajícími objekty „D“ a „E“ areálu Karlovarská Business Park a z jižní strany komunikací – ulice
Na Hůrce . V blízkém sousedství se nacházejí vodní nádrže „Strnad“ a „Jiviny“. Povrch pozemku je
mírně svažitý směrem k jihu. Nadmořská výška lokality se pohybuje v rozmezí 334 až 337 m.n.m.
Stávající areál KBP zaujímá území přibližně lichoběžníkového tvaru, rozšiřujícího se k severu,
vymezené z jižní strany ulicí Na Hůrce, ze severní železniční tratí č.120 Praha-Kladno, z východní
komunikací pražského okruhu Ruzyně-Řepy, a ze západní právě budovanou rychlostní komunikací R6.
Tato poloha zaručuje areálu výborné napojení na pražskou i celostátní komunikační síť.
V současnosti je areál KBP tvořen následujícími objekty:
Objekt „A“ – výrobní a skladová hala Lindab
Objekt „B“ – výrobní a skladová hala Lindab
Objekt „C“ – skladová hala
Objekt „D“ – skladová hala
Objekt „E“ – opravárenská hala Evobus
Administrativní budova

Navrhovaná výstavba dvou hal doplní stávající komplex Karlovarská Business park, jehož skladba a
rozsah je zřejmý z následujícího obrázku.
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Obrázek 9 – Situace stávajících a nových objektů areálu KBP

Pozn. Objekty A, B, C, D, E a administrativní budova jsou stávající, nově navrhované jsou objekty F a G. Vlevo od
nich je budovaná komunikace R6.
Objekty A a B tvoří samostatnou část areálu – výrobní a skladový areál Lindab, včetně veškeré
nezbytné infrastruktury. Dále také objekt E tvoří samostatnou část areálu.
Pro uvedené objekty jsou realizovány odpovídající počty parkovacích stání a potřebné komunikace
včetně nezbytných zpevněných obslužných ploch.
Do areálu vedou, z ulice Na Hůrce, dvě hlavní komunikace severo-jižního směru, ze kterých jsou
odbočky do jednotlivých samostatných částí areálu a k objektům.

Obrázek 10 – Pohled ze staveniště silnice R6 na plochu areálu

Pozn. Vlevo je rozestavěná komunikace R6 – severní směr, vlevo pohled jižním směrem k ul. Na Hůrce, uprostřed
plocha na který má být vybudován areál
_______________________________________________________________________________________
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Obrázek 11 – Pohled z ul. Na Hurce od kapličky východním směrem do Prahy

Pozn. Vlevo je opěrná zeď mostu R6 přes ul. Na Hůrce, mezi ní a ulicí za autem je plocha navrhovaného areálu a
za ní stávající objekty.

Obrázek 12 – Pohled od jihu za silnicemi MO

Pozn. Na obrázku je vystínována plocha navrhovaného areálu, za ní a vlevo stávající objekty areálu KBP.
Uprostřed je portálu na komunikací MO.
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Obrázek 13– Pohled z areálu ul. Na Hůrce severozápadním směrem

Pozn. Vlevo vede ul. Na Hůrce, vpravo je stávající vjezd do areálu KBP. Na ploše uprostřed má být vybudovanám
navrhovaný areál.

C.1. B . R E L A T I V N Í

ZASTOUPENÍ, KVALITA A SCHOPNOST

REGENERACE PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ
V současné době je půdní povrch lokality téměř holý, řídce se zde vyskytují pouze nejběžnější polní
plevele. Stromy na pozemku rostou převážně ve dvou neúplných řadách s převážným zastoupením
pyramidálního topolu černého, v menší míře je ještě zastoupen topol osika , trnovník akát, bříza a smrk
pichlavý.
Jako širší okolí navrhovaného záměru lze označit tři pražská katastrální území – Řepy, Ruzyň, Liboc a
sousední k.ú. Hostivic. Území Ruzyně, Řep a Liboce lze charakterizovat jako území s městskou
zástavbou, kde se vyskytuje převážně obytná zástavba, obchodní zařízení, administrativa a služby.
V obytné zástavbě převažují nízkopodlažní objekty a nevyskytují se zde žádné větší objekty průmyslové.
Významným prvkem, ovlivňujícím celé území, je mezinárodní letiště Ruzyně.
Záměr není v přímém kontaktu s významnými biocentry lokálního územního systému ekologické stability
krajiny ani bezprostředně nijak neovlivňuje žádné chráněné území nebo přírodní park. Zvláště chráněná
území nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, ani
zprostředkovaně. Nejbližší zvláště chráněná území jsou vzdálena více jak 2 km.
Posuzovaný záměr se vizuálně ani zprostředkovaně nedotýká žádného přírodního parku a není v kolizi
ani s žádnými významnými krajinnými prvky „ze zákona“ ani s VKP registrovanými podle § 6 zákona
č. 114/1992 Sb. Památné stromy se v nejbližším okolí nenacházejí. Posuzovaný záměr se nedotýká ani
žádného území evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000.
Lokalita posuzovaného areálu není situována ve zranitelné oblasti ve smyslu nařízení vlády č. 102/2003
Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání
plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.
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C.I. C . S C H O P N O S T

PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ SNÁŠET ZÁTĚŽE

Posuzované území se rozkládá v západní části Prahy. Prostorově je jednoznačně vymezeno silnicí R6,
komunikací Na Hůrce a oplocením stávajícího areálu KBP. Hlavní negativní dopady na přírodní
prostředí jsou a budou vlivem automobilového provozu po okolní nadřazené komunikační síti. Vlastní
výstavba a provoz navrhované dostavby areálu tento stav již v podstatě významněji neovlivní.
Řešené území nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 14 zákona č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny. Posuzovaná lokalita zároveň neleží ani v žádném přírodním parku (§ 12
odst. (3) zákona č. 114/1992 Sb) a nedotýká se žádné přechodně chráněné plochy. Zároveň nezasahuje
do prvků ÚSES a VKP.
Pozemek je dle ÚP HMP určen k zástavbě - převážná část areálu se nachází v polyfunkční ploše –
Nerušící výroby a služeb (VN-D). Ovlivnění prostředí zástavbou části pozemku je v souladu se záměrem
využití území – požadovaný koeficient zeleně je dodržen.
Navrhovaná výstavba svými dopady na okolní prostředí, které jsou převážně velmi malé až
zanedbatelné, nemůže prakticky významnějším způsobem negativně zasáhnout do stávajícího
přírodního prostředí.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Zájmové území se nenachází v Pražské památkové rezervaci (ve smyslu zákona 20/1987 Sb., o státní
památkové péči v platném znění), která je od roku 1992 zařazena mezi světové památky UNESCO ani v
jejím ochranném pásmu. Zájmové území rovněž neleží v památkové zóně vyhlášené vyhláškou HMP č.
10/1993 Sb., o prohlášení části území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich
ochrany. V území stavby se nenalézají žádné kulturní památky. Nejbližší památkou je kaplička na
křižovatce ulice Karlovarské a Na Hůrce.

Obrázek 14 – Pohled z jihozápadního rohu navrhovaného areálu západním směrem
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Pozn. Vpravo je rozestavěná opěrná zeď mostu R6 přes ul. Na Hůrce,vlevo pak kaplička, která je ochráněna
pevným oplocením před poškozením od staveništní dopravy stavby silnice R6. Mezi nimi vzadu je křižovatka ulice
Karlovarské a Na Hůrce.
Území se nachází v prostoru předpokládaného výskytu archeologických památek. Proto musí být
umožněno provedení archeologického průzkumu.

Území hustě zalidněná
Území Prahy 6 patří s hustotou obyvatel cca 2 400 obyvatel/1 km2 v Praze k menší hustotě obydlení,
vlastní část v okolí stavby je osídlena zcela minimálně.

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
Vlastní prostor výstavby byl dlouhodobě využíván jako zahrada. Nejvíce je území zatíženo vlivem
automobilové dopravy komunikací Městského okruhu a ul. Karlovarskou ze které se provoz přesune na
budovanou rychlostní komunikaci R6. přesto ale, vzhledem k poloze území s dobrými povětrnostními
podmínkami je zde kvalita ovzduší podlimitní, v přímém okolí hlavních komunikací se projevuje zvýšená
hluková zátěž z dopravy.
V ostatních parametrech kvality životního prostředí by zde nemělo docházet k neúnosnému zatížení
území.

C.2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU
SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
Ovzduší a klima
Klima
Podle atlasu klimatických oblastí je vybraná část Prahy řazena do klimatické oblasti T2, to znamená
mírně teplé, podoblasti mírně suché a okrsku mírně teplého, mírně suchého, převážně s mírnou zimou.
Oblast se vyznačuje méně než padesáti letními dny v roce s průměrnou červencovou teplotou
přesahující 15°C. Klimatické a terénní znaky oblasti jsou vymezeny průměrnou lednovou teplotou nad –
3°C, pouze ojediněle do –4°C. Průměrná délka slunečního svitu činí 1668,3 hodin za rok.
Podle atlasu životního prostředí patří území do lokality s klasifikací „dobrá“, což je druhá nejlepší
klasifikace.
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Kvalita ovzduší
Z klimatologických charakteristik ovlivňuje rozptylové podmínky v zájmovém území zásadním způsobem
proudění vzduchu. Vlastní proudění vzduchu v zájmovém území je významně ovlivněno zejména
konfigurací terénu a okolní zástavbou. Zájmové území se nachází na území Prahy 6, přičemž
nadmořská výška území se pohybuje přibližně mezi 320 a 370 metry nad mořem.

Tabulka 18 - Průměrné roční koncentrace pozadí [µg/m3]
látka

CO

Kr

3 224

LIMIT
1)

10000

1)

NO2

SO2

PM10

benzen

26,1

4-6

30-40

0,75 – 1

40

50

40

5

klouzavý osmihodinový průměr

Z hlediska rozptylových podmínek se tedy jedná o místo se dobrými rozptylovými podmínkami. Kvalita
ovzduší je zde ovlivněna přenosem z jihozápadní a centrální oblasti Prahy a nezanedbatelnou mírou
hlavně ve výhledu provozem nadřazené komunikační sítě.
Rychlosti větru jsou rozděleny do 3 intervalů.
Nejčetnější (66,34%) je interval 0,5 - 2,5 m/s (střední
rychlost 1,7 m/s). Na interval 2,5 - 7,5 m/s (střed 5

Obrázek 15 – Modifikovaná
větrná růžice

m/s) připadá 32,86% a na ještě rychlejší vítr, pro nějž
se uvažuje střední rychlost 11 m/s, zbývá 0,8%.
Zastoupení jednotlivých směrů větru je poměrně
nerovnoměrné a odpovídá morfologii terénu v oblasti.
Nejčastější je vítr JZ a Z (19,6 a 15,7%). Nejméně
četné větry přicházejí z jihu (4%).

Hluk
V rámci zpracování tohoto Oznámení bylo provedeno krátkodobé měření hluku ve dvou bodech – v ul.
Karlovarské a u rodinných domků severozápadně od areálu (viz situace v příloze H.3.
V bodě č.1 u ul. Karlovarské byla zjištěna hodnota LAeq = 61,4 dB/A/, v bodě č. 2 u rodinných domků
LAeq = 54,0 dB/A/. V ul. Karlovarské dochází k překračování limitu 60 dB(A), ale limit pro starou hlukovou
zátěž (70 dB(A) by měl být s rezervou plněn, u rodinných domků je plněn limit 60 dB(A).
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Fauna a flóra
Popis biotopu ovlivněného předpokládaným stavebním záměrem
Rostlinná i živočišná společenstva citlivě reagují na změny vlastností ekotopu i na antropogenní zásahy
do přírody. Proto mohou sloužit jako bioindikátor stavu přírodního prostředí. Hodnocené území leží
podle individuálního biogeografického členění v Řipském (1.2). bioregionu v homogenní biochoře –2RE
(viz situační mapka).
Řipský bioregion je tvořen nížinnou tabulí na severozápadě středních Čech, zabírá převážnou část
Dolnooharské tabule a západní část Pražské plošiny; má protáhlý tvar ve směru SZ-JV a plochu 1585
km2. Bioregion tvoří opuková tabule s pauperizovanou teplomilnou biotou 2. (bukovo-dubového)
vegetačního stupně, ve vyšších polohách s přechody do 3. (dubovo-bukového) vegetačního stupně.
V kaňonech Vltavy a jejích přítoků, podobně jako na ojedinělých neovulkanitových elevacích, se nachází
pestrá biota se zbytky teplomilné lesní a stepní vegetace. Je zde zastoupeno několik mezních
a exklávních prvků i české endemity flóry a středočeské endemické druhy hmyzu. Netypickými částmi
jsou terasy s acidofilními doubravami, které tvoří přechod do Polabského bioregionu (1.7) a
neovulkanické suky, tvořící přechod do Milešovského bioregionu (1.14). Netypickou zónou jsou i
přechody do Džbánského bioregionu (1.17) a dále Pražská kotlina, tvořící přechod k bioregionům
Českobrodskému (1.5) a Slapskému (1.20). Cenné jsou fragmenty travních lad a skalního řídkolesí.
Lesy jsou menší, převážně kulturní bory, ale se zbytky dubohabřin a doubrav.
Biochora –2RE
(Plošiny na spraších v

Obrázek 16 – Situační mapka biogeografického členění

suché oblasti 2. v.s.)
Sprašové plošiny tvoří
velmi monotónní
reliéf, nepatrně
zpestřený mělkými
dlouhými úpady a
ojedinělými malými
nivami zpravidla
autochtonních toků.
Výjimečně se zde
nachází i skalnatá
pískovcová rokle,
chráněná v PP
Housle na severním
okraji Prahy.
Substrát tvoří vápnité
spraše; okrajově sem zasahují z podloží křídové sedimenty. V nivách jsou splachové hlinité sedimenty.
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V teplejších a sušších územích dominují karbonátové černozemě, v mírně vyšších polohách
přecházející do hnědozemních černozemí. Půdy mají převážně tmavě šedou barvu.
Klima je relativně teplé a srážkově podprůměrné (T2). Na plošinách jsou podmínky pro rozvoj větrné
eroze, ale teplotní přízemní inverze jsou pouze středně silné, významné jsou však regionální inverze v
nížinách.
Základní typ potenciální přirozené vegetace tvoří hercynské černýšové dubohabřiny (Melampyro
nemorosi-Carpinetum), které na lokálně teplejších polohách mohou doprovázet středoevropské
mochnové doubravy (Potentillo albae-Quercetum). V potočních nivách lze předpokládat olšové jaseniny
(Pruno-Fraxinetum). Na odlesněných plochách se mohou objevit teplomilné trávníky svazu CirsioBrachypodion pinnati, v nivách vegetace svazu Calthion.

Fauna řešené lokality
Lokalita je aktuálně velmi silně ovlivněna stavebními pracemi, které v jejím těsném sousedství probíhají
(zejména výstavba komunikace R6) a také bezprostředně navazujícími již realizovanými investicemi. To
se spolu s aktuálním stavem vegetace pochopitelně velmi silně odráží na stavu fauny.
Ze savců (Mammalia) byl zastižen pouze hraboš polní (Microtus arvalis).
Z ptáků (Aves) byly pozorováni holub domácí (Columba livia f. domestica), hrdlička zahradní
(Streptopelia decaocto), kos černý (Turdus merula), rehek domácí (Phoenicurus ocruros), straka obecná
(Pica pica) a vrabec polní (Passer montanus).
Plazi (Reptilia) ani obojživelníci (Amphibia) nebyly na lokalitě zastiženi.
Fauna měkýšů (Molusca) je velmi chudá, a to nejen co se počtu zastoupených druhů týče – zastoupena
je pouze nejběžnějšími "plevelnými" druhy (převládají Limax cirenereoniger, Cepaea hortensis a
Deroceras agreste, dále byl ještě nalezen, Helix pomatia, ale velmi nízké jsou i početní stavy.
Ze zástupců entomofauny byly na tomto stanovišti nalezeny jen ty nejběžnější nenáročné druhy
s širokou ekologickou valencí: Aphis sambuci, Araneus diadematus, Blaps mortisaga, Chrysopa perla,
Coccinella septempunctata, Corizus hyosciami, Eurydema oleraceum, Fastuolina fastuosa, Forficula
auricularia, Ixodes ricinus, Julus terrestris, Lasius flavus, Musca domestica, Orthezia urticae,
Phalangioum opilio, Pterostichus vulgaris, Pyrrhocoris apterus, Lygus sp., Salticus scenicus
Celkově lze biotop charakterizovat jako antropicky silně ovlivněný s velmi nízkou ekologickou hodnotou,
s nízkou populační hustotou
jen malého počtu
nenáročných synantropních či

Obrázek 17 – Plošné zastoupení jednotlivých
taxonů dřevin v zájmovém území

invazních druhů živočichů
s širokou ekologickou valencí.

Flora řešené lokality
Lokalita posuzovaného
záměru v minulosti sloužila
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jako zahradnictví. V současné době toto využití připomínají již jen dvě neúplná, převážně topolová
stromořadí, která byla v minulosti vysazena aby chránila záhonové kultury.
Nyní je pozemek
zbaven většiny

Obrázek 18 – Zákres jednotlivých stromů a keřů

vegetace a půda je
převážně zcela holá
nebo jen
s nezapojeným
porostem běžných
polních plevelů. Bylinné
patro se ve vetší míře
nezachovalo ani
v okrajovém keřovém
lemu, kde bylo zcela
potlačeno hustým
zápojem keřů. Pestřejší
druhové složení lze
nalézt jen na okraji
keřového pásu podle
ulice Na Hůrce a podle
severní hranice
pozemku. Zastiženy zde
byly následující druhy
bylin: čekanka obecná
(Cichorium intibus L.),
jetel plazivý (Trifolium
repens L.), kopřiva
dvoudomá (Urtica dioica
L.), lipnice roční (Poa
annua L.), lopuch
plstnatý (Lapa
tomentosa L.), hluchavka bílá (Lamium album L.), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris L.), pcháč oset
(Cirsium arvense (L.) Scop.), řebříček obecný (Achillea ptarmica L.), smetanka lékařská (Taraxacum
sect. Ruderalia Kirsch.,H.Øllgaard et Štěpánek), srha říznačka (Dactilis glomerata L.), svízel povázka
(Galium mollugo L.), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus L.), turan kanadský (Erigeron canadense L.),
vikev ptačí (Vicia cracca L.), violka rolní (Viola arvensis L.) a zlatobýl kanadský (Solidago canadensis
L.).
Dřevinnou vegetaci tvoří dvě souběžná neúplná stromořadí procházející pozemkem od severu k jihu a
keřové pásy s jednotlivými stromy soustředěná podle ulice Na Hůrce a podle severní hranice pozemku.
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Stromová vegetace je zastoupena pouze pěti taxony, při čemž nejvyšší zastoupení má pyramidální
kultivar topolu černého (Populus nigra L. cv. ´Italica´), který je zastoupen téměř šedesáti procenty.
Zastoupení jednotlivých taxonů stromů názorně ukazuje graf.
Rovněž keřové patro je velmi chudé, zastoupeno je zde pouze 8 taxonů dřevin, přičemž plošně naprosto
převládá bez černý (Sambucus nigra L.). Přehledná tabulka dendrologického průzkumu provedeného
firmou Josef Lohmann – Květ, Ovocnářská 456, 155 31 Praha 5, včetně ocenění podle metodiky
bývalého ČÚOP Praha (1993), je je uvedena v následujícím textu.

Tabulka 19 - Výčet zastižených stromů a jejich dendrologické hodnocení
Pořadové Taxon
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Populus tremula
Populus tremula
Populus tremula
Populus nigra
Populus nigra
Populus nigra
Populus nigra
Populus nigra
Populus nigra
Populus nigra
Populus nigra
Populus nigra
Populus nigra
Populus nigra
Populus nigra
Populus nigra
Populus nigra
Populus nigra
Populus nigra
Populus nigra
Populus nigra
Populus nigra
Populus nigra
Populus nigra
Populus nigra
Populus tremula
Populus nigra
Populus nigra
Picea pungens
Picea pungens
Picea pungens
Picea pungens
Picea pungens
Picea pungens
Populus nigra
Populus nigra
Populus nigra
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Betula verrucosa
Betula verrucosa
Betula verrucosa

Průměr kmene Průměr koruny Výška koruny Tvar koruny Sadovnická Základní cena
v 1,3 m
18
11
16
28
30
20
29
28
30
37
22
34
26
30
15
28
24
20
21
21
28
14
18
26
23
30
22
39
22
22
16
17
30
16
75
40
48
28
26
28
30
12
41
40
38
38

m
6
5
7
2,5
2
2
2
2,5
3
4
1,5
3
2
3
1
2
1,5
2
2,5
1
2
1
2,5
2
1,5
4
2,5
2,5
3
2
1,5
2
5
3
6
4
4
8
6
6
8
4
8
12
11
9

m
8
7
9,5
16
16
11
13
13
12
14
10
12
12
14,5
6
12
15
6
10
11
13
5,5
14
15
13
13
14
8,5
8
10
5
7
12
5
21
16
15
7
8
9
9,5
5
7
9
7
12

zaoblená
zaoblená
zaoblená
kuželovitá
kuželovitá
kuželovitá
kuželovitá
kuželovitá
kuželovitá
kuželovitá
kuželovitá
kuželovitá
kuželovitá
kuželovitá
kuželovitá
kuželovitá
kuželovitá
kuželovitá
kuželovitá
kuželovitá
kuželovitá
kuželovitá
kuželovitá
kuželovitá
kuželovitá
zaoblená
kuželovitá
kuželovitá
kuželovitá
kuželovitá
kuželovitá
kuželovitá
kuželovitá
kuželovitá
kuželovitá
kuželovitý
kuželovitá
zaoblená
zaoblená
zaoblená
zaoblená
zaoblená
zaoblená
zaoblená
zaoblená
zaoblená

hodnota
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
5
3
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
4

stromu
1 851,00 Kč
724,00 Kč
1 529,00 Kč
6 762,00 Kč
7 910,00 Kč
2 173,00 Kč
7 336,00 Kč
6 762,00 Kč
7 910,00 Kč
11 727,00 Kč
3 320,00 Kč
10 091,00 Kč
5 615,00 Kč
7 910,00 Kč
1 368,00 Kč
6 762,00 Kč
4 467,00 Kč
2 173,00 Kč
2 747,00 Kč
2 747,00 Kč
6 762,00 Kč
1 207,00 Kč
1 851,00 Kč
5 615,00 Kč
3 894,00 Kč
7 910,00 Kč
3 320,00 Kč
12 818,00 Kč
22 360,00 Kč
22 360,00 Kč
10 297,00 Kč
11 381,00 Kč
53 270,00 Kč
10 297,00 Kč
31 443,00 Kč
13 363,00 Kč
18 171,00 Kč
45 542,00 Kč
37 815,00 Kč
45 542,00 Kč
53 270,00 Kč
5 961,00 Kč
94 035,00 Kč
13 363,00 Kč
12 272,00 Kč
12 272,00 Kč
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Tabulka 20 - Výčet zastižených porostů a jejich dendrologické hodnocení
Číslo
útvaru
SK 1
SK 2

SK 3

Taxon
Sambucus n., Prunus sp.
Prunus, Populus,
Crataegus, Sambucus,
Rosa, Malus, Ligustrum,
Pyrus
Sambucus, Ligustrum,
Populus, Rosa, Prunus sp.

Plocha porostu Výška porostu
m2
m
12
2
400
3

700

3

Základní cena
za porost
360,00 Kč
18 000,00 Kč

31 500,00 Kč

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

Územní systém ekologické stability
Areál posuzovaného záměru se přímo nedotýká žádné skladebné části ÚSES. Nejbližší skladebnou
částí ÚSES vymezenou
územním plánem je nefunkční

Obrázek 19 – Umístění nejbližších prvků ÚSES

nadregionální biokoridor N4/8.
Lokalita leží v ochranné zóně
tohoto nadregionálního
biokoridoru N4/8.
Polohu jednotlivých
skladebných částí ÚSES ve
vztahu k řešenému území
ukazuje následující
schematická mapka.

Lokality NATURA
2000
V ovlivnitelné blízkosti se nenachází žádná evropsky významná lokalita. Nejblíže od navrhovaného
areálu ve vzdálenosti 2,6 km východně se nachází lokalita Obora Hvězda (kód:CZ0113001) další je
evropsky významná lokality Praha-Petřín (kód: CZ0113773) a další evropsky významná lokalita je
Praha-Letňany (kód: CZ0113774).
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Chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky
Obrázek 20 - Znázornění polohy řešené lokality ve vztahu ke zvláště chráněným
územím

Záměr není v přímém kontaktu ani bezprostředně nijak neovlivňuje žádné chráněné území nebo přírodní
park. Zvláště chráněná území nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani
kontaktně, ani zprostředkovaně. Nejbližší zvláště chráněná území jsou vzdálena více jak 2 km.
Posuzovaný záměr se vizuálně ani zprostředkovaně nedotýká žádného přírodního parku a není v kolizi
ani s žádnými významnými krajinnými prvky „ze zákona“ ani s VKP registrovanými podle § 6 zákona
č. 114/1992 Sb. Památné stromy se v nejbližším okolí nenacházejí.

Krajina, krajinný ráz
Zákon 114 /1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny stanoví v odst. (1) § 12:
"Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je
chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména
umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných
krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v
krajině".
Krajinný ráz se odvíjí v prvé řadě od trvalých ekologických podmínek a ekosystémových režimů krajiny,
tedy základních přírodních vlastností dané krajiny (přírodními podmínkami území). V těchto rámcích je
krajinný ráz dotvářen (krajiny přírodní) až vytvářen (krajiny antropicky přeměněné) lidskou činností a
životem lidí v nich (krajinotvornými způsoby využívání území). 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 vytvářejí obraz dané krajiny.
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Krajinný ráz
dotčeného krajinného

Obrázek 21 – Umístění areálu z hlediska rámcové
krajinné typologie

segmentu je utvářen
dopravními stavbami,
především Pražským
okruhem, který
územím prochází jako
viadukt na pilířích a
jižně od ulice Na
Hůrce leží rozlehlá
mimoúrovňová
křižovatka
s Karlovarskou ulicí,
respektive již
budovanou dálnicí
R6.
Bezprostředně na pozemek uvažované investice navazují již stávající objekty v areálu firmy Lindab,
z východní strany pak stávající objekty „D“ a „E“ areálu Karlovarská Business Park.
Z hlediska rámcové krajinné typologie leží území v urbanizované krajině staré sídelní krajiny Hercynika
bez vylišeného reliéfu (1U0) – viz obrázek. Jde o běžný krajinný typ, ale původní krajinný ráz je zde
zcela setřen.

Obrázek 22 – Zákres areálu do ortomapy
Stávající areál

Komunikace MO

Silnice R6

Karlovarská
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. C H A R A K T E R I S T I K Y

MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH

VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby
V přímém okolí stavby ovlivnitelném jejím provozem či výstavbou se žádné obytné objekty nenacházejí.
Nejblíže ve Středočeském kraji východně od areálu za budovanou komunikací R6 je bývalá
zahrádkářská kolonie, kde dnes stojí několik rodinných domků. Nejbližší je ve vzdálenosti cca 260 m.
Nejblíže v Praze jsou obytné objekty mezi ul. Karlovarskou a Jivinskou nádrží cca 850 m. Východně, již
na území Středočeského kraje, je historický Peterků mlýn ve vzdálenosti cca 700 m, obec Hostivice je
vzdálena 1,5 km východně.

Hodnocení zdravotních rizik
Vyhodnocení vlivu ovzduší
V roce 2001 byla zpracována Dokumentace EIA na dnes stojící část areálu KBP. Součástí
Dokumentace byla i Rozptylová studie zpracovaná Ing, Pulkrábkem. V této studii byl prověřován i vliv
dopravy vyvolané provozem areálu na vzdálené obytné objekty (v ul. Karlovarské, v Řepích ul.
K mostku, BD na sídlišti Dědina, aj. Podrobné posouzení prokázalo, že vliv vyvolané dopravy se u
těchto vzdálených obytných objektů v podstatě neprojeví (tenkrát byly uvažována tyto intenzity dopravy
– 1140 vozidel/den, z toho 60 TN, 240 LN a 240 dodávek a 600 OA).
Posouzení provedené v rámci tohoto Oznámení opět prokázalo, že vliv navrhovaného záměru se o
chráněných obytných objektů prakticky neprojeví, tudíž nepředstavuje tato aktivita významné riziko pro
lidské zdraví.
Při dodržování základních požadavků (uvedených v návrhu opatření) na organizaci staveniště nedojde
ani ke zvýšení rizika vlivem výstavby a to hlavně v dopadech na koncentrace PM10.

Vyhodnocení vlivu hluku
Provoz a výstavba areálu se v okolí nejvíce projeví vlivem vyvolané dopravy v ul. Karlovarské a to
přírůstkem 0,3 dB(A). Přesnost výpočtových metod je cca ± 2 dB(A), což je i velikost změny, kterou
rozeznává člověk. Lze proto konstatovat, že vliv obslužné dopravy posuzovaného záměru je minimální a
neměl by zvyšovat zdravotní riziko obyvatel posuzovaného území. Ve výhledu po dokončení
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Břevnovské radiály dojde v ul. Karlovarské k výraznému snížení intenzit dopravy (z dnešních cca 27 000
aut na cca 6 500 aut) a tím k významnému snížení hlukové zátěže obyvatelstva.
Vliv výstavby na okolních chráněné objekty se vzhledem k jejich vzdálenosti od staveniště prakticky
neprojeví.

Závěr vyhodnocení zdravotních rizik
Vzhledem k poloze záměru a vzdálenosti chráněných objektů se nepředpokládá ani možnost narušení
faktorů pohody a to jak při provozu, tak při výstavě.
Na základě vyhodnocení výstupů rozptylové a akustické studie lze i přes všechny uvedené nejistoty
konstatovat, že změny imisního a hlukového zatížení v posuzované lokalitě jsou po realizaci
předkládaného záměru prakticky zanedbatelné..
Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze vyvodit závěr, že tato aktivita
nepředstavuje zvýšené riziko pro lidské zdraví.
Z pohledu vlivu na obyvatelstvo lze s výstavbou a provozem navrhovaného areálu vyslovit souhlas.

D.I.2. Vlivy na ovzduší, klima a provětrávání území
Vlivy na ovzduší
Podrobně je zpracování této problematiky uvedeno v příloze H.4. a H.5.. V této části Oznámení jsou
uvedeny pouze závěry plynoucí z provedených hodnocení.

Vliv výstavby areálu
Staveništní doprava bude v maximální míře využívat nadřezenou komunikační síť. Přebytečná zemina
bude použita na násypy v rámci další stavby investora v katastru města Hostivice a výkopový materiál je
navrženo odvážet na skládku Chýně. Vzhledem k intenzitám staveništní dopravy (v nejintenzivnějším
období zemních prací cca 5 NA/hod) a intenzitám provozu na okolních komunikacích se vliv staveništní
dopravy a výstavby areálu na imisní situaci v ovzduší nemůže významnějším způsobem projevit
prakticky ve všech ovlivnitelných látkách, kromě dopadů na prach – PM10 u kterého hrají hlavní vliv
sekundérní znečištění.
Měření v okolí prováděných staveb v rámci výstavby stanic metra, však prokázala, že za obvyklých
meteorologických podmínek a při dodržování základních pravidel omezující vznik sekundární prašnosti,
nejsou limitní hodnoty ve vzdálenosti cca 100 m (stanovené původním předpisem pro veškerý polétavý
prach) překračovány.
Nejblíže ve Středočeském kraji východně od areálu za budovanou komunikací R6 je bývalá
zahrádkářská kolonie, kde dnes stojí několik rodinných domků. Nejbližší je ve vzdálenosti cca 260 m.
Nejblíže v Praze jsou obytné objekty mezi ul. Karlovarskou a Jivinskou nádrží cca 850 m.

_______________________________________________________________________________________

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

51

na akci Karlovarská Business Park– objekty F+G

Lze proto konstatovat, že negativní ovlivnění ovzduší vlivem staveništní dopravy a výstavby bude u
stávající chráněné zástavby velmi malé, pod hygienickými limity. Přesto jsou v opatřeních navrženy již
standardní podmínky pro provoz staveniště s ohledem na minimalizaci dopadů na ovzduší v lokalitě.

Vliv provozu areálu
Koncentrace znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů, z automobilové dopravy na příjezdové
komunikaci a parkovací plochy budou výrazně pod hodnotami imisních limitů a neovlivní nadměrně
blízké okolí ani nejbližší bytovou zástavbu, která je navíc v okolí poměrně řídká a od zdrojů znečištění
vzdálená řádově ve stovkách metrů.

Obrázek 23 – Přehled referenčních bodů při hodnocení vlivu na ovzduší

Výše imisního příspěvku znečišťujících látek se bude pohybovat v nejméně příznivé kombinaci
povětrnostních podmínek do 11,1% hodnoty imisního limitu (maximální hodinová koncentrace NO2),
v případě suspendovaných látek frakce PM10 do 34% limitu.
Celkově lze dopady výstavby a provozu areálu označit (kromě vlivu na PM10) za nevýznamné, vliv na
koncetrace PM10 je významnější, ale pohybuje se pod limitními hodnotami a nezpůsobí překročení
limitních hodnot. Proto ůze z pohledu vlivů na ovzduší s navrhovanou výstavbou souhlasit.
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Tabulka 21 – Porovnání nejvyšších koncentrací s imisními limity
Znečišťujíc parametr

jednotka

í látka
hodinová konc.

NO2

roční průměr

µg/m3

max. zjištěná koncentrace

limitní

procento limitní

v mapě

v ref.bodech

hodnota

hodnoty (%)

22,27

4,68

200

11,1

3

0,86

0,06

40

2,15

3

µg/m

CO

osmihod. konc.

µg/m

70,17

11,29

10000

0,70

benzen

roční průměr

µg/m3

0,22

0,009

5

4,40

24 hodin

µg/m3

16,75

3,60

50

33,5

roční průměr

µg/m3

0,64

0,044

40

1,6

PM10

Vlivy na provětrávání a klima v území
Dotčené území patří v širším kontextu k dobře provětrávaným částem města. Navržené objekty
neovlivní významnějším způsobem přirozenou ventilace v hodnoceném území.
Z pohledu vlivu navrhovaného areálu na klima a provětrávání lze s výstavbou (při dodržení
požadovaných opatření a parametrů kotlů) vyslovit souhlas.

D.I.3. Vlivy na hluk
Podrobně je tato problematika zpracována v příloze H.3. Zde je uvedeno pouze souhrnné vyhodnocení.

Vliv výstavby areálu
Chráněné objekty jsou od prostoru výstavby poměrně daleko a proto vycházejí dopady na hluk u
chráněné zástavby podlimitně i bez přijetí protihlukových opatření a omezeních průběhu výstavby. Ve
všech etapách prací není v obou hodnocených bodech překročena hranice 55 dB/A/.

Vliv provozu areálu
Vlivy provozu ve vlastním areálu se nejvíce projeví v lokalitě rodinných domků severovýchodně od
areálu a to cca max. 32 dB(A) (a to ještě při nezapočítání vlivu stínícího účinku tělesa komunikace R6).
Vlivy budou tedy všude hluboce podlimitní, tj. nižší než 50 dB/A/ v denní době.
Při posouzení dopadů vlivu vyvolané dopravy na veřejných komunikacích na bod č.1 a 2 byly zjištěny
hodnoty způsobené areálem 49,5 dB(A), resp. 26,9 dB(A). Obě hodnoty ekvivalentních hladin
akustického tlaku A jsou opět podlimitní.
V součtu s okolní dopravou bude :
- v bodě č.1, který leží na příjezdové trase /stará Karlovarská/ dojde k nárůstu vlivem nově
obslužné dopravy cca o 0,3 dB/A/.
- v bodě č.1 bude stále po tomto nárůstu překročena limitní hodnota, která je pro toto místo
stanovena v návaznosti na platnou legislativu ve výši 60 dB/A/ (okolí hlavní komunikace), ale limit
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na starou zátěž /70 dB/A// nebude překročen
- v bodě č.2, který je nejblíže areálu, dojde k minimálnímu nárůstu hluku vlivem nové dopravní
obsluhy. Výpočet ukázal nárůst 1 tisicinu dB/A/, což je zcela zanedbatelné.
Ve výhledu po dokončení Břevnovské radiály dojde v ul. Karlovarské k výraznému snížení intenzit
dopravy (z dnešních cca 27 000 aut na cca 6 500 aut) a pokud bude těleso Břevnovské radiály řešeno
dle posledních variant, bude v území podél Karlovarské docházet k plnění hygienických limitů z dopravy
(bez nutnosti použití limitů pro starou hlukovou zátěž)..
Celkově lze s navrhovanou výstavbou z hlediska dopadů na akustickou situaci možno vyslovit souhlas.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Podzemní voda
Podzemní vody se v území vyskytuje ve dvou horizontech. Jejich dotace probíhá atmosférickými
srážkami. Kolektory spolu vzhledem k porušení a charakteru propustnosti plynule komunikují.
Hladina podzemní vody se nachází v zájmového území v hloubce cca 6-8 m na jihu a směrem k severu
hladina podzemní vody zaklesává až do hloubky 5-6 m pod terénem. Hlavní směr proudění podzemní
vody je generelně směrem k jihu, k místní erozní bázi tvořené vodotečí Litovického potoka.
S ohledem na předpokládané základové poměry a nosnou konstrukci budou objekty založeny hlubinně
na vrtaných velkoprůměrových pilotách pod každým sloupem. Objekt „F“ bude mít podlahu cca 2,0 m
pod stávajícím terínem, objekt „G“ bude mít podlahu částečně pod stávajícím terénem max. cca 0,8 m
částečně nad terénem. Ostatní stavební konstrukce objektů proto nezasáhnou pod hladinu podzemní
vody
Protože již dnes jsou mezi sebou oba podzemní kolektory propojeny, není důvod jejich další propojení
pilotami považovat ze nevhodný dopad výstavby. Generelně proudí podzemní vody od severu k jihu (k
Litovicko Šáreckému potoku). Dešťové vody z nově zpevněných ploch budou (kontaminované po
přečištění) odváděny otevřeným příkopem dále do potoka. Není proto důvod předpokládat, že zvýšeným
odtokem dešťových vod ze zpevněných ploch areálu dojde k negativnímu ovlivnění potoka a hladiny
podzemní vody v údolní nivě. Případné lokální snížení přímo v prostoru areálu nemůže mít významnější
negativní dopady.
K negativním dopadům by mohlo dojít prakticky jen při špatné funkci odlučovačů lehkých kapalin podmínky na jejich provoz a údržbu jsou proto zahrnuty do návrhu opatření.

Povrchová voda
Podle vodohospodářské mapy leží navrhovaný areál na hranici povodí Vltavy – č.poř.1-12-02-004
v povodí Litovicko Šáreckého potoka, který je přítokem Vltavy.
Litovicko-Šárecký potok není zařazen mezi významné vodní toky.
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Tabulka 22 – Hydrologická data povrchového toku
Vodní tok

Zkratka

km

Správce toku

Celková

taničení úsek

Délka toku

Příslušný

skutečná

oku ve správ

ve správě

vodoprávní správce
úřad
DVT

délka toku
v
Šárecký

SA

0-21

OMZ - MHMP
ZVHS Kladno

km

21,28

v km

v km

0,0-19,5

19,50

19,5-21,8

1,78

Praha 6

Určení

Příslušný

Účinnost

předpis

od

MŽP ČR 800/2474/801 14/9
MZE ČR 34397/02-6040

1.1.1998
23.10.2002

Obrázek 24 – Výřez z vodohospodářské mapy širšího území
UMÍSTĚNÍ POSUZOVANÉHO
AREÁLU

Dešťové vody z areálu budou odváděny do otevřeného příkopu a následně do potoka. Vliv rychlejšího
odtoku z vlastního areálu bude zmírněn vedením v příkopu (kam dnes povrchově vedené vody z plochy
areálu odtékají). Vzhledem k jeho velikosti není nutno ani na navazujícím korytě potoka, ani na Jivinské
retenční nádrži navrhovat nějaká opatření.
Výstavba a provoz areálu neovlivní zátopové území Litovického potoka a tím ani průchod velkých vod.
Hranice zátopového území prochází podél severní strany ulice Na Hůrce.
Vliv výstavby a provozu areálu na povrchové toky lze označit (při dodržení podmínek uvedených v
návrhu opatření) jako zanedbatelný.

D.I.5. Vlivy na půdu
V rámci této výstavby zde bude docházet k manipulaci s půdou. Podle mapy bonitovaných půdně
ekologických jednotek pokrývají celé zájmové území posuzované investice hluboké černozemě lužní na
spraši nebo na spraši uložené na slínu (BPEJ 2.03.00), středně těžké, s příznivým vodním režimem
v klimatickém regionu T2, tj. teplém, mírně suchém.
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Význam kódu BPEJ uvádí Vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných
půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci. Vyhláška vychází z uživatelských
příruček Klečka M. et al (1984, 1989): „Bonitace čs. zemědělských půd a směry jejich využití, díl 1 a 5“,
FMZVž Praha-Bratislava.
Význam kódu BPEJ je následující:
1. číslo kódu značí příslušnost ke klimatickému regionu. Číslice 2 přísluší klimatickému regionu
T 2 - teplý, mírně suchý s průměrnou roční teplotou 8 – 9 oC, průměrným ročním úhrnem srážek 500 600 mm, pravděpodobností suchých vegetačních období 20 – 30 % a vláhovou jistotou 2 - 4.
2. a 3. číslo kódu označuje HPJ (hlavní půdní jednotku). Podle Klečky M. a kol., (1984, 1989)], je
HPJ účelové seskupení půdních forem příbuzných ekonomickými vlastnostmi, které jsou
charakterizovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, výraznou
sklonitostí, hloubkou půdního profilu, skeletovitostí a stupněm hydromorfizmu.Jak bylo výše uvedeno,
HPJ v sobě zahrnuje údaj o půdním typu.
HPJ 03 – Černozemě lužní na spraši nebo na spraši uložené na slínu; středně těžké, s příznivým
vodním režimem
4. číslo kódu obsahuje údaje o sklonitosti a expozici pozemku.
Číslice 0 je vyhrazena rovinám s maximální sklonitostí do 3 o.
5. číslo kódu obsahuje údaje o skeletovitosti a hloubce půdy.
Číslice 0 odpovídá půdám bezskeletovitým a hlubokým (více než 0,6 m).

Pozemky na kterých je navrhována výstavby mají (ty které mají stanoveny BPEJ) třídu ochrany 2.03.00.
Dle „Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí České republiky
ze dne 1. 10. 1996 č.j. OOLP/1 067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona
ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.“ je
celkem pět tříd ochrany. Nejhodnotnější půdy z agronomického hlediska jsou ve třídě I. a nejméně
hodnotné ve třídě V. Zařazení do třídy nemusí být pouze ukazatelem kvality ornice po skrývce, protože
třída zohledňuje nejenom fyzikální a chemické vlastnosti ornice, ale také stratigrafii celého půdního
profilu, vodní režim, sklonitost pozemku a příslušnost ke klimatickému regionu.
K dotčení kvalitní zemědělské půdy dochází s ohledem na schválený územní plán a s ohledem na
změněné poměry v území, díky kterým se pro intenzivní zemědělství stává prakticky nevyužitelná.
Formálně je možné pokládat zábor zemědělské půdy za nepříznivý vliv. Z hlediska reálných dopadů je
však nutné brát v úvahu, že je posuzovaný záměr zasazen do kulturní krajiny okraje velkoměsta do
těsné blízkosti rychlostních komunikací a jejich křížení a zároveň blízko mezinárodního letiště. Dříve
intenzivně zemědělsky využívané plochy se tak stávají pro zemědělskou mechanizaci těžko dostupné a
pro zemědělství jsou prakticky nevyužitelné. Využití zemědělské půdy pro nezemědělské účely je rovněž
v souladu s ÚP sídelního útvaru hl.m. Prahy.
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Záměrem nejsou nijak dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa a posuzovaný záměr nezasahuje
ani do „ochranného“ pásma lesa (50 m od lesa).
Charakter území a jeho navržené využití prakticky eliminuje možnost vzniku erozních situací.
Vzhledem k velikosti lokality, jejímu ohraničení komunikacemi a stávajícím areálem a ÚP HMP lze se
záměrem s pohledu dopadů na půdu vyslovit souhlas.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
K významnému ovlivnění horninového prostředí nedojde, k zásahům do podložních vrstev půdního
profilu dojde jen v minimální míře při hloubení základů. Ložiska nerostných surovin ani jiní přírodní
zdroje se v zájmovém území ani jeho nejbližším okolí nenalézají a nemohou tedy být realizací ovlivněny.
Vliv lze označit za nulový.

D.I.7. Vlivy na
flóru, faunu a

Obrázek 25 – Schéma zelených ploch s popisem ploch

ekosystémy
Vlivy na faunu a
floru
Areál je umístěn do
dvou polyfunkčních
území. Požadovaný
KF 35 % je v ploše
VN v ploše stavby
splněn.
V ploše VS je pouze
zeleň na rostlém
terénu v podílu
51,5 % (viz tabulka
bilancí ploch).
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Tabulka 23 – Výpočet koeficientu zeleně
BILANCE ZELENĚ

plocha
2
(m )
25 703,7

malý

stromy (ks)
střední

velký

započítatelná plocha
2
(m )
---

Plocha VN
Zeleň na rostlém terénu
Výsadba stromů a keřů v trávníku
8 568,2
Travnatá hřiště
0,0
--Popínavá zeleň
0,0
Stromy na rostlém terénu
--0
0
0
Zeleň na na rostlém terénu celkem
Ostatní zeleň
Mocnost zeminy nad 0,15 m
0,0
Mocnost zeminy nad 0,30 m
0,0
Mocnost zeminy nad 0,90 m
0,0
Mocnost zeminy nad 1,5 m
0,0
Mocnost zeminy nad 2,0 m
0,0
--Popínavá zeleň
76,5
Stromy na zpevněných plochách
--0
0
0
Ostatní zeleň celkem
Zeleň započítaná celkem
Poměr započítané plochy zeleně na rostlém terénu k požadované ploše zeleně na rostlém terénu
Poměr započítané plochy ostatní zeleně k ploše ostatní zeleně dle ÚP MHMP
Započítávaná plocha stromů na rostlém terénu (procenta z celkové plochy zeleně na rostlém terénu)
Započítávaná plocha stromů na zpevněných plochách k maximální započítatelné ploše dle ÚP HMP

započítaná plocha
2
(m )

--0,0
--0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
459,0
0,0

procenta
z celku
100,0%

8 568,2
0,0
0,0
0,0
8 568,2

33,3%
0,0%
0,0%
0,0%
33,3%

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
459,0
0,0
459,0
9 027,2

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,8%
0,0%
1,8%
35,1%
127,0%
20,4%
0,0%
0,0%

Posuzovaný záměr je zasazen do kulturní krajiny okraje velkoměsta do těsné blízkosti rychlostních
komunikací a jejich křížení a zároveň blízko mezinárodního letiště. Přírodní složka tak zde již zřetelně
ustoupila a zbývající vegetace je čistě antropogenního původu. Rovněž stávající fauna je velmi chudá a
významně ovlivněná lidskou činností.
Z hlediska vlivů na flóru bude nejdůležitějším vlivem odstranění dřevin, které se zde ještě nacházejí.
Vzhledem k tomu, že se jedná o vegetaci antropogenního původu, která neodpovídá přirozenému
druhovému složení, ale naopak jsou zde zastoupeny významnou měrou introdukované dřeviny (invazně
se šířící trnovník akát, smrk pichlavý, původem jihoevropský pyramidální kultivar topolu černého),
nejedná se o významný vliv. Vzniklý úbytek dřevin lze plnohodnotně nahradit kvalitní novou zahradní
úpravou areálu.
Fauna lokality odráží celkový stav prostředí v místě, zejména stav vegetace, obzvlášť dřevin.
Introdukované dřeviny jsou osidlována řádově nižším počtem druhů bezobratlých oproti stanovištně
odpovídajícím domácím druhům. V průběhu výstavby bude již tak velmi chudá fauna lokality víceméně
zdecimována (s výjimkou pohyblivých obratlovců, zastoupených zde především ptáky, kteří se přesunou
na jiné plochy). Po dokončení stavebních prací a vegetačních úprav ale dojde velmi rychle ke
konsolidaci poměrů a novému osídlení, jehož kvalita bude záležet na vytvořených podmínkách,
především druhové skladbě nově založené zeleně. V zásadě lze ale konstatovat, že jsou vlivy na faunu
lokality nevýznamné.

Vlivy na ekosystémy
Vlivy na prvky ÚSES
Hodnocené území se přímo nedotýká žádného prvku ÚSES, leží pouze v ochranné zóně
nadregionálního biokoridoru N4/8, který prochází jižně od areálu za ulicí Na Hůrce. Při dodržení
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navržených opatření k ochraně srážkových vod nemůže prakticky k významnějšímu negativním
ovlivnění tohoto nefunkční biokoridoru dojít.

Vlivy na významné krajinné prvky a vodní toky
Významné krajinné prvky nebudou výstavbou a provozem areálu ovlivněny, protože se v ovlivnitelné
vzdálenosti nenacházejí.
Minimalizace možných negativních dopadů na vodní toky je řešena navrženými technickými opatřeními
a proto by k významnějšímu ovlivnění vodních toků a ekosystémů v nich nemělo dojít.

Vlivy na další ekosystémy
Na ploše posuzovaného záměru se nachází antropogenně podmíněný silně ochuzený agroekosystém
respektive jeho zbytky. Tento ochuzený ekosystém s převahou plevelných a synantropních druhů
s širokou ekologickou valencí bude v průběhu stavby silně zdecimován a po dokončení stavebních prací
ho nahradí opět uměle vytvořený ekosystém nových zahradních úprav. Dosídlení tohoto nového
ekosystému dalšími, především živočišnými druhy bude záležet na kvalitě nových výsadeb a jejich
druhovém složení. Za příznivých okolností zde může vzniknout ekosystém kvalitnější, druhově bohatší a
stabilnější, než je ten současný. Proto lze předpokládat, že z dlouhodobějšího pohledu nebude mít
posuzovaná investice na ekosystémy žádný negativní vliv.
V posuzovaném území se nevyskytují žádné vodní plochy, tento ekosystém tedy nebude ovlivněn.

Vzhledem k výše uvedenému hodnocení lze z pohledu vlivu na ekosystémy s realizací navrhovaného
areálu vyslovit souhlas.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Hodnocený závěr nemůže negativně ovlivnit ani krajinný ráz místa, a v dálkových pohledech ani krajinný
ráz nadřazeného krajinného celku (objekty korespondují s již realizovanými objekty v areálu). Krajinný
ráz místa doznal značných zásadních změn výstavbou nadřazené komunikační sítě včetně rozsáhlých
mostů. V dálkových pohledech severním směrem je na horizontu dominantní obchodní areál „šestka“.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V rámci výstavby nedojde k žádným demolicím stávajících objektů. Ve vzdálenosti ovlivnitelné
výstavbou a provozem areálu se žádné kulturní památky nenacházejí.
K negativnímu ovlivnění kulturních památek a hmotného majetku vlivem výstavy nedojde.
______________
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Vlivy, kterými by mohl navrhovaný záměr negativně ovlivňovat životní prostředí v lokalitě jsou popsány
a vyhodnoceny v ostatních kapitolách tohoto oznámení, popř. podrobněji v přílohách. Vzhledem k
charakteru navrhovaného záměru se žádné další významné vlivy biologického a ekologického
charakteru, které zároveň nejsou standardně podrobně prověřovány v procesu povolování stavby,
nepředpokládají.

D.II. R O Z S A H

VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI

Vliv výstavby a provozu se významněji projeví prakticky jen v blízkém okolí stavby, kde se nevyskytují
chráněné obytné objekty. Nejbližší obytné objekty jsou severozápadně v bývalé zahrádkářské kolonii
cca 260 m daleko, ostatné objekty jsou v mnohem větší vzdálenosti.
Vlivy na faunu a flóru budou prakticky vázány jen na vlastní prostor areálu.
Negativní vlivy vznikající z dopravy k areálu budou málo významné. Největší budou v dopadech na
hlukovou situaci, kde jsou v úrovních 0,3 dB(A) (v ul. Kalrovarské) což je jak pod přsností výpočtových
metod, tak pod hodnotou běžně vnímatelnou (tj. 2 dB(A).
Vzhledem k velikosti a účelu navrhovaného areálu lze rozsah jeho negativních vlivů na populaci označit
za nevýznamný.

D.III Ú D A J E

O MOŽNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH

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

D.IV. O P A T Ř E N Í

K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ

KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Dále jsou uvedena pouze opatření, která by nemusela být automaticky ošetřena v rámci následujících
stupňů projednávání projektové dokumentace, nebo která zasluhují zvýšenou pozornost.

Územně plánovací opatření
Navržený záměr je v souladu s ÚP HMP.

Kompenzační opatření
Nejsou navržena.
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Technická opatření
Pro fázi přípravy V rámci této fáze je potřeba zpracovat všechny elaboráty, jejichž dodržování zaručí, že nebude při
výstavbě a provozu docházet k neúměrnému, nebo nadlimitnímu zatěžování životního prostředí.
Zejména je nutno splnit následující požadavky.
1) Navrhnout odlučovače lehkých kapalin dle zásad Městských standardů vodovodních a
kanalizačních zařízení. Kapacita odlučovače musí být navržena na celý návrhový průtok.
Odlučovače budou vybaveny automatickou signalizací naplnění retenčního prostoru pro
lehké kapaliny.
2) Před započetím výstavby zpracovat režim v projektu organizace výstavby režim používání
strojů (včetně doby použití), jejich umístění (s ohledem na dobu používání a polohu
chráněných objektů), podmínek pro staveništní dopravu (očištění vozidel před výjezdem na
veřejnou komunikační síť, zajištění vozidel proti úsypům.
3) Dodržet naplánovaní tras staveništní dopravy dle zásad uvedených v POV pro DUR a tomto
Oznámení
4) Navrhnout opatření na ochranu kvality vody při výstavbě před jejich vypouštěním do
kanalizace a otevřených odvodňovacích zařízení a opatření na ochranu podzemních vod při
výstavbě.

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

1) Území se nachází v prostoru předpokládaného výskytu archeologických památek. Proto
musí být umožněno provedení archeologického průzkumu před započetím vlastní výstavby.
2) K omezení vzniku prachové zátěže (sekundární i primární při vlastní činnosti rozpojování a
přemisťování tuhých hmot) je proto třeba zajistit:
a.

v místech rozpojování materiálu pracovat pouze s vlhkým materiálem. tzn. je zkrápět,
předem vlhčit, využívat operativně k činnostem produkujícím prašnost vlhká období

b. zajistit očistu všech mechanizmů při odjíždění z upravované plochy
c.

zajistit pravidelný mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací. Ten neřešit pouze
splachem, nýbrž i sběrem

d. všechna opatření prováděná k omezení prašnosti zařadit do provozních předpisů a
zajistit prokazatelné seznámení pracovníků s těmito opatřeními
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3) Staveništní odpady řešit v souladu se zákonem o odpadech s preferencí separace odpadů
a jejich recyklace nebo zužitkování.
4) Nutné kácení dřevin provést v období vegetačního klidu
5) Po dokončení stavebních prací v nejkratší možné lhůtě demontovat a odstranit zařízení
staveniště.
6) Výstavbu je potřeba organizovat tak, aby sadové úpravy byly realizovány již v průběhu
výstavby a byly dokončeny před zprovozněním areálu, nebo jeho kolaudované části.
7) Bezodkladně řešit případné stížnosti obyvatelstva.

Pro fázi provozu –
Přestože v rámci procesu EIA a následně při zpracování požadovaných elaborátů a po realizaci
navržených opatření budou vytvořeny podmínky pro zamezení neúnosného narušování kvality životního
prostředí, je potřeba kvalitu některých složek životního prostředí ověřovat a to i s ohledem na případné
změny legislativy. V případě zjištění nedodržování některých požadovaných parametrů kvality životního
prostředí je potřeba okamžitě realizovat nápravná opatření.
Zejména je nutno plnit tyto požadavky :
1) Provádět pravidelnou údržbu odlučovačů lehkých kapalin dle manipulačně provozního řádu
2) Důsledně dodržovat podmínky manipulačních a provozních řádů a pravidelně aktualizovat
jejich obsah v souvislosti s vydáváním nových předpisů.
3) Likvidaci odpadů řešit v souladu s platnými předpisy a přednostně s využitím jejich
separace.
4) Udržovat všechny pěší i automobilové komunikace v dobrém stavu.
5) Provádět pravidelnou údržbu realizovaných sadových úprav a zelených ploch areálu.
Ostatní požadavky jsou standardně řešeny při procesu povolování obdobných staveb a není proto nutno
je zde uvádět.

Pro fázi likvidace stavby Protože omezující podmínky pro tuto stavební činnost budou dány při povolování odstranění stavby
s ohledem na skutečné dopravní a ostatní související podmínky v příslušené době likvidace se žádné
konkrétní podmínky nenavrhují.
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D.V. C H A R A K T E R I S T I K A

NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A

NEURČITOSTI, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
Jako základní podklad pro hodnocení byl použit rozpracovaný projekt pro rozhodnutí o umístění stavby.
Hlavní potřebné podklady pro zpracování Oznámení s důrazem na problematické vlivy výstavby a
provozu areálu byly v podkladech zpracovány v dostatečném rozsahu, aby bylo možno ověřit možnost
splnění limitů ochrany životního prostředí a stanovit potřebná opatření. Ostatní podklady budou
podrobně zpracovány až v následujících stupních PD, proto nejsou některé údaje (které ale nemají
rozhodující význam pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí) podrobně komentovány (např.
podrobný inženýrskogeologický průzkum, detailní organizace odpadového hospodářství, apod.).
V přílohách posuzujících vliv provozu a výstavby na vybrané složky ŽP jsou specifikovány některé další
údaje, které nebyly detailně v podkladových materiálech řešeny, v případě potřeby jsou nahrazeny
podmínkami pro výstavbu a provoz tak, aby mohly být požadované parametry kvalit jednotlivých složek
ŽP dodrženy.
Pro období výstavby a provozu se nepředpokládá možnost vzniku dalších vlivů, které nejsou v tomto
Oznámení komentovány, a které by mohly významně ovlivnit životní prostředí území.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Navrhovaný záměr byl investorem předložen bez variant. Navrhovaný záměr je umístěn do území
jednoznačně vymezeného stávajícím areálem, rychlostní silnicí R6 a komunikací Na Hůrce. Vzhledem
k zátěži od okolní nadřazené komunikační sítě je lokalita pro navržený záměr vhodná a doplňuje
stávající areál, což potvrzuje i soulad s ÚP HMP.

_______________________________________________________________________________________

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

63

na akci Karlovarská Business Park– objekty F+G

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Hodnocení provedená v tomto oznámení prokázala, že provoz navrhovaného záměru bude mít (při
dodržení opatření navržených v kapitole D.IV.) velmi malé negativní vlivy na životní prostředí, ve většině
sledovaných vlivů se neprojeví vůbec a nebude důsledkem překročení kvantifikovatelných vlivů na
životní prostředí. Ani v průběhu výstavby nehrozí, při dodržení základních standardních požadavků,
překračování kvantifikovatelných limitů složek životního prostředí.
-------------------------------------------------------------Na základě výsledků provedených hodnocení doporučuji s navrhovaným záměrem Karlovarská
Business Park souhlasit (při splnění požadavků v kap. D.IV) bez dalšího posouzení záměru podle § 10
zákona č.100/2001 Sb ve znění zákona 93/2004 Sb. a 163/2006 Sb.
-------------------------------------------------------------Základní použité podklady –
Karlovarská Business Park - projekt DUR v rozpracovanosti - Astudio 3-5-8, s.r.o.
Posudek Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí Karlovarská Business park – Praha 6
Ruzyně – DHV 06/2002
Inventarizace a zakreslení dřevin - Josef Lohman-Květ-02/2007
Atlas životního prostředí v Praze
Zákon č.100/2001 Sb v platném znění O posuzování vlivů na životní prostředí a příslušné zákony,
vyhlášky a normy, které s tímto zákonem souvisí a které se zabývají jednotlivými složkami životního
prostředí.
Vyhláška hlavního města Prahy č.26/1999 - Vyhláška hlavního města Prahy o obecných technických
požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze v platném znění
Vyhláška hlavního města Prahy č.32/1999 - Vyhláška hlavního města Prahy o závazné části územního
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy v platném znění
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů
Vyhláška MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady
Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona ČNR č. 114/92 Sb.
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění
Místní šetření a jednání se zpracovatelem PD a vybranými orgány HMP.
Metodický pokyn k Územnímu plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
Místní šetření a jednání se zpracovatelem PD a vybranými orgány HMP.
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G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Popis navrhované výstavby
Navrhovaný areál bude mít dvě skladové haly, jejichž část je vždy vyčleněna v potřebném rozsahu pro
související administrativní pracovníky a sociální zázemí zaměstnanců. Jedná se o využití, které je již
v části stávajícího areálu Karlovarská Business Park provozováno.
Oba navržené objekty objemově navazují na soubor stávajících hal v areálu. Přiléhají k němu
v jihozápadním rohu areálu. Také jejich západo-východní orientace vychází z okolní průmyslové
zástavby a tvoří logické pokračování urbanistického rastru. Navržený areál bude hojně osázen zelení,
aby industriálně urbanizované území neztratilo svůj příměstský charakter.
Kromě dvou hal bude na příjezdu do areálu vybudována vrátnice.
Oba hlavní objekty budou jednopodlažní dvoulodní halu s výškou cca.9,1m pod vazníky a výškou atiky
+11,5m, s administrativním vestavkem podél jižní fasády, budova „F“ bude mít 4 pronajímatelné sekce,
budova „G“ 3 sekce.
Objekty jsou určeny pro pronajímatelné skladování s omezeným sortimentem, tj. bez skladování
především hořlavých kapalin a plynů.
Podél jižní, resp. severní fasády budov je navrženo administrativní zázemí se samostatnými vstupy.
1.NP tvoří v převážné části skladová hala s vymezeným prostorem pro nabíjení elektrických
vysokozdvižných vozíků. U vstupů do administrativních částí je řešeno zázemí pro skladníky (denní
místnost / šatna, WC, sprcha), zádveří a WC pro pohybově postižené.
Většinu prostor administrativní části v 2.NP tvoří velkoprostorová kancelář se sociálním zázemím,
čajovou kuchyňkou a úklidovou komorou.

Tabulka 24 – Plošné a objemové ukazatele
Zastavěná plocha (m2)
5.421,7
4.272,0
9.693,7

Objekt
Objekt „F“ – skladová hala
Objekt „G“ – skladová hala
Celkem

Obestavěný prostor (m3)
67.771,38
53.399,50
121.170,88

Tabulka 25 – Provozní a kapacitní ukazatele – funkční plochy
Objekt
„F“
„G“
Celkem

Kanceláře

Soc.zař.

456,68
366,66
823,34

165,53
122,97
288,5

Denní místnost

Šatna
121,02
90,24
211,26

Komunikace
301,52
232,62
534,14

Skladové
plochy
5.081,19
4.005,99
9.087,18
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Tabulka 26 – Provozní a kapacitní ukazatele- zaměstnanci
Sekce A

Objekt „F“
6
13
6
13
5
9
5
9
66

Sklad
Administrativa
Sklad
Administrativa
Sklad
Administrativa
Sklad
Administrativa

Sekce B
Sekce C
Sekce D
Celkem

Celkem
Počet navržených parkovacích stání

Objekt „G“
5
9
6
13
6
13

52

118
-

70

Obrázek 26 – Vizualizace areálu – pohled zhora od jihozápadu

Vlivy stavby a provozu areálu na životní prostředí
V přímém okolí stavby ovlivnitelném jejím provozem či výstavbou se žádné obytné objekty nenacházejí.
Nejblíže ve Středočeském kraji východně od areálu za budovanou komunikací R6 je bývalá
zahrádkářská kolonie, kde dnes stojí několik rodinných domků. Nejbližší je ve vzdálenosti cca 260 m.
Nejblíže v Praze jsou obytné objekty mezi ul. Karlovarskou a Jivinskou nádrží cca 850 m. Východně, již
na území Středočeského kraje, je historický Peterků mlýn ve vzdálenosti cca 700 m, obec Hostivice je
vzdálena 1,5 km východně.
Vzhledem k velikostem vlivů výstavby a provozu areálu lze i přes všechny uvedené nejistoty
konstatovat, že k negativnímu ovlivnění zdraví obyvatelstva ani faktorů pohody by nemělo dojít.
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Výše imisního příspěvku znečišťujících látek se bude pohybovat v nejméně příznivé kombinaci
povětrnostních podmínek do 11,1% hodnoty imisního limitu (maximální hodinová koncentrace NO2),
v případě suspendovaných látek frakce PM10 do 34% limitu, k celkovému překračování imisních limitů
v území vlivem areálu nedojde.
Na hlukovou situaci v chráněných místech se nejvíce projeví provoz Provoz způsobený vlivem vyvolané
dopravy v ul. Karlovarské a to přírůstkem 0,3 dB(A). Přesnost výpočtových metod je cca ± 2 dB(A), což
je i velikost změny, kterou rozeznává člověk. Lze proto konstatovat, že se toto zvýšení v postřehnutelné
výši neprojeví.
Posuzovaný záměr není v územní kolizi nebo v dotčení se skladebnými prvky ÚSES ani s podpůrnými a
interakčními prvky ekologické stability. Lokalita leží v ochranné zóně nefunkčního nadregionálního
biokoridoru N4/8. Vzhledem ke vzdálenosti stávajících prvků ÚSES od areálu a navrženým opatřením se
vznik jejich negativního ovlivnění nepřepokládá.
V řešeném území ani v nejbližším ovlivnitelném okolí se nenachází žádné zvláště chráněné území (ve
smyslu § 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny), ani jeho ochranné pásmo.
Posuzovaná lokalita zároveň neleží ani v žádném přírodním parku (§ 12 odst. (3) zákona č. 114/1992
Sb) a nedotýká se žádné přechodně chráněné plochy ani významného krajinného prvku (§13 a § 3
písm. b) zákona číslo 114/1992 Sb.).
Posuzovaný záměr je zasazen do kulturní krajiny okraje velkoměsta do těsné blízkosti rychlostních
komunikací a jejich křížení a zároveň blízko mezinárodního letiště. Přírodní složka tak zde již zřetelně
ustoupila a zbývající vegetace je čistě antropogenního původu. Rovněž stávající fauna je velmi chudá a
významně ovlivněná lidskou činností.
Z hlediska vlivů na flóru bude nejdůležitějším vlivem odstranění dřevin, které se zde ještě nacházejí.
Vzhledem k tomu, že se jedná o vegetaci antropogenního původu, která neodpovídá přirozenému
druhovému složení, ale naopak jsou zde zastoupeny významnou měrou introdukované dřeviny (invazně
se šířící trnovník akát, smrk pichlavý, původem jihoevropský pyramidální kultivar topolu černého),
nejedná se o významný vliv. Vzniklý úbytek dřevin lze plnohodnotně nahradit kvalitní novou zahradní
úpravou areálu.
Fauna lokality odráží celkový stav prostředí v místě, zejména stav vegetace, obzvlášť dřevin.
Introdukované dřeviny jsou osidlována řádově nižším počtem druhů bezobratlých oproti stanovištně
odpovídajícím domácím druhům. V průběhu výstavby bude již tak velmi chudá fauna lokality víceméně
zdecimována (s výjimkou pohyblivých obratlovců, zastoupených zde především ptáky, kteří se přesunou
na jiné plochy). Po dokončení stavebních prací a vegetačních úprav ale dojde velmi rychle ke
konsolidaci poměrů a novému osídlení, jehož kvalita bude záležet na vytvořených podmínkách,
především druhové skladbě nově založené zeleně. V zásadě lze ale konstatovat, že jsou vlivy na faunu
lokality nevýznamné.
Výstavba neovlivní negativně žádné kulturní či historické památky ani krajinný ráz.
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Vyhodnocení ostatních složek životního prostředí neprokázalo, že by vlivem výstavby a provozu (při
dodržení požadovaných opatření) mělo docházet k překračování kvantitativních limitů kvality životního
prostředí.

Na základě výsledků provedených hodnocení doporučuji s navrhovaným záměrem Karlovarská
Business Park souhlasit (při splnění požadavků v kap. D.IV) bez dalšího posouzení záměru podle § 10
zákona č.100/2001 Sb ve znění zákona 93/2004 Sb. a 163/2006 Sb.

Praha 05. 2007
Ing. Richard Kuk
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H. PŘÍLOHY
H.1. SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACÍ
Dle územního plánu
sídelního útvaru hl. m.

Obrázek 27 – Zákres areálu do kopie UP HMP

Prahy se převážná
část areálu nachází
v polyfunkční ploše –
Nerušící výroby a
služeb (VN-D).
Navrhovaná náplň
zástavby – skladové
haly - je s touto funkcí
v souladu.
Pro dané území je
územním plánem
stanoven index míry
využití území „D“, kde
je závazným údajem
koeficient podlažních
ploch KPP=0,8 a při
vypočtené
podlažnosti 2,0 je
stanoven koeficient zeleně KZ – 0,35 . (Dle přílohy č.3 „Metodického pokynu k územnímu plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy“).
Část areálu na severovýchodě zasahuje do polyfunkční plochy VS

Tabulka 27 – Tabulka zásahů stavby do funkčních ploch dle ÚP HMP
Plocha

Plocha [m²]

Plocha [%]

Plocha VN

25 703,7

98,91%

Plocha VS

284,4

1,09%

25 988,1

100,00%

Celkem
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Obrázek 28 – Kopie vyjádření OV MČ Praha 6 o souladu záměru s ÚP HMP
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H.2. VYJÁDŘENÍ DLE §45I ZÁK.Č.114/1992 SB.
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H.3. HLUKOVÁ STUDIE
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H.4. ROZPTYLOVÁ STUDIE
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H.5. ODBORNÝ POSUDEK Č.147/2007 VE VĚCI
VYTÁPĚNÍ HALY F A G AREÁLU KARLOVARSKÁ
BUSINESS PARK
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H.6. KOPIE INTENZIT DOPRAVY - URM
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H.7. VÝKRESOVÉ PŘÍLOHY
Seznam výkresů :

H.7.1 - PŮDORYS 1NP – objekt F
H.7.2 - PŮDORYS 2 NP – objekt F
H.7.3 - PŮDORYS STŘECHY – objekt F
H.7.4 - ŘEZ A –A´ - objekt F
H7..5 - POHLEDY – objekt F
H.7.6 - PŮDORYS 1NP – objekt G
H.7.7 - PŮDORYS 2 NP – objekt G
H.7.8 - PŮDORYS STŘECHY – objekt G
H.7.9 - ŘEZ A –A´ - objekt G
H,7.10 - POHLEDY – objekt G
H.7.11 - KOORDINAČNÍ SITUACE
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