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ÚVOD
Předkládané oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí výstavby
„Administrativně skladový komplex Campingaz“ bylo vypracováno podle
přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění (Zákon č.163/2006 Sb.,
kterým se mění zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
ve znění zákona č. 93/2004 Sb.).
Investorem této investiční akce jsou:
Ing. Radomil Doležal, Feřtekova 561, Praha 8
Viktor Drahoš, Souběžná 273, Hovorčovice
(dále jen „Investor“).
Záměrem investora je výstavba administrativně skladového
komplexu, tvořeného 2 administrativními budovami a skladovou halou na pozemku parc.č. 1233/2 v k.ú. Dolní Chabry v Praze 8 a jeho účelový
pronájem firmě Camping Gaz CS s.r.o..
Nájemce a provozovatel komplexu, firma Camping Gaz CS s.r.o.,
působi v 11 zemích střední a východní Evropy včetně České republiky, kde
koordinuje a řídí obchodní aktivity při prodeji výrobků značek Campingaz a
Coleman.
Firma Camping Gaz CS s.r.o. je dceřinou společností The Coleman
company, Inc., vedoucí světové firmy ve výrobě a marketingu výrobků pro
trávení volného času v přírodě. Produktové portfolio zahrnuje stany, spací
pytle, chladící boxy, vařiče, lampy, elektrické svítilny, grily a řadu dalších
výrobků včetně rozsáhlé řady nástrojů a příslušenství k prodávaným
výrobkům.
Krédem a dlouhodobou strategií společnosti je podpora zdravého
životního stylu a cílem aktivit firmy je získání širší veřejnosti pro trávení
volného času v přírodě. Výrobky firmy jsou koncipovány tak, aby jejich použití
bylo zcela bezpečné a aby jejich používání bylo v maximální možné míře
ekologické, tedy aby jejich negativní vlivy na životní prostředí byly minimální.
Firma Camping Gaz CS s.r.o. má v současnosti v nájmu obchodně
skladový areál v pronajatých prostorech v Dolních Chabrech v Praze 8
v sousedství obchodního centra Bauhaus. Tento areál je však pro provoz
firmy nevyhovující z důvodů nedostatečných prostor pro skladování i
administrativu a rovněž z důvodů ekonomických – skladové haly jsou
nezateplené, což zvyšuje náklady na jejich nutnou temperaci v zimním
období a nebudou z dlouhodobého hlediska schopny plnit současnou funkci.
Z tohoto důvodu má tato firma zájem o pronájem a provoz moderně a
esteticky řešeného administrativně skladového komplexu s důrazem na
ekologické aspekty, který by svým umístěním, velikostí i technickým
vybavením odpovídal potřebám firmy a umožnil i její další rozvoj.
Hlavním kriteriem výběru pozemku pro výstavbu nového areálu byla
jeho snadná dopravní dostupnost a znalost místních podmínek (blízkost
stávající provozovny).
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Zvolený pozemek, který je dosud nezastavěný, se nachází na
severním okraji Prahy, v těsné vazbě na hlavní dopravní tepnu dané oblasti –
Ústeckou ulici, která umožňuje přímé a bezkolizní napojení na dálnici D8.
Objekty navrženého areálu jsou převážně obdélníkových půdorysů a
jsou konstrukčně navrženy jako zděné, venkovní strana fasády bude
opatřena tepelnou izolací.
Podle platného územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(stav k 15.9.2006 po schválení změny Z 1000/00 usnesením ZHMP č.40/14
ze dne 14.9.2006) se dotčené pozemky nachází v polyfunkčním území SV všeobecně smíšené. V území je určen kód míry využití území C.
Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je OOP Magistrátu
hlavního města Prahy, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí.
Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby
„Administrativně skladový komplex Campingaz“ zařazen do kategorie II,
přílohy č.1 k citovanému zákonu (záměry vyžadující zjišťovací řízení).
Záměr naplňuje dikci bodu 10.15, tj. záměry podle přílohy č.1, které
nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty
v příloze uvedeny.
Záměr je považován za podlimitní k bodu 10.6 – Skladové nebo
obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad
3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
Na dvou parkovištích areálu bude na terénu zřízeno celkem
25 parkovacích stání.
Pro stavby kategorie II je vyžadováno vypracování oznámení záměru o
hodnocení vlivů na životní prostředí v rozsahu daném přílohou č.3 citovaného
zákona.
Členění oznámení na 4 hlavní kapitoly odpovídá požadavkům zákona
č.100/2001 Sb. v platném znění
V části A jsou uvedeny „Údaje o oznamovateli“.
Čtenář najde v části B „Údaje o záměru“ - informace o stavbě a
jejím umístění, navrhovaných stavebních objektech, příjezdových
komunikacích, inženýrských sítích a jsou podrobně zdokumentovány všechny
známé vstupy a výstupy z této stavby.
V části C „Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území“ je
popsána kvalita ovzduší, vody, půdy, horninového prostředí, fauny a flory,
krajiny a ekosystémů.
V části D „Komplexní popis a zhodnocení vlivů na životní
prostředí“ jsou zdokumentovány veškeré známé vlivy na životní prostředí a
zdraví obyvatel, které může stavba představovat.
V příloze oznámení jsou v mapové části uvedeny situace navrhované
zástavby a situace širších vztahů.
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ČÁST A.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.1

Obchodní firma – investor:
Ing. Radomil Doležal, Feřtekova 561, Praha 8
RČ: 590315/1375
tel.: 284 686 711
a
Viktor Drahoš, Souběžná 273, Hovorčovice
RČ: 670530/7246
tel.: 284 686 711

A.2

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného
oznamovatele:
Ing. Milan Melicher
Pivcova 958/10
152 00 Praha 5
tel.: 739 657 422
fax : 251 811 854
IČO: 612 86 435
DIČ: CZ 6605172068
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ČÁST B.

ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1.

NÁZEV ZÁMĚRU

Administrativně skladový komplex Campingaz
B.I.2.

KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU

Záměr investora, popisovaný v tomto oznámení, představuje výstavbu
nového administrativně skladového komplexu firmy Campingaz, tvořeného
dvěma administrativními budovami a jednou skladovou halou v Praze 8 Dolních Chabrech.
Investorem zvolený pozemek se nachází v nezastavěné lokalitě v
katastrálním území Dolní Chabry. V širším pohledu je území je
charakteristické zástavbou komerčních objektů, obchodních a skladových
center a administrativních budov využívajících výhodné dopravní napojení
této severní okrajové části Prahy na silniční a dálniční síť.
Pozemek je v současné době nevyužívaný, prakticky po celém obvodu
je zarostlý převážně náletovou zelení (stromy, keři a vysokým travním
porostem), v centrální části je vytvořena louka bez dřevin, pravděpodobně
v minulosti využívána jako hřiště. Pozemek je mírně svažitý severním
směrem. Na pozemcích nestojí žádné budovy.
Pozemek je ze všech stran ohraničen komunikacemi. Na západě
hlavní dopravní tepnou – čtyřproudovou Ústeckou ulicí, tvořící výpadovou
komunikaci z Prahy severním směrem a napojení na dálnici D8. Severně pak
prochází frekventovaná Spořická ulice, která s podjezdem pod Ústeckou ulicí,
která tvoří hlavní východo-západní spojení centra městské části Dolní Chabry
s okolními městskými částmi (na západě s Čimicemi a na východě
s Ďáblicemi). Současně Spořická ulice napojuje Dolní Chabry na Ústeckou
ulici a slouží tak pro výjezd severním směrem. Jižně a východně ohraničuje
pozemek ulice K Ďáblicům, tvořící spojku mezi Ústeckou a Spořickou ulicí.
Z této ulice bude v jižní části zřízen vjezd na pozemek administrativně
skladového centra. Z ulice k Ďáblicům odbočuje jižním směrem Ládecká ulice
procházející zástavbou rodinných domků.
V severní části území podél komunikace Spořická začíná území bývalé
skládky odpadů, která byla rekultivována.
Parcely pro navrhovanou zástavbu nejsou součástí zemědělského
půdního fondu (ZPF), a proto není nutné žádat o jejich vynětí.
Projekt umisťuje na pozemku 2 dvoupodlažní administrativní budovy a
přízemní skladovou halu. Tato hala je funkčně propojena s jednou
administrativní budovou („A“).
V rámci záměru je navržena příjezdová komunikace a odstavné plochy
pro zásobování objektu, dále parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky
areálu. Příjezdová komunikace je napojena na ulici K Ďáblicům.
LI-VI Praha spol. s r.o.
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Administrativní objekty jsou navrženy dvoupodlažní, skladová hala má
jedno podlaží.
Většina stávajících vzrostlých stromů situovaných v okrajových
částech pozemku bude zachována, v některých částech však bude nutno
z důvodů výstavby provést odstranění dřevin. Podle provedených průzkumů
v rámci zpracování tohoto oznámení bude nutno vykácet 21 stromů.. V rámci
sadových úprav areálu bude provedena výsadba nové zeleně podle projektu.

Základní údaje o kapacitě stavby
Bilance zastavěných ploch areálu
Název položky
Plocha pozemku č. parc. 1233/2
Zastavěná plocha administrativní části

Plocha (m2)
7 144
506

Zastavěná plocha skladové části

1 248

Celkem objekty zastavěné plochy

1 754

Zpevněné plochy

1 996

Celkem zastavěná plocha

3 750

Podlažní plochy
Název položky

Plocha (m2)

Podlažní plocha administrativní části

1 012

Podlažní plochy skladové části

1 248

Celkem podlažní plocha

2 260

Plocha zeleně
Název položky

Plocha (m2)

Plocha pozemku č. parc. 1233/2

7 144

Celkem zastavěná plocha

3 750

Celková plocha zeleně

3 394

LI-VI Praha spol. s r.o.
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Míra využití území
Plocha (m2)

Název položky
Plocha pozemku č. parc. 1233/2

7 144

Celkem zastavěná plocha

3 750

Max. koeficient podlažních ploch KPP

0,5

Koeficient podlažních ploch KPP

0,32

Min. koeficient zeleně KZ (pro dvoupodlažní
stavby)

0,45

Koeficient zeleně KZ

0,47

Výpočet směrných regulativů
Míra využití území je vyjádřena kódem míry využití území, který je
definován koeficientem podlažních ploch (KPP) a koeficientem zeleně
(KZ). Koeficient zastavěné plochy (KZP) a podlažnost jsou koeficienty
informativní.
Koeficient míry využití území pro plochu SV – kód C
směrná část
kód

C

KPP

informativní část
KZ

Podlažnost

KZP

0,35

1

0,5

0,45

2

0,25 Skupinové rodinné domy,
stavby pro podnikání

0,55

3+

0,17 Skupinové rodinné domy,
činžovní vily, stavby pro
podnikání

0,5

Poznámka
Stavby pro podnikání

Navržená funkce je pro danou funkční plochu v souladu s platným ÚPn
sídelního útvaru hl.m. Prahy, resp. s Vyhláškou č.32/1999 Sb. hl.m. Prahy.

B.I.3.

B.I.4.

UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU
Kraj:

Praha

Obec:

Praha 8 – Dolní Chabry

Katastrální území:

730599 Dolní Chabry

CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI
ZÁMĚRY

LI-VI Praha spol. s r.o.
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Cílem záměru je výstavba nového administrativně skladovacího
komplexu se dvěma administrativními budovami a skladovou halou
firmy Campingaz v katastrálním území Dolních Chaber na severním
okraji hlavního města Prahy – Praze 8.
Důvodem plánované výstavby areálu je zejména to, že stávající
provozovna v ulici Dopraváků přestala být pro fungování firmy z kapacitních,
provozních a ekonomických důvodů vyhovující. Odhlédneme-li od kapacitních
důvodů, jsou jednotlivé provozy firmy (skladové prostory
kanceláře)
rozptýlené na více místech v pronajatém stávajícím areálu, což často
způsobuje problematickou komunikaci mezi zaměstnanci, časově náročnější
řízení firmy a v neposlední řadě i zvýšené nároky na spotřebu energií,
protože skladové haly nejsou zatepleny a skladované zboží vyžaduje
dodržení minimálních stanovených skladovacích teplot.
Hlavní náplní firmy je skladování a prodej spotřebního zboží –
turistického vybavení (stany, spacáky, batohy, vařiče apod), zahradního
vybavení (lehátka a nábytek, nafukovací čluny, grily, atd.) a kempinkových
potřeb (nádobí, chladící tašky,atd.) Jedná se tedy převážně o zboží určené
pro trávení volného času v přírodě (tzv. outdorové aktivity).
V každé z administrativních objektů bude umístěna recepce
s výstavním prostorem, kanceláře, jednací místnost a sociální zázemí –
kuchyňka, WC s umývárnou.
Vlastní skladování zboží bude prováděno ve skladové hale, a to
převážně na paletách a v regálech.
V objektech areálu nebude probíhat žádná výroba. Z provozního
hlediska lze prostory v areálu firmy rozdělit na:
•

skladování výrobků včetně prostor pro příjem zboží a prostor pro
přípravu expedice spotřebitelům

•

výstavní prostory s nabízenými výrobky

•

administrativní zázemí

Areál situován na rozhraní obytné zóny Prahy 8 Dolních Chaber a
oblasti bývalé skládky komunálního odpadu. Lokalita se nachází v těsném
sousedství značně frekventované silniční komunikace – Ústecké ulice,
sloužící pro nákladní i osobní dopravu – výjezd z Prahy severním směrem
k dálnici D8.
Vjezd do areálu bude veden z ulice K Ďáblicům, která je napojena na
komunikaci Ústeckou, po níž bude vedena veškerá doprava areálu.
Umístění dotčeného pozemku v sousedství hlavní komunikace
umožňuje bezproblémové dopravní napojení areálu na hlavní městské i
mimoměstské komunikace.
Z hlediska širších dopravních vztahů má navrhovaný areál dobrou
vazbu na dálnici D 8 a hlavní městské komunikace Prahy.
V areálu budou pro zaměstnance a návštěvníky firem zřízena
povrchová parkovací stání v celkovém počtu 25.
LI-VI Praha spol. s r.o.
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Cílem záměru je tedy:
•

Výstavba nového administrativně skladového komplexu firmy Camping
Gaz CS se 2 administrativními budovami a skladovou halou, do něhož
bude přemístěna stávající provozovna z pronajatých prostor;

•

Výstavba vnitrozávodních komunikací a zpevněných ploch v areálu;

•

Komunikační napojení objektu na ulici K Ďáblicům;

•

Sadové úpravy v okolí objektu.

Toto oznámení řeší výstavbu vlastního areálu a jeho napojení na
inženýrské sítě a sadové úpravy v jeho okolí.
Stavba areálu je zcela samostatnou investiční akcí investora,
která nemá návaznost na probíhající výstavbu v okolí navrhovaného
pozemku.
Kumulace s jinými stavbami může nastat v případě sousedících staveb
rodinných domů firmy Central Groupe – jedná se však o zcela samostatné
stavby jiného investora.
Jihovýchodně od pozemku 1233/2 jsou podél komunikace K Ďáblicům
situovány stavební pozemky. Na některých z nich probíhá v současné době
výstavba rodinných domů.
V tomto případě lze předpokládat souběh dokončovacích prací firmy
Central Groupe se začátky stavebních prací na předmětném pozemku.
Vzhledem k šířce komunikací a dobrému dopravnímu napojení na Ústeckou
ulici není předpoklad vzniku dopravních ani jiných problémů v důsledku
kumulace více staveb.

B.I.5.

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

Lokalita pro navrhovanou výstavbu administrativně skladového
komplexu se podle schváleného územního plánu města Prahy nachází
v území SV – smíšená území
Území SV je v textu územního plánu v části „Regulativy funkčního
využití a prostorového uspořádání území“ definováno jako území pro
umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro
bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby
všeho druhu, kde žádná z funkcí nepřesáhne 60 % celkové kapacity území.

LI-VI Praha spol. s r.o.
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Funkční využití:
Bydlení, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 5 000 m2
prodejní plochy, stavby pro administrativu, kulturní a zábavní zařízení, školy a
školská a ostatní vzdělávací a vysokoškolská zařízení, mimoškolní zařízení
pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, zařízení
veřejného stravování, ubytovací zařízení, církevní zařízení, stavby pro
veřejnou správu, sportovní zařízení, služby, hygienická stanice, veterinární
zařízení v rámci polyfunkčních staveb a staveb pro bydlení, drobná nerušící
výroba, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná
součást garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz
PID, sběrny surovin, malé sběrné dvory.
Doplňkové funkční využití:
Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a
prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení
TV. Parkovací a odstavné plochy, garáže.
Výjimečně přípustné funkční využití:
Víceúčelová zařízení pro kulturu, zábavu a sport, obchodní zařízení
s celkovou plochou nepřevyšující 15 000 m2 prodejní plochy, zařízení
záchranného bezpečnostního systému, veterinární zařízení, parkoviště P + R,
čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven, dvory pro údržbu
pozemních komunikací, sběrné dvory, zahradnictví, stavby pro drobnou
pěstitelskou činnost a chovatelství.
Jako výjimečně přípustné bude posuzováno i umístění některé z
obecně přípustných ve všeobecně smíšeném funkčním využití v podílu
celkové kapacity vyšším než 60 %.
Míra využití území je vyjádřena kódem míry využití území, který je
definován koeficientem podlažních ploch KPP a koeficientem zeleně KZ.
Koeficient zeleně (KZ) je koeficientem stanovujícím minimální podíl
započitatelných ploch zeleně v území. Odvozuje se z KPP a podlažnosti (po
vypočtení zaokrouhlená na celá čísla).
KZ se stanoví pro celou vymezenou funkční plochu. jeho výška je
průměrnou hodnotou ze součtu KZ pro každou jednotlivou parcelu (plochu
územního rozhodnutí) a případně zbývající části území, na které se
nevztahuje územní rozhodnutí, a které doplňuje funkční plochu do rozlohy
vymezené ÚPn.
KZ je v ÚPn stanoven pro rozvojové plochy indexem A – K.
Ve sledovaném území je určen kód míry využití území - C.
Plocha zeleně je stanovena rozsahem:
•

zeleně na rostlém terénu (včetně variantního zápočtu popínavé
zeleně, solitérních, skupinových a liniových stromů v rámci
zpevněných ploch

LI-VI Praha spol. s r.o.
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•

ostatní zeleně (zeleň na umělém povrchu – stavební konstrukci,
včetně variantního zápočtu popínavé zeleně solitérních, skupinových a
liniových stromů v rámci zpevněných ploch
Výčet ploch

Plocha pozemku 2521/1

7 144 m2

Navržená podlažní plocha KPP 0,32

2 260 m2

Požadované KPP dle ÚPD max. 0,5

3 572 m2

Z toho vyplývá, že navržená stavba splňuje požadavek předepsaný
ÚPD z hlediska míry využití území. KPP se stanoví podle metodického
pokynu k ÚP HMP, ze součtu hrubých podlažních ploch všech nadzemních
podlaží, případně ploch podzemních podlaží, využitých hlavní funkcí.
Celková navržená plocha zeleně na rostlém terénu (0,47)

3 394 m2

Požadovaný KZ dle ÚPD 0,45

3 215 m2

Podle doloženého výpočtu, splňuje navržený areál požadavek
předepsaný ÚPD z hlediska minimálního podílu započitatelných ploch zeleně.
Cílem investora je vystavět moderní objekty odpovídající novým
technologiím a přístupům k životnímu prostředí, jako je nižší energetická
náročnost, využití moderních stavebních materiálů, ekologické vytápění a
vhodné hospodaření s dešťovými vodami – jejich využívání pro péči o zeleň
v rámci areálu a jeho bezprostředním okolí.
Pro umístění záměru v území hovoří jednoznačně funkční vymezení
území a jeho poloha v bezprostřední návaznosti na Ústeckou ulici a následně
na dálnici D8.
Pozemek pro umístění areálu je svojí velikostí, tvarem a napojením na
infrastrukturu zcela vyhovující. V současné době investor jedná o prodeji
pozemků s jejich majitelkami.
V daném území se jeví výstavba tohoto typu objektu jako optimální,
protože dojde k využití pozemku v nezastavěném území, aniž by bylo nutno
odstraňovat stávající stavby.
Lokalita má velmi dobré dopravní napojení na městské komunikace i
na veřejnou dopravu.
Areál bude ulicí K Ďáblicům oddělen od stávající i probíhající nové
obytné zástavby rodinných domků. Doprava vyvolaná provozem areálu bude
s ohledem na frekventovanou komunikaci Ústecká málo významná a bude
představovat jen minimální zvýšení hlukové expozice obyvatel.
Z uvedených důvodů se navržená lokalita pro daný záměr jeví vhodná
a vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o území určené pro umístění
polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení,
obchod, administrativu, obchodní zařízení s celkovou plochou
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nepřevyšující 5 000 m2 prodejní plochy, stavby pro administrativu, kde je
umístění areálu v souladu s funkčním využitím území, nebylo uvažováno s
jinými variantami.
Umístění objektů v daném území je v souladu s Územním plánem
hlavního města Prahy.
Investiční záměr investora odpovídá vymezení činností, pro které je
dané území určeno. Pozemek je podle výpisu z katastru nemovitostí zařazen
jako druh pozemku - ostatní plocha.
Realizace záměru nevyžaduje zábor orné půdy a zásah do ZPF.

B.I.6.

POPIS STAVEBNÍHO, TECHNICKÉHO A
TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

a) Stavební, dispoziční a urbanistické řešení
Záměrem investora je v dané lokalitě, na předmětném pozemku v k.ú.
Dolní Chabry, výstavba nového administrativně skladového komplexu
funkčních a reprezentativních administrativních objektů a kapacitní skladové
haly pro potřeby investora Areál bude novou centrálou firmy sloužící jak
reprezentativním účelům (prostory pro vedení firmy, administrativu a
vzorkovnu výrobků), tak i skladování celého dodávaného sortimentu výrobků
značek Campingaz a Coleman. Provozovatel – firma Camping Gaz CS koordinuje a řídí obchodní aktivity při prodeji výrobků těchto dvou značek
v 11 zemích střední a východní Evropy.“
Architektonické a stavebně technické řešení administrativních a
skladových objektů je úzce spjato s technologickým procesem, který v nich
probíhá, a plně respektuje provozní požadavky manipulace se skladovaným
zbožím. V daném případě se jedná o skladování zboží v originálních baleních
na paletách umístěných v regálovém skladu.
Nové administrativní objekty a skladová hala budou svým hmotovým
členěním a prostorovým a výškovým uspořádáním respektovat danou
lokalitu.
Podle změny územního plánu č.Z1000/00 – revize, která byla
schválena Usnesením zastupitelstva hl. m. Prahy č.40/14 ze dne 14.9.2006 je
nově navrhovaná stavba situovaná do území SV všeobecně smíšené –
území sloužící převážně pro umístění polyfunkčních staveb.
V území je stanoven kód míry využití území C.
Stavební provedení
Projekt umisťuje na pozemku 2 dvoupodlažní administrativní
budovy a přízemní skladovou halu. Tato hala je funkčně propojena
s jednou z administrativních budov, a to s budovou A.
Kancelářské objekty mají půdorysné rozměry 22,0 x 11,5 m2, skladová
hala 52,0 x 24,0 m. Celková maximální výška stavby je 9,0 m.
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V administrativních budovách je vždy umístěna recepce s výstavním
prostorem, dále pak kanceláře, jednací místnost a sociální zázemí –
kuchyňka, WC s umývárnou.
Založení objektů bude navrženo v souladu s výsledky geologického a
hydrogeologického průzkumu.
V dalším stupni projektové dokumentace bude proveden radonový
průzkum a podle jeho výsledků budou navržena odpovídající opatření proti
pronikání radonu z podloží do objektů. Podle podkladů Atlasu životního
prostředí je staveniště umístěno v místě s nízkým radonovým rizikem.
Vjezd do areálu je navržen v jižní části pozemku - z ulice K Ďáblicům.
Uvnitř areálu v úrovni terénu jsou dále navržena 2 parkoviště osobních aut a
vstupní rozptylové plochy.
U objektu skladové haly je navrženo stání pro vykládání nákladních
automobilů a obratiště.
Přístupy a vstupy jsou navrženy bezbariérově.
Požadavky na odstranění staveb
V rámci vlastní výstavby není nutné provést odstranění staveb. na
zvoleném pozemku se v současnosti žádné stavby nenacházejí.
Hlavní příjezdová komunikace
Hlavní areálová účelová komunikace od vjezdu na pozemek k rampě
je dimenzovaná pro těžkou nákladní dopravu a rozšiřuje se v prostoru u
vykládací rampy. Umožňuje současně i otáčení kamionů. Na příjezdovou
komunikace navazují chodníky a parkovací stání.
Vnitroareálové komunikace pojížděné nákladními automobily budou
mít živičný povrch.
Areálový provoz bude navržen se sníženou rychlostí v celém areálu
(20 km/hod) a s vymezením pomocí areálového svislého a dopravního
vodorovného značení a stanoveným provozním řádem s přihlédnutím k na
samostatnou vnitroareálovou dopravu vysokozdvižnými vozíky (ty však budou
jezdit výhradně v prostoru hal a nakládací rampy – zboží nebude skladováno
na venkovních plochách).
Provoz areálu bude pouze jednosměnný (s možností prodloužených
směn dle potřeby), výhradně v denní době. V noční době bude areál uzavřen
a bez provozu.
Dešťové vody ze zpevněných ploch budou vsakovány v retenční a
vsakovací rýze podél skladové haly a bude proveden bezpečnostní přepad a
napojení na dešťovou kanalizaci ve Spořické ulici
Stavební pozemek bude dopravně napojen na ulici K Ďáblicům novým
vjezdem naproti ulici Ládevská. V rámci stavby jsou také navrženy zpevněné
manipulační plochy, parkovací stání pro osobní automobily, chodníky a
přípojky inženýrských sítí. Doprava vyvolaná provozem areálu bude vedena
LI-VI Praha spol. s r.o.
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ulicí K Ďáblicům a jejím prostřednictvím napojena na hlavní komunikaci
Ústeckou, umožňující pravé i levé odbočení. Z areálu je možný i výjezd
východním směrem ulicí K Ďáblicům do Spořické ulice, ten však nebude
nákladní dopravou ve větší míře využíván.
Péče o osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
V areálu budou provedeny úpravy, které zohledňují požadavky na
pohyb imobilních osob v rámci uzavřeného areálu k zabezpečení pohybu
osob se sníženou schopností pohybu a orientace, v souladu s vyhlášky
č. 369/2001 Sb.
Prodejní a výstavní prostory v 1NP v administrativních budovách
budou přístupné bezbariérově. V jednotlivých administrativních budovách,
nebude zaměstnáno více než 20 osob
Přechody musí být bezbariérové s nájezdy šikmou rampou ve sklonu
max. 8,33 %. Navržené řešení přístupových chodníků bude provedeno
s maximálním podélným sklonem 8%.
Obrubník v nájezdu musí mít hranu 20 mm nad vozovkou, okraj
nájezdu musí být vyznačen výrazně jinou strukturou, šířka min. 1,5 m.
Parkovací místa osob se sníženou schopností pohybu a orientace
budou zřizována v rozměrech 3,5 x 5 m.
Popis provádění prací
Prostor staveniště se nachází na pozemku kat.č.1233/2, který ještě
není ve vlastnictví investora, probíhají jednání s majiteli pozemku o prodeji.
Prostor pro budoucí výstavbu je volný, nezastavěný, porostlý náletovou
zelení.
Přístup na pozemek po dobu výstavby bude přímo z ulice K Ďáblicům.
Zásobování vodou a elektrickou energií v průběhu výstavby bude zajištěno
z nově realizovaných přípojek IS
Zařízení staveniště bude umístěno v jižní části pozemku, na místě
budoucích parkovacích stání. Objekt bude obsahovat kanceláře, šatny a
sociální zázemí. Dále zde bude objekt skladu nářadí. Napojení staveniště a
jeho zařízení v průběhu výstavby bude realizováno staveništními rozvody –
elektro, vodovodu a kanalizace se samostatným měřením.
Společně
s výstavbou
areálu
budou
realizovány
přípojky
inženýrských sítí (vodovod, kanalizace-splašková, dešťová, plyn, elektro
NN-silnoproud, přípojka Telefonica O2 Czech Republic).
Staveniště bude oploceno, na vjezdu a výjezdu ze staveniště budou
osazena vrata. Na vnitrostaveništní komunikaci se před výjezdem ze
staveniště umístí plocha pro mechanické dočištění vozidel stavby.
Provozní a sociální zařízení staveniště bude řešeno použitím
jednoduchých a snadno přemístitelných objektů.
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Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby se minimalizoval
dopad na okolí a stavební činnost neomezovala žádné stávající objekty a
provozy v sousedství.
Stavební práce budou prováděny dle technologicko-technických
předpisů, norem platných v ČR a při dodržování podmínek určených
v územním rozhodnutí, resp. stavebním povolení.
Stavební práce budou prováděny pouze v době od 700 do 2100 hodin.
Všechny konstrukce, stavební prvky, materiál a mezideponie zeminy,
které budou ponechány v prostoru staveniště, budou opatřeny bedněním a
zaplachtovány.
Odvoz přebytečné zeminy, nevyužitelného odpadu a zbytky
nevyužitého materiálu ze stavební činnosti budou ukládány do nákladních aut
resp. kontejnerů a odváženy na určené řízené skládky.
Stavební odpad, který lze dále využít, bude nabídnut k recyklaci.
Ze stavebního odpadu budou dodavatelem stavby zvlášť odděleny
odpady mající charakter nebezpečného odpadu. Tyto budou likvidovány
oprávněnou firmou.
S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb. v aktuálním znění a předpisů s ním souvisejících. Ke
kolaudaci budou předloženy doklady o jejich uložení.
Stavební činnost bude prováděna tak, aby nedocházelo
k nadměrnému obtěžování okolí hlukem a prachem. Suť bude při manipulaci
a přepravě kropena a přepravována vyhovující technikou.
Dále pak bude prováděn úklid mokrou cestou všech prostor dotčených
stavbou, stavebního dvora, chodníku a veřejných komunikací znečištěných
stavební činností a technikou.
Veškeré stroje a dopravní prostředky budou před výjezdem ze
staveniště očištěny na „oklepové ploše“, event. mokrou cestou.
Zvýšenou intenzitu staveništní dopravy lze
v průběhu zemních prací a během prací betonářských.

očekávat

zejména

Ochrana stávajících vedení inženýrských sítí
Při stavební činnosti je třeba dbát zvýšené opatrnosti při ochraně
stávajících vedení inženýrských sítí.
V průběhu realizace, výkopových pracích, přípojek inženýrských sítí a
vedení inženýrských sítí bude postupováno opatrně v souladu s požadavky
jednotlivých správců inženýrských sítí.
Zajištění přívodu vody
Voda pro potřeby stavby bude zrealizována jako „Zvláštní měření
staveništního odběru“. Pro potřeby stavby bude vybudována dočasná
staveništní přípojka vody z veřejného rozvodu studené vody na pozemek
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stavby. Toto odběrné místo si vyjedná generální dodavatel stavby se
správcem inženýrské sítě – vodovodu. Úhrada bude smluvně sjednána
paušální cenou mezi generálním dodavatelem stavby a investorem.
Zajištění přívodu elektrické energie
Elektrická energie pro potřeby stavby bude k dispozici rovněž jako
„Zvláštní měření odběru“-staveništní přípojka. Tato staveništní přípojka bude
projednána mezi generálním dodavatelem stavby a PRE. Úhrada bude
smluvně sjednána paušální cenou mezi generálním dodavatelem stavby a
investorem.
Dotčená ochranná pásma
Pozemek dotčený výstavbou není situován v ochranném pásmu
památkové rezervace v hl. m. Praze, vyhlášeném rozhodnutím býv.
Odboru kultury NVP č.j. Kul/5-932/81 ze dne 19.05.1981 o určení
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze a jeho doplňkem ze
dne 9.07.1981, kterými se určuje toto ochranné pásmo a podmínky pro
činnost v něm.
Archeologické movité a nemovité nálezy jsou chráněny zákonem o
státní památkové péči č.20/1987Sb., ve znění vyhlášky č.242/1991 Sb. a tzv.
Maltskou konvenci (ETS č. 143), které definují principy péče o společné
kulturní dědictví, skryté v zemi.
Staveniště nespadá do žádné z lokalit se zvýšenou ochranou přírody.
V posuzované ploše stavby není žádné území chráněné podle zákona
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (viz vyjádření Odboru ochrany
prostředí Magistrátu) v příloze tohoto oznámení.
V dalším textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských
sítí.
•

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

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

7m

1 kV až 35 kV - vodiče s izolací

2m

1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení

1m

35 kV až 110 kV

12 m

110 kV až 220 kV

15 m

220 kV až 400 kV

20 m

nad 400 kV

30 m
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závěsné kabelové vedení 110 kV

2m

zařízení vlastní TELECOM, sítě držitele licence

1m

u podzemního vedení:
do 110 kV

1 m od krajního kabelu oboustranně

nad 110 kV

3 m od krajního kabelu oboustranně

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

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

•

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

•

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

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

• Železniční ochranná pásma jsou stanovena následujícím způsobem:
celostátní dráha: 60 m do osy krajní koleje
vlečky: 30 m od krajní osy koleje
VRT (vysokorychlostní tratě): 100 m od krajní osy koleje
Ochranná pásma budou mít přípojky elektrického proudu, plynu, vody
a kanalizace, které jsou přivedeny do objektů.
b) Technické řešení
Vytápění objektů a vzduchotechnika
Vytápění
V této části je uvedena potřeba tepla pro vytápění a ohřev TUV a
přípojná hodnota zdrojů tepla – plynových kotelen.
Potřeba příkonu tepla pro vytápění objektů – tepelné ztráty, spotřeba
tepla
Celkový příkon tepla pro administrativní objekt A a skladovou halu
Celkový maximální současný příkon tepla pro objekt …………… 50 kW

Celkový příkon tepla pro administrativní objekt B
Celkový maximální současný příkon tepla pro objekt …………… 25 kW
Předpokládaná provozní doba v pracovní dny 8 –10 hod. Roční
spotřeba tepla bude velmi závislá na způsobu využití, době využití a
charakteru provozu.

Zdroj tepla a vytápěcí systém
Zdrojem tepla pro administrativní objekty a pro skladovou halu budou
dva plynové kotle o celkovém výkonu cca 75 kW.

LI-VI Praha spol. s r.o.

22

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Administrativně skladový komplex Campingaz“

Použity budou kondenzační kotle nízkoteplotní nebo kotle
s nízkoemisními hořáky splňující limit 120 mg/m3 NOx. V konečné podobě
budou pravděpodobně použity kotle s hořáky ještě lepšími (60-80 mg/m3
NOx), ale pro výpočet emisí je uvažováno s limitem 120 mg/m3.
V této fázi projektových prací, kdy nejsou ještě vybrány konkrétní kotle,
lze předpokládat následující osazení kotelny:
•

kondenzační závěsné kotle BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-29 o
výkonu 29 kW

Hořáky jsou v provedení LowNOx, např. s vnitřní recirkulací spalin a výše
uvedenou limitní hodnotu zdaleka nedosahuje.
Podle instalovaného tepelného výkonu zdroje se bude jednat o
plynovou kotelnu III.kategorie (s tepelným výkonem alespoň jednoho kotle
50 kW ).
Kotle budou provozovány v plně automatickém režimu a budou
vybaveny veškerým předepsaným aktivním zabezpečením. Proti přestoupení
maximálního přetlaku budou osazeny pojistné ventily, změny objemu vody
v soustavě budou vyrovnávány expanzní nádobou s membránou. Soustava
bude plněna a doplňována vodou přes blokový automatický změkčovač.
Zdroj bude produkovat primární topné médium pro navazující rozvody
ÚT, napojení VZT o základní předregulované teplotě s ohledem na vnější
podmínky (ekvitermní regulace), kde doúprava teplotních parametrů a
dispozičních tlaků topné vody bude realizována až v příslušných větvích.
Ohřev TeV bude centrální a bude tedy součástí zdroje. Nepřímotopené
zásobníky TeV s integrovanou výhřevnou plochou budou napojeny na
společný výstup z hlavního primárního rozdělovače v kotelnách, kde bude
topné médium regulované na konstantní výstupní teplotu se základní
předregulací horní meze teploty podle venkovních podmínek.
Topným médiem pro ÚT bude topná voda (o jmenovitých parametrech
pro návrh systému ÚT i VZT 60o/45oC) rozvedená potrubím k hlavním
horizontálním a vertikálním větvím. Primární topná voda bude zásobovat
jednotlivé větve pro topné okruhy v patrech nebo samostatných zónách navržené s možností přizpůsobení parametrů dle provozu a potřeb. Každá
z větví tedy bude umožňovat samostatnou regulaci teploty topné vody pro ÚT
a měření dodaného tepla.
Přívod vzduchu pro větrání a pro spalování bude podle možností
řešení přívodu a odvodu vzduchu zajištěno přirozeným způsobem. Nad
podlahou a pod stropem kotelny budou podle požadavku vyhlášky ČUBP
č.91/93 Sb. neuzavíratelné otvory do volného prostoru.
Odvod spalin bude ocelovým komínovým průduchem vedeným
v šachtě vnitřkem objektu.
Jako otopné plochy budou dle konkrétních požadavků jednotlivých
prostorů osazena teplovodní ocelová desková tělesa nebo konvektory
Sklady budou vytápěny, resp. temperovány pomocí ocelových
deskových těles, možné je doplnění teplovzdušných jednotek pro urychlení
zátopu a při zvýšených ztrátách tepla výměnou vzduchu při manipulaci
LI-VI Praha spol. s r.o.
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Vzduchotechnika
Větrání a přitápění administrativní budovy A a skladové haly
V objektech nebudou vznikat žádné škodliviny ani nadměrné teplo.
Na pracoviště bude přiváděn upravený vzduch v požadovaném
množství v souladu s požadavky nařízení vlády č.178/2001 Sb.
Přívodní jednotky vzduchu budou vybaveny žaluzií pro sání vzduchu,
filtrem vzduchu, směšovací komorou a ohřívačem. Jednotky budou sát
čerstvý vzduch z fasády, který bude filtrován a případně ohříván a dále
vyfukován sekundární žaluzií do větraných prostor.
Použitý vzduch bude odváděn nad střechu objektů v množství
odpovídajícím přiváděnému vzduchu.
Chlazení kancelářských prostor budovy A a B
Ve vybraných kancelářích se uvažuje s možností jejich chlazení.
Při požadovaném komfortu a zvýšené tepelné zátěži bude provedeno
chlazení vnitřních prostor na individuální nastavenou žádanou teplotu.
Z hlediska dispozice vnitřních prostor je navržen systém chlazení
s použitím venkovních jednotek multisplit pro kanceláře a split pro server,
umístěných na střeše objektu. Vnitřní jednotky budou umístěny v podhledu a
na stěně a bude od nich proveden odvod kondenzátu do kanalizace.
Jednotka pro server bude v provedení pro provoz i v zimním období.
Větrání sociálního zázemí
Zařízení je navrženo jako podtlakové větrání všech prostor zázemí
objektů, která nejsou větrána přirozeně, okny. Z jednotlivých místností bude
odsáván vzduch přes talířové ventily v podhledu, a vyveden přes VZT potrubí
a ventilátory a vyfukován nad střechu do volného prostoru.
Vzduch bude do těchto místností přiváděn z okolních místností
mřížkami, či pod dveřmi, které budou pro tento účel podříznuty.
Větrání kotelen
Výpočet množství větracího vzduchu
Dle ČSN 070703 je potřeba zajistit tří násobnou výměnu vzduchu za
hodinu na provětrání prostoru s kotli za všech provozních režimů.
Zvolené množství větracího vzduchu V = 100 m3/h
Pro kotelnu je navrženo nucené, přetlakové provětrání. Zařízení je navrženo
jako samostatný přívod čerstvého vzduchu z venkovního prostoru, zapínaný
s hořákem kotle.
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c) Technologické řešení
Hlavní náplní firmy je marketing a prodej výrobků zaměřených
na pobyt lidí v přírodě.
Ve skladech bude skladováno zboží z následujících oblastí:
rodinný camping (stany, spací pytle, easy-clic lampy, nafukovací
podložky, campingové nádobí)
dům a zahrada (stolní lampy, lávové grily, venkovní tepelné zářiče,
bazénová a plážový nábytek)
aktivní životní styl (campingové vařiče, chladící tašky, chladící boxy a
autoledničky)
outdoorové dobrodružství (nafukovací čluny, batohy, turistické vařiče,
spací pytle, stany,
Ve dvou samostatných mobilních skladech umístěných v dostatečné
vzdálenosti od objektů budou skladovány plynové kartuše do turistických
vařičů.
Zboží bude do areálu dopravováno kamiony a distribuováno
nákladními automobily.
Doprava skladovaného zboží bude prováděna kamiony. Zboží v
plastových nebo papírových obalech bude umístěno na paletách a pomocí
vysokozdvižného vozíku bude zavezeno do příslušného skladovacího
prostoru - regálu určeného pro daný druh zboží.
Podle požadavků odběratelů bude ze skladovaného zboží
zkompletována dodávka, která bude umístěna na paletě a připravena
k odvozu. Zboží k jednotlivých odběratelům bude odváženo pomocí
nákladních automobilů Avia.
Ve skladových prostorech bude docházet pouze k manipulaci se
zbožím zabaleným v kartonech
Příjem a expedice zboží budou situovány v jižní části skladového
objektu.
Závěrem této kapitoly lze shrnout:
Provozovaná technologie spočívající v běžné manipulaci se zbožím
v uzavřených obalech není zdrojem škodlivin emitovaných do životního
prostředí.
Emise škodlivin vznikají pouze ze spalování zemního plynu
v plynových kotlích a rovněž z dopravy související s provozem
administrativně skladového komoplexu.
Vlastní technologie není zdrojem hluku pronikajícího do
venkovního prostoru. Akusticky se v exteriéru budou projevovat
především dopravní prostředky provozované uvnitř areálu a na
příjezdových komunikacích. Doprava do areálu je vedena převážně
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mimo obytnou zástavbu (s výjimkou 2 rodinných domů jižně od areálu
v ulici Ládevská).
Plynová spalovací zařízení – kotle – budou vybaveny nízkoemisními
hořáky.
Emise z automobilové dopravy budou ve srovnání se stávající
dopravou v daném území minimální a dopravní řešení nového areálu a
zejména dopravní trasy pro příjezd vozidel do areálu budou vedeny tak, aby
byl negativní vliv na obytnou zástavbu minimalizován.
Jak vyplývá z rozptylové studie, která je součástí tohoto oznámení (v
příloze), vliv emisí z provozu areálu se v jeho okolí projeví pouze nepatrnými
příspěvky ke stávajícímu znečištění ovzduší, které je způsobeno především
intenzívní automobilovou dopravou po okolních komunikacích. Vypočtené
imisní koncentrace jednotlivých škodlivin leží hluboko pod platnými imisními
limity.
Výsledky rozptylové studie jsou zrekapitulovány v kapitole D.I.2.
Z hlediska hluku lze konstatovat, obdobně jako u emisí a automobilové
dopravy, že umístění areálu a zdrojů hluku je navrženo tak, aby bylo v co
největší míře omezeno negativní působení hluku na okolní stávající obytnou
zástavbu. Stávající zástavba je v současné době zatížena hlukem z dopravy
vedené zejména po frekventované komunikaci Ústecká.
Hluk z provozu nového areálu – a to jak stacionárních tak i dopravních
zdrojů hluku nepřekročí povolené limity hluku v denní době stanovené
nařízením vlády č.148/2006 Sb. pro chráněný venkovní prostor.
V noční době nebude areál provozován.
Šíření hluku z technologie, manipulačních prostředků uvnitř skladové
haly, do venkovního prostředí bude účinně tlumeno obvodovým pláštěm
nových objektů.
Vliv dopravy do areálu včetně expedice a dopravy zaměstnanců je
pojednán v kapitole B.II.4. Z hodnot zde uvedených vyplývá, že dovoz zboží i
expedice budou prováděny kamiony a nákladními automobily. Vzhledem k
tomu, že se nejedná o volně ložené sypké materiály, že průměrný počet
nákladních automobilů přijíždějících do závodu nepřekročí po realizaci 1
kamion týdně v letní sezóně, 1 kamion měsíčně v zimní sezóně, a že.
doprava malými nákladními auty je realizována max. 4 x týdně v létě a 1x
týdně v zimě, bude vliv na obyvatelstvo minimalizován.
Rovněž doprava zaměstnanců do závodu vlastními automobily
nepředstavuje významnou zátěž pro okolní zástavbu. Pro parkování osobních
automobilů je navrženo parkoviště v areálu s kapacitou celkem 25
parkovacích míst, Počet osobních automobilů pracovníků areálu a
návštěv přijíždějících do areálu nepřekročí podle předpokladu 25 aut za
den. V noční době bude areál uzavřen a mimo provoz. Část pracovníků
bude zřejmě využívat ekonomicky i ekologicky výhodnější veřejnou dopravu.
Areál se nachází ve velmi krátké dochůzkové vzdálenosti od zastávky veřejné
dopravy – autobusů MHD.
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Fond pracovní doby a směnnost
Provoz nového skladového areálu bude jednosměnný. Předpokládaný
počet zaměstnanců v cílovém stavu je 20 pracovníků.

B.I.7.

PŘEDPOKLÁDANÝ
TERMÍN
ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ

ZAHÁJENÍ

REALIZACE

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

Termín

Zahájení stavby

10/2007

Dokončení realizace stavby

10/2009

Jedná se o stavbu středně velkého rozsahu, která bude prováděna
oprávněnou stavební firmou. Stavební firma bude vybrána po výběrovém
řízení. Název a adresa odborné firmy, která bude stavbu realizovat, vč. jména
a adresy osoby, která bude vykonávat odborný dozor nad prováděním prací,
bude sděleno písemně ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI pro Prahu 8 - odboru
výstavby 3 týdny před započetím prací.
Výstavba areálu včetně přípojek bude probíhat ve dvou etapách.
V první etapě se bude realizovat administrativní objekt „A“ se skladovou
halou a ve druhé etapě pak administrativní objekt „B“
Součástí výstavby budou rovněž sadové úpravy vegetačních ploch.
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B.I.8.

VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

Navrhovanou výstavbou administrativních budov a skladové haly pro
firmu Campingaz v Praze Dolních Chabrech je dotčen tento územně
samosprávní celek:
Kraj:

Praha

Obec:

Praha 8
Výstavba administrativně skladového komplexu je situována do

katastrálního území Dolní Chabry.
Dotčenou obcí je městská část Praha 8.

B.I.9.

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

Předkládané oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí
„Administrativně skladový komplex Campingaz“ v Praze 8 – Dolních
Chabrech slouží pro zjišťovací řízení a bylo vypracováno podle zákona
č.100/2001 Sb. v platném znění, v rozsahu dle přílohy č.3.
Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby
obchodního areálu v Praze 8 – Dolních Chabrech.
Podle kategorie II, přílohy č.1 k citovanému zákonu (záměry vyžadující
zjišťovací řízení) záměr naplňuje dikci bodu 10.15, tj. záměry podle přílohy
č.1, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní
hodnoty v příloze uvedeny.
Záměr je považován za podlimitní bodu 10.6 – Skladové nebo
obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad
3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
Pro stavby kategorie II je vyžadováno vypracování oznámení záměru o
hodnocení vlivů na životní prostředí v rozsahu daném přílohou č.3 citovaného
zákona.
Příslušným orgánem k provedení zjišťovacího řízení je v tomto
případě Magistrát hlavního města Prahy.
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B.I.10.
VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE §10 ODST.4
ZÁKONA Č.100/2001 Sb. A SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU TATO
VYJÁDŘENÍ VYDÁVAT
Pro realizaci záměru „Administrativně skladový komplex
Campingaz“ v Praze 8 proběhne v návaznosti na zjišťovací řízení územní
řízení. Žádost bude podána na Městský úřad Prahy 8, odbor výstavby a
územního plánování.
Po získání územního rozhodnutí bude následovat vypracování projektu
ke stavebnímu povolení a podání žádosti na Městský úřad Prahy 8, odbor
výstavby a územního plánování, o vydání stavebního povolení.
Po dokončení výstavby bude požádán Městský úřad Prahy 8, odbor
výstavby a územního plánování o kolaudaci celé stavby.

B.II.

ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1.

PŮDA

Navrhovaný záměr je situován na pozemek v obytném území Prahy 8
v katastrálním území Dolní Chabry (Kód katastrálního území 730599)
Umístění záměru je navrženo do nevyužívaného prostoru vymezeného
ulicemi Spořícká, Ústecká a K Ďáblicům. na pozemek parc č. 1233/2 (Dolní
Chabry).
Celková plocha pozemku, na který je navržený záměr investora
umístěn, je 7 144 m2. Pozemek zatím není ve vlastnictví investora, existuje
však smlouva o smlouvě budoucí, podle které bude moci investor pozemek
odkoupit poté, co bude výstavba schválena v územním řízení.
Přehled pozemků dotčených stavbou:
Parcela
1233/2

výměra (m2) Druh pozemku/
způsob využití
7 144

ostatní
plocha/zeleň

Vlastnické právo
Dagmar Hálová, Jarníkova
1888/9, Praha 10 Chodov
Taťána Skornická, Hanau 1,
Karlsbaerstr.29, SRN

Funkční plocha pozemků je SV.
Pozemky určené pro realizaci záměru nejsou součástí ZPF a
uskutečnění záměru investora tedy nevyžaduje zábor orné půdy a vynětí ze
ZPF.
Veškerá činnost investora se bude odehrávat na uvedeném pozemku.
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Plochy nových objektů po realizaci výstavby areálu, který je
předmětem tohoto oznámení:
Plocha (m2)

% z celkové
plochy
pozemku

Stavební objekty

1 754

24,6

Vnitrozávodní komunikace a zpevněné
plochy

1 996

27,9

Plochy zeleně

3 394

47,5

Celková plocha pozemku areálu

7 144

100,0

Objekt

Chráněná území
Lokalita navrhovaná pro výstavbu nespadá do zvláště chráněného
území ve smyslu § 12, 13 a 14 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny. To znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné
oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace,
národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy.
Pozemek pro stavbu se nenachází v chráněném území a leží mimo
oblast přirozené akumulace podzemních a povrchových vod.
Ve vlastním zájmovém území se nenachází žádné prvky územního
systému ekologické stability (ÚSES).
Natura 2000
Navržené lokality Natury 2000, tj. „Návrh evropsky významných lokalit“
ani „Návrh ptačích oblastí“ se Prahy 8 nedotýkají. V okolí pozemku pro
navrhovanou výstavbu areálu se tyto prvky nevyskytují. Tato skutečnost je
doložena stanoviskem orgánu ochrany přírody Magistrátu hlavního města
Prahy, které je uvedeno v příloze tohoto oznámení.
Ochranná pásma
Na vlastním pozemku se vyskytují pouze ochranná pásma
inženýrských sítí - přípojek elektrického proudu, plynu, vody, kanalizace a
železniční vlečky.
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B.II.2. VODA
Zdroj vody
Pitná voda
Potřeba vody je předpokládána pouze pro zdravotechnické instalace, tj
pro sociální zařízení v administrativní a skladové části a pro čajové kuchyňky.
Pitná voda bude odebírána z městského vodovodního řadu.
Vodovodní přípojka
Bude napojena na stávající veřejný vodovodní řad v ulici Spořické.
Napojení vodovodu je uvažováno pro obě administrativní budovy
samostatnými přípojkami ze Spořické ulice. Vodoměry budou umístěny ve
vodoměrných šachtách na hranici pozemku investora.
Vnitřní domovní vodovod
Za prostupem do objektu bude vodovod rozveden k jednotlivým
odběrným místům.
Ohřev TUV bude centrální zajišťovaný vytápěcími kotli.

Bilance potřeby vody
Výpočet potřeby vody pro obchodní centrálu byl vypočten podle
přílohy č.12 k nařízení vlády č. 428/2001 Sb., kterým se provádí zákon o
vodách a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou jím uvedena směrná čísla
potřeby vody.
.
Počet
MJ Denní a roční provoz

Denní
(hod/den)
20

Průtok vodovodním potrubím

Prům. Průměrný Maxim.
Směrný
roční
denní
hodinový
Roční
roční
průtok
průtok
průtok
3
3
3
(dnů/rok) (m /MJ.rok) (m /rok) (m /den) (m3/hod)

8

250

20

400

1,2

0,2

Průtok vodovodní přípojkou a vodoměrem dle ČSN 73 6655 –
dimenzování vnitřních rozvodů

LI-VI Praha spol. s r.o.

31

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Administrativně skladový komplex Campingaz“

Odběr vody při výstavbě
Objekt zařízení staveniště bude obsahovat kanceláře, šatny a sociální
zázemí. Bude napojen na inženýrské sítě včetně vodovodu a splaškové
kanalizace.

B.II.3.

OSTATNÍ SUROVINOVÉ ZDROJE

Spotřeba surovin a materiálů
Zásobování elektrickou energií
Přívod elektrické energie – rozvodů NN bude zajištěn položením
nového kabelu 1kV ze stávajícího rozvodu NN podél Ústecké ulice, část
kabelů NN, vedených přes stavební pozemek bude přeložena.
Elektroinstalace
 Kabelové rozvody mimo objekt :
Kabelové rozvody budou vedeny v hloubce 60 cm pod povrchem,
uloženy v pískovém loži. Výstražná fólie bude uložena 20 cm nad kabely.
V případě uložení kabelů pod komunikací nebo dlážděnou plochou budou
kabely uloženy v kabelových (korugovaných) chráničkách v hloubce 100 cm.
Při souběhu a křížení s jinými médii se musí dodržet normou předepsané
bezpečné vzdálenosti. V celé kabelové trase uložit zemnící pásek FeZn 30/4.
 Rozvody uvnitř objektů :
Veškeré elektroinstalace budou provedeny kabely CYKY vedenými
pod omítkou.
Hlavní páteřní rozvody budou vedeny nad podhledy v drátěných
žárově zinkovaných žlabech, popřípadě za pomoci skupinových příchytek.
Svody budou vedeny ve zdivu pod omítkou, nebo v dutinách
sádrokartonových příček.
Pro připojení jednotlivých pracovišť bude instalován dvoukomorový
parapetní zásuvkový žlab.
Osvětlení
Osvětlení kanceláří bude navrženo dle ČSN EN 12464-1 odstavec
5.3.2 takto:
Typ prostoru: Kanceláře, prostory pro psaní na stroji, čtení a
zpracování dat
průměrná osvětlenost 500 lx
činitel osvětlení UGR
19
index barevného podání Ra
80
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Osvětlení chodeb, technických místností a toalet bude navrženo
dle ČSN EN 12464-1 odstavec 5.5.1.2 takto:
Typ prostoru: Obecné prostory, chodby, šatny, toalety
průměrná osvětlenost 200 lx
činitel osvětlení UGR
25
index barevného podání Ra
80
Spínání venkovního osvětlení bude řešeno v automatickém provozu za
pomoci soumrakového čidla a programovatelných hodin umístěných
v hlavním rozvaděči RH.

Nouzové osvětlení
Osvětlení únikových cest je řešeno kombinovanými svítidly se
samostatně zálohovanými zdroji. Doba autonomnosti svítidel bez el. energie
je minimálně jedna hodina. Toto splňuje požadavek na nouzové osvětlení
únikových cest.
Veškerá použitá svítidla musí mít homologaci pro použití v České
republice.
Energetická bilance
Instalovaný výkon

administrativa Ps

40 kW

Skladová hala

50 kW

Celkový soudobý výkon 130 kW
Zásobování plynem
Plynovodní přípojka DN 80 bude napojena na plynovodní řad v ulici
K Ďáblicům. Přípojka bude provedena z plastového plynovodní potrubí a
bude ukončena zemním HUP.
Spotřeba zemního plynu
Maximální hodinová potřeba zemního plynu
s celkovým instalovaným výkonem 75 kW je 7,5 m3/h.

pro

kotelny

Roční spotřeba zemního plynu pro celý areál je předpokládaná
v množství cca 10 000 m3/rok.
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B.II.4.

NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU

Dopravní řešení
Vjezd do areálu je umístěn v jižní části pozemku, což vyplývá
z dispozice sousedních komunikací, kterými je umožněn příjezd. Nově
navrhovaná areálová komunikace je napojena na ulici K Ďáblicům, což je
jediné možné řešení. Přímé napojení na Ústeckou ulici není možné, rovněž
Spořická ulice na severu napojení neumožňuje.
Parkování pro zaměstnance i zákazníky je situováno na terénu před
administrativními budovami obchodního areálu. Zásobování nákladními
automobily bude probíhat přes rampy zásobovacím vstupem do objektu
skladu.
Doprava do bude vedena po stávajících komunikacích K Ďáblicům a
Spořická s návazností na ulici Ústecká, která zajistí propojení k nadřazenému
komunikačnímu systému.
Parkovací stání jsou navržena v parametrech vyhovujících pro stání
osobních vozidel podskupiny O2 ve smyslu ustanovení ČSN 73 6056.
Všechny navrhované komunikační plochy budou vybaveny ve smyslu
opatření vyhlášky MMR ČR č. 369/2001 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace.
Odvodnění komunikací a chodníků v areálu je zajištěno vpusťmi.
Navrhovaná dopravně inženýrská opatření v době stavby budou
vyznačena svislým a vodorovným dopravním značením navrženým v souladu
se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a
příslušnými ČSN a TP.
V areálu je uvažována přednost vozidel jedoucích zprava. Svislým
značením budou vyznačena parkoviště a vyhrazená místa pro invalidy.
Vodorovné dopravní značení v areálu bude použito v nezbytném
rozsahu: na vyznačení vyhrazených míst pro invalidy.
Staveništní doprava
K navýšení intenzity staveništní dopravy bude docházet zejména
v průběhu zemních prací a během betonářských prací. Definitivní dopravní
trasy využívané pro dopravu přebytečné zeminy z výkopů a dalšího odpadu
ze staveniště a dopravní trasy pro dopravu materiálů, konstrukcí a hmot do
prostoru stavby lze navrhnout a projednat až po určení místa skládek, podle
skutečných podmínek v době realizace stavby. Trasy projedná zhotovitel
stavby v rámci své dodávky.
Městská hromadná doprava
Dostupnost navrhované stavby je prostředky městské hromadné
dopravy zajištěna prostřednictvím vazby na autobusovou linku 162 v
autobusové zastávce Prunéřovská. Autobusová linka zajišťuje především
přepravní vazby ke stanici metra trasy C – Kobylisy.
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Krytí potřeb pro dopravu v klidu
Výpočet požadovaného počtu parkovacích stání byl proveden
podle vyhlášky 26/1999 Sb. HMP o obecných technických požadavcích na
výstavbu v hlavním městě Praze.
Požadované počty parkovacích míst Pz - základní počet stání je
uveden v následující tabulce
Funkce
Administrativa s malou
návštěvností
Sklady

Ukazatel

Počet /plocha

Počet stání

1 stání/na 35 m2

480 m2

14

1 stání/200 m2

1 200 m2

6

Celkem

20 aut

Navrženo je celkem 25 stání (2 parkoviště na terénu pro 12
automobilů a pro 13 automobilů)
Návrh dopravy v klidu vyhovuje.
Z celkového počtu je 1 stání navrženo pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu.
Návrh je v souladu s požadavky na zařízení pro dopravu v klidu dle
vyhlášky OTP 26/1999 Sb. a přílohy č.2 této vyhlášky
Předpokládané počty vozidel dopravní obsluhy
V areálu bude na terénu celkem 25 parkovacích stání pro
zaměstnance a zákazníky. Provozní doba je od 8 - 17 hodin. Největší
frekvence bude ráno, během příjezdu zaměstnanců do práce, a odpoledne,
po skončení pracovní doby.
Zaměstnanci
Předpokládá se, že na 20 stáních bude 1 násobný obrat na 1 stání, t.j.
celkem 40 jízd/den jednosměrných. Ve špičkové hodině pak 15 % z
celkového počtu jízd za den, t.j. 6 jízd/hod.
Návštěvy
5 návštěvníků, t.j. celkem 10 jednosměrných jízd a špičková hodina
opět 15 %, t.j. 1,5 jízd/hodinu. Ta se však nekryje se špičkou zaměstnanců,
protože ti jezdí na před začátkem a po skončení pracovní doby. Takže špička
zůstává 6 jízd/hod.
Zásobování (nákladní automobily)
Zásobování bude probíhat pouze v pracovních dnech a provozních
hodinách areálu.

LI-VI Praha spol. s r.o.

35

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Administrativně skladový komplex Campingaz“

Zásobování velkými nákladními automobily (kamiony) je prováděno 1x
týdně v letní sezóně, 1x měsíčně v zimní sezóně. Expedice zboží menšími
nákladními auty typu Avia je realizována max. 4 x týdně v létě a 1x týdně
v zimním období.
Za den se předpokládá příjezd 2 nákladních automobilů, t.j. celkem
4 jízdy za den a 0,5 jízdy za hodinu.
Vyhodnocení vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel, tedy
především hluku a emitovaných škodlivin, je provedeno v kapitole D. Výstupy
jsou uvedeny v následující kapitole B.III.

B.III.

ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1.

OVZDUŠÍ

Ovzduší v okolí navrhovaného areálu
frekventovanou komunikací – Ústeckou ulicí.

je

ovlivněno

poměrně

Navrhovaný areál s obchodními a skladovými objekty je umístěn
v území s funkcí všeobecně smíšenou. Zdrojem škodlivin budou zdroje tepla
– plynové kotle - a dále automobilová doprava (osobní a nákladní automobily)
zajišťující dopravní obsluhu areálu.
a) bodové zdroje znečišťování ovzduší
Zdroje emisí z vytápění a ohřevu TUV
Příprava TUV a vytápění objektů je řešeno kotelnami na zemní plyn.
Kotelny budou osazeny kotli o celkovém jmenovitém výkonu 75 kW.
Zdrojem tepla budou dva kotle na zemní plyn. 1 kotel o výkonu 25 kW
bude vytápět administrativní budovu B na východní straně areálu a 1 kotel o
výkonu 50 kW bude vytápět administrativní budovu A a halu na západní
straně areálu. Typ kotlů zatím není stanoven – pro výpočet se uvažuje s kotli
splňující emisní požadavky na střední zdroje znečišťování (i když navržené
kotle jsou zdroji ve smyslu zák. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší malými), tj.
emisní koncentrace NOx do 200 mg/m3 a CO do 100 mg/m3. Tyto hodnoty
převážná část malých kotlů splňuje s velkou rezervou. V konečné podobě
budou pravděpodobně použity kotle s emisemi lepšími (80-100 mg/m3 NOx),
ale pro výpočet emisí je uvažováno s limitem 200 mg/m3.
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Výkony a emise z vytápění *)
Objekt

instal.
výkon
[kW]

spotřeb. spotřeb.
paliva
paliva
[m3/h] [m3/rok]

Emise
NOx
[g/s]

Emise
NOx
[kg/rok]

Emise
CO
[g/s]

Emise
CO
[kg/rok]

**)
adm. A +
skladová
hala

50

5,0

65 700

0,0030

142

0,0015

71

admin. B

25

2,5

48 000

0,0015

104

0,0008

52

Celkem

75

7,5

113 700

0,0045

246

0,0023

123

*) pro emise NOx 200 mg/m3 a CO 100 mg/m3. Skutečné emise budou nižší
**) dle potřeby tepla
Maximální hodinová spotřeba zemního plynu je 7,5 Nm3/hod
Kotelny jsou podle zákona č.86/2002 Sb., malými zdroji
znečišťování ovzduší. Malými spalovacími zdroji jsou zdroje znečišťování o
jmenovitém tepelném výkonu nižším než 0,2 MW.
Emisní limity pro spalovací zdroje udává nařízení vlády č.352/2002
Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování
spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.
Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 352/2002 Sb. stanovuje emisní limity
pro velké a střední spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý, oxidy
dusíku, oxid uhelnatý, organické látky a tuhé znečišťující látky
V bodě 1.1.4 jsou uvedeny emisní limity pro spalovací zařízení spalující
plynná paliva:
Jmenovitý Emisní limit (mg/m3) vztažený na normální Referenční
tepelný
stavové podmínky a suchý plyn pro
obsah
výkon
kyslíku
(MW)
(% O2)
Tuhé
Oxid
Oxidy Oxid
znečišťující siřičitý dusíku uhelnatý
látky
SO2
jako
CO
NO2

≥ 0,2 MW

501)

< 50 MW
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Odkazy v tabulce:
1. pro plynná paliva z neveřejných distribučních sítí (vyčištěný
koksárenský nebo vysokopecní plyn, bioplyn, propan či butan nebo
jejich směsi, plyn z rafinerií)
2. pro plynná paliva z veřejných distribučních sítí
3. pro plynná paliva mimo paliva z veřejných distribučních sítí a
koksárenský plyn
4. při spalování propanu či butanu nebo jejich směsí

Splnění emisních limitů z vytápění
Emisní limity požadované nařízením vlády č. 352/2002 Sb. pro střední
zdroje znečišťování ovzduší budou splněny s velkou rezervou.
b) hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší
Provoz navrhovaného areálu nebude plošným zdrojem znečištění
ovzduší. Tím může být, do určité míry, vlastní staveniště, zejména v období
terénních úprav. Vzhledem k omezenému rozsahu a způsobu vedení prací
bude tento vliv minimalizován.
c) hlavní liniové zdroje znečištění ovzduší
Liniovým
komunikace.

zdrojem

znečištění

jsou

obecně

všechny

pozemní

Liniovým zdrojem znečištění ovzduší z provozu administrativně
skladového komplexu firmy Camping Gaz CS bude vyvolaná automobilová
doprava. Ta bude vedena po nové areálové komunikaci napojené na ulici K
Ďáblicům.
Výpočet emisí z dopravy byl proveden na základě nařízení vlády
č.350/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a podmínky a způsob
sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší - § 4. odst. 5 písm.
j) - přílohy č. 9. Emisní faktory motorových vozidel jsou dány sdělením č.36
Ministerstva životního prostředí, publikovaným ve Věstníku MŽP č.10/2002.
Podmínky posuzování a hodnocení vlivu liniového zdroje na
znečišťování ovzduší stanovuje od 3. července 2002 nová právní úprava
ochrany ovzduší. V souladu s novými legislativními opatřeními proto MŽP ČR
vydává jednotné emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné
v rámci ČR provádět vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy
či hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší.
Výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla byl proveden
programem MEFA v.02 (Mobilní Emisní Faktory, verze 2002). Tento program
umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (g/km) pro všechny
LI-VI Praha spol. s r.o.
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základní kategorie vozidel různých emisních úrovní, poháněných jak
kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program
zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost
jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel. Program
MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké spektrum
znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak i látky
rizikové pro lidské zdraví (aromatické a polyaromatické uhlovodíky,
aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které představují
hlavní prekurzory tvorby přízemního ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny).
Jedná se o následující sloučeniny:
Anorganické sloučeniny

Organické sloučeniny

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Parkoviště + pojezd v areálu
V areálu bude celkem 25 stání pro osobní automobily na terénu. Ta
budou umístěna u jižní strany areálu.
U zaměstnanců se předpokládá tato Intenzita vozidel:
Denně ráno přijede cca 20 osobních automobilů, které odjíždějí
odpoledne po skončení směny. Během dne přijede cca 5 osobních
automobilů zákazníků, tj. 10 jízd (příjezd + odjezd). Celkem to představuje
50 jízd osobních automobilů za den.
Zásobování (nákladní automobily):
Zásobování velkými nákladními automobily - kamiony je prováděno 1 x
týdně v letní sezóně, 1x měsíčně v zimní sezóně.
Doprava nákladními automobily - Aviemi je realizována max. 4 x týdně
v létě a 1x týdně v zimě. Všechny nákladní automobily přijedou po ulici
Ústecké a odjedou taktéž po ní.
Ve špičkové hodině pro výpočet uvažuji souběh jízdy 1 TN a 1 LN a
20 OA. Přitom špička zásobování se nekryje se špičkou příjezdu
zaměstnanců.
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Sekundová emise oxidů dusíku pro parkoviště a pojezd v areálu byla
stanovena pro špičkovou četnost pojezdů vozidel v garážích a z průměrné
délky pojezdu vozidel potřebné pro zaparkování. Výpočet předpokládá
průměrnou emisi NOx při pojezdu 1,6 g/km, při volnoběhu 0,15 g/min na
jedno vozidlo a vliv katalyzátorů pouze u vozidel přijíždějících a jimi
vybavených (dle faktorů MEFA v.02) – podle složení dopravního proudu
k roku 2008. Před vyjetím a po zaparkování se uvažuje s chodem motoru
20 s.
Kapacita a emise z parkovišť a vyvolané dopravy
Objekt

počet
stání

Emise
NOx [g/s]

Emise
NOx
[kg/rok]

Emise
CO [g/s]

Emise
CO
[kg/rok]

Emise
benzen
[g/s]

Emise
benzen
[kg/rok]

areál
Campingaz

25

0,00044

1,7

0,00167

6,5

0,000023

0,09

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

emise

B.III.2. ODPADNÍ VODY
Provozem areálu vznikají splaškové a dešťové odpadní vody.
Splaškové odpadní vody
Splaškové odpadní vody z obou administrativních objektů budou
napojeny samostatnými přípojkami přes revizní šachty na veřejnou
splaškovou kanalizaci ve Spořické ulici (DN 300).
Přípojka bude uložena do otevřeného paženého výkopu na podkladní
betonové bloky a obetonována. Zásyp bude hutněn na 95% PCs.
Domovní kanalizace splašková
Kanalizace od zařizovacích předmětů v jednotlivých podlažích bude
vedena v instalačních jádrech nebo ve stěnách, každý svislý odpad bude
odvětrán nad střechu.
Připojovací potrubí, svislé odpady a zavěšená svodná potrubí budou
provedena z PP – HT nebo z vrstveného potrubí (např. Polokal NG), ležaté
potrubí budou vedena ve spádu 2%.
Na ležatém svodu budou umístěny čisticí tvarovky. Čistící tvarovky
budu rovněž umístěny na svislém potrubí, před napojením na ležatý svod.
V technických místnostech budou umístěny podlahové vpusti.
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Při provádění kanalizace je nutné dodržet zákony platné v ČR a
příslušné technické normy, zejména ČSN EN 12056, ČSN 75 6760, ČSN 73
6101, ČSN 73 6005 a související předpisy.
Ochranné pásmo kanalizační stoky
Ochranné pásmo kanalizačních stok je dáno zákonem č. 274/2001Sb., hlava
VI, §23 a činí do profilu potrubí DN 500 včetně 1,5 m měřeno od vnějšího líce
na obě strany.
Množství splaškových odpadních vod odpovídá spotřebě pitné vody
v areálu.
Roční potřeba vody pro celý areál představuje celkem přibližně
400 m3/rok. V tomto objemu lze předpokládat i množství splaškových
odpadních vod, které budou z objektů svedeny do městské kanalizace.
Dešťové odpadní vody
Dešťové odpadní vody ze střech objektů a zpevněných ploch budou
vsakovány v retenční a vsakovací rýze umístěné podél skladové haly, ze
které bude proveden bezpečnostní přepad a napojení na dešťovou kanalizaci
ve Spořické ulici.
Výpočet množství odpadních dešťových vod byl proveden pro
návrhový déšť délky 10 minut o intenzitě 163 l/s.ha. Množství vod
z jednotlivých ploch udává následující tabulka.
Výpočet odtoku ze zpevněných ploch:
Druh plochy

Plocha
(m2)

Koeficient
odtoku

Redukovaná
plocha

Odtok
(l/s)

zastavěná plocha

1 754

0,9

1 578,6

25,7

komunikace a
parkoviště

1 996

0,8

1 596,8

26,1

Celkem

3 750

3 175,4

51,8

Množství dešťových vod odtékajících při návrhovém dešti z vlastního
areálu činí 51,8 l/s. Při desetiminutovém dešti je množství dešťových vod
rovno 31,1 m3.
Kanalizace dešťová
Dešťové vody budou likvidovány vsakem na pozemku. Srážkové
vody je možno likvidovat vsakem do geologického prostředí na vlastním
pozemku, vsakovací objekty je třeba zahloubit do vhodné vrstvy určené
v rámci IG průzkumu. Jako součást IG průzkumu bude provedena nálevová
vsakovací zkouška.
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Z návrhových srážek (zatěžovacích dešťů) jednoletých bude
v dalším stupni PD proveden výpočet požadovaného objemu retence.

B.III.3. ODPADY
Při výstavbě objektů obchodního areálu vznikne řada odpadů, z nichž
budou převládat zejména výkopová zemina, zbytky stavebních materiálů,
obalové materiály, kovy, dřevo a kabely.
Dodavatel stavby, provádějící výstavbu nových objektů, musí mít
zajištěn odběr všech odpadů k využití nebo odstranění. Nebezpečné odpady
musí odstraňovat pouze oprávněná osoba v souladu se zákonem č.185/2001
Sb., v aktuálním znění.
Nakládání se stavebním odpadem na území hlavního města Prahy při
stavební činnosti se řídí § 11 Obecně závazné vyhlášky hlavního města
Prahy č.20/2005 Sb., kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících
na území HMP a systém nakládání se stavebním odpadem.
Předpokládané odpady z výstavby jsou vyhláškou MŽP č.381/2001
Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů a
států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění
vyhlášky č. 503/2004 Sb. k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb.,
č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb. č.
188/2004 Sb., č. 317/2004 Sb. a č.7/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno
zákonem č.106/2005 Sb.) ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona
č.314/2006 Sb., zařazeny následovně:
Kód odpadu

Kategorie
odpadu

Název druhu odpadu

15

-

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

15 01

-

Obaly

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

15 01 02

O

Plastové obaly

15 01 03

O

Dřevěné obaly

15 01 04

O

Kovové obaly

-

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ
ODPADY

17
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Kód odpadu

Kategorie
odpadu

Název druhu odpadu

17 01

-

Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 01

O

Beton

17 01 02

O

Cihly

17 01 03

O

Tašky a keramické výrobky

17 01 07

O

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

17 02

-

Dřevo, sklo a plasty

17 02 01

O

Dřevo

17 02 02

O

Sklo

17 01 03

O

Plasty

17 02 04

N

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

17 03

-

Asfaltové směsi, dehet a
výrobky z dehtu

17 03 02

O

Asfaltové směsi neuvedené pod
číslem 17 03 01

17 04

-

Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 01

O

Měď, bronz, mosaz

17 04 02

O

Hliník

17 04 05

O

Železo a ocel

17 04 07

O

Směsné kovy

17 04 11

O

Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 05

-

Zemina, kamení a vytěžená
hlušina

17 05 04

O

Zemina a kamení neuvedené
pod číslem 17 05 03

17 06

-

Izolační materiály

17 06 03

O

Izolační materiály neobsahující
nebezpečné látky

17 09

-

Jiné stavební a demoliční
odpady

17 09 04

O

Směsné stavební a demoliční
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Kód odpadu

Kategorie
odpadu

Název druhu odpadu
odpady neuvedené pod čísly 17
09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Původcem odpadů, které budou vznikat při výstavbě, bude dodavatel
stavby. Během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu
nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č.41/2005 Sb., kterou se
mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady a provedeno upřesnění kategorizace
vzniklých odpadů.
Ke kolaudaci stavby je nutno doložit doklady o způsobu
zneškodňování jednotlivých druhů odpadů vznikajících během realizace
stavby.
Doporučené technické vybavení odpadového
navržených shromažďovacích nádob:
Kód odpadu

Název druhu odpadu

hospodářství,

přehled

Doporučená nádoba na
odpad

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

Speciální kontejner

15 01 02

Plastové obaly

Speciální kontejner

17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce
betonu, cihel, tašek

Velkoobjemový kontejner

17 02 01

Dřevo

Velkoobjemový kontejner

17 02 02

Sklo

17 04 07

Směsné kovy

17 04 11

Kabely

Speciální kontejner

17 06 04

Izolační materiály

Speciální kontejner

20 03 01

Směsný komunální odpad

Speciální kontejner
Ohradové palety

Kontejner 1 100 l

Jednotlivé odpady musí být tříděny již v místě vzniku a roztříděné
ukládány do odpovídajících nádob podle charakteru odpadu.
Shromažďovací místa a prostředky musí být označeny v souladu
s požadavky vyhlášky č.41/2005 Sb., o podobnostech nakládání s odpady.
Pro shromažďování uvedených druhů odpadů je nutné zajistit dostatečný
počet shromažďovacích nádob tak, aby byl zajištěno jejich vyhovující
shromažďování a zároveň zajištěno i třídění jednotlivých druhů odpadů.
Stavební odpad musí být po celou dobu přistavení kontejneru zajištěn
proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. Původce stavebního odpadu je
povinen odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení na úpravu
stavebního odpadu.
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Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela
uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku
tohoto odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu,
je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit.
Způsob nakládání s odpady :
Kód odpadu

Název druhu
odpadu

Nakládání s odpady

17 02 01

Dřevo

Nabídnuto drobným spotřebitelům

17 02 02

Sklo

Recyklace

17 04 07

Směsné kovy

Recyklace

17 04 11

Kabely

Předání firmě oprávněné ze zákona
ke zneškodnění

17 06 04

Izolační materiály

Předání firmě oprávněné ze zákona
ke zneškodnění

20 03 01

Směsný
komunální odpad

Odvoz na skládku komunálních
odpadů

Odpady z provozu
Nakládání s odpady ve fázi vlastního provozu areálu se bude řídit
platnou legislativou v odpadovém hospodářství. tj. zákonem č.185/2001 Sb. o
odpadech v platném znění, vyhláškou MŽP č.381/2001 Sb., kterou se vydává
Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů, vyhláškou MŽP č.
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 294/2005
Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, případně vyhláškou MŽP č.376/2001 Sb. o hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů.
V období provozu objektu bude nakládání s odpady zajištěno
v souladu s legislativou, platnou v době provozu. Veškeré náležitosti
nakládání s odpady budou projednány s příslušným správním orgánem před
uvedením objektu do provozu. Vnitřně bude režim nakládání s odpady
upraven interní směrnicí pro tuto oblast.
Pro odpady, které mají nebezpečné vlastnosti budou vyčleněna
shromaždiště a shromažďovací prostředky (kontejnery a speciální nádoby na
nebezpečný odpad), které budou vyhovovat požadavkům platné legislativy (v
současné době § 5, vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech
nakládání s odpady). Objekt bude vybaven dostatečným počtem dobře
přístupných nádob na tříděný sběr komunálního odpadu. Vznikající odpady
budou přednostně využívány.
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K odvozu a odstranění odpadů budou využívány služby oprávněných
osob, které budou mít příslušné souhlasy správních orgánů k provozování
zařízení k využívání, odstraňování sběru nebo výkupu odpadů.
Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a
pokud produkuje více než 50 kg nebezpečných odpadů, nebo více než 50 tun
ostatních odpadů za kalendářní rok, podávat také pravidelně hlášení o
produkci a způsobu nakládání s odpady. V případě, že bude produkovat více
než 10 t nebezpečného, nebo více než 1000 tun ostatního odpadu, musí
zpracovat
Plán
odpadového
hospodářství
původce.
K nakládání
s nebezpečnými musí být od příslušného úřadu obce s rozšířenou působností
vydán platný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Nakládáním
s odpady se rozumí jejich shromažďování, sběr, třídění, přeprava či
skladování.
V období provozu objektu budou vznikat vzhledem k charakteru
objektu především odpady skupiny 15 – Odpadní obaly a skupiny 20 Komunální odpady včetně složek s odděleného sběru. Dále budou vznikat
odpady z údržby objektu (např. Zářivky, Vyřazené elektrické a elektronické
zařízení obsahující nebezpečné látky, Baterie a akumulátory).
Nakládání s odpady se bude řídit následujícími obecnými pravidly:
•
•

•

•

•
•

Odpad bude tříděn minimálně na papír a lepenku, sklo, plasty,
biologicky rozložitelný odpad z údržby zeleně a nebezpečný odpad,
objemný odpad a směsný odpad,
Odpad bude shromažďován na vymezených sběrných místech ve
sběrných nádobách, jejichž typ a množství bude nutno dohodnut
s oprávněnými osobami – firmami, které budou zajišťovat odvoz a
odstranění či využití jednotlivých druhů odpadů.
Frekvence, velikost shromažďovacích nádob a četnost svozu, stejně
jako způsob využití či odstranění jednotlivých druhů odpadů bude
upřesněn s oprávněnými osobami tak, že vytříděný využitelný odpad
bude nabízen k využití, nebezpečné druhy odpadů budou předávány
oprávněným osobám k odstranění a směs vytříděného komunálního
odpadu bude předávána k odstranění ve spalovně či na příslušné
skládce komunálního odpadu,
Odpady z kanceláří, recepce apod. budou tříděny na papír, plasty,
sklo, baterie a akumulátory, odpadní tiskařský toner a ostatní směsný
odpad. Takto vytříděné složky budou přepraveny na centrální sběrná
místa,
Odpady z úklidu parkovacích stání (smetky a obsah odpadkových
košů) budou ukládány do sběrných nádob na směsný komunální
odpad,
Odpady z údržby a oprav budov jako jsou zářivky a výbojky, znečištěné
obaly, apod., budou shromažďovány odděleně podle jednotlivých druhů
a kategorií. Nebezpečné druhy odpadů budou shromažďovány
v souladu s § 5, vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb., ve znění vyhlášky
č.41/2005 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Jednotlivá
shromažďovací místa budou řádně označena katalogovým číslem a
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•

názvem odpadu a opatřena příslušnými Identifikačními listy
nebezpečného odpadu,
Odpady z údržby zeleně v areálu budou shromažďovány odděleně a
předávány k využití jako biologicky rozložitelný odpad,

Konkrétní způsob nakládání s jednotlivými druhy odpadů se bude u
původce (provozovatele objektu) odvíjet podle skutečných vlastností odpadů,
včetně možnosti, využít v souladu s § 38, zákona č. 185/2001 Sb. o
odpadech v platném znění možnosti zpětného odběru (výbojky a zářivky,
akumulátory). Tyto zpětně odebírané výrobky mohou být vraceny na místa
zpětného odběru a mohou být vyloučeny z odpadového toku původce.
Kód odpadu

Kód

08 03 17

N

15 01 01

O

15 01 02

O

15 01 03
15 01 04
15 01 06

O
O
O

15 01 07

O

15 01 10

N

15 02 02

N

20 01 21

N

20 01 33

N

20 01 35

N

20 02 01

O

20 03 01
20 03 07

O
O

Název druhu odpadu
Odpadní
tiskařský
toner
obsahující
nebezpečné látky
Papírové a lepenkové obaly - tříděný sběr
využitelných složek
Plastové obaly - tříděný sběr využitelných
složek
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Směsné obaly
Skleněné obaly – tříděný sběr využitelných
složek
Obaly obsahující zbytky nebezpečných
látek (z úklidu či údržby – obaly od SAVO,
barev apod.)
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
Zářivky
Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly
160601, 160602 nebo pod číslem 160603 a
netříděné baterie a akumulátory obsahující
tyto baterie
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení
obsahující nebezpečné látky neuvedené
pod čísly 200121 a 200123
Biologicky rozložitelný odpad (údržba
zeleně)
Směsný komunální odpad
Objemný odpad

Shromažďovací nádoby
Shromažďovací prostředky odpadů musí splňovat tyto základní
technické požadavky:
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•

odlišení shromažďovacích prostředků odpadů (tvarově, barevně nebo
popisem) od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady, nebo
používaných pro jiné druhy odpadů,

•

zajištění ochrany odpadů před povětrnostními vlivy, pokud jsou
shromažďovací prostředky určeny pro použití mimo chráněné prostory
a nejsou-li určeny pouze pro odpady inertní,

•

odolnost proti chemickým vlivům odpadů, pro které jsou určeny,

•

zabezpečují, že odpad do nich umístěný je chráněn před nežádoucím
znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním s jinými druhy
odpadů nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životní prostředí.

Při volbě shromažďovacího místa nebo umístění shromažďovacího
prostředku musí být zohledněny otázky bezpečnosti při jeho obsluze, požární
bezpečnosti, jeho dostupnosti a možnosti obsluhy.
Jako shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů mohou sloužit
zejména speciální nádoby, kontejnery, obaly, které splňují technické
požadavky kladené na shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů.
Shromažďovací nádoby na využitelné složky odpadu (papír, plast, sklo)
V podmínkách původce je vhodné zvolit třídění papíru, plastů a skla.
Na každý druh odpadu bude vyčleněna jedna barevně odlišená (papír –
modrá, plast – žlutá, sklo – zelená) shromažďovací nádoba o objemu 1100 l.
Z počátku je optimální zvolit frekvenci svozu 1 x týdně a v případě potřeby
(dříve naplněné nádoby) jí zvýšit.
Shromažďovací nádoby na nebezpečné odpady
Jako shromažďovací nádoby na nebezpečný odpad mohou být použity
např. ocelové nebo plastové sudy o objemu přiměřenému množství a velikosti
shromažďovaných nebezpečných odpadů. Při shromažďování nebezpečných
odpadů, je vhodné podložit pod shromažďovací prostředky záchytné vany,
aby bylo zabráněno případnému nežádoucímu úniku nebezpečných odpadů.
V podmínkách původce je vhodné třídit minimálně tyto nebezpečné odpady:
•

Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky – shromažďovat
např. v umělohmotné krabici,

•

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami – shromažďovat např. v
umělohmotném nebo v kovovém sudu,

•

Zářivky – shromažďovat např. v umělohmotné uzavíratelné krabici, ,

•

Baterie a akumulátory a netříděné baterie a akumulátory –
shromažďovat např. v papírové nebo umělohmotné krabici,
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•

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné
látky – shromažďovat na vhodném uzavřeném místě.

Většina nebezpečných odpadů bude vznikat v technických a
kancelářských částech budovy. Do těchto částí je nutné umístit vhodné
shromažďovací prostředky na nebezpečný odpad, případně zřídit jedno
centrální shromaždiště na nebezpečné odpady.
V blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo
shromažďovacího místa nebezpečného odpadu nebo na nich musí být
umístěn identifikační list shromažďovaného odpadu.
Na shromažďovacím prostředku nebezpečného odpadu musí být
uvedeno katalogové číslo a název shromažďovaného nebezpečného odpadu
a jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího
prostředku. Na všechny vznikající (i potencionálně) odpady musí být vydán
platný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.
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B.III.4. OSTATNÍ VÝSTUPY
hluk a vibrace
a) hluk
Zdroji hluku areálu jsou technická zařízení zajišťující chod objektu –
jeho vytápění, větrání (případně chlazení) a především provoz dopravních
prostředků.
Veškerá technická zařízení jsou navržena tak, aby jejich provoz
splňoval platné hygienické limity, a to jak s ohledem na šíření hluku do
exteriéru – k okolním chráněným venkovním prostorám staveb, tak i uvnitř
objektu, kde se hluk šíří jak vlastní konstrukcí objektu, tak i přenosem
z prostor se zdroji hluku (kotelna, VZT) do chráněných vnitřních prostor
(kanceláří).
Hlukově se projevují rovněž dopravní prostředky, přijíždějící na
venkovní parkoviště, a automobily zajišťující zásobování.
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací stanovuje limity pro hluk na pracovištích a ve
vnitřním a venkovním chráněném prostoru.
V první části tohoto nařízení vlády je uveden předmět úpravy, tedy na
jaké hlukové události se tento předpis vztahuje, ve druhé části jsou popsány
limity pro hluk na pracovišti. Ve třetí části pak limity pro hluk v chráněném
vnitřním prostoru staveb, v chráněném venkovním prostoru staveb a
v chráněném venkovním prostoru. V dalším textu citujeme hlavní části tohoto
nového předpisu týkající se venkovního chráněného prostoru.
ČÁST TŘETÍ
§ 11
Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v
chráněném venkovním prostoru
(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku
tvořeného impulsy ve venkovním prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých
zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní hmotnosti
trinitrotoluenu a při sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou
akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na
sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro
nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h).
Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových
komunikací, a dráhách, a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní
hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou
noční dobu (LAeq,8h).
(2) Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru,
vznikajícími při střelbě z lehkých zbraní, explozí výbušnin s hmotností pod 25
g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při vzájemném nárazu tuhých těles,
se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T podle odstavce
1.
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(3) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou
akustického tlaku C LCeq,T a současně i průměrnou hladinou expozice zvuku
C LCE jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na
sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro
nejhlučnější hodinu (LCeq,1h).
(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s
výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku,
se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50
dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční
době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte
další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li výrazně
informační charakter, jako například řeč, přičte se další korekce -5 dB.
(5) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C
vysokoenergetického impulsního hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se
rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina
akustického tlaku C LCeq,T se vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k
tomuto nařízení.
(6) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z
leteckého provozu se vztahuje na charakteristický letový den a stanoví se pro
celou denní dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,16h se rovná
60 dB a pro celou noční dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A
LAeq,8h se rovná 50 dB.
(7) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk
ze stavební činnosti LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v
ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 4
přičte korekce přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 k tomuto
nařízení. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s se
pro hluk ze stavební činnosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší
než 14 hodin vypočte způsobem upraveným v příloze č.3 k tomuto nařízení.
Korekce pro stanovení hygienických limitů v chráněném venkovním
prostoru podle přílohy č.3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.:
Část A
Způsob využití území

Korekce dB
1)

2)

3)

4)

Chráněný venkovní prostor staveb
lůžkových zdravotnických zařízení
včetně lázní

-5

0

+5

+ 15

Chráněný venkovní prostor lůžkových
zdravotnických zařízení včetně lázní

0

0

+5

+ 15

Chráněný venkovní prostor ostatních
staveb a chráněný ostatní venkovní
prostor

0

+5

+ 10

+ 20

LI-VI Praha spol. s r.o.

51

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Administrativně skladový komplex Campingaz“

Poznámky k tabulce:
Pro noční dobu (22,00 – 06,00 hodin) se použije další korekce –10 dB
s výjimkou hluku z železniční dráhy, kde se použije korekce – 5 dB.
1)

Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a
dalších zdrojů hluku, s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o
účelové komunikace a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice
zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních
vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.
2)

Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou
účelových komunikací, a drahách.
3)

Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v
území, kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující nad hlukem
z dopravy na ostatních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na
drahách v ochranném pásmu drah.
4)

Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních
komunikacích a drahách, kdy starou zátěží se rozumí stav hlučnosti
působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který
v chráněných venkovních prostorech vznikl do 31.12.2000. Tato korekce
zůstane zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměna
kolejového svršku, případně rozšíření vozovek při zachování směrového
nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí
dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb
a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.
Shrnutí platných limitů podle nařízení vlády č.148/2006 Sb.
a) venkovní chráněný prostor
Chráněným venkovním prostorem podle definice ze zákona
č.258/2000 Sb. v novelizovaném znění se rozumí nezastavěné pozemky,
které jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor
určených pro zemědělské účely, lesů a venkovních pracovišť.
Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m
okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní
výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.
Rekreace pro účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na
základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s
vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu
v nich.
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Přehled přípustných hladin akustického tlaku v chráněném
venkovním prostoru staveb:

Druh prostoru
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a
chráněný venkovní prostor - zdroje
z provozovny (stacionární zdroje)v denní době
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a
chráněný venkovní prostor - zdroje
z provozovny (stacionární zdroje) v noční době

Nejvyšší přípustné
hodnoty hladin
akustického tlaku LAeq,T
LAeq,T

= 50 dB

LAeq,T

= 40 dB

Hluk z technických zařízení a dopravy spojené s provozem objektu
Hluk z technických zařízení v objektu (kotelny a vzduchotechnika) je
omezen převážně na vnitřní prostory, v nichž jsou tato zařízení umístěna).
Šíření hluku do chráněných vnitřních i venkovních prostor je významně
redukováno stavební konstrukcí objektu a použitím zařízení s nízkými
akustickými výkony, dále pak instalací tlumičů hluku na vzduchotechnických
zařízeních.
Výpočet šíření hluku do okolí ze vzduchotechnických a chladících
zařízení byl řešen v akustické studii, která je v příloze tohoto oznámení.
Rovněž byl posouzen hluk z dopravy související s provozem areálu.
Nejbližšími chráněnými obytnými objekty (chráněným venkovním
prostorem staveb) ve smyslu nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, jsou rodinné domy umístěné v ulici
Ládevské a při komunikaci K Ďáblicům.
Hluk z výstavby
Hluk z výstavby bude zejména v době zemních prací zatěžovat
nejbližší okolí stavby. Nejvíce budou hlukem z výstavby zatěžovány nejbližší
objekty – rodinné domy při ulicích Ládevské a K Ďáblicům.
Popis hlukové situace v dané lokalitě je diskutován v kapitole D.I.3 –
vliv na hlukovou situaci.

b) vibrace
V objektu s obchodní a skladovou činností se zdroje vibrací
nevyskytují, veškerá technická zařízení musí být v dobrém technickém stavu
a uložena tak, aby nemohlo dojít k přenosu hluku a případného chvění do
stavebních konstrukcí objektu.
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B.III.5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
záření radioaktivní, elektromagnetické
V administrativně skladovém komplexu nebudou instalována
zařízení, která by byla zdroji radioaktivního nebo elektromagnetického
záření.
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ČÁST C. ÚDAJE O
V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I.

STAVU

ŽIVOTNÍHO

VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH
RIZIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ

PROSTŘEDÍ

ENVIRONMENTÁLNÍCH

Předkládaný záměr je situován do území, které se nachází v k.ú. Dolní
Chabry v území funkčně vymezeném jako SV – všeobecné smíšená území.
Zájmová plocha leží v těsné blízkosti rušných komunikací – ze západu
je to dálniční přivaděč Ústecká, z jihu a východu odbočka z Ústecké ulice
K Ďáblicům a ze severu Spořická, severní spojnice Ďáblic a Dolních Chaber s
Čimicemi.
Biologickým průzkumem byly zaznamenány dva zvláště chráněné
druhy živočichů - čmeláci v počtu několika jedinců byli nalezeni v suché
stráni k silnici v severní a severovýchodní části na okraji zájmové plochy, kde
je více volných a vegetací méně zarostlých ploch, stejně tak druhý chráněný
druh – ještěrka. Tato část plochy nebude stavbou dotčena a bude zachována
ve svém současném stavu.
Podle názoru zpracovatele průzkumu nebude nutno řešit žádná
zvláštní opatření k ochraně živočichů a jejich společenstev. Přesto však
doporučuje zahájení stavebních prací mimo vegetační a hnízdní období,
nejlépe od podzimu do předjaří.
V okolí pozemku plánované výstavby se vyskytuje zástavba. Ve směru
jih, jihozápad, západ a severozápad je okolí zastavěno rodinnými domy. Na
severu se nalézá území bývalé ukončené a rekultivované skládky
komunálních odpadů.
Lze tedy konstatovat, že hlavní zátěží, které je dané území vystaveno,
je automobilová doprava soustředěná především na Ústeckou ulici, v
menší míře pak na Spořickou ulici. Ostatní místní komunikace zajišťují
především dopravní obsluhu rodinných domů v jednotlivých ulicích a
frekvence dopravy je zde podstatně nižší než na hlavních komunikacích.
Schopnost lokality snést zátěž výstavby navrženého záměru bez
narušení trvalé udržitelnosti je nepochybná.
Záměr způsobí jen nepatrné, spíše teoretické zhoršení stávajícího
stavu (oblast hluku, znečištění ovzduší).
Přírodní zdroje se na lokalitě navržené výstavby nenachází.
Záměr není v bezprostředním kontaktu s územním systémem
ekologické stability krajiny ani nijak neovlivňuje žádné chráněné území nebo
přírodní park.
Nejsou k dispozici žádné informace, které by vedly k předpokladu
existence starých ekologických zátěží. Z hlediska stávající únosnosti
prostředí se nejedná o významně nadlimitně ovlivněnou lokalitu, avšak její
bezprostřední sousedství s frekventovanou Ústeckou ulicí způsobuje
relativně vysokou zátěž hlukem a emisemi z automobilové dopravy. Jedná se
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tedy o pozemek z tohoto hlediska nevhodný pro obytnou zástavbu. Stav
vegetace na pozemku svědčí na druhé straně o tom, že se nejedná o území
s významně narušeným ekosystémem.
C.I.1. Ekosystém
Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního
prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a
předávání informací, a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém
prostoru a čase.
Budoucí využívání plochy představuje výstavbu obchodného objektu
na volné nezastavěné ploše.
V řešeném území se nenachází žádné významné přírodní ekosystémy
vyžadující ochranu.
C.I.2. Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES)
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je chápán jako vzájemně
propojená soustava přírodně blízkých ekosystémů, které udržují přírodní
rovnováhu. Je tvořen biocentry a biokoridory a interakčními prvky.
V nejbližším okolí zájmového území se prvky ÚSES nenacházejí.
Těžiště těchto prvků se nalézá ve vzdálenosti 3-4 km západně, podél řeky
Vltavy. Podél jejího toku vede nadregionální biokoridor s nadregionálními
biocentry, z nichž nejbližší je NRBC 2004 „Údolí Vltavy (Šárka, Roztoky,
Větrušice)“.
Nejbližší regionální biocentrum je RBC 1462 „Ládví“ 1,5 km
jihovýchodně. Na to navazuje západním směrem regionální biokoridor RBK
1147 „Ládví-K 59“, který se v údolí Vltavy napojuje na další prvky ÚSES.
Z RBC „Ládví“ severně směřuje RBK 1148 „Ládví-Ďáblice“ a dále RBK
1146 „Beckov-RK1148“, jenž míří severně do regionálního biocentra RBC
1854 „Beckov“.
Umístění těchto ekosystémů a jejich vzdálenost od zájmové plochy je
patrno z následující mapky.
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C.I.3. Významné krajinné prvky (VKP)
Podle § 3, odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
(dále jen zákona) je významný krajinný prvek definován jako ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utváří její typický
vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky
jsou zejména lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Dále jimi mohou být jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6
orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady,
stepní trávníky, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin,
umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné
plochy porostů útvarů včetně historických zahrad a parků.
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze
tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení
jejich stabilizační funkce. K zásahům do VKP je třeba závazné stanovisko
orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany VKP stanoví MŽP obecně
závazným právním předpisem.
V zájmovém území výstavby se žádný taxativně jmenovaný VKP
nenachází. Nejbližší VKP „ze zákona“ je Drahanský potok 400 m
severozápadně od zájmové plochy.
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Památné stromy
Na zájmové ploše nerostou žádné vyhlášené památné stromy.
V Dolních Chabrech je památný dub letní u č.p. 541 v rohu zahrady a
blízkosti potoka a rybníčka u křižovatky ulic U Rybníčka a Krbická – obvod
kmene 350 cm, výška 18 m, stáří 120 let.
Památné stromy mají stanovené ochranné pásmo podle zákona č.
114/1992 Sb. tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene
naměřeného ve 130 cm nad zemí (§ 46, odst. 3).
C.I.4. Zvláště chráněná území (ZCHÚ)
Lokalita navrhovaná pro výstavbu nespadá do zvláště chráněného
území ve smyslu § 12, 13 a 14 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny. To znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné
oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace,
národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy.
Lokalita nepodléhá ustanovení § 18 o omezení činnosti v chráněném
ložiskovém území dle zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství. Zájmový pozemek dále nepodléhá celoplošným ani lokálním
ochranám dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody, a požadavkům
zákona č.289/1995 Sb., o lesích.
Pozemek pro stavbu se nenachází v chráněném území a leží mimo
oblast přirozené akumulace podzemních a povrchových vod.
Ve vlastním zájmovém území se nenachází žádné prvky územního
systému ekologické stability (ÚSES).
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vzájemně propojený
soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které
udržují přírodní rovnováhu. Základními stavebními prvky ÚSES jsou biocentra
a biokoridory. Interakční prvky
Biocentrum je biotop nebo soubor biotopů, který svým stavem a
velikostí umožňuje trvalou existenci, přirozeného či pozměněného, avšak
přírodě blízkého ekosystému.
Biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů
trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry
a tím vytváří z oddělených biocenter síť.
Z maloplošných chráněných území jsou nejblíže tyto:
Přírodní památka (PP) Ládví o rozloze 0,66 ha byla vyhlášena v roce
1982. Předmětem ochrany je nejlépe dochovaná ukázka příboje
cenomansko-spodnoturonského moře (svrchní křída) na území našeho státu,
s výskytem zkamenělých dírkovců. Vzdálenost od zájmové plochy je 1,5 km
jihovýchodně.
Přírodní památka (PP) Čimické údolí o výměře 10,8 ha bylo
vyhlášeno v roce 1968. V mělkém údolí horního úseku Čimického potoka
s jižně orientovanými břidličnatými stráněmi a luční údolní nivou se vyskytují
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xerotermní trávníky s chráněnými druhy rostlin a živočichů, např. teplomilná
vřesoviště, ostřice drobná, koniklec luční, křivatec český. Vzdálenost od
zájmové plochy je 2 km JZZ.
Z velkoplošných chráněných území je nejblíže CHKO Český Kras,
vzdálená 19 km jihozápadně.
Lesní porosty
Mimořádně nízká lesnatost je ve směru severozápad, sever,
severovýchod a východ. Ve směru jihovýchod je zalesněn hřeben Ládví
(359 m n.m.), kde Ďáblický háj sleduje především celospolečenské funkce
lesa, hlavně rekreační. Ve směru jihozápad, západ a severozápad jsou
zalesněné stráně nad Vltavou a jejími drobnými pravostrannými přítoky. Větší
lesní komplex zcela chybí.
Prvky dřevin rostoucí mimo les
Na zájmovém území se nachází několik desítek dřevin rostoucích
mimo les. Dřeviny pocházejí většinou od dřívějšího využívání plochy a
částečně z přirozeného náletu, jsou různého stáří a jejich druhové složení je
pestré.
Vodní plochy, mokřady, vodní toky
Ve vlastním zájmovém území výstavby se žádné vodoteče
nenacházejí. Nejbližší vodotečí je Drahanský potok 400 m severozápadně od
zájmové plochy.
C.I.5. Území přírodních parků (PP)
Území vyhlášených přírodních parků, jimiž se rozumí dle § 12, odst. 3
zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, území s významnými
soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, které není zvláště jinak
chráněno dle citovaného zákona, se v okolí pozemku pro navrhovanou
výstavbu obchodní centrály nenachází.
V řešeném území se nenachází žádný přírodní park.
C.I.6. Evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO) – NATURA
2000
V souvislosti s přistoupením ČR do EU je vymezena tzv. soustava
Natura 2000, jejímž cílem je zabezpečit ochranu nejvýznamnějších lokalit
evropské přírody. Soustava těchto území má zajistit ochranu přírodním
stanovištím a rostlinným a živočišným druhům významným nikoliv pouze
z národního hlediska, ale z pohledu celé EU. Povinnost státu vymezit takové
lokality vyplývá ze směrnice Rady č.79/406/EHS o ochraně volně žijících
ptáků (zkráceně „směrnice o ptácích“) a směrnice Rady č.92/43/EHS o
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ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin (zkráceně „směrnice o stanovištích“).
V roce 2000 zahájila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR spolupráci
s Českou společností ornitologickou na přípravě návrhu ptačích oblastí pro
Českou republiku. Během tří let byly shromážděny aktuální údaje o
početnosti a rozšíření druhů přílohy II směrnice o ochraně volně žijících ptáků
a stěhovavých druhů. Výsledkem tříletých snah je návrh ptačích oblastí
obsahující 41 území, který byl v říjnu 2002 předán Ministerstvu životního
prostředí.
V průběhu roku 2003 byla spuštěna druhá fáze vytváření soustavy
ptačích oblastí - příprava podkladů pro jejich vyhlášení, které umožnila
dlouho očekávaná novela zákona o ochraně přírody a krajiny (v podobě
samostatného zákona č.218/2004 Sb.) platná od dubna roku 2004. Zákon
vytvořil ptačí oblast jako novou kategorii chráněného území a stanovil, že
ptačí oblasti budou zřizovány nařízeními vlády.
Oblasti ochrany ptáků (OOP): V zájmovém území ani v blízkém okolí
se taková oblast nenachází. Nejbližší OOP je Křivoklátsko, vzdálená 35 km
západním směrem.
Evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu schválila
vláda České republiky 22.12.2004.
Evropsky významné lokality: V nejbližším okolí se nachází lokalita
CZ0113774 „Praha - Letňany“ (5,3 km jihovýchodně) a CZ0113773 „Praha Petřín“ (7,8 km jihozápadně).
Jak vyplývá z předchozího, v zájmové lokalitě ani v jejím okolí se
nenachází žádné Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti (systém
Natura 2000), což je doloženo, mimo výše uvedené, vyjádřením Odboru
ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy, které je uvedeno v příloze
tohoto oznámení v části H.

C.I.7. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Navrhovaná stavba leží v území s možnými archeologickými nálezy ve
smyslu ustanovení §22, odst.2, zákona č. 20/1987Sb. o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů, a dále v ochranném pásmu památkové
rezervace v hl. m. Praze a jeho doplňkem, kterými se určuje toto ochranné
pásmu pro činnost v něm.
Jiná ochranná pásma a chráněná území nejsou stavbou vlastního
objektu obchodního areálu dotčena.
Investor je povinen respektovat požadavky památkové péče z hlediska
archeologických výzkumů a nálezů (zákona č. 20/1978 Sb., o státní
památkové péči ve znění zákona č. 242/92 Sb.).
Zejména se jedná o povinnost stavebníka oznámit záměr stavby
v území s archeologickými nálezy a umožnit provedení záchranného
výzkumu. Veškeré zemní práce a skrývku ornice bude nutné od jejich
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zahájení sledovat a dokumentovat. Mimo tyto práce bude nutné provést
výzkum v případě, kdy budou skrývkou nebo jiným zásahem do terénu
narušeny archeologické struktury.
Realizací záměru nebudou území historického, kulturního nebo
archeologického významu dotčeny.
C.I.8. Území hustě zalidněná
Zájmové území se nachází v katastrálním území Dolní Chabry.
Území Městské části Praha 8 - Dolní Chabry je situováno na
severním okraji Prahy. V následujícím přehledu uvádíme základní údaje o
Dolních Chabrech.
Městská část Praha – Dolní Chabry
První písemná zpráva o Dolních Chabrech je z roku 1273, ale
jednolodní románský kostel sv. Jana Křtitele je již z první třetiny 12.století a je
jednou z nejvýznamnějších románských staveb v Praze.
Ďáblice a Dolní Chabry jsou součástí hlavního města Prahy od roku
1968.
Z kulturních a historických památek Dolních Chaber uvádíme zejména
následující:
Knorův statek
Obytná budova
Jednopatrový dům barokního statku z druhé poloviny 18. století s
novodobými úpravami. Podle jednoho z posledních majitelů se mu říká také
Knorův statek. Obytné stavení a špejchar spojuje vstupní brána s členitým
nástavcem, doplněným volutami a dvě postranní branky. Průčelí do návsi se
střešním vykrajovaným štítem. Dvorní průčelí s arkádou v přízemí i patře o
třech polích a další architektonickou výzdobou. Jedna místnost v přízemí
sklenuta křížovou klenbou. Za 2. světové války bylo celé průčelí s branou
upraveno a značně znehodnoceno. Rovněž interiéry byly novodobě
upravovány. V současné době náleží objekt Muzeu hl. m. Prahy.
Špýchar
Jednopatrový se sedlovou střechou ukončenou do návsi štítem.
Návesní průčelí členěno analogicky obytné budově. Dvorní průčelí se třemi
arkádami, v patře s pavlačí se zděným zábradlím.
Stodola
Průjezdová s výjezdy segmentově zaklenutými. Střecha polovalbová,
průčelí hladká.
Brána
Zděná brána v ose s vjezdem, po stranách s brankami (vpravo slepá
branka). Vjezd má půlkruhový pas, výše zvlněný štít na vrcholu se soklem, na
němž kdysi stávala kamenná socha. Nad brankami římsa a zvlněná křídla
štítu.
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Menhir
Chaberský menhir má své jméno, říká se mu „Kamenný slouha“.
Možná i proto, že jeho tvar může někomu připomínat skloněnou mužskou
postavu.
U rodinného domku č.p. 542 v Ládevské ulici stojí dávný svědek
historie. Kolmo do země zapuštěný kámen je buližník, lidově tzv. „prubířský
kámen“. Jde o sedimentární křemičitou horninu (silicit) tmavěšedé barvy, s
jemnou kresbou světlých křemenných žilek. Vysoký je přibližně 3 metry.
Staletí jej sice poněkud ohladila, ale zůstal zcela neporušený.
Slovo menhir vzniklo ze dvou slov staré keltštiny men (kámen) a hir
(dlouhý). Označujeme jím uměle vztyčené kameny, jejich původ a určení je
neznámý a kterých je na evropském kontinentu několik tisíc. Jde o památky z
dob starých Keltů. Světově proslulá je stavba Stonehenge nebo kamenné
řady u Carnaku, u nás pak je nejznámější „Kamenný muž“ stojící nedaleko
Klobúk v Čechách. Jeden z těchto tajemných kamenů, jejich historie sahá až
hluboko do minulosti, můžeme najít v Městské části Praha – Dolní Chabry.
Nepatří sice k největším, ale i tak stojí za připomenutí.
Staří Keltové prý těmto kamenům přisuzovali magickou moc, říkali, že
léčí některé choroby a pomáhají při ženské neplodnosti. Speciální magie
jejich kněží – druidů prý dokonce sloužila k nahlédnutím do budoucnosti.
C.I.9. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Z pohledu ochrany životního prostředí lze značné části hlavního města
Prahy označit za území zatěžované nad únosnou míru, a to zejména hlukem
a emisemi z dopravy. Jedná se zejména o území v blízkosti hlavních
komunikací s intenzívní automobilovou dopravou.
Jak vyplývá z údajů u dopravní zátěži a z průzkumu budoucího
staveniště a jeho okolí, je komunikace Ústecká značně frekventovanou ulicí.
Hladina hluku z dopravy po této komunikaci překračuje povolené limity hluku.
Z výsledků výpočtů hluku, které byly provedeny v rámci zpracování
tohoto oznámení vyplývá, že vlastní provozu administrativně skladového
komplexu firmy Camping Gaz CS, tzn. hluk ze stacionárních zdrojů
(vzduchotechnických zařízení) a dopravy spojené s provozem areálu,
nezpůsobí překročení hygienických limitů daných platnou legislativou a
povede jen k nepatrnému nárůstu hladin hluku u okolní obytné zástavby
situované nejblíže k pozemku areálu a vzdálenější od Ústecké ulice.
Určité zvýšení hladin hluku může nastat v době realizace stavby,
zejména pak při provádění zemních prací (po dobu cca měsíce), kdy
vzhledem k malé vzdálenosti od staveniště, mohou být krátkodobě
překročeny hygienické limity hluku. V ostatních etapách výstavby již budou
hladiny akustického tlaku pod stanovenými limity.
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C.I.10. Staré ekologické zátěže
Staré ekologické zátěže nejsou v zájmovém území předpokládány.
C.I.11. Extrémní poměry v dotčeném území
Extrémní poměry v zájmové lokalitě nebyly zjištěny.
Území systému NATURA 2000
V širším okolí uvažovaného záměru se nenacházejí žádná vymezená
ani navržená území systému NATURA 2000 – ptačí oblasti nebo evropsky
významné lokality, což je doloženo stanoviskem Magistrátu.
Extrémní poměry v dotčeném území
Žádné extrémní poměry v zájmové lokalitě nejsou známy.

C.II

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

Stavba nemá vliv na prvky ÚSES, ZCHÚ, PP, VKP ani systém Natura
2000. Žádné limity území nejsou v rozporu s navrženou stavbou.
Záměr svým charakterem provozu nepřekračuje stávající povolené
hladiny hluku ani imisní limity v řešené lokalitě. Stavba neomezuje ostatní
budovy ve využití a funkci. Provozem nebudou vznikat žádné odpady, které
by významně zvýšily množství a druhy odpadů v dané lokalitě.
Záměr neovlivní negativně životní prostředí v daném území ani
nepřispěje k jeho zhoršení.
C.II.1 Ovzduší a klima
1) Klima
Zájmové území leží v teplé klimatické oblasti T2 charakterizované
dlouhým teplým a suchým létem. Přechodná období jsou velmi krátká s
teplým až mírně teplým jarem a podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a
suchá až velmi suchá, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
Klimatické charakteristiky oblasti T2
Počet letních dnů
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota
Srážkový úhrn ve vegetačním období
LI-VI Praha spol. s r.o.

20 - 30
110 – 130
30 – 40
8,5 °C
350 - 450 mm
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Srážkový úhrn ve zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

200 - 300 mm
50 – 70
120 – 130
40 – 50

2) Kvalita ovzduší
Vyhodnocení stávajícího imisního zatížení v lokalitě Dolní Chabry:
Z hlediska převládajících směrů větru převažuje západní proudění
Oblast navrhované stavby je dostatečně provětrávána přirozeným vzdušným
prouděním.
Kvalita ovzduší a možnost jeho ovlivnění byla posouzena v Rozptylové
studii, která je samostatnou přílohou tohoto Oznámení.
Místo s posuzovanými zdroji se nachází na severním okraji Prahy
v nadmořské výšce cca 290 m n.m. Terén v okolí je téměř rovinný a
umožňuje dobré provětrávání. Z hlediska rozptylových podmínek se tedy
jedná o místo v rámci pražského regionu se sníženým výskytem chladových
inverzí a zvýšenou průměrnou rychlostí větru. Kvalita ovzduší je zde
ovlivněna blízkou výraznou dopravou na Ústecké. Přesto dle modelu ATEM
pro rok 2004 byly v oblasti předpovídány relativně velmi nízké koncentrace
znečišťujících látek. Při
hodnocení pozadí se proto spíše vycházelo
z naměřených hodnot průměrných ročních koncentrací na měřících stanicích
AIMS v letech 1997 – 2005 a jejich interpretaci na posuzované místo
v závislosti na jeho umístění, nadmořské výšce a blízké výrazné dopravě.
V okolí posuzovaného objektu
lze očekávat tyto koncentrace
znečišťujících látek (v závorce jsou uvedeny hodnoty ATEM 2004):
Průměrné roční koncentrace znečišťujících látek
Znečišťujících látka

Kr [ μg/m3 ]

Limit [ μg/m3 ]

NOx

37(31)

80 *)

NO2

23 (18)

40 **)

CO

500 (<600)

10 000***)

PM10

35 (33)

40

benzen

0,9 (0,8)

5**)

*) limit dle opatření FVŽP – nyní již neplatný
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**) nové limity – bez meze tolerance. Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., kterým
se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování,
hodnocení a řízení kvality ovzduší Imisní limity
***) klouzavý osmihodinový průměr
Výstavba je navržena do území, ve kterém nejsou překračovány
imisní limity krátkodobých i průměrných ročních koncentrací
znečišťujících látek v hodnocení dle platných imisních limitů
V následující
škodlivin.

tabulce

jsou

uvedeny

imisní

limity

základních

Imisní limity vybraných znečišťujících látek
Maximální
Mez
Hodnota tolerovaný tolerance
imisního
[µg/m3]
počet
Znečišťující
Doba
limitu překročení
MT
látka
průměrování
[µg/m3]
za
LV
kalendářní 2007 2008
rok
1 hod.
24
—
—
350
SO2
24 hod.
3
—
—
125
24 hod.
35
—
—
50
PM10
kalendářní
—
—
—
40
rok
1 hod.
18
30
20
200
NO2
kalendářní
—
6
4
40
rok
kalendářní
—
—
—
Pb
0,5
rok
max. denní
8h klouzavý 10 000
—
—
—
CO
průměr
kalendářní
35
3
2
Benzen
5
rok

Termín
dosažení
LV

—
—
—
—
1.1.2010
1.1.2010
—
—
1.1.2010

C.II.2 Voda
Území MČ Dolní Chabry spadá do povodí Vltavy.
Ve vlastním zájmovém území výstavby se žádné vodoteče
nenacházejí. Nejbližší vodotečí je Drahaňský potok, 400 m severozápadně
od zájmové plochy.
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Drahaňský potok je málo významná vodoteč, vlévající se na 39 km
zprava do Vltavy. Teče z Dolních Chaber Drahaňským údolím, kde tvoří
severní hranici Prahy až k soutoku s Vltavou. Jeho délka je 3,3 km.
Pokud jde o kvalitu povrchových vod v uvedeném toku, byla u soutoku
s Vltavou zjištěna IV. třída znečištění. Průtok při měření v roce 1999 - 7,7
litru/s.
Navrhovaný pozemek pro výstavbu neleží v záplavové zóně.
Zájmové území leží mimo chráněné oblasti přirozené akumulace vod
(CHOPAV).
C.II.3 Půda
Navrhovaný záměr výstavby obchodního areálu je situován na
pozemek v katastrálním území Dolní Chabry.
Umístění záměru navrženo do prostoru pozemku následujícího
parcelního čísla:
Parcela

výměra

Druh pozemku

1233/2

7 144

ostatní plocha

Pozemek určený pro realizaci záměru není součástí zemědělského
půdního fondu, a uskutečnění záměru investora tudíž vyžaduje zábor orné
půdy a vynětí ze ZPF. Pozemek není rovněž součástí pozemků určených
k plnění funkce lesa (PUPFL).
Tento pozemek je situován v území definovaném platným územním
plánem hlavního města Prahy jako polyfunkční území SV – všeobecně
smíšené.
Znečištění půd
Kontaminace půdy na vlastním pozemku posuzovaného záměru ani
v jeho bezprostředním okolí není předpokládána. Pozemek nebyl v minulosti
zastavěn a nebyl využíván k průmyslovým účelům ani jako skládka.
Radonový průzkum
Radon je inertní přírodní radioaktivní plyn nepostižitelný lidskými
smysly. Radon vznikající radioaktivním rozpadem izotopů uranu přítomného
v minerálech je uvolňován ve formě tzv. emanací a může migrovat do objektů
(zejména do jejich sklepních a přízemních částí). Radon se dále rozpadá na
produkty rozpadu, což jsou izotopy polonia, olova a vizmutu, které jsou
kovové povahy, jsou schopné vázat se na prachové částice v ovzduší a s
nimi jsou vdechovány do plic. V plicích pak působí jako vnitřní zářiče, které
mohou iniciovat karcinomy plic.
Lidský organismus může být ovlivněn radonem pocházejícím ze tří
hlavních zdrojů: z půdního vzduchu, z podzemní vody a ze stavebních
materiálů. První dva zdroje úzce souvisejí s geologickým podložím.
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Radonové riziko u geologického podloží vyjadřuje míru nebezpečnosti
vnikání radonu z hornin podloží do budov. Závisí na 2 faktorech: objemové
aktivitě radonu v půdním vzduchu a na plynopropustnosti základové půdy. Je
tedy kombinací měřením určených hodnot objemových aktivit radonu a
plynopropustnosti základové půdy.
Na základě hodnot zjištěných na stránkách hlavního města spadá
posuzovaná stavební plocha z hlediska pronikání radonu z podloží do
kategorie nízkého radonového rizika (viz následující obrázky).
Radonový index pozemku podle vyhlášky Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost č.307/2002 Sb. byl stanoven podle hodnot uvedených
v následující tabulce.
Radonový index
pozemku

Objemová aktivita
Propustnost
prostředí nízká

222

Rn (kBq/m3)

Propustnost
Propustnost
prostředí střední prostředí vysoká

1. nízké riziko

< 30

< 20

< 10

2. střední riziko

30 - 100

20 - 70

10 – 30

3. vysoké riziko

> 100

> 70

> 30

Pokud se měření potvrdí nízké radonové riziko, nebudou nutná žádná
opatření proti pronikání půdního radonu do objektů.
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C.II.4 Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologie území
Zájmové území se nachází na severním okraji hlavního města Prahy a
lze podle platného geomorfologického členění ho lze zařadit do provincie
Česká vysočina, soustavy (subprovincie Poberounská, oblasti Brdská, celku
Pražská plošina, podcelku Kladenská tabule a okrsku Zdibská tabule.
Geologické poměry
Geologický průzkum pozemku pro navrhovanou stavbu nebyl dosud
zpracován, podle údajů z Mapového serveru České geologické služby lze
odvodit, že skalní podklad daného území je budován subhorizontálně
uloženými svrchnokřídovými sedimenty stupně turon, které se řadí
k bělohorskému souvrství.. Svrchní vrstvy tvoří podle genetického původu
deluviální a eolické sedimenty.
Geodynamické procesy
V oblasti nejsou evidovány žádné svahové pohyby, taktéž není
dokumentována žádná hlubinná těžba a s ní spojené vlivy poddolování.
Území není náchylné k sesuvným jevům.
Stabilita svahů závisí nejen na smykových parametrech zeminy nebo
horniny, úrovni hladiny podzemní vody a výšce svahu, ale u hornin především
na orientaci a drsnosti puklinového systému.
Na navrhovaném pozemku pro stavbu administrativně skladového
komplexu dosud nebyl proveden inženýrsko geologický průzkum, a proto
nelze jednoznačně stanovit základové poměry dle ČSN 73 1001.
Členitost terénu a seismicita
Areál administrativně skladového komplexu je navržen na téměř
rovinatém pozemku, jehož severní okraj (leží mimo plochu určenou
k zástavbě) se svažuje k severu k podjezdu Spořické ulice pod ulicí Ústeckou
Terén v blízkém okolí je prakticky rovinatý, západním směrem se
v širším okolí svažuje k údolí Vltavy – údolí Drahaňské rokle.
Lokalitu záměru je možno považovat z hlediska seizmického za
stabilní. V území nedochází ani nebude docházet k vodní a větrné erozi
V území záměru ani v širším okolí se nevyskytují žádná stará důlní
díla, poddolovaná území, sesuvy nebo sesuvná území. Nebyl zde prováděn
žádný významnější geofyzikální nebo geochemický průzkum.
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Surovinové zdroje
V místě realizace záměru se nenacházejí ložiska nerostných surovin
ani dobývací prostory, jejichž využití by mohlo být záměrem ztíženo nebo
znemožněno.
C.II.5 Flóra řešené lokality
Zájmová plocha leží v těsné blízkosti rušných komunikací – ze západu
je to dálniční přivaděč Ústecká, z jihu a východu odbočka z Ústecké ulice
K Ďáblicím a ze severu Spořická, vedoucí do Čimic.
Zájmové území výstavby je neudržovaná plocha, dříve zřejmě sloužící
jako hřiště a park. Lze tak usuzovat z plánovité výsadby dřevin po obvodu
plochy, z použitých druhů pestrého složení, z přítomnosti lampy veřejného
osvětlení uprostřed území a v neposlední řadě rovněž i z rozhovoru
s místními obyvateli. Pozemek není oplocen, přirozené živé oplocení vytváří
dřevinná výsadba po obvodu plochy, která však není neprostupná, a tak lze
na ploše nalézt několik drobných černých skládek.
Na pozemku byl proveden v rámci zpracování oznámení EIA
biologický průzkum (Ing. Pavel Kyzlík, 07/2007), který je uveden v příloze
tohoto oznámení. Z výsledků průzkumu vyplývají tyto závěry.
Byliny: bojínek luční (Phleum pratense), bršlice kozí noha
(Aegopodium podagraria), čekanka obecná (Cichorium intybus), čičorka
pestrá (Coronilla varia), hluchavka bílá (Lamium album), jetel luční (Trifolium
pratense), jetel plazivý (Trifolium repens), jetel pochybný (Trifolium dubium),
jílek vytrvalý (Lolium perenne), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), jitrocel
větší (Plantago major), kakost pyrenejský (Geranium pyrenaicum), komonice
bílá (Melilotus albus), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kosatec sp. (Iris sp.),
křen selský (Arboracia rusticana), kuklík městský (Geum urbanum), lebeda
lesklá (Atriplex sagittata), lipnice (Poa sp.), lnice květel (Linaria vulgaris),
locika kompasová (Lactuca serriola), loubinec popínavý (Parthenocissus
vitacea), měrnice černá (Ballota nigra), mléč zelinný (Sonchus oleraceus),
mochna pětilístek (Potentilla reptans), mrkev obecná (Daucus carota),
mydlice lékařská (Saponaria officinalis), netýkavka malokvětá (Impatiens
parviflora), ostružiník ježiník (Rubus caesius), ovsík vyvýšený
(Arrhenatherium elatius), pampeliška podzimní (Leontodon autumnalis),
pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), pcháč oset (Cirsium arvense), pýr
plazivý (Agropyron repens), rmen rolní (Anthemis arvensis), rokyt cypřišovitý
(Hypnum cupressiforme), rozrazil břečťanolistý (Veronica hederifolia),
řebříček obecný (Achillea millefolium), sedmikráska chudobka (Bellis
perennis), smetanka lékařská (Taraxacum officinalis), srha říznačka (Dactylis
glomerata), svízel povázka (Galium mollugo), svízel přítula (Galium aparine),
svlačec rolní (Convolvulus arvensis), štětka lesní (Dipsacus silvestris),
štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), šťovík tupolistý (Rumex obtusifolium),
třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), třtina křovištní (Calamagrostis
epigeios), vikev tenkolistá (Vicia tenuifolia), violka rolní (Viola arvensis),
vojtěška setá (Medicago sativa), zlatobýl obrovský (Solidago gigantea).
Houby: holubinka mandlová (Russula vesca).
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Dřeviny: bez černý (Sambucus nigra), borovice černá (Pinus nigra),
borovice lesní (Pinus silvestris), borovice vejmutovka (Pinus strobus), bříza
bělokorá (Betula pendula), čimišník stromkovitý (Caragana arborescens), dub
letní (Quercus robur), dub zimní (Quercus petraea), hloh jednosemenný
(Crataegus monogyna), hrušeň obecná polnička (Pyrus communis), jabloň
lesní (Malus silvestris), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor jasanolistý
(Acer negundo), javor mléč (Acer platanoides), javor klen (Acer
pseudoplatanus), lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos),
meruňka (Prunus armeniaca), ořešák královský (Juglans regia), pámelník bílý
(Symphoricarpos albus), růže šípková (Rosa canina), slivoň špendlík. (Prunus
insititia), smrk omorika (Picea omorica), smrk pichlavý (Picea pungens), smrk
ztepilý (Picea abies), svída krvavá (Cornus sanguinea), tavolník (Spiraea),
šeřík obecný (Syringa vulgaris), švestka domácí (Prunus domestica), topol
černý „pyramidální“(Populus nigra „Pyramidalis“), třešeň mahalebka (Cerasus
mahaleb), třešeň ptačí (Cerasus avium), zimolez tatarský (Lonicera tatarica).
Biologickým průzkumem nebyly zaznamenány žádné zvláště
chráněné druhy rostlin podle Přílohy II vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Dle
názoru zpracovatele dokumentace proto nebude nutno přijímat specifická
opaření k ochraně takových druhů nebo společenstev s jejich výskyty.
Náhradní výsadba a projekt sadových úprav budou vypracovány
v dalším stupni PD.
C.II.6 Fauna řešené lokality
Průzkum fauny dokládá ochuzená stanoviště. Orientačním průzkumem
provedeným dne 5.7.2007 byly zjištěny jen běžné druhy, vázané na
otevřenou krajinu, či na blízkost sídel.
Konkrétní výstupy terénního šetření lze shrnout následovně:
• savci - zajíc polní (Lepus auropaeus).
• ptáci – budníček menší (Phylloscopus collybita), holub městský (Columba
livia domestica), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), poštolka obecná
(Falco tinnunculus), straka obecná (Pica pica), sýkora koňadra (Parus
major).
• plazi – ještěrka obecná (Lacerta agilis) - §§.
• hmyz - s ohledem na dobu provádění průzkumu byly zjištěny některé
charakteristické, avšak běžné druhy vybraných skupin, např.


brouci – páteříček žlutý (Rhagonycha fulva), slunéčko sedmitečné
(Coccinella septempunctata), vrbař čtyřtečný (Clytra laeviuscula).



motýli – bělásek zelný (Pieris brassicae), okáč bojínkový
(Melanargia galathea), okáč prosíčkový (Aphantopus hyperantus),
okáč zední (Lasiommata megera), perleťovec nejmenší (Boloria
dia).
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dvoukřídlí – bzučivka obecná (Calliphora vicina), masařka obecná
(Sarcophaga carnaria), moucha (Graphomyia meridiana), moucha
(Pyrelia vivida).



blanokřídlí - čmelák zemní (Bombus terrestris) - §, mravenec sp.
(Lasius sp.), sršeň obecná (Vespa crabro), včela medonosná (Apis
mellifera), vosa obecná (Paravespula vulgaris), žlabatka růžová
(Diplolepis rosae).



rovnokřídlí – kobylka šedá (Platycleis grissea), saranče čárkovaná
(Stenobothrus lineatus), saranče měnlivá (Chortippus biguttulus).



ploštice – ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus) a jiné skupiny.

• plži - hlemýžď zahradní (Helix pomatia), páskovka keřová (Cepaea
hortensis), vlahovka narudlá (Monachoides incarnata).
Neobhospodařovaná a málo navštěvovaná zájmová plocha nabízí
zejména ptákům dobré klidové podmínky, řídký dřevinný porost zase zajišťuje
i kryt a možnost hnízdění. Navíc množství plodonosných dřevin nabízí v době
zrání živočichům potravu. V okolí mimo zájmovou plochu pak vhodné klidové,
krytové a potravní podmínky pro ptactvo i savce, poskytují zalesněná údolí
Bohnické, Čimické a Drahanské, Přírodní park Drahaň - Troja a vůbec
lesnaté prudké stráně na obou březích Vltavy, vzdálené min. 3 km západně
od zájmové plochy, a zalesněný vrch Ládví 359 m n.m., vzdálený 1,5 km
jihovýchodně.
Chráněné druhy živočichů a rostlin
Biologickým průzkumem byly zaznamenány dva zvláště chráněné
druhy živočichů podle Přílohy III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Čmeláci (§)
v počtu několika jedinců byli nalezeni v suché stráni k silnici v severní a
severovýchodní části na okraji zájmové plochy, kde je více volných a
vegetací méně zarostlých ploch, stejně tak druhý chráněný druh – ještěrka
(§§). Tato část plochy nebude stavbou přímo dotčena.
Podle názoru zpracovatele dokumentace nebude nutno řešit žádná
zvláštní opatření k ochraně živočichů a jejich společenstev. Přesto však
doporučujeme zahájení stavebních prací mimo vegetační a hnízdní období,
nejlépe od podzimu do předjaří.
Průzkum fauny byl konán v odpoledních hodinách dne 5.7.2007 ve
třech osobách.
C.II.7 Krajina
Aktuální stav krajiny je určován aktivitami člověka v území (zejména
intenzitou zemědělství, průmyslu, lesního hospodářství, výstavbou sídel a
komunikací a pod.) a přírodními podmínkami tohoto území.
Zájmové území určené pro realizaci výstavby obchodního areálu leží
v katastrálním území Dolní Chabry.
Širší okolí zájmové území bylo osidlováno již v předhistorické době.
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•

Bohnice mají v poloze Zámky význačné prehistorické naleziště
z neolitických a raně slovanských dob. Kostel pak z roku 1158.

•

Březiněves je doložena roku 1169.

•

Zdiby doloženy v roce 1266.

•

Dolní Chabry, písmená zpráva je z roku 1273, ale jednolodní
románský kostel sv.Jana Křtitele je již z první třetiny 12.století a je
jednou z nejvýznamnějších románských staveb v Praze.

•

Čimice jsou připomínány v roce 1334.

Krajina byla tehdy osídlena odedávna, je lidskou činností již zcela
změněna. Z původní živé přírody se beze změn nezachovalo prakticky nic.
Z toho mimo jiné vyplývá např. mimořádně nízká lesnatost území, kde
v okruhu 250 km2 není jakýkoliv souvislý lesní komplex, drobné lesíky jsou
pouze na některých stráních nad vodotečemi.
Okolí plánované výstavby je rozsáhle zastavěno. Zájmové území se
přimyká (či spíše leží mezi nimi) k frekventovaným dopravním stavbám –
čtyřproudé Ústecké č.608, která je přivaděčem na dálnici D8/E55, dále
Spořické, která spojuje Ďáblice a Čimice a místní komunikace, tj. ulice
K Ďáblicům. Ve směru jih, jihozápad, západ a severozápad je okolí
zastavěno rodinnými domy. Dva kilometry severovýchodně tvoří návrší
bývalá provozovaná hlavní pražská skládka v Ďáblicích.
Území leží na rozmezí plně urbanizované, člověkem zcela přeměněné
krajiny a agroindustriálním krajinným typem. Plošný podíl přírodních a
agrárních ekosystémů je v blízkém okolí dlouhodobě a výrazně ovlivněn
lidskou činností. Krajinu lze hodnotit jako typ krajiny na přechodu mezi A a B,
tedy mezi plně antropogennizovanou a intermediální, s vyrovnaným vztahem
mezi přírodou a člověkem. Typ krajiny B – polní převládá ve směru na sever
a severozápad.
Ukazatel KES hodnotící stabilitu bioekologických vztahů (koeficient
ekologické stability) je proti celostátnímu průměru 1,144 výrazně nižší a je
v pásmu 0,4 – 0,5. Krajina ve směru jih, jihozápad, západ a severozápad je
zastavěná a plně urbanizovaná, i když s velmi dobrým podílem zeleně
v zastavěné ploše.
Z hlediska ovlivnění krajinného rázu dojde k rozšíření zón
s velkoplošnou zástavbou v návaznosti na stávající komplexy, jde tedy
rozšíření urbanizace krajiny způsobem, který je v nejbližším území již
zastoupen a neznamená realizaci výškově dominantních objektů nebo areálů.
S ohledem na měřítko a rozsah zástavby je však nutno předpokládat od
navrhované zástavby vznik patrné změny z hlediska ovlivnění krajinného
rázu. Jde pak téměř výhradně o důsledné začlenění nových objektů do území
komplexními sadovými úpravami.
Pohledový horizont
Zájmová plocha leží poblíž údolnice, takže rozhledy jsou značně
omezeny. Ve směru jih, jihozápad, západ a severozápad je výhled na rodinné
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domy Dolních Chaber. Volný výhled severovýchodním směrem
zemědělsky obhospodařované krajiny je ohraničen blízkým horizontem.

do

Projektová dokumentace pro územní řízení je podkladem pro další
jednání s dotčenými orgány státní správy a správce inženýrských sítí, jejichž
připomínky budou zapracovány do dalších etap projektové dokumentace.
Součástí projektové dokumentace k územnímu řízení, z níž vychází i
toto oznámení pro zjišťovací řízení podle zákona č.100/2001 Sb., je i projekt
sadových úprav.
C.II.8 Ekosystémy
Kostrou ÚSES jsou ekologicky stabilnější krajinné segmenty, plnící
funkci biocenter a biokoridorů. Biocentra slouží pro uchování regionálního
genofondu rostlinných i živočišných organismů, biokoridory zajišťují
komunikaci mezi nimi, a umožňují tak migraci a šíření společenstev do okolí s
cílem udržení rovnováhy.
Vlastní zájmové lokalita se nedotýká bezprostředně žádného z
prvků ÚSES.

C.II.9 Obyvatelstvo
Zájmová lokalita pro navrhovanou výstavbu obchodního areálu se
nachází v území SV – všeobecné smíšené.
Navržená funkce je pro danou funkční plochu v souladu s platným ÚPn
sídelního útvaru hl.m. Prahy, resp.s Vyhláškou č.32/1999 Sb
Cílem investora je na předmětném pozemku, výstavby dvou
administrativních budov a skladové haly, které by svým, především,
hmotovým členěním reagovaly na prostorové a výškové uspořádání dané
lokality.
Městská část Prahy 8 – Dolní Chabry leží u severního okraje hl. m.
Prahy. Vznikla v roce 1968.
Nejbližšími obytnými objekty plánovaného areálu jsou rodinné domy
v Ládevské ulici (č.p. 47/171 a 52/221), v ulici Ústecké ulici č.p. 48/164 a na
pozemku č.p. 1233/98 podlé komunikace K Ďáblicům.

Situování záměru ve vztahu k územně plánovací dokumentaci
Závazná část územního plánu byla vyhlášena vyhláškou hl. m. Prahy
č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru
hlavního města Prahy, schválenou usnesením rady Zastupitelstva hl. m.
Prahy č. 1156 ze dne 26.10.1999, s účinností od 1.1.2000.
Změnou Z1000/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy schválenou usnesením č. 40/14
Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 14. 9. 2006 byla nahrazena příloha č. 1
(Regulativy funkčního využití a prostorového uspořádání území, Grafické
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znázornění podmíněnosti staveb) a příloha č.2 (Seznam veřejně prospěšných
staveb), doplněny grafické části přílohy č. 5 (Záplavová území) dle členění
původního znění vyhlášky hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy.
Lokalita pro navrhovanou výstavbu se nachází podle schváleného
územního plánu města Prahy v území funkčně vymezeném jako SV –
všeobecné smíšené se stanovenou mírou využití území - kód míry využití
území C.
Funkční využití:
Bydlení, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 5 000 m2
prodejní plochy, stavby pro administrativu, kulturní a zábavní zařízení, školy a
školská a ostatní vzdělávací a vysokoškolská zařízení, mimoškolní zařízení
pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, zařízení
veřejného stravování, ubytovací zařízení, církevní zařízení, stavby pro
veřejnou správu, sportovní zařízení, služby, hygienická stanice, veterinární
zařízení v rámci polyfunkčních staveb a staveb pro bydlení, drobná nerušící
výroba, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná
součást garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz
PID, sběrny surovin, malé sběrné dvory.
Navržené objekty obchodního areálu jsou v souladu s Územním
plánem z hlediska funkčního využití území a směrnými regulativy ÚPn HMP,
koeficient podlažnosti a koeficient zeleně.
Kulturní památky
Pozemky dotčené výstavbou nejsou v ochranném pásmu
památkové rezervace v hl. m. Praze, vyhlášeném rozhodnutím bývalého
Odboru kultury NVP č.j. Kul/5-932/81 ze dne 19.05.1981 o určení ochranného
pásma památkové rezervace v hl. m. Praze a je ho doplňkem ze dne
9.07.1981, kterými se určuje toto ochranné pásmo a podmínky pro činnost
v něm.
Navrhovaná stavba leží mimo území s možnými archeologickými
nálezy ve smyslu ustanovení §22, odst.2, zákona č. 20/1987Sb. o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a dále v ochranném pásmu
památkové rezervace v hl. m. Praze a jeho doplňkem, kterými se určuje toto
ochranné pásmu pro činnost v něm.
Nemovité památky zapsané ve státním seznamu v nejbližším okolí
záměru nemohou být uvažovaným záměrem nijak ovlivněny.
C.II.10

Jiné charakteristiky - hluk

Jak vyplývá z údajů u dopravní zátěži a z průzkumu budoucího
staveniště a jeho okolí, je komunikace Ústecká značně frekventovanou ulicí.
Dominantním zdrojem hluku ve sledovaném území je doprava po
komunikaci Ústecká II/608 (sčítací úsek 1-0440).
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Údaje o dopravní zátěži na stávající komunikaci Ústecké byly získány
z webových stránek Ředitelství silnic a dálnic, na kterých jsou publikovány
24-hodinové intenzity dopravy jednotlivých sčítaných úseků v roce 2005.
Stávající hluková situace je ovlivněna zejména dopravou po
komunikaci Ústecká II/608.
Ze sčítání intenzity dopravy z roku 2005 pro č. silnice II/608 sčítací
úsek 1-0440 vyplývají tyto údaje za 24 hodin:
Typ vozidla

Označení

Počet

těžká nákladní vozidla

T

1 730

osobní vozidla

O

8 980

motocykly

M

52

Součet všech vozidel

10 762

Přepočet intenzity dopravy na denní dobu (6,00 až 22,00 hod) – 16 hodin
Typ vozidla

Označení

Počet

těžká nákladní vozidla

T

1 661

osobní vozidla

O

8 082

motocykly

M

50

Součet všech vozidel

9 793

Vstupní údaje intenzity dopravy po komunikaci - stávající
Typ vozidla

Počet za 16 hodin

Počet za 1 hodinu

těžká nákladní vozidla

1 661

104

Součet všech vozidel

9 793

612

Podle hlukové mapy umístěné na serveru Atlasu životního prostředí
se ekvivalentní hodnoty hladin hluku v lokalitě podél komunikace Ústecká
pohybují v denní době mezi 60 a 70 dB. U vzdálenějších objektů
v Ládevské ulici, v místech budoucího vjezdu, hodnoty klesají na úroveň
mezi 50 až 55 dB (viz níže přiložená mapa)
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Z výsledků výpočtů hluku, které byly provedeny v rámci zpracování
tohoto oznámení vyplývá, že vlastní provozu administrativně skladového
komplexu firmy Camping Gaz CS, tzn. hluk ze stacionárních zdrojů
(vzduchotechnických zařízení) a dopravy spojené s provozem areálu,
nezpůsobí překročení hygienických limitů daných platnou legislativou a
povede jen k nepatrnému nárůstu hladin hluku u okolní obytné zástavby
situované nejblíže k pozemku areálu a vzdálenější od Ústecké ulice.
Určité zvýšení hladin hluku může nastat v době realizace stavby,
zejména pak při provádění zemních prací (po dobu cca měsíce), kdy
vzhledem k malé vzdálenosti od staveniště, mohou být krátkodobě
překročeny hygienické limity hluku. V ostatních etapách výstavby již budou
hladiny akustického tlaku pod stanovenými limity.

C.III. CELKOVÉ
ZHODNOCENÍ
KVALITY
ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO
ZATÍŽENÍ
Realizace záměru je situována do území, které podle územního plánu
odpovídá posuzované aktivitě. Kvalita životního prostředí odpovídá
funkčnímu využití území. Volba tohoto území pro stanovené funkční využití
odpovídá jeho charakteru, to znamená, že se nejedná o území přírodovědně
cenné, respektive krajinářsky zajímavé.
Podrobný popis jednotlivých složek životního prostředí byl proveden
v předchozím textu, v kapitolách C.I a C.II.
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Lze konstatovat, že v daném území je hlavním faktorem ovlivňujícím
kvalitu životního prostředí automobilová doprava, která je zdrojem hluku a
emisí. Jiné významnější zdroje škodlivin se zde nevyskytují, není zde
situována ve větší míře průmyslová výroba.
Předložený záměr by svými dopady do jednotlivých složek životního
prostředí neměl výrazněji ovlivnit stávající parametry životního prostředí u
nejbližších objektů obytné zástavby. Vzhledem ke skutečnosti, že v blízkém
okolí navrhovaného pozemku pro výstavbu administrativně skladového
komplexu prochází hlavní městská komunikace - Ústecká ulice, na niž je
intenzita dopravy ve srovnání s ostatními komunikacemi výrazně vyšší,
koncentruje se hlukové a emisní zatížení do bezprostředního okolí této
komunikace. Vzdálenější okolí lze charakterizovat jako území s únosným
zatížením.
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ČÁST D.

KOMPLEXNÍ POPIS PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODHAD JEJICH
VÝZNAMNOSTI

DI.

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

HLAVNÍ PROBLÉMOVÉ OKRUHY:
Kapitola

Předmět hodnocení

Kategorie
významnosti
I.

II.

III.

D.I.1.

Vlivy na obyvatelstvo

x

D.I.2.

Vlivy na ovzduší a klima

x

D.I.3.

Vliv na hlukovou situaci

x

D.I.4.

Vliv na povrchové a podzemní vody

x

D.I.5.

Vliv na půdu

x

D.I.6.

Vliv na horninové prostředí a nerostné
zdroje

x

D.I.7.

Vliv na floru a faunu

x

D.I.7.

Vliv na ekosystémy

x

D.I.8.

Vliv na krajinu

x

D.I.9.

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky

x

Vysvětlivky:
I. - složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost
II. - složka běžného významu, aplikace standardních postupů
III. - složka v daném případě méně důležitá, stačí rámcové hodnocení
Složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle
charakteru záměru, lokality, do níž má být záměr umístěn, a podle stavu
životního prostředí v okolí realizace záměru. Tabulka byla vyplněna po
podrobném studiu dané problematiky.
Žádný z vlivů nebyl zařazen do první a druhé kategorie významnosti,
záměrem investora je výstavba obchodního areálu s venkovními parkovišti,
s vytápěním plynovými kotli s nízkoemisními hořáky – nelze předpokládat
negativní ovlivnění složek životního prostředí nad míru danou platnými
předpisy.
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Objekt svým architektonickým řešením nepředstavuje vznik dominanty
území a lze konstatovat, že doplní vhodným způsobem stávající zástavbu a
vytvoří tak přechod mezi obytnou zástavbou a územím bývalé skládky.
Rovněž navržené sadové úpravy, vysoký podíl zeleně a výsadba
dřevin povede ke zlepšení estetického výrazu dané lokality.
Záměr je situován do území SV, jehož funkčním využitím je zejména
obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 5 000 m2 prodejní
plochy, stavby pro administrativu, atd.
Záměr má pouze minimální vlivy na ovzduší (emise z dopravy a
plynové kotelny), ostatní složky životního prostředí nebudou záměrem
prakticky vůbec dotčeny.
Nový
administrativně
skladový
komplex
nebude
zdrojem
technologických odpadních vod, nepředstavuje zásah do půdy a neovlivní
významnějším způsobem floru ani faunu ve svém okolí ani nebude mít
negativní vliv na krajinný ráz.
D.I.1.

VLIVY NA OBYVATELSTVO

Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky
Období výstavby – znečištění ovzduší a hluk
Každá stavba je nepochybně do určité míry rušícím prvkem, ale jedná
se o dočasná omezení, jejichž negativní vlivy je možno vhodným způsobem
minimalizovat.
Stavební a zemní práce při výstavbě administrativně skladového
komplexu na omezeném pozemku nejsou takového rozsahu, aby při
moderním způsobu vedení prací a použití technicky vyspělých stavebních
mechanizmů představovaly významný faktor zhoršení pohody obyvatel
v blízkém okolí.
Nejbližší objekty sousedící přímo se stavbou budou do určité míry
ovlivněny hlukem z průběhu výstavby. U vzdálenějších domů v Ládecké ulici
se projeví útlum hluku vzdáleností i překážkami, takže dojde k významnému
poklesu hladin hluku ve srovnání s nejbližší okolní zástavbou. Negativní
působení hluku lze předpokládat zejména v období zemních prací, které však
potrvá jen krátkou dobu (cca 2 - 3 týdny). Zvýšené hladiny hluku ze stavební
činnosti se projeví zejména v exteriéru, avšak uvnitř rodinných domů lze
v důsledku dostatečné neprůzvučnosti oken a obvodového pláště
předpokládat dodržení hygienických limitů.
Vzhledem ke vzdálenosti staveniště od nejbližších obytných objektů a
vhodnému vedení stavebních prací lze konstatovat, že hodnoty hladin hluku
v chráněném, venkovním prostoru staveb nebudou překračovat povolené
limity pro hluk ze stavební činnosti. (ekvivalentní hladina 65 dB v době od
7,00 do 21,00 hodin, v ostatní době nebude stavební činnost prováděna).
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Dalším negativním vlivem souvisejícím se stavební činností je
prašnost.
Sekundární prašnost při zemních pracích lze technicky eliminovat. Pro
minimalizaci negativních vlivů jsou formulována následující doporučení:
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek
především v průběhu zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů
a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány; v
případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude
prováděno skrápění příslušných stavebních ploch
• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně
omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních
hodinách a ve dnech pracovního klidu. Stavební práce musí být prováděny
převážně v pracovních dnech v denní době od 7,00 do 21,00 hodin tak,
aby byly splněny hlukové limity stanovené pro hluk z výstavby nařízením
vlády č.148/2006 Sb. Na stavbě musí být používány stavební mechanizmy
a další zařízení splňující platné limity.

Provoz administrativně skladového komplexu
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k
ohrožení zdraví obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
•

znečištění ovzduší

•

hluk

Posuzovaný záměr bude představovat nepodstatné zvýšení dopravy
osobních a nákladních automobilů. Tento nárůst bude oproti stávajícímu
dopravnímu zatížení zanedbatelný. Dobrá je dopravní obslužnost městskou
hromadnou dopravou. Autobusová zastávka Prunéřovská se nalézá v asi 100
metrové docházkové vzdálenosti od navrhovaného areálu a zaměstnanci
administrativně skladového komplexu mohou tuto dopravu využívat pro cesty
do zaměstnání (autobusy jezdí od stanice metra trasy C Kobylisy)
Nárůst emisí a hluku z dopravy bude tedy minimální a u okolní obytné
zástavby se prakticky neprojeví, což bylo doloženo i výpočty akustické a
rozptylové studie.
Rovněž emise z plynových kotlů areálu budou minimální vzhledem
k použití nízkoemisních hořáků a rozptyl škodlivin vypouštěných z komínů na
střeše objektu bude dostatečný – rovněž tato skutečnost byla ověřena
rozptylovou studií.
Je možné jednoznačně konstatovat, že nelze předpokládat žádný
nárůst rizika chronických zdravotních účinků emisí v důsledku realizace
předkládaného záměru.
Realizace záměru investora tedy nepředstavuje žádné riziko pro lidské
zdraví. Z hlediska vyhodnocení stávajícího a očekávaného stavu v zásadě
nedojde k prokazatelnějším změnám z hlediska zdravotních rizik.
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Závěr ve vztahu k vlivům na obyvatelstvo
Na základě podkladů dostupných v době vypracování oznámení lze
hodnotit při vliv provozu areálu administrativně skladového komplexu na
okolní životní prostředí jako málo významný. Podmínkou je respektování
navržených opatření po dobu výstavby i provozu areálu.
Zdravotní rizika pro obyvatele nejbližších obytných domů jsou
prakticky nulová.
Vlivy provozu areálu na životní prostředí a obyvatelstvo prokazatelně
nepřekračují platné limity, záměr nepředstavuje ohrožení zdraví obyvatel
okolních domů.
Kvalita životního prostředí se v důsledku výstavby areálu nezmění.
Faktory pohody obyvatel nebudou záměrem investora nikterak
ovlivněny (s výjimkou časově omezeného období výstavby a zejména pak
etapy zemních prací).
D.I.2.

VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA

Zdroje emisí z vytápění a obslužné dopravy areálu jsou popsány
v kapitole B.III.1.
Emise produkované při jízdě automobilů byly spočteny programem
MEFA 2002, viz kapitola B.III.1, s připočtením emisí ze studených startů.
Výsledky výpočtů rozptylové studie, která je celá uvedena v příloze
tohoto oznámení, jsou zrekapitulovány v následujícím textu.
Referenční body
Referenční body byly zvoleny tak, aby vystihly místa v okolí areálu s
největším znečištěním, v místech vyžadujících hygienickou ochranu.
V důsledku relativně malé emisní vydatnosti zdroje jsou to body zejména na
blízkých okolních objektech. Nejbližší zástavba v okolí navrhovaného areálu
je na jižní straně za ulicí K Ďáblicům a na západní straně za ulicí Ústeckou.
Proto byly referenční body zvoleny na těchto objektech. Příspěvky od
vyvolané dopravy a parkování na povrchu jsou nejvyšší v přízemní vrstvě,
od vytápění v ose vlečky. Proto byly body voleny na horních hranách budov,
výsledné hodnoty jsou však uvedeny pro nejvyšší koncentrace na fasádě
objektu dosažené. Zvolené referenční body jsou vyznačeny na obr.1 v příloze
P1 rozptylové studie a jsou rovněž uvedeny v následující tabulce:
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Přehled referenčních bodů

Bod č.

Název bodu

x [m]

y [m]

z [m n.m.]

1

Ústecká / Dvorní

89

109

6

2

Ústecká

84

41

7

3

Ústecká / Perštejnská

83

13

7

4

Ústecká / K Ďáblicům

136

-2

8

5

Ládevská / K Ďáblicům

188

-8

8

V tabulce značí:
x ...vodorovná vzdálenost r bodu od počátku směrem V
y ...vodorovná vzdálenost r. bodu od počátku směrem S
z ...výška bodu m nad vztažnou rovinou
Počátek systému byl položen do středu křížení Kobyliské a Perštejnské.
Z hlediska znečištění ovzduší z dopravy je rozhodující kriteriální oxid
dusičitý NO2, u kterého poměr mezi imisemi v ovzduší a imisními limity je
nejvyšší číslo. Protože však vzniká až následnou přeměnou z oxidů dusíku
(zejména NO) byly provedeny výpočty odvozením z koncentrací NOx
s přihlédnutím k postupům uvedeným v metodickém pokynu uveřejněném ve
věstníku MŽP ročník XIII, částka 4 z dubna 2003. Ty jsou již zařazeny do
použité verze programu SYMOS 97, verze 2003. Vypočtené hodnoty
koncentrací NO2 jsou dále doplněny o imisní příspěvky benzenu. Jsou-li
splněny imisní limity pro NO2 (zejména roční průměr) budou s velkou
rezervou splněny limity i pro ostatní znečišťující látky.
Byly vypočteny příspěvky jednotlivých zdrojů, tj. vytápění a vyvolané
dopravy k celkovému znečištění. V následující tabulce jsou uvedeny max.
krátkodobé (hodinové) imisní příspěvky NO2 způsobené celým provozem
obchodního areálu v jednotlivých referenčních bodech a max. krátkodobé
(osmihodinové) imisní příspěvky CO.
Max. krátkodobé (hodinové) imisní příspěvky NO2 a max. krátkodobé
(osmihodinové) imisní příspěvky CO [μg/m3]
Bod č. Název bodu

Kmax1h NO2 celkem

Kmax8h CO celkem

1

Ústecká / Dvorní

0,16

0,5

2

Ústecká

0,22

0,6

3

Ústecká / Perštejnská

0,33

0,9

4

Ústecká / K Ďáblicům

0,33

0,9

5

Ládevská / K Ďáblicům

0,26

0,8

200

10 000

LIMIT
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V další tabulce jsou uvedeny průměrné roční koncentrace NO2
v jednotlivých referenčních bodech včetně příspěvku posuzovaného
administrativně skladového komplexu, z toho imisní příspěvek areálu a dále
roční imisní příspěvek benzenu z tohoto areálu.
Bod č. Název bodu

Kr NO2

Δ Kr NO2

Δ Kr benzen

areálu

areálu

1

Ústecká / Dvorní

23,4

0,004

0,0003

2

Ústecká

23,4

0,007

0,0005

3

Ústecká / Perštejnská

23,4

0,007

0,0006

4

Ústecká / K Ďáblicům

23,2

0,011

0,0008

5

Ládevská / K Ďáblicům

23,1

0,013

0,0008

40

40

5

LIMIT

Metodiky výpočtu
Výpočet znečištění byl proveden metodikou SYMOS 97 v. 2003. Pro
výpočet oxidu dusičitého a hodinových koncentrací jsou v tomto programu
zahrnuty postupy uvedené v metodickém pokynu uveřejněném ve věstníku
MŽP ročník XIII, částka 4 z dubna 2003.
Stanovení emisních faktorů bylo provedeno s využitím programu
MEFA v. 02. Tento program umožňuje výpočet univerzálních emisních
faktorů (mg/km – g/km) pro všechny základní kategorie vozidel různých
emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i alternativními plynnými
pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na
hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí
motorových vozidel. Program MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních faktorů
pro široké spektrum znečišťujících látek.
K jednotnému určení emisní vydatnosti dopravního proudu je však
třeba též standardizovat složení dopravního proudu k jednotlivým časovým
horizontů, lokalitám a účelům. To zatím učiněno není. Pro studii složení
dopravního proudu osobních vozidel k výpočtovému roku 2008 bylo
uvažováno 50 % vozidel splňující emisní limit EU2, 40 % splňující limit EU 4
a 10 % vozidel bez katalyzátoru.
Při hodnocení pozadí se vycházelo z naměřených hodnot průměrných
ročních koncentrací na měřících stanicích AIMS v letech 1997 – 2005 a jejich
interpretaci na posuzované místo v závislosti na jeho umístění, nadmořské
výšce a blízké výrazné dopravě.
Veškeré vypočtené hodnoty koncentrací jsou vypočteným odhadem
hodnot skutečných.
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Shrnutí výsledků
•

výstavba areálu administrativně skladového komplexu firmy Camping Gaz
CS v Dolních Chabrech je navrhována do území, ve kterém nejsou
překračovány imisní limity krátkodobých i průměrných ročních koncentrací
znečišťujících látek v hodnocení dle platných imisních limitů s velkou
rezervou, a to i přes blízkost relativně zatížené ulice Ústecké.

•

provoz areálu k imisním koncentracím v okolí přispěje velmi malým dílem.
Max. vypočtený krátkodobý imisní příspěvek NO2 bude na budovách jižně od
areálu u ulice K Ďáblicům a bude menší než 0,17 % krátkodobého imisního
limitu. Imisní příspěvek k průměrné roční koncentraci bude nejvyšší také
v těchto bodech a bude menší než 0,04 % imisního limitu. U ostatní zástavby
budou imisní příspěvky ještě menší. To je způsobeno tím, že výkon kotelny je
malý a malá je i vyvolaná doprava

•

skutečné příspěvky budou s velkou pravděpodobností ještě menší než
vypočtené, protože pro výpočet znečištění vytápěním byly brány emise kotlů
s velkou rezervou

Závěr rozptylové studie
Předložený rozbor dokládá, že provoz posuzovaného areálu
administrativně skladového komplexu, t.j. kotelny a vyvolaná doprava, ani
v součtu s pozadím nezpůsobí překračování imisních limitů znečišťujících
látek ve svém okolí. Jeho imisní příspěvky budou velmi malé.

Význačný zápach
Výstavba ani provoz areálu administrativně skladového komplexu
nebudou zdrojem zápachu.
Jiné vlivy
Jiné vlivy stavby na ovzduší nejsou známy. Stavba nebude mít žádný
vliv na klima daného území.

D.I.3.

VLIV NA HLUKOVOU SITUACI A EVENTUELNÍ DALŠÍ
FYZIKÁLNÍ A BIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY

Hluk, vibrace
Současná hluková situace dané lokalitě byla popsána v kapitole
C.II.10. Je dána především hlukem z dopravy po Ústecké ulici.
V bezprostředním okolí pozemku pro navrhovanou stavbu se nevyskytují jiné
významnější zdroje hluku.
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V akustické studii, která je v příloze tohoto oznámení, byl vyhodnocen
hluk z výstavby navrhovaného areálu a následně i hluk z provozu
administrativně skladového komplexu, tj. hluk ze stacionárních zdrojů a
z vyvolané obslužné dopravy areálu.
Vyhodnocení výsledků výpočtu hlukové zátěže
Podrobné popisy vstupů a tabulky výsledků jsou uvedeny v akustické
studii v příloze tohoto oznámení.
a) Výpočet hluku z výstavby
Vypočtené ekvivalentní hodnoty hladin akustického tlaku z výstavby se
ve zvolených referenčních bodech umístěných na hranici chráněných
venkovním prostor staveb se pohybují od 56,0 do 63,6 dB. Nejvyšší
hodnoty 63,6dB bylo dosaženo v referenčním bodě č.2 shodně ve výškách 3
a 6 m nad úrovní terénu. Limit ekvivalentní hladiny pro hluk z výstavby je dle
NV č.148/2006 Sb. v chráněném venkovním prostoru a chráněném
venkovním prostoru staveb roven LAeq = 65 dB. Tento limit je dodržen.
b) Výpočet hluku z provozu administrativně skladového komplexu
Zdrojem hluku během provozu je areálová doprava a stacionární
zdroje
Areálová doprava – nákladní automobily
Hodnoty počtu automobilů a jízd vychází z analýzy dopravní
obslužnosti areálu při jeho provozu, údaje byly získány od investora.
Zásobování kamiony bude prováděno 1x týdně v letní sezóně, 1x
měsíčně v zimní sezóně. Expedice malými nákladními auty je realizována
max. 4 x týdně v létě a 1x týdně v zimě. Pro výpočet byly uvažovány
maximální hodnoty.

Nákladní
doprava

Počet automobilů
za den

Počet jízd za
den

Počet jízd za
hodinu

Zásobování
skladu

1 kamion

2 jízdy

0,25

Expedice
kompletovaných
zakázek

1 nákladní
automobil

2 jízdy

0,25

Celkem

2 NA

4 jízdy NA za
den

0,5 jízd NA

Areál je provozován v jedné směně, v době od 7,00 do 18,00 hodin,
tedy z hlediska hygienických limitů hluku, pouze v denní době.
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Areálová doprava – osobní automobily
Osobní automobily pracovníků závodu jsou dalšími zdroji hluku.
V areálu budou pro parkování využita dvě parkoviště,
s kapacitou 12 a druhé 13 parkovacích stání, celkem 25 stání.

jedno

Osobní automobily zaměstnanců a zákazníků budou přijíždět a
odjíždět vjezdem z ulice K Ďáblicům v počtu 50 jízd automobilů za 8
hodin.
Osobní doprava

Počet automobilů
za den

Počet jízd za
den

Počet jízd za
hodinu

Zaměstnanci

20

40 jízd

5 jízd

Zákazníci

5

10 jízd

1,25 jízd

Celkem

25 OA

50 jízd OA za
den

6,25 jízd OA

Stacionární zdroje hluku
Dominantními stacionárními zdroji hluku jsou technická zařízení
sloužící k větrání prostorů kanceláří a skladové haly, umístěná na střechách
objektů. Ve fázi zpracování oznámení záměru, kdy nejsou ještě známy typy
zařízení a jejich přesné umístění a především pak akustické hodnoty
jednotlivých zařízení, byly na objektu namodelovány zdroje hluku s limitní
hlučností a předpokládaným umístěním na střeše objektů.
Vypočtené ekvivalentní hodnoty hladin akustického tlaku z provozu
stacionárních zdrojů hluku a dopravy ve zvolených referenčních bodech
umístěných na hranici chráněných venkovním prostor staveb se
pohybují od 35,6 do 45,4 dB. Nejvyšší hodnoty 45,4 dB bylo dosaženo
v referenčním bodě č.1 ve výšce 6 m nad úrovní terénu. Limit ekvivalentní
hladiny pro hluk z provozoven a z provozu na účelových komunikacích v
areálu pro nejhlučnějších 8 denních hodin je dle NV č.148/2006 Sb. v
chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb
roven LAeq = 50 dB. Tento limit je dodržen.
Závěry hlukové studie
Z výsledků výpočtu ekvivalentních hladin hluku ze stacionárních a
dopravních zdrojů hluku souvisejících s provozem areálu vyplývá, že budou
splněny požadavky nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
účinky hluku a vibrací a na hranici chráněných venkovních prostor staveb bude
dodržena nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku v denní době. V noční
době nebude areál v provozu.
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Další biologické a fyzikální charakteristiky
V areálu administrativně skladového komplexu nebude umístěn žádný
zdroj radioaktivního a elektromagnetického záření, který by se mohl
projevovat v okolí. Jiné ekologické vlivy stavby, kromě již popsaných, nejsou
známy.
Shrnutí vlivu výstavby a provozu stavby z hlediska hluku je uvedeno v
následující tabulce.
Ostatní vlivy stavby
Vlivy

Typ ovlivnění

Odhad významnosti vlivu

Hluk při výstavbě časově
omezený

V době zemních prací významný vliv
zejména na hlukovou situaci, v dalších
etapách již nižší hladiny hluku

Hluk při provozu

minimální nepříznivý vliv, u nejbližší
stávající obytné zástavby se neprojeví

D.I.4

přímé, trvalé

VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY

Vliv na charakter odvodnění oblasti
Výstavba administrativně skladového komplexu nezpůsobí odvodnění
staveniště výstavbou objektů a vytvořením zpevněných ploch, neboť je
navrženo vsakování většiny dešťových vod na zelených plochách vlastního
areálu a jeho okolí.
Vliv na vodní plochy, mokřady, vodní toky
Tyto prvky v okolí zájmového území jsou dostatečně vzdáleny od
místa výstavby a nebudou nijak dotčeny. Odvod či akumulace vod
z přívalových dešťů ze zpevněných ploch a střech bude v projektu řešena
samostatně.

Vliv na změny hydrologických charakteristik
Při realizaci záměru nedojde ke změnám hydrologických poměrů
daného území, stavba se z tohoto hlediska neprojeví.
Vlivy na podzemní vodu
Záměr výstavby obchodní centrály nebude mít na podzemní vodu
žádný vliv.
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Vliv na jakost vody
Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může
obecně nastat zejména v etapě výstavby, částečně i v rámci vlastního
provozu.
Vzhledem k velmi krátké době, po kterou budou prováděny zemní
práce, je riziko ovlivnění jakosti vody minimální.
Vlastní provoz administrativně skladového komplexu nebude mít na
kvalitu vody žádný vliv. Jedinou možností znečištění vod jsou úkapy ropných
látek z motorových vozidel. Vzhledem k malé ploše komunikací a k provozu
převažujících osobních vozidel je pravděpodobnost úniku ropných látek
minimální. V případě menšího havarijního úniku bude provedena sanace
vhodným sorbentem.
Únik enormního množství ropných látek, které by nebylo možné
zlikvidovat výše uvedenými prostředky, se nepředpokládá.

D.I.5

VLIV NA PŮDU

Vliv na rozsah a způsob užívání půdy
Pozemek pro navrhovanou výstavbu administrativně skladového
komplexu je zařazen dle výpisu z katastru nemovitostí jako „ostatní plocha“
v území vymezeném v územním plánu jako města Prahy SV – všeobecné
smíšené se stanovenou mírou využití území - kód míry využití území C
Veškeré činnosti v rámci daného investičního záměru výstavby budou
prováděny výhradně na pozemku ve vlastnictví investora (dle smlouvy o
smlouvě budoucí se současnými majiteli dojde k prodeji pozemku investorovi)
v souladu s územním plánem města.
Výstavba si nevyžádá vynětí půdy ze ZPF. Stavba nezasahuje do
žádných ochranných pásem.
Vliv na znečištění půdy - staré ekologické zátěže
Vzhledem k tomu, že se staveniště nalézá na pozemku, který nebyl
dlouhodobě využíván a jsou na něm plochy zeleně, nepředpokládají se na
tomto území staré ekologické zátěže. Průzkumem byly sice na pozemku
zjištěny drobné černé skládky, jedná se však o druh odpadu, u něhož není
předpoklad, že obsahuje látky škodlivé vodě a půdě.
Drobné úkapy ropných látek z automobilů ve špatném technickém
stavu nelze samozřejmě vyloučit. Po výstavbě objektu a komunikací
s živičným povrchem budou tato rizika prakticky vyloučena.

LI-VI Praha spol. s r.o.

89

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Administrativně skladový komplex Campingaz“

Vliv na znečištění půdy při výstavbě a provozu administrativně
skladového komplexu
Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole D.I.4, k potencionálnímu
znečistění půdy během stavebních prací a při následném provozu může dojít
následkem náhodných úkapů ropných látek z motorových vozidel na
parkovišti, komunikacích a zpevněných plochách. K minimalizaci tohoto vlivu
přispěje to, že bude povrch ploch komunikací nepropustný.
Během výstavby budou veškeré látky zabezpečeny tak, aby ke
znečištění půdy nemohlo docházet.
Za provozu areálu nebudou látky, které by mohly způsobit znečištění
půdy, používány.
Vliv na změnu místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy
Vlivem "zakrytí" ploch stavbami, zpevněnými povrchy a zatravněním
zbývajících ploch je prakticky eroze půdy vlivem deště a větru znemožněna.
Erozi půdy při výstavbě bude zabráněno použitím vhodných typů
stavebních technologií v souladu s návrhy, specifikovanými ve zprávě o
výsledcích geologického průzkumu.
D.I.6

VLIV NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A NEROSTNÉ ZDROJE

Podle současných znalostí nemůže záměr ovlivnit horninové prostředí
lokality. Nejsou známy nerostné zdroje, které by mohly být zamýšlenou
stavbou ohroženy nebo ovlivněny.
Do zájmové lokality nezasahuje žádné chráněné ložiskové území.
Změny hydrogeologických charakteristik
Není předpoklad, že by stavba měla vliv na změnu hydrogeologických
charakteristik dané lokality.
Vliv na chráněné části přírody
Stavba není v přímém kontaktu s žádnou chráněnou částí přírody a
vzhledem ke svému charakteru nemá na blízká ani vzdálená chráněná území
výrazný negativní vliv.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů
Vzhledem k charakteru odpadů – především komunální a tříděný
odpad, předpokládanému množství a předpokladu jejich likvidace
oprávněnými firmami nevzniknou problémy s ukládáním odpadů.
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Prostřednictvím oprávněných osob budou předávány k využití nebo
likvidaci nebezpečné odpady vznikající v areálu obchodní centrály.

D.I.7

VLIV NA FLORU, FAUNU A EKOSYSTÉMY

Vliv na flóru
Dřeviny, které se na pozemku staveniště nacházejí, byly zhodnoceny
dendrologickým průzkumem a vybrané dřeviny budou pokáceny před
započetím stavebních prací v souladu s povoleními.
Součástí dokumentace je dendrologický průzkum. Významná zeleň se
v řešeném území nevyskytuje, a nebude tudíž využita pro novou úpravu.
Realizací posuzovaného záměru dojde ke změně prostředí tím, že
současná bylinotravní společenstva s dřevinným obvodem plochy budou
nahrazena trvalou zástavbou na zpevněných plochách a dojde k trvalému
odstranění vegetačního pokryvu na části zájmového území výstavby. Na části
plochy, kde nebude odstraněn vegetační kryt, dojde k jeho zkulturnění a
následně bude pravidelně udržován a ošetřován. Místní vliv na fytocenózu je
možno po ozelenění a sadových úpravách pokládat za přijatelný.
Vhodné by bylo při výstavbě ponechat co největší množství dřevin
rostoucích po obvodu zájmové plochy, aby již po dobu výstavby sloužily jako
optické, hlukové a prachové odclonění.
Rozsah kácení stromů a mýcení keřů není v současné době možno
s naprostou spolehlivostí přesně stanovit, protože jednotlivé dřeviny nejsou
přesně zaměřeny a půdorys staveb a zpevněných ploch není v terénu
vytyčen. Z výkresové dokumentace navrhovaného areálu a provedených
průzkumů však vyplývají následující závěry:
•

je možno přibližně stanovit počet kácených dřevin, ale zejména plochu
mýcení křovin bude možno přesně určit až při zpracování projektu
sadových úprav a ozelenění areálu.. Je velmi pravděpodobné, že
zpracovatel tohoto projektu sadových úprav navrhne výrazný zásah do
rozmístění a druhové skladby keřů a nahradí stávající keřovou zeleň
mladými jedinci kultivovaných druhů sadovnicky rozmístěnými. Tato
skutečnost povede ke zkulturnění zeleně na dotčené ploše, na niž
nejsou nutné práce na údržbě zeleně již delší dobu prováděny.

•

Nezbytně nutný rozsah kácení dřevin na pozemku v případě realizace
výstavby administrativně skladového komplexu je dán v následující
tabulce:
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Část pozemku

Kácení stromů

Mýcení křovin

středová čast

1 bříza, 1 jabloň

keře 200 m2

západní okraj

7 borovic, 2 smrky, 2 břízy

keře 750 m2

severní okraj

3 jabloně

keře 400 m2

východní okraj

-

keře 625 m2

jižní okraj

2 lípy, 2 břízy, 1 topol

keře 800 m2

Celkem

21 stromů

keře 2 775 m2

Vliv na faunu
Na základě biologického průzkumu lze konstatovat, že se na okraji
zájmové plochy vyskytují dva zvláště chráněné druhy: čmelák zemní
(Bombus terrestris) - § a ještěrka obecná (Lacerta agilis) - §§ podle Přílohy III
vyhl. č. 395/1992 Sb.
Zpracovatel biologických průzkumů dospěl k tomuto závěru: při
ohleduplném provádění stavebních prací v severní a severovýchodní
části a při ponechání větší části obvodové zeleně (pouze s kácením ve
výše uvedeném rozsahu) je realizace záměru možná bez ohrožení těchto
chráněných živočichů.
Místní vliv na faunu (zejména avifaunu) je možno po ozelenění a
sadových úpravách uvnitř areálu a za předpokladu ponechání většiny
obvodových vzrostlých dřevin pokládat za příznivý a přijatelný.
Podle názoru zpracovatele dokumentace nebude nutno řešit žádná
zvláštní opatření k ochraně živočichů a jejich společenstev. Přesto však
doporučujeme zahájení stavebních prací mimo vegetační a hnízdní
období, nejlépe od podzimu do předjaří.
Poškození ekosystémů
Realizací stavby nedojde k poškození významných biotopů v jejím
okolí. Realizací záměru investora nebude zasažen žádný evidovaný
ekosystém, který má z hlediska ekologické stability krajiny nějakou hodnotu.
Při provozu administrativně skladového komplexu bude na ekosystém
působit jak vlastní provoz (tj. pohyb pracovníků a automobilů), tak práce
spojené s údržbou objektů a jejich okolí (úklidové práce a péče o zelené
plochy a pod.).
Podle názoru zpracovatele dokumentace nebude nutno řešit žádná
zvláštní opatření k ochraně živočichů a jejich společenstev.
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Vliv na dřeviny rostoucí mimo les
V rámci realizace posuzovaného záměru dojde ke kácení části dřevin
rostoucích mimo les, neboť musí dojít k odstranění některých dřevin a keřů
rostoucích uvnitř areálu. Před zahájením stavby je nutno podle zákona
požádat orgány ochrany přírody o povolení kácení stromů a mýcení keřů.
Pro realizaci stavby je nutno doporučit ponechání kvalitní obvodové
vysoké zeleně při straně k dálnici, především vzácný smrk omorika a dále
borovici lesní a borovici černou, při jižním okraji šest lip a čtyři břízy
(pyramidální topol černý odstranit). Ve východním cípu, tj. směrem k Ďáblicím
ponechat dva javory mléče a nad silnicí v severní části území, tj. nad svahem
silničního zářezu ponechat kvalitní lípy i keře. Ponecháním obvodové
zeleně dojde k žádoucímu výraznému pohledovému odstínění
novostavby od okolí. Po dokončení kvalitních sadových úprav dojde
k vyrovnání podílu zeleně a jejího zkulturnění, vliv bude příznivý, trvalý
a patrný.
Ochrana dřevin při výstavbě a navržené sadové úpravy
V současné době se na obvodu pozemku vyskytuje vysázená a
náletová vegetace obvyklých náletových dřevin. V souladu s dendrologickým
posudkem a návrhem rušené zeleně bude označená zeleň vykácena a po
ukončení výstavby objektu bude okolí opatřeno navrženou sadovou
výsadbou.
Při realizaci budou dodržovány harmonizační normy ČSN 83 9011
(18 915) Práce s půdou, 83 9031 (18 917) Zakládání trávníků, 83 9021
(18 916) Výsadby rostlin, 83 9041 (18 918) Technologie vegetačních úprav v
krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy), 83 9051(18 919)
Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o
rostliny, 83 9061 (18 920) Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, dále ČSN 46
4902 - 1 Výpěstky okrasných dřevin, všeobecná ustanovení a ukazatele
jakosti a ČSN 83 9001 Sadovnictví a krajinářství - Terminologie - Základní
odborné termíny a definice.
Vlivy na další ekosystémy
Záměr se přímo nedotýká biologicky cenných ploch v okolí. Dojde však
ke změně prostředí tím, že se mírně zvýší podíl zastavěné a zpevněné
plochy. Je nezbytné zachovat potřebnou územní rezervu v zájmovém území
v nezpevněném stavu pro sadové úpravy areálu. Vlivy na jiné ekosystémy je
možno hodnotit jako velmi nízké či nulové.
Celkově lze konstatovat, že z hlediska ochrany přírody - flóry,
fauny a celých ekosystémů, bude mít navrhovaný záměr jen nepatrný
vliv na své okolí. Shrnutí vlivů je provedeno v následující tabulce.
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Vliv výstavby a provozu stavby na ekosystémy, jejich složky a funkce.
Vlivy

Typ ovlivnění

Odhad významnosti vlivu

Vliv na flóru

odstranění
zeleně

nepříznivý vliv bude kompenzován
novými sadovými úpravami

Emise škodlivin z
dopravy při výstavbě

Minimální,
krátkodobé

minimální nepříznivý vliv, zmírňující
opatření jsou dostupná

Prach a hluk při
výstavbě

Minimální,
krátkodobé

nepříznivý vliv zejména při
provádění zemních prácí

Emise a hluk z
dopravy v době
provozu

Přímé, omezené, nepříznivý vliv malý, malý počet
dlouhodobé
jízd, obytná zástavba je dostatečně
vzdálena

Vliv na jakost
povrchové vody
Vliv na flóru a faunu
v době provozu

Žádné

Nepřímé,
minimální

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

Poškození a vyhubení rostlinných a živočišných druhů
K vyhubení chráněných rostlinných a živočišných druhů v žádném
případě nedojde.
Na plochách vlastního staveniště se žádné chráněné druhy
nevyskytují, byly zjištěny pouze na okrajových severních částech pozemku,
kde nebudou při vhodném vedení stavby nikterak ohroženy.

D.I.8

VLIVY NA KRAJINU

Zákon č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny stanoví v §12:
„Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika
určitého místa či oblasti, je ochráněn před činností snižující jeho estetickou a
přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a
povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování
významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.“
Krajinný ráz závisí v prvé řadě na trvalých ekologických podmínkách a
ekosystémových režimech krajiny. V těchto rámcích je krajinný ráz dotvářen
(krajiny přírodní) až vytvářen (krajiny antropicky přeměněné) lidskou činností
a životem lidí v nich. Krajinný ráz je tedy výsledkem lidské činnosti v určitých
přírodních podmínkách.
Krajinný ráz je vytvářen souborem typických přírodních a člověkem
vytvářených znaků, které jsou lidmi vnímány a určitý prostor pro ně
identifikují. Typické znaky krajinného rázu tedy vytváří obraz dané krajiny.
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Navrhovaný záměr představuje určitou změnu stávajících estetických
parametrů vlastního zájmového území.
Vliv na estetické kvality území a krajinný ráz
Záměrem investora je výstavba obchodního areálu na ploše dnešního
volného pozemku s vysázenou a náletovou zelení.
Pro posouzení vlivu areálu na krajinný ráz a estetické parametry území
je podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících faktorů
krajinného rázu území.
Hodnocení z hlediska vlivů na krajinný ráz je možné provést z několika
pohledů

Vznik nové charakteristiky území
Realizací záměru nedojde k vytvoření nové významné charakteristiky
území
Lze konstatovat, že celkový architektonický výraz objektu včetně
použitých konstrukcí a materiálů odpovídá charakteru stavby, představuje
moderní stavbu a odpovídá zásadám stavby moderního komerčního objektu
s vysokým standardem v souladu s platnými regulativy území.
Narušení stávajícího poměru krajinných složek
Záměr svým rozsahem nenaruší poměr krajinných složek. Vliv je
možno pokládat za nevýznamný.
Z hlediska ovlivnění krajinného rázu dojde k rozšíření zastavěné zóny
v návaznosti na stávající zástavbu, jde o rozšíření urbanizace krajiny
způsobem, neznamená realizaci výškově dominantních objektů nebo areálů.
Dojde i k logickému uzavření lokality dle ÚPD. Při vhodném a kvalitně
provedeném ozelenění areálu a ponechání maximálního možného množství
obvodové zeleně je stavba pro krajinu přijatelná.
Vliv na pohledový horizont
Pokud výškově bude projektovaná zástavba navazovat na sousední
zástavbu a bude alespoň částečně kryta sadovými úpravami – vysokou
zelení, a nebude pronikavě barevná, nebude pohledový dopad výrazný.
Vlivy na estetické kvality území je možno v souhrnu pokládat za
plně akceptovatelné.
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Vlivy na rekreační využití krajiny
Bezprostřední okolí dané lokality není ve větší míře využíváno k
rekreačním účelům a výstavba areálu nebude mít žádný vliv na rekreační
využití krajiny.
Obyvatelé okolních domů mohou pro rekreaci využívat blízké zelené
plochy napojené na systém městské zeleně.
Rekreační potenciál
Na plochu nenavazuje bezprostředně žádné rekreační území.
Západním směrem 1,5 km se nachází Přírodní park Drahaň – Troja se
známým Drahaňským údolím (žlutá turistická cesta) a Bohnickým údolím
(modrá). Jihovýchodním směrem 1,5 km je Ďáblický háj – Ládví, kde vede
turistická cesta na Ďáblice a Troju.

D.I.9

VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY

Vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské
výtvory
Výstavbou areálu administrativně skladového komplexu nebudou
nepříznivě ovlivněny žádné další budovy ani architektonické a archeologické
památky nebo jiné lidské výtvory nacházející se v okolí.
Bude pouze nutno vykácet cca 21 stromů a část keřovitého porostu,
který zasahuje do místa pro navrhovanou stavbu. Většina stávající zeleně
zůstane zachována a vykácenou zeleň bude plně nahrazena sadovými
úpravami v rámci areálu a jeho okolí.
Ochrana případných archeologických nálezů bude zajištěna v souladu
s § 22 (o náležitostech provádění archeologických výzkumů) a 23 zákona č.
20/1987 Sb. o státní památkové péči.
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D.II.

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

Vliv na dopravu
Záměr spočívá ve výstavbě administrativně skladového komplexu
v zóně určené platným územním plánem města Prahy SV – všeobecné
smíšené se stanovenou mírou využití území - kód míry využití území C.
V těsném okolí pozemku pro navrhovanou výstavbu je frekventovaná
čtyřproudová komunikace – Ústecká ulice, jejíž kapacita je dostačující pro
zajištění dopravní obslužnosti nového areálu firmy Camping Gas CS.
Počet jízd automobilů souvisejících s provozem nového areálu se
v daném území prakticky neprojeví a nebude představovat znatelný nárůst
hladin hluku a emisí škodlivin u nejbližší obytné zástavby.
Vliv navazujících souvisejících staveb a činností
Realizace záměru nevyvolá žádné související stavby s výjimkou
vybudování přípojek inženýrských sítí.
Vliv na rozvoj navazující infrastruktury
Stavba nebude mít žádný vliv na rozvoj navazující infrastruktury. Bude
využita stávající komunikace, na kterou bude napojen vjezd do nového
areálu.
Vliv na estetické kvality území
Z urbanisticko
–
kompozičního
hlediska
navržené
objekty
nepředstavují výraznou dominantu a z větší části budou zakryty vzrostlou
zelení po obvodu areálu.
Vliv záměru na estetické kvality území je pozitivní – dojde ke
zhodnocení pozemku a v kombinaci se zelenými plochami k vytvoření
esteticky zajímavě řešeného celku.
Vliv na rekreační využití krajiny
Na plochu nenavazuje bezprostředně žádné rekreační území.
Západním směrem 1,5 km se nachází Přírodní park Drahaň – Troja se
známým Drahaňským údolím (žlutá turistická cesta) a Bohnickým údolím
(modrá). Jihovýchodním směrem 1,5 km je Ďáblický háj – Ládví, kde vede
turistická cesta na Ďáblice a Troju.
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Biologické vlivy
Stavba nebude mít žádné vedlejší biologické vlivy na prostředí.
Kácené dřeviny budou plně nahraženy novou výsadbou v rámci sadových
úprav.
Možnost přeshraničních vlivů
Vzhledem k poloze zájmové lokality a rozsahu záměru přeshraniční
vlivy z hlediska dopadu na stav životního prostředí nenastanou.
Shrnutí vlivu výstavby a provozu stavby na strukturu a funkční
využití území je uvedeno v následující tabulce:
Vlivy stavby na strukturu a funkční využití území:
Vlivy

Typ ovlivnění

Odhad významnosti vlivů

Pojezdy při
výstavbě

přímé,
krátkodobé

minimální nepříznivý vliv,
zmírňující opatření jsou dostupná

Doprava při
provozu

přímé

minimální nepříznivý vliv na
stávající obytnou zástavbu

D.III.

CHARAKTERISTIKA ENVIROMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI
MOŽNÝCH
HAVÁRIÍCH
A
NESTANDARDNÍCH
STAVECH

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

D.IV.

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

Územně plánovací opatření
Podle stanoviska odboru výstavby Úřadu městské části Praha 8 je
uvažovaná stavba „Administrativně skladový komplex Campingaz“
v souladu s platnou územně plánovací dokumentací hlavního města
Prahy. Stavba je situována do území SV všeobecně smíšeného – území
sloužící převážně pro umístění polyfunkčních staveb. (Kopie stanoviska je
v příloze tohoto oznámení).
Technická opatření
Opatření technického rázu bude muset být provedena celá řada,
v předkládaném oznámení jsou stanoveny pouze rámcově, detailně budou
rozpracována a řešena v projektu ke stavebnímu povolení a kolaudace.
Technická opatření pro ochranu vod:
•

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

•

Dodržovat platný kanalizační řád města.

Technická opatření pro ochranu půdy:
•

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

Technická opatření pro ochranu ovzduší:
•

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

Snížit prašnost při výstavbě kropením a čištěním staveniště a
komunikací v nejbližším okolí.

Technická opatření na ochranu před hlukem:
Během výstavby používat techniku, která bude v dobrém stavu a bude
splňovat požadavky nařízení vlády č.9/2001 Sb. ve znění nařízení vlády č.
342/2003 Sb. a nařízení č. 198/2006 Sb.
•

Během provozu dodržovat veškeré požadavky nařízení vlády
č.148/2006 Sb.

Ostatní opatření:
•

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

•

Ke kolaudaci předložit doklad o smluvním
komunálního odpadu oprávněnou firmou.

zajištění

odvozu

Preventivní opatření
•

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

•

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

•

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

•

Provádět pravidelné kontroly vodovodu,
vzduchotechniky a jiných technických zařízení.

•

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

•

Bezpečnost provozu (dopravy) bude zajištěna vhodným dopravním
značením.

•

Budou se provádět pravidelné revize elektrických zařízení dle platných
norem.

kanalizace,

kotelny,

Následná opatření
•

Následná opatření při případné havárii budou specifikována v
příslušných havarijních řádech. S těmito řády budou seznámeni
všichni pracovníci.
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D.V.

CHARAKTERISTIKA

POUŽITÝCH

METOD

PROGNÓZOVÁNÍ
A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI
HODNOCENÍ VLIVŮ
Při hodnocení vlivu záměru „Administrativně skladový komplex
Campingaz“ byly použity podklady vyjmenované v seznamu použitých
podkladů tohoto oznámení.
Při hodnocení bylo použito standardních metod a dostupných
vstupních informací. Použitá metodika je zmíněna v rámci příslušných
odborných kapitol a u obsáhlejších zpráv v přílohách.
Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny v porovnání s
normovanými limity, které jsou obsaženy v právních předpisech pro složky
životního prostředí. V oborech, u nichž normované limity nejsou stanoveny, je
předpokládaný dopad verbálně zhodnocen.
Základním podkladem byla studie vypracován firmou Ing. Milan
Melicher na uvedenou stavbu. Zdrojem informací pro vypracování oznámení
byla i konzultace se zástupci projektové organizace, investora a
veřejnoprávních orgánů, prohlídka stávajícího areálu firmy Investora.

Právní normy:
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákonů č. 521/2002 Sb. č.
92/2004 Sb. a č. 186/2004 Sb. , č.695/2004 Sb., č.180/2005 Sb., č.385/2005
Sb., č.444/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č.472/2005 Sb.), ve
znění zákonů č.186/2006 Sb., č.212/2006 Sb., č.222/2006 Sb., a č. 230/2006
Sb.
Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a
způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění
nařízení vlády č. 60/2004 Sb. a č.429/2005 Sb.
Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro
některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních
inventur a emisních projekcí, ve znění nařízení vlády č. 417/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další
podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších
podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší,
(nahrazuje Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a
další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší)
Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další
podmínky pro spalování odpadu, ve znění nařízení vlády č. 206/2006 Sb.
Vyhláška MŽP č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další
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podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická
rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, ve znění vyhlášky č.
509/2005 Sb.
Vyhláška č.570/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MŽP č.356/2002 Sb.,
kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob
předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících
látek, tmavosti kouře, přípustné míry ohrožování zápachem a intenzity pachů,
podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů
znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování
Vyhláška MŽP č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace
pachových látek, přípustné limity ohrožování zápachem a způsob jejího
zjišťování
Vyhláška č.42/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního
prostředí č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů
znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně
seznamu stacionárních zdrojů
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění zákonů č. 254/2001 Sb. , č. 274/2001 Sb., č.
13/2002 Sb. , č. 76/2002 Sb.,č. 86/2002 Sb., č.120/2002 Sb., č.309/2002 Sb,
č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 356/2003 Sb.,č. 167/2004 Sb., č.
326/2004 Sb. a č. 562/2004 Sb., č.125/2005 Sb., č.253/2005 Sb., č.381/2005
Sb., č.444/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č. 471/2005 Sb.) ve
znění zákonů č. 59/2006 Sb., č.74/2006 Sb., č.186/2006 Sb., č.189/2006 Sb.,
č.222/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., a č. 324/2006 Sb.
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací.
Vyhláška č. 540/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č.221/2004 Sb., kterou
se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných
chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž
uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o
změně některých zákonů (nabyl účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení
ČR k EU v platnost), ve znění zákonů č.186/2004 Sb.,č.125/2005 Sb., a
č.345/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č.434/2005 Sb.) ve znění
zákona č.222/2006 Sb.
Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů,
týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a
chemických přípravků, ve znění vyhlášky č.369/2005 Sb.
Vyhláška č. 28/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických
přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a
označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve
znění vyhlášky č. 369/2005 Sb.
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Vyhláška č. 223/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika
nebezpečných chemických látek pro životní prostředí
Vyhláška č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek, ve znění vyhlášky
č.12/2006 Sb.
Vyhláška č. 443/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení
toxicity chemických látek a chemických přípravků ve znění vyhlášky č.
449/2005 Sb.
Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a
náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně
zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a č.320/2002 Sb., o
změně a zrušení některých zákonů souvisejících s ukončením činnosti
okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných
havárií) – ruší zákon č.353/1999 Sb.)
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002
Sb., č. 356/2003 Sb. (nabyl účinnosti s nabytím účinnosti zákona č. 356/2003
Sb.), č. 167/2004 Sb.,č. 188/2004 Sb., č. 317/2004 Sb. a č.7/2005 Sb. (úplné
znění vyhlášeno zákonem č.106/2005 Sb.) ve znění zákona č. 444/2005 Sb.,
č. 186/2006 Sb., č.222/2006 Sb. a č. 314/2006 Sb.
Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů) – nabyla účinnosti 1.1.2002, ve znění vyhlášky č.
503/2004 Sb.
Vyhláška č.41/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního
prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Vyhláška č.95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů, na které se
vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. mění vyhláška
Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s
odpady
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného
opatření předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákonů č.289/1995 Sb., nálezu
Ústavního soudu č. 3/1997 Sb., č.16/1997 Sb., č.123/1998 Sb., č. 161/1999
Sb., č. 238/1999 Sb., č. 132/2000 Sb., vyhlášky č.216/2001 Sb., zákonů č.
254/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb. , č. 100/2004 Sb., č. 168/2004
Sb. a č.218/2004 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č. 460/2004 Sb., ve
znění zákonů č.287/2005 Sb. a č.444/2005 Sb.
Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění vyhlášek č. 105/1997 Sb., č. 200/1999 Sb., č. 85/2000 Sb., č. 190/2000
Sb., č. 116/2004 Sb., č. 381/2004 Sb., č. 573/2004 Sb., č. 574/2004 Sb. a

LI-VI Praha spol. s r.o.

103

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Administrativně skladový komplex Campingaz“

č.452/2005 Sb.
Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní v platném znění (Zákon
č.163/2006 Sb., kterým se mění zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb.)
Zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
zákonů č.10/1993 Sb., č. 98/1999 Sb., (úplné znění č. 231/1999 Sb.), ve
znění zákonů č.76/2002 Sb., č.320/2002 Sb. a č. 444/2005 Sb.
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění zákonů č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 20/2004
Sb., č. 413/2005 Sb., č.444/2005 Sb., č.186/2006 Sb., č.222/2006 Sb., a č.
342/2006 Sb.
Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitosti povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých
oblastech (nabyl účinnosti dnem 1.března 2003 s výjimkou § 6 odst. 11, který
nabude účinnosti dnem 1. ledna 2008)
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č.242/1992
Sb.
Zákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon)
Vyhláška č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu,
ve znění vyhlášky č. 502/2006 Sb.
Vyhláška č.369/2001 Sb.,
o
obecných
technických
požadavcích
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a
orientace
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a č. 441/2004
Sb.
V následující tabulce jsou v souhrnu uvedeny konkrétní použité
metody a základní údaje potřebné při hodnocení vlivů.
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Metody použité při hodnocení vlivů stavby:
Vliv

Metoda hodnocení

Základní podklady

Imisní zatížení z
dopravy

Modelový
výpočet,
rozptylová
studie

emisní faktory MEFA 2002,
dopravní zátěž

Hluk z provozu
a dopravy

Modelový
výpočet

Podklady od projektanta a
investora

Fauna

Místní šetření

Literární podklady

Flóra

Místní šetření

Literární podklady

Vliv na jakost
vod

Bilanční výpočet
splaškových
odpadních vod

Množství vypouštěných vod,
znečištění odpadních vod,

Vliv na půdu

Bilance

Podklady od projektanta a
investora

D.VI.

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

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

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Popis navržených variant řešení
Varianta navržená investorem je jako jediná slučitelná s jeho
podnikatelským záměrem. Jedná se o výstavbu areálu administrativně
skladového komplexu na dosud nezastavěné ploše pozemku v katastrálním
území Dolní Chabry na severním okraji hlavního města Prahy, na jehož
odkoupení má investor uzavřen s jeho majiteli smlouvu o smlouvě budoucí.
Pozemek není součástí ZPF, a není tedy třeba žádat o jeho vynětí.
Varianta navržená investorem vychází z Územního plánu hl.m.Prahy.
V průběhu zpracování oznámení bylo uvažováno s určitými modifikacemi
projektu, které vycházely z daných územních limitů (izolační zeleň, napojení
areálu na místní komunikační síť, řešení vsakování a retence dešťových vod,
umístění parkovacích ploch a vedení vnitrozávodních komunikací. V konečné
verzi však byla investorem navržena předkládaná varianta záměru
s umístěním dvou administrativních a jedné skladovací haly na řešeném
pozemku a dvěma sektory parkoviště.
Podle platného Územního plánu hlavního města Prahy je
předmětné území vymezeno jako plocha SV – smíšená území, určená
zejména pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních
staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a
služby, kde žádná z funkcí nepřesáhne 60 % celkové kapacity území.
Umístění administrativně skladového komplexu splňuje požadavky
územního plánu.
Rovněž napojení pozemku na infrastrukturu města, včetně silniční sítě
je bezproblémové.
Proto nebylo uvažováno o jiných lokalitách. Další srovnávací varianty
řešení by byly v tomto případě do značné míry formální.
Uvažované varianty v tomto oznámení jsou tedy pouze:
1.

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

2.

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

1. Varianta A - bez činnosti (nulová varianta)
Varianta bez činnosti znamená zachování současného stavu, tzn., že
by sledované území zůstalo ve stávajícím stavu, tedy opuštěné, prakticky
nevyužívané a postupně zarůstající náletovou zelení.
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2. Varianta B – realizace stavby
Pro realizaci stavby lze použít následující argumenty:
•

V Praze existuje značná poptávka po pozemcích pro polyfunkční
objekty nepříliš vzdálené od hlavních dopravních tras s dobrou
dopravní obslužností individuální a hromadnou dopravou. Daný
pozemek tyto atributy splňuje;

•

Stávající pozemek je svou velikostí, tvarem a umístěním pro daný
záměr vhodný;

•

V okolí pozemku se vyskytují stávající inženýrské sítě, na něž je
možno objekty areálu napojit;

•

Soulad s územním plánem;

•

Záměr má minimální negativní vlivy na životní prostředí a nezpůsobí
znatelné zvýšení hlukové ani imisní zátěže daného území ani
překročení platných limitů

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

ČÁST F.

ZÁVĚR

Záměrem investora je výstavba areálu administrativně skladového
komplexu Campingaz v Praze – Dolních Chabrech.
Podle platného územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
je dotčený pozemek situovaný v katastrálním území Dolní Chabry, v území
SV – všeobecné smíšené s požadovaným koeficientem míry využití území C.
Pozemek pro výstavbu 2 administrativních a jedné skladové haly není
součástí zemědělského půdního fondu a není třeba žádat o vynětí ze ZPF.
Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je OOP Magistrátu
hlavního města Prahy, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí.
Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr
„Administrativně skladový komplex Campingaz“ zařazen do kategorie II,
přílohy č.1 k citovanému zákonu (záměry vyžadující zjišťovací řízení).
Záměr naplňuje dikci bodu 10.15, tj. záměry podle přílohy č.1, které
nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty
v příloze uvedeny.
Záměr je považován za podlimitní bodu 10.6 – Skladové nebo
obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad
3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
V tomto případě se jedná o zastavěnou plochu objektu 1 754 m2.

LI-VI Praha spol. s r.o.

107

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Administrativně skladový komplex Campingaz“

Příslušným orgánem k provedení zjišťovacího řízení je v tomto
případě Magistrát hlavního města Prahy.
Při zpracování oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. byly
konkretizovány všechny charakteristiky a ukazatele vlivu záměru na životní
prostředí požadované v příloze č.3 zákona č. 100/2001 Sb. Předložené
oznámení je zpracováno na úrovni stávajících podkladů, zejména projektové
dokumentace záměru, legislativních předpisů a rešerše základních složek
životního prostředí. Na základě výše zpracovaného oznámení je patrné, že
záměr bude mít nepatrný vliv na okolí, a to pouze z hlediska emisí
z plynových kotelen a automobilové dopravy a hluku z dopravy a technických
zařízení objektu.
Záměr představuje zábor zemědělské půdy a určitý zásah do stávající
zeleně, která bude plně nahrazena novou výsadbou v rámci sadových úprav.
Jedinou dotčenou částí je Městská část Praha 8.
Zpracovatel oznámení záměru „Administrativně skladový
komplex Campingaz“ při svém hodnocení dospěl k závěru, že realizací
této stavby nebude přírodní prostředí výrazně negativně ovlivněno a
stavba bude z ekologického hlediska přijatelná. Stavba je v souladu
s platnou územně plánovací dokumentací.
Výstavba administrativně skladového komplexu Campingaz
v Praze – Dolních Chabrech na pozemku ohraničeném ulicemi
Ústeckou, K Ďáblicům a Spořická lze tedy doporučit k realizaci.

Podpis oprávněné osoby – zpracovatele oznámení:

............................................................
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ČÁST G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Záměrem investora je výstavba administrativně skladového
komplexu, tvořeného 2 administrativními budovami a skladovou halou na pozemku parc.č. 1233/2 v k.ú. Dolní Chabry v Praze 8 a jeho účelový
pronájem firmě Camping Gaz CS s.r.o..
Nájemce a provozovatel komplexu, firma Camping Gaz CS s.r.o.,
působi v 11 zemích střední a východní Evropy včetně České republiky, kde
koordinuje a řídí obchodní aktivity při prodeji výrobků značek Campingaz a
Coleman.
Firma Camping Gaz CS s.r.o. je dceřinou společností The Coleman
company, Inc., vedoucí světové firmy ve výrobě a marketingu výrobků pro
trávení volného času v přírodě. Produktové portfolio zahrnuje stany, spací
pytle, chladící boxy, vařiče, lampy, elektrické svítilny, grily a řadu dalších
výrobků včetně rozsáhlé řady nástrojů a příslušenství k prodávaným
výrobkům.
Krédem a dlouhodobou strategií společnosti je podpora zdravého
životního stylu a cílem aktivit firmy je získání širší veřejnosti pro trávení
volného času v přírodě. Výrobky firmy jsou koncipovány tak, aby jejich použití
bylo zcela bezpečné a aby jejich používání bylo v maximální možné míře
ekologické, tedy aby jejich negativní vlivy na životní prostředí byly minimální.
Firma Camping Gas CS s.r.o. má v současnosti v nájmu obchodně
skladový areál v pronajatých prostorech v Dolních Chabrech v Praze 8
v sousedství obchodního centra Bauhaus. Tento areál je však pro provoz
firmy nevyhovující z důvodů nedostatečných prostor pro skladování i
administrativu a rovněž z důvodů ekonomických – skladové haly jsou
nezateplené, což zvyšuje náklady na jejich nutnou temperaci v zimním
období a nebudou z dlouhodobého hlediska schopny plnit současnou funkci.
Z tohoto důvodu má tato firma zájem o pronájem a provoz moderně a
esteticky řešeného administrativně skladového komplexu s důrazem na
ekologické aspekty, který by svým umístěním, velikostí i technickým
vybavením odpovídal potřebám firmy a umožnil i její další rozvoj.
Hlavním kriteriem výběru pozemku pro výstavbu nového areálu byla
jeho snadná dopravní dostupnost a znalost místních podmínek (blízkost
stávající provozovny).
Zvolený pozemek, který je dosud nezastavěný, se nachází na
severním okraji Prahy, v těsné vazbě na hlavní dopravní tepnu dané oblasti –
Ústeckou ulici, která umožňuje přímé a bezkolizní napojení na dálnici D8.
Pozemek je v současné době nevyužívaný, prakticky po celém obvodu
je zarostlý převážně náletovou zelení (stromy, keři a vysokým travním
porostem), v centrální části je vytvořena louka bez dřevin, pravděpodobně
v minulosti využívána jako hřiště. Pozemek je mírně svažitý severním
směrem. Na pozemcích nestojí žádné budovy.
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Pozemek je ze všech stran ohraničen komunikacemi. Na západě
hlavní dopravní tepnou – čtyřproudovou Ústeckou ulicí, tvořící výpadovou
komunikaci z Prahy severním směrem a napojení na dálnici D8. Severně pak
prochází frekventovaná Spořická ulice, jižně a východně ohraničuje pozemek
ulice K Ďáblicům. Z této ulice bude v jižní části zřízen vjezd na pozemek
administrativně skladového centra. Z ulice k Ďáblicům odbočuje jižním
směrem Ládecká ulice procházející zástavbou rodinných domků.
V severní části území podél komunikace Spořická začíná území bývalé
skládky odpadů, která byla rekultivována.
Parcely pro navrhovanou zástavbu nejsou součástí zemědělského
půdního fondu (ZPF), a proto není nutné žádat o jejich vynětí.
Projekt umisťuje na pozemku 2 dvoupodlažní administrativní
budovy a 1 přízemní skladovou halu. Tato hala je funkčně propojena
s jednou administrativní budovou („A“).
V rámci záměru je navržena příjezdová komunikace a odstavné plochy
pro zásobování objektu, dále parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky
areálu. Příjezdová komunikace je napojena na ulici K Ďáblicům.
Většina stávajících vzrostlých stromů situovaných v okrajových
částech pozemku bude zachována, v některých částech však bude nutno
z důvodů výstavby provést odstranění dřevin. Podle provedených průzkumů
v rámci zpracování tohoto oznámení bude nutno vykácet 21 stromů.. V rámci
sadových úprav areálu bude provedena výsadba nové zeleně podle projektu.

Základní údaje o kapacitě stavby
Bilance zastavěných ploch areálu
Plocha (m2)

Název položky
Plocha pozemku č. parc. 1233/2

7 144

Zastavěná plocha administrativní části

506

Zastavěná plocha skladové části

1 248

Celkem objekty zastavěné plochy

1 754

Zpevněné plochy

1 996

Celkem zastavěná plocha

3 750

Záměrem je dotčena pouze Městská část Praha 8.
Název záměru:
Administrativně skladový komplex Campingaz
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Základní údaje o investorovi a oznamovateli stavby:
Obchodní firma – investor:
Ing. Radomil Doležal, Feřtekova 561, Praha 8
RČ: 590315/1375
tel.: 284 686 711
a
Viktor Drahoš, Souběžná 273, Hovorčovice
RČ: 670530/7246
tel.: 284 686 711
Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného
oznamovatele:
Ing. Milan Melicher
Pivcova 958/10
152 00 Praha 5
tel.: 739 657 422
IČO: 612 86 435
DIČ: CZ 6605172068
Předkládané oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí
výstavba slouží pro zjišťovací řízení a bylo vypracováno podle zákona
č.100/2001 Sb. v platném znění, v rozsahu dle přílohy č.3.
Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby
obchodní centrály firmy Fronius zařazen do kategorie II, přílohy č.1
k citovanému zákonu (záměry vyžadující zjišťovací řízení). Záměr
naplňuje dikci bodu 10.15, tj. záměry podle přílohy č.1, které nedosahují
příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny.
Záměr je považován za podlimitní bodu 10.6 – Skladové nebo
obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad
3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
Pro stavby kategorie II je vyžadováno vypracování oznámení záměru o
hodnocení vlivů na životní prostředí v rozsahu daném přílohou č.3 citovaného
zákona. Příslušným orgánem k provedení zjišťovacího řízení je v tomto
případě Magistrát hlavního města Prahy.
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Architektonicky je objekt navržen tak, aby působil harmonicky
s okolnízástavbou. Po dokončení stavby budou provedeny sadové úpravy a
je počítáno s výsadbou náhradních dřevin za nutné kácení.
Z hlediska vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel lze jednoznačně
konstatovat, že záměr bude mít pouze minimální negativní vliv na své okolí, a
to v důsledku emisí z vytápění areálu plynovou kotelnou a emisemi a hlukem
z obslužné dopravy nákladními a osobními automobily. Kotelna bude
vybavena nízkoemisními hořáky, spaliny budou vyvedeny nad střechu
objektu. Vliv těchto zdrojů znečišťování ovzduší byl vyhodnocen rozptylovou
studií a bylo zjištěno, že nedojde k překročení platných limitů – příspěvek
těchto zdrojů ke stávajícímu znečištění ovzduší je minimální.
Rovněž vliv na hlukovou situaci v okolí areálu bude prakticky nulový.
Veškeré stacionární zdroje hluku budou účinně tlumeny a dopravní zdroje
jsou omezeny pouze na osobní automobily a nejvýše 1 kamion a 4 nákladní
automobily za týden, zajišťující dopravu pracovníků a zásobování. Hluk
z obou typů zdrojů byl v oznámení vyčíslen v akustické studii a bylo
konstatováno, že nezpůsobí znatelné zvýšení hladiny hluku ve svém okolí.
Dominantním zdrojem hluku bude hluk ze stavební činnosti, zejména
pak z období zemních prací. Tyto práce však budou jen krátkodobě a lze
předpokládat, že navazující stavební činnosti nebudou již tolik obtěžovat své
okolí hlukem.
Pozemek pro navrhovanou výstavbu umožňuje bezproblémové
napojení na inženýrské sítě.
Provozem areálu budou kromě dešťových odpadních vod vznikat
pouze splaškové vody ze sociálních zařízení. Vody budou svedeny do
kanalizace a následně čištěny v městské ČOV.
Dešťové odpadní vody budou vsakovány.
Výstavba administrativně skladového komplexu nezpůsobí žádné
nenapravitelné škody okolní přírodě, nedojde ke znečištění půdy ani vody ani
k ohrožení chráněných druhů rostlin a živočichů. Stávající dřeviny byly
ohodnoceny dendrologickým průzkumem a byla navržena vhodná náhrada za
pokácené dřeviny.
Z údajů uvedených v částech C a D tohoto oznámení je možno zjistit
všechny předpokládané vlivy navrhovaného provozu na okolí. Vyplývá z nich,
že výstavba posuzovaného areálu neovlivní životní prostředí ve svém okolí
nad míru povolenou platnými zákony a předpisy a že nedojde k ohrožení
zdraví obyvatelstva.
Podle vyjádření Odboru územního rozhodování Úřadu městské části
Praha – Dolní Chabry je navrhovaná výstavba v souladu se schváleným
územním plánem a navrhované využití je plně v souladu s územně plánovací
dokumentací.
Závěrem tohoto netechnického shrnutí je možno konstatovat, že
zpracovatelé oznámení záměru „Administrativně skladový komplex
Campingaz“ při svém hodnocení dospěli k závěru, že realizací této
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stavby nebude výrazně negativně ovlivněno přírodní prostředí ani zdraví
obyvatel a stavba bude z ekologického hlediska přijatelná.

Navrhovanou stavbu lze doporučit k realizaci.
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ČÁST H.

PŘÍLOHY

SEZNAM PŘÍLOH:
H.I.

Koordinační situace stavby (měřítko 1 : 500)

H.II.

Situace širšího okolí – orientační mapa

H III.

Orthofotomapa zájmového území a jeho okolí

H IV.

Systém funkčních ploch Územní plán HMP

H.V.

Fotopříloha

H.VI.

Rozptylová studie

H.VII.

Akustická studie

H.VIII.

Průzkum flóry a fauny a dendrologický průzkum

H.IX.

Vyjádření úřadu Městské části Praha – Dolní Chabry z hlediska
územně plánovací dokumentace

H.X.

Vyjádření odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města
Prahy k NATURA 2000

H.XI

Osvědčení odborné způsobilosti autorizované osoby
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H. I. Situace
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H.II. Situace širšího okolí – orientační mapa
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H.III. Orthofotomapa zájmového území a jeho okolí

H.IV. Systém funkčních ploch ÚP hl. města Prahy
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H.V. Fotopříloha

Příjezd k areálu od Ústecké ulice ulicí K Ďáblicům

Interiér stávající skladové haly firmy Camping Gaz CS s.r.o.
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H.VI. Rozptylová studie

Ing. Miloš Pulkrábek, Na Dolinách 1, 147 00 PRAHA 4
APS
Air Pollution Service
t./f.:
mobil: 603 434 866

241

431

535

Administrativně skladový komplex
Campingaz

Rozptylová studie

Červenec 2007
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1. ÚVOD

Předkládaný záměr řeší výstavbu areálu firmy Campingaz v Dolních Chabrech.
Areál bude na východní straně ulice Ústecké, v severovýchodním kvadrantu jejího
křížení s ulicí k Ďáblicům. Je tvořen 2 administrativními budovami a skladovou
halou a bude sloužit pro provoz 2 samostatných firem s 15 - 20 zaměstnanci. Firmy
se zabývají skladováním a prodejem sportovních potřeb. Ve skladovém objektu
bude skladováno spotřební zboží – turistické vybavení (stany, spacáky, batohy,…),
zahradní vybavení (lehátka a nábytek, nafukovací čluny, grily,…) a kempinkové
potřeby (nádobí, chladící tašky a pod.).
Administrativní objekty a skladová hala budou vytápěny zdroji na zemní plyn a
v areálu bude parkoviště s 25 stáními pro osobní automobily.
Předložená studie hodnotí předpokládané znečištění ovzduší dané lokality provozem
navrženého areálu Campingaz. Studie hodnotí znečištění ovzduší vlivem vytápění,
vyvolané dopravy po okolních komunikacích a pojezdem v areálu a na parkovišti.
Přihlíží přitom k celkovému znečištění dané lokality, zejména blízkými zdroji, tj. je
obecnou okolní dopravou a přenosem z okolí. Je zpracována pro hodnocení dle
platných imisních limitů uvedených v prováděcích předpisech k novému zákonu o
ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a upravenými postupy pro hodnocení hodinových
krátkodobých koncentrací NO2 a celoročních průměrných koncentrací.
Údaje o výstupech

Vytápění
Zdrojem tepla budou dva kotle na zemní plyn. 1 kotel o výkonu 25 kW bude vytápět
administrativní budovu B na východní straně areálu a 1 kotel o výkonu 50 kW bude
vytápět administrativní budovu A a skladovou halu na západní straně areálu. Typ
kotlů zatím není stanoven – pro výpočet se uvažuje s kotli splňující emisní
požadavky na střední zdroje znečišťování (i když navržené kotle jsou zdroji ve
smyslu zák. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší malými), tj. emisní koncentrace NOx do
200 mg/m3 a CO do 100 mg/m3. Tyto hodnoty převážná část malých kotlů splňuje
s velkou rezervou. V konečné podobě budou pravděpodobně použity kotle
s emisemi lepšími (80-100 mg/m3 NOx), ale pro výpočet emisí je uvažováno s
limitem 200 mg/m3.
Tab. 1. Výkony a emise z vytápění *)
Objekt

instal.
výkon
[kW]

spotřeb. spotřeb.
paliva
paliva
[m3/h] [m3/rok]
**)

A + hala

50

5,0

B

25

2,5

Emise
NOx
[g/s]

Emise
NOx
[kg/rok]

Emise
CO
[g/s]

Emise
CO
[kg/rok]

65 700

0,0030

142

0,0015

71

48 000

0,0015

104

0,0008

52

*) pro emise NOx 200 mg/m3 a CO 100 mg/m3. Skutečné emise budou nižší
**) dle potřeby tepla
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Parkoviště + pojezd v areálu
V areálu bude celkem 25 stání pro osobní automobily na terénu. Ta budou
umístěna u jižní strany areálu.
U zaměstnanců se předpokládá tato Intenzita vozidel:
Denně ráno přijede cca 20 osobních automobilů a během dne přijede 5 osobních
automobilů zákazníků (celkem10 jízd – příjezd a odjezd). Celkem to představuje 50
jízd OA za den.
Zásobování (nákladní automobily)
Zásobování velkými nákladními automobily - kamiony je prováděno 1 x týdně v letní
sezóně, 1x měsíčně v zimní sezóně.
Doprava nákladními automobily - Aviemi je realizována max. 4 x týdně v létě a 1x
týdně v zimě. Všechny nákladní automobily přijedou po ulici Ústecké a odjedou
taktéž po ní.
Ve špičkové hodině pro výpočet uvažuji souběh jízdy 1 TN a 1 LN a 20 OA. Přitom
Špička zásobování se nekryje se špičkou příjezdu zaměstnanců.
Sekundová emise oxidů dusíku pro parkoviště a pojezd v areálu byla stanovena pro
špičkovou četnost pojezdů vozidel na parkovištích a z průměrné délky pojezdu
vozidel potřebné pro zaparkování. Výpočet předpokládá průměrnou emisi NOx při
pojezdu 1,6 g/km, při volnoběhu 0,15 g/min na jedno vozidlo a vliv katalyzátorů
pouze u vozidel přijíždějících a jimi vybavených (dle faktorů MEFA v.02) – podle
složení dopravního proudu k roku 2008. Před vyjetím a po zaparkování se uvažuje
s chodem motoru 20 s.
Tab. 2. Kapacita a emise z garáží a vyvolané dopravy
Objekt

areál
Campingaz

počet
stání
25

Emise
NOx [g/s]

Emise
NOx
[kg/rok]

Emise
CO [g/s]

Emise
CO
[kg/rok]

Emise
benzen
[g/s]

Emise
benzen
[kg/rok]

0,00044

1,7

0,00167

6,5

0,000023

0,09

Ve výpočtech emisí z parkování je započteno zvýšení emise v důsledku studených
startů.
b) plošné zdroje
Plošné zdroje znečištění ovzduší, jako skládky prašných surovin, trvalé stavební práce a pod.,
v rámci provozu areálu Campingaz nebudou žádné.

c) hlavní liniové zdroje
Liniovým zdrojem znečištění ovzduší bude automobilová doprava. 4 Osobní
automobily (8 jízd) přijedou a odjedou po komunikaci K Ďáblicům a zbývající osobní
automobily v počtu 21 (42 jízd) přijede a odjede po Ústecké silnici. Nákladní doprava
bude vesměs po Ústecké.
3. Charakteristika území
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Místo s posuzovanými zdroji se nachází na severním okraji Prahy v nadmořské
výšce cca 290 m n.m. Terén v okolí je téměř rovinný a umožňuje dobré provětrávání.
Z hlediska rozptylových podmínek se tedy jedná o místo v rámci pražského regionu
se sníženým výskytem chladových inverzí a zvýšenou průměrnou rychlostí větru.
Kvalita ovzduší je zde ovlivněna blízkou výraznou dopravou na Ústecké. Přesto dle
modelu ATEM pro rok 2004 byly v oblasti předpovídány relativně velmi nízké
koncentrace znečišťujících látek. Při hodnocení pozadí se proto spíše vycházelo
z naměřených hodnot průměrných ročních koncentrací na měřících stanicích AIMS
v letech 1997 – 2005 a jejich interpretaci na posuzované místo v závislosti na jeho
umístění, nadmořské výšce a blízké výrazné dopravě.
V okolí posuzovaného objektu lze očekávat tyto koncentrace znečišťujících látek (v
závorce jsou uvedeny hodnoty ATEM 2004):
Tab. 3. Průměrné roční koncentrace znečišťujících látek
Znečišťujících látka

Kr [ μg/m3 ]

Limit [ μg/m3 ]

NOx

37(31)

80 *)

NO2

23 (18)

40 **)

CO

500 (<600)

10000***)

PM10

35 (33)

40

benzen

0,9 (0,8)

5**)

*) limit dle opatření FVŽP – nyní již neplatný
**) nové limity – bez meze tolerance. Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., kterým se
stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení
kvality ovzduší Imisní limity
***) klouzavý osmihodinový průměr
4. Znečištění ovzduší v dané oblasti po realizaci stavby
Toto hodnocení vychází z výpočtů znečištění ovzduší stávajícími i nově vzniklými
zdroji metodikami uvedenými v oddílu Metodiky výpočtů. Je provedeno pro zásadní
škodliviny z vytápění zemním plynem a z dopravy. Hodnocení je provedeno pro
kriteriální oxid dusičitý NO2 (vzniká postupně z oxidů dusíku NOx). Dále jsou
uvedeny imisní příspěvky CO a benzenu.
Referenční body
Referenční body byly zvoleny tak, aby vystihly místa v okolí areálu s největším
znečištěním, v místech vyžadujících hygienickou ochranu. V důsledku relativně malé
emisní vydatnosti zdroje jsou to body zejména na blízkých okolních objektech.
Nejbližší zástavba v okolí navrhovaného areálu je na jižní straně za ulicí K Ďáblicům
a na západní straně za ulicí Ústeckou. Proto byly referenční body zvoleny na těchto
objektech. Příspěvky od vyvolané dopravy a parkování na povrchu jsou nejvyšší
v přízemní vrstvě, od vytápění v ose vlečky. Proto byly body voleny na horních
hranách budov, výsledné hodnoty jsou však uvedeny pro nejvyšší koncentrace na
fasádě objektu dosažené. Zvolené referenční body jsou vyznačeny na obr. 1
v příloze P1 a uvedeny v následující tabulce:
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Tab. 4. Přehled referenčních bodů
Bod č. Název bodu

x [m]

y [m]

z [m n.m.]

1

Ústecká / Dvorní

89

109

6

2

Ústecká

84

41

7

3

Ústecká / Perštejnská

83

13

7

4

Ústecká / K Ďáblicům

136

-2

8

5

Ládevská / K Ďáblicům

188

-8

8

V tabulce značí:
x ...vodorovná vzd. r bodu od počátku směrem V
y ...vodorovná vzd. r. bodu od počátku směrem S
z ...výška bodu m nad vztažnou rovinou
Počátek systému byl položen do středu křížení Kobyliské a Perštejnské.
Imisní limity
Imisní limity jsou stanoveny v nařízení vlády č. 597/2006 Sb., ze dne 12. prosince
2006 o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. V následujících tabulkách jsou
uvedeny relevantní limity z tohoto nařízení:
A Imisní limity vybraných znečišťujících látek
Znečišťující
látka

Doba
průměrování

Hodnota imisního
limitu/maximální povolený
počet jejího překročení za
rok

Oxid siřičitý

1 hodina

350 µg.m-3/24

-

Oxid siřičitý

24 hodin

125 µg.m-3/3

-

Suspendované
částice PM10

24 hodin

50 µg.m-3/35

-

Suspendované
částice PM10

1 rok

40 µg.m-3

-

Oxid uhelnatý

Maximální denní 8hodinový klouzavý
průměr

10 mg.m-3

-

Olovo

1 rok

0,5 µg.m-3

Oxid dusičitý

1 hodina

200 µg.m-3/18

1. 1. 2010

Oxid dusičitý

1 rok

40 µg.m-3

1. 1. 2010

Benzen

1 rok

5 µg.m-3/35

1. 1. 2010
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B Meze tolerance oxidu dusičitého a benzenu
Znečišťující
látka

Doba
průměrování

2006

2007

2008

2009

Oxid dusičitý

1 hodina

40 µg.m-3

30 µg.m-3

20 µg.m-3

10 µg.m-3

Oxid dusičitý

1 rok

8 µg.m-3

6 µg.m-3

4 µg.m-3

2 µg.m-3

Benzen

1 rok

4 µg.m-3

3 µg.m-3

2 µg.m-3

1 µg.m-3

C Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující látka

Doba průměrování

Hodnota imisního limitu

Oxid siřičitý

Rok a zimní období (1. října - 31.
března)

20 µg.m-3

Oxidy dusíku

1 rok

30 µg.m-3

Výsledky
Z hlediska znečištění ovzduší z dopravy je rozhodující kriteriální oxid dusičitý NO2, u
kterého poměr mezi imisemi v ovzduší a imisními limity je nejvyšší číslo. Protože
však vzniká až následnou přeměnou z oxidů dusíku (zejména NO) byly provedeny
výpočty odvozením z koncentrací NOx s přihlédnutím k postupům uvedeným
v metodickém pokynu uveřejněném ve věstníku MŽP ročník XIII, částka 4 z dubna
2003. Ty jsou již zařazeny do použité verze programu SYMOS 97, verze 2003.
Vypočtené hodnoty koncentrací NO2 jsou dále doplněny
o imisní příspěvky
benzenu. Jsou-li splněny imisní limity pro NO2 (zejména roční průměr) budou s
velkou rezervou splněny limity i pro ostatní znečišťující látky.
Byly vypočteny příspěvky jednotlivých zdrojů, tj. vytápění, větrání garáží a vyvolané
dopravy
k celkovému znečištění. V následující tabulce jsou uvedeny max.
krátkodobé (hodinové) imisní příspěvky NO2 způsobené celým provozem areálu
Campingaz v jednotlivých referenčních bodech a max. krátkodobé (osmihodinové)
imisní příspěvky CO.
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Tab. 5. Max. krátkodobé (hodinové) imisní příspěvky NO2 a max. krátkodobé
(osmihodinové) imisní příspěvky CO [μg/m3]
Bod č. Název bodu

Kmax1h NO2 celkem

Kmax8h CO celkem

1

Ústecká / Dvorní

0,16

0,5

2

Ústecká

0,22

0,6

3

Ústecká / Perštejnská

0,33

0,9

4

Ústecká / K Ďáblicům

0,33

0,9

5

Ládevská / K Ďáblicům

0,26

0,8

200

10 000

LIMIT

V další tabulce jsou uvedeny průměrné roční koncentrace NO2 v jednotlivých
referenčních bodech včetně areálu Campingaz, z toho imisní příspěvek Campingaz
a dále roční imisní příspěvek benzenu objektu.
Tab. 6. Průměrné roční koncentrace Kr NO2 pro stav s areálem CAMPINGAZ a
příspěvek areálu CAMPINGAZ k průměrné roční koncentraci [μg/m3]
Bod č. Název bodu

Kr NO2

Δ Kr NO2

Δ Kr benzen

areálu

areálu

1

Ústecká / Dvorní

23,4

0,004

0,0003

2

Ústecká

23,4

0,007

0,0005

3

Ústecká / Perštejnská

23,4

0,007

0,0006

4

Ústecká / K Ďáblicům

23,2

0,011

0,0008

5

Ládevská / K Ďáblicům

23,1

0,013

0,0008

40

40

5

LIMIT

5. Metodiky výpočtu
Výpočet znečištění byl proveden metodikou SYMOS 97 v. 2003. Pro výpočet oxidu
dusičitého a hodinových koncentrací jsou v tomto programu zahrnuty postupy
uvedené v metodickém pokynu uveřejněném ve věstníku MŽP ročník XIII, částka 4
z dubna 2003.
Stanovení emisních faktorů bylo provedeno s využitím programu MEFA v. 02. Tento
program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (mg/km – g/km) pro
všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak
kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje
rovněž další zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný
sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel. Program MEFA v.02 umožňuje výpočet
emisních faktorů pro široké spektrum znečišťujících látek.
Program MEFA v. 02 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00
autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité
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výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí
o této problematice. Při konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a
ověřených emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad
byla využita databáze HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“,
která představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové
republice Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím
dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků emisních
testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže
postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná se zejména o
nákladní vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou hmotností
vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku
v České republice a středoevropském regionu.
K jednotnému určení emisní vydatnosti dopravního proudu je však třeba též
standardizovat složení dopravního proudu k jednotlivým časovým horizontů,
lokalitám a účelům. To zatím učiněno není. Pro studii složení dopravního proudu
osobních vozidel k výpočtovému roku 2008 bylo uvažováno 50 % vozidel splňující
emisní limit EU2, 40 % splňující limit EU 4 a 10 % vozidel bez katalyzátoru.
Při hodnocení pozadí se vycházelo z naměřených hodnot průměrných ročních
koncentrací na měřících stanicích AIMS v letech 1997 – 2006 a jejich interpretaci na
posuzované místo v závislosti na jeho umístění, nadmořské výšce a blízké výrazné
dopravě.
Veškeré vypočtené hodnoty koncentrací jsou vypočteným odhadem hodnot
skutečných.

6.

Shrnutí výsledků
•

výstavba areálu Campingaz, je navrhována do území ve kterém
nejsou překračovány imisní limity krátkodobých i průměrných ročních
koncentrací znečišťujících látek v hodnocení dle platných imisních
limitů s velkou rezervou a to i přes blízkost relativně zatížené ulice
Ústecké

•

provoz areálu Campingaz k imisním koncentracím v okolí přispěje
velmi dílem. Max. vypočtený krátkodobý imisní příspěvek NO2 bude
na budovách jižně od areálu u ulice K Ďáblicům a bude menší než
0,17 % krátkodobého imisního limitu. Imisní příspěvek k průměrné
roční koncentraci bude nejvyšší také v těchto bodech a bude menší
než 0,04 % imisního limitu. U ostatní zástavby budou imisní příspěvky
ještě menší. To je způsobeno tím, že výkon kotelny je malý a malá je i
vyvolaná doprava

•

skutečné příspěvky budou s velkou pravděpodobností ještě menší
než vypočtené, protože pro výpočet znečištění vytápěním byly brány
emise kotlů s velkou rezervou
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PŘÍLOHA P1 – Přehled referenčních bodů
x ... referenční body
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1. Úvod
Předkládaná akustická studie, která je součástí oznámení EIA, řeší
šíření hluku z provozu Administrativně skladového komplexu Dolní
Chabry do jeho okolí.
Cílem této akustické studie je vyhodnotit hlukovou zátěž, která bude
vznikat z provozu stacionárních zdrojů a dopravy firmy CAMPING GAZ CS
s.r.o
Výpočet byl proveden programem HLUK + verze 7.11 profi (01/2006),
licenční číslo LIVI 5066, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním
prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji a byl vytvořen
podle platné novelizované metodiky pro výpočet hluku z dopravy a
průmyslových zdrojů
Hluková situace ve venkovním prostoru byla vyhodnocena modelovým
výpočtem ekvivalentních hladin hluku podle metodiky uvedené v příloze
Zpravodaje ministerstva životního prostředí č.3 z března 1996 jako „Novela
metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy“, která nahrazuje v oblasti
silničních zdrojů metodiku dřívější „Hluk z dopravy - Metodické pokyny pro
výpočet hladin hluku z dopravy“ – VÚVA Praha 1991. Novela zavádí do
výpočtu především vliv provozovaných nových vozidel s nižší hlukovou emisí.
Metodika obsahuje samostatné výpočtové postupy pro výpočet hluku z
dopravy silniční, železniční, tramvajové a z provozu na parkovacích a
odstavných plochách pro osobní dopravu.
Druhé vydání novely metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy
(Novela metodiky 2004) důsledně respektuje zásady a postupy
algoritmizovaného postupu pro výpočet hluku silniční dopravy, které byly
obsaženy v prvním vydání Novely z roku 1996, na tyto zásady navazuje a
rozšiřuje je.
Upřesnění postupů v Novele metodiky se týká emisní a imisní části výpočtů
hluku silniční dopravy.
Všechny uvedené postupy jsou výsledkem projektu „Vypracování
novelizace metodiky pro výpočet hluku z automobilové dopravy „řešeného
v letech 2002-2003. Zadavatelem projektu bylo Ředitelství silnic a dálnic
Praha, řešitelem projektu byl ENVICONSULT Praha. Pro řešení projektu byly
použity dostupné výsledky teoretických a experimentálních prací, které byly
k problematice hluku ze silniční dopravy do doby ukončení projektu
zpracovány a výsledky ad hoc terénních měření/průzkumů k aktualizovaným
oblastem novely metodiky 2004.
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2. Zdroje hluku
Popis stávajícího stavu
Dominantním zdrojem hluku ve sledovaném území je doprava po
komunikaci Ústecká II/608 (sčítací úsek 1 -0440).
Údaje o dopravní zátěži na stávající komunikaci Ústecké byly získány
z webových stránek Ředitelství silnic a dálnic, na kterých jsou publikovány
24-hodinové intenzity dopravy jednotlivých sčítaných úseků v roce 2005.
Stávající hluková situace je ovlivněna zejména dopravou po komunikaci
Ústecká II/608
Ze sčítání intenzity dopravy z roku 2005 pro č. silnice II/608 sčítací
úsek 1-0440 vyplývají tyto údaje za 24 hodin:
Typ vozidla
těžká nákladní vozidla
osobní vozidla
motocykly
Součet všech vozidel

Označení
T
O
M

Počet
1 730
8 980
52
10 762

Přepočet intenzity dopravy na denní dobu (6,00 až 22,00 hod) – 16 hodin
Typ vozidla
těžká nákladní vozidla
osobní vozidla
motocykly
Součet všech vozidel

Označení
T
O
M

Počet
1 661
8 082
50
9 793

Vstupní údaje intenzity dopravy po komunikaci - stávající
Typ vozidla
těžká nákladní vozidla
Součet všech vozidel

Počet za 16 hodin
1 661
9 793

Počet za 1 hodinu
104
612

Podle hlukové mapy umístěné na serveru Atlasu životního prostředí
se ekvivalentní hodnoty hladin hluku v lokalitě podél komunikace Ústecká
pohybují v denní době mezi 60 a 70 dB. U vzdálenějších objektů
v Ládevské ulici, v místech budoucího vjezdu, hodnoty klesají na úroveň
mezi 50 až 55 dB (viz níže přiložená mapa)
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Zdroje hluku z areálu
Areálová doprava – nákladní automobily
Hodnoty počtu automobilů a jízd vychází z analýzy dopravní
obslužnosti areálu při jeho provozu.
Zásobování kamiony bude prováděno 1x týdně v letní sezóně, 1x
měsíčně v zimní sezóně. Doprava malými nákladními auty je realizována
max. 4 x týdně v létě a 1x týdně v zimě.
Nákladní
doprava
Zásobování
skladu
Odvoz
kompletovaných
zakázek
Celkem

Počet automobilů
za den
1 kamion

Počet jízd za
den
2 jízdy

Počet jízd za
hodinu
0,25

1 nákladní
automobil

2 jízdy

0,25

2 NA

4 jízdy NA za
den

0,5 jízd NA

Areál je provozován v jedné směně, v době od 7,00 do 18,00 hodin,
tedy z hlediska hygienických limitů hluku, pouze v denní době.
Nejbližšími obytnými objekty jsou rodinné domy situované v ulici
Ládevské a podél komunikace K Ďáblicům.
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Areálová doprava – osobní automobily
Osobní automobily pracovníků závodu jsou dalšími zdroji hluku.
V areálu budou pro parkování využity dvě parkoviště, s kapacitou 12 a
13 parkovacích stání, celkem 25 stání.
Osobní automobily zaměstnanců a zákazníků budou přijíždět vjezdem
z komunikace K Ďáblicům v počtu 50 jízd automobilů za 8 hodin.
Osobní doprava
Zaměstnanci
Zákazníci
Celkem

Počet automobilů
za den
20
5
25 OA

Počet jízd za
den
40 jízd
10 jízd
50 jízd OA za
den

Počet jízd za
hodinu
5 jízd
1,25 jízd
6,25 jízd OA

Přehled dopravních zdrojů
Zdroj hluku

K 1 Parkoviště OA 1
K 2 Parkoviště OA2
K 3 Ústecká (směr D 8)
K 4 Ústecká (směr centrum)
K 5 K Ďáblicům - Ústecká
K 6 Vjezd/výjezd z areálu
K 7 K parkovišti OA P 1
K 8 K parkovišti OA P2
K 9 K rampě skladového objektu
K 10 K Ďáblicům - Spořická

Celkový počet
automobilů v
denní době/z
toho nákladních
automobilů
24/0
26/0
4/4
46/0
50/4
54/4
26/0
24/0
4/4
4/0

Celkový počet jízd
automobilů za hodinu/z
toho nákladních
automobilů
3
3,25
0,5/0,5
5,75
6,25
6,75/0,5
3,25
3,0
0,5
0,5

Stacionární zdroje hluku
Dominantními stacionárními zdroji hluku jsou technická zařízení
sloužící k větrání prostorů kanceláří a skladové haly, umístěná na střechách
objektů.
Ve fázi zpracování oznámení záměru, kdy nejsou ještě známy typy
zařízení a jejich přesné umístění a především pak akustické hodnoty
jednotlivých zařízení, byly na objektu namodelovány zdroje hluku s limitní
hlučností a předpokládaným umístěním na střeše objektů.
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Přehled stacionárních zdrojů hluku:

Zdroj č. Zdroj hluku a umístění zdroje
P1

Odvod vzduchu z administrativního objektu A

P 2 – P4 Odvod vzduchu ze skladové haly
P5

Odvod vzduchu z administrativního objektu B

Hladina
akustického
tlaku (dB)
74 dB
ve výtlaku
74 dB
ve výtlaku
74 dB
ve výtlaku

Hluk z výstavby
Hluk šířící se ze staveniště je proměnlivý a závislý na druhu,
množství a místě provádění prací, druhu a technickém stavu používaných
stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, organizaci
práce a snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Tyto parametry nejsou
konstantní a zásadně se mění v závislosti na okamžitém stádiu výstavby.
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že určení hluku šířícího se
z budoucího staveniště do okolí je velmi obtížné, protože stavba probíhá po
etapách a emise hluku se bude v čase a místě měnit.
Veškeré stavební činnosti budou probíhat výhradně v denní době od 7
do 21 hodin. Pro období výstavby lze tedy uvažovat využitím korekce +15 dB.
V návaznosti na informace o jednotlivých fázích výstavby, lze
jednoznačně očekávat, že nejvyšší zatížení venkovního prostoru hlukem
přenášeným z prostoru staveniště bude v etapě hrubých terénních úprav, kdy
na základě zkušeností z obdobných staveb se předpokládají následující
parametry:

Akustické parametry nejhlučnějších mechanizmů zajišťujících terénní
práce
Činnost
zemní práce

Mechanizmus
Rypadlo nebo nakladač

Akustické parametry
L WA = 110 dB

Akustické parametry mechanizmů byly převzaty z databáze
zpracovatele, kde byly získány na základě vlastního měření a dle údajů
výrobců. Hodnoty akustického výkonu jednotlivých strojů nesmí překračovat
hodnoty dle nařízení vlády č.9/2001 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku v novelizovaném znění. Ve
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výše uvedené tabulce jsou uvedeny akustické výkony odpovídají
plnému nasazení jednotlivých strojů. Ve skutečnosti bude čistý
provozní čas strojů výrazně nižší než je celá doba provádění stavby –
tato skutečnost je zohledněna v akustických výkonech korigovaných na
předpokládanou provozní dobu jednotlivých mechanizmů – viz
následující tabulka.
Korigované akustické výkony jednotlivých stavebních mechanizmů
uvedených v tabulkách byly získány přepočtem na předpokládané skutečné
využití mechanizmů v jednotlivých fázích bouracích prací. Přepočet byl
proveden pro čistý čas provozu strojů během t0 = 14 hodin stavební činnosti
podle vztahu
LwA korig = 10 . log (t1/t0 . 100,1.Lw),
kde t1 je doba skutečného nasazení stroje v hod/den.
LWA je akustický výkon zdroje
Pro jednotlivé fáze výstavby objektu byly zadány tyto hodnoty zdrojů
hluku s uvažovanými čistými provozními časy:

Korigované akustické hodnoty zdrojů hluku

Popis – typ stroje
Rypadlo, nakladač

Akustický výkon Akustický výkon korigovaný na
časové využití stroje
LwA = 110 dB

L WA korig = 105 dB

Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně
omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména ve dnech
pracovního klidu. Stavební práce musí být prováděny převážně v pracovních
dnech v denní době od 7,00 do 21,00 hodin tak, aby byly splněny hlukové
limity stanovené pro hluk z výstavby nařízením vlády č.148/2006 Sb. Na
stavbě musí být používány stavební mechanizmy a další zařízení splňující
platné limity.
Staveništní doprava
Staveništní dopravu ve fázi zemních prací budou tvořit nákladní automobily
odvážející zeminu. Ve výpočtu je uvažováno s 2 nákladními automobily za hodinu,
tj. celkem se 4 jízdami za hodinu.
Počet automobilů za
den
16
LI-VI Praha spol. s r.o.
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Počet jízd za hodinu

32 jízd

4 jízd
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3. Referenční body
Výpočet byl proveden pro celkem 8 referenčních bodů umístěných
před fasádami obytných domů situovaných při komunikaci Ústecká a
K Ďáblicům (venkovní chráněný prostor staveb).
Umístění referenčních bodů je patrno z grafických výstupů. V každém
referenčním bodě byl proveden výpočet pro výšky 3 a 6 m nad úrovní terénu.
Referenční body č.1 až č.3 jsou umístěny před fasádami rodinných
domů staré zástavby Dolních Chaber (boč č.1 Ústecká 48/164, bod č.2
Ládevská 47/171 a bod č.3 Ládevská č.52/221), body č. 4 - 8 jsou situovány
do míst nové výstavby rodinných domů.

4. Výsledky výpočtu
Výpočet hluku z provozu areálu
Očekávané vypočtené ekvivalentní hodnoty hladin akustického tlaku
z provozu stacionárních zdrojů hluku a dopravy ve zvolených referenčních
bodech umístěných na hranici chráněných venkovním prostor staveb se
pohybují od 35,6 do 45,4 dB. Nejvyšší hodnoty 45,4dB bylo dosaženo
v referenčním bodě č.1 ve výšce 6 m nad úrovní terénu.
Výpočet hluku z výstavby
Očekávané vypočtené ekvivalentní hodnoty hladin akustického tlaku
z výstavby se ve zvolených referenčních bodech umístěných na hranici
chráněných venkovním prostor staveb se pohybují od 56,0 do 63,6 dB.
Nejvyšší hodnoty 63,6dB bylo dosaženo v referenčním bodě č.2 shodně ve
výškách 3 a 6 m nad úrovní terénu.

5. Vyhodnocení výsledků
s povolenými hodnotami

výpočtu

a

jejich

porovnání

Povolené hodnoty
Nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací stanoví
Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v
chráněném venkovním prostoru
(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku
tvořeného impulsy ve venkovním prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých
zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní hmotnosti
trinitrotoluenu a při sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou
akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na
sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro
nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h).
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Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových
komunikací, a dráhách, a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní
hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou
noční dobu (LAeq,8h).
(2) Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru,
vznikajícími při střelbě z lehkých zbraní, explozí výbušnin s hmotností pod 25
g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při vzájemném nárazu tuhých těles,
se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T podle odstavce
1.
(3) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou
akustického tlaku C LCeq,T a současně i průměrnou hladinou expozice zvuku
C LCE jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na
sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro
nejhlučnější hodinu (LCeq,1h).
(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s
výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku,
se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50
dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční
době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte
další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li výrazně
informační charakter, jako například řeč, přičte se další korekce -5 dB.
(5) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C
vysokoenergetického impulsního hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se
rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina
akustického tlaku C LCeq,T se vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k
tomuto nařízení.
(6) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z
leteckého provozu se vztahuje na charakteristický letový den a stanoví se pro
celou denní dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,16h se rovná
60 dB a pro celou noční dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A
LAeq,8h se rovná 50 dB.
(7) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro
hluk ze stavební činnosti LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému
limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T stanovenému
podle odstavce 4 přičte korekce přihlížející k posuzované době podle
přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Hygienický limit v ekvivalentní hladině
akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk ze stavební činnosti pro dobu
mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem
upraveným v příloze č.3 k tomuto nařízení.
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Příloha č.3 k NV č.148/2006 Sb.
Korekce pro stanovení hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru
podle přílohy č.3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.:
Část A
Způsob využití území

Korekce dB
1)

2)

3)

4)

Chráněný venkovní prostor staveb
lůžkových
zdravotnických
zařízení
včetně lázní

-5

0

+5

+ 15

Chráněný venkovní prostor lůžkových
zdravotnických zařízení včetně lázní

0

0

+5

+ 15

Chráněné venkovní prostory
ostatních staveb a chráněné ostatní
venkovní prostory

0

+5

+ 10

+ 20

Poznámky k tabulce:
Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. Pro noční dobu (22,00 – 06,00
hodin) se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce –10 dB
s výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce
– 5 dB.
1)

Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a
dalších zdrojů hluku, s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o
účelové komunikace a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice
zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních
vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.
2)

Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou
účelových komunikací, a drahách.
3)

Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v
území, kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad
hlukem z dopravy na ostatních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy
na drahách v ochranném pásmu drah.
4)

Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních
komunikacích a drahách, kdy starou zátěží se rozumí stav hlučnosti
působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který
v chráněných venkovních prostorech vznikl do 31.12.2000. Tato korekce
zůstane zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměna
kolejového svršku, případně rozšíření vozovek při zachování směrového
nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí
dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb
a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.
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Shrnutí platných limitů dle NV č.148/2006 Sb. pro případ obytného území
a) venkovní chráněný prostor
Chráněným venkovním prostorem podle definice ze zákona
č.258/2000 Sb. v novelizovaném znění se rozumí nezastavěné pozemky,
které jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor
určených pro zemědělské účely, lesů a venkovních pracovišť.
Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m
okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní
výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.
Rekreace pro účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na
základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s
vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu
v nich.
Přehled přípustných hladin akustického tlaku v chráněném venkovním
prostoru staveb:
Druh prostoru

Nejvyšší přípustné hodnoty
hladin akustického tlaku LAeq,T

Chráněné venkovní prostory ostatních staveb,
chráněné ostatní venkovní prostory - denní

LAeq,16h

= 50 dB

doba
Chráněné venkovní prostory ostatních staveb,
chráněné ostatní venkovní prostory - noční

LAeq,8h

= 40 dB

doba

6. Nejistota výpočtu
Nejistotu adekvátnosti výpočtového modelu lze v souladu s § 19 odst. 3
nařízení vlády č.148/2006 Sb. stanovit v rozmezí ± 1 dB.
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7. Závěr
Z výsledků výpočtu ekvivalentních hladin hluku ze
stacionárních a dopravních zdrojů hluku souvisejících
s provozem nového areálu Camping Gaz CZ s.r.o. vyplývá, že
budou splněny požadavky nařízení vlády č.148/2006 Sb., o
ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací a na hranici
chráněných venkovních prostor a chráněných venkovních
prostor staveb bude dodržena nejvyšší přípustná ekvivalentní
hladina hluku v denní době. V noční době není areál v provozu.

Přílohy – Výstupy akustické studie v tabelární a
grafické podobě
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Výpočet hluku z provozu areálu
TABULKA OBJEKTŮ
p ů d o r y s [m]
Číslo Typ Výška Bodů Bod č. 1 délka šířka
činitel pohltivosti stěn
1
Dům
9.0
4
-67; 21
22
12
0.0
2
Dům
9.0
4
-55; 1
52
24
0.0
3
Dům
9.0
4
18; -1
22
12
0.0
4
Zeleň 8.0
6
-67; -15
32
5
5
Zeleň 8.0
5
-73; -4
9
4
6
Zeleň 8.0
6
-14; -14
35
6
7
Zeleň 8.0
5
20; -13
21
6
8
Zeleň 8.0
6
34; 3
29
7
9
Zeleň 8.0
4
28; 28
7
6
10 Zeleň 8.0
4
30; 33
11
4
11 Zeleň 8.0
6
-60; 30
80
16
12 Zeleň 8.0
3
-62; 29
29
18
13 Zeleň 8.0
4
-69; 47
24
8
14
Dům
8.0
4
-71; -50
15
12
0.0
15
Dům
8.0
4
-45; -50
13
11
0.0
16
Dům
8.0
4
-16; -51
24
10
0.0
17
Dům
8.0
4
-69; -74
13
13
0.0
18
Dům
8.0
4
-44; -75
15
11
0.0
19
Dům
8.0
4
-66; -95
12
9
0.0
20
Dům
8.0
4
-43; -95
14
14
0.0
21
Dům
8.0
4
-13; -82
12
9
0.0
22
Dům
8.0
4
-11; -96
13
10
0.0
23
Dům
8.0
4
-11; -111
15
11
0.0
24
Dům
8.0
4
13; -34
13
11
0.0
25
Dům
8.0
4
36; -27
13
11
0.0
26
Dům
8.0
4
53; -9
13
11
0.0
27
Dům
8.0
4
66; 9
13
11
0.0
28
Dům
8.0
4
83; 17
13
11
0.0

Zdroj/Sub
K1/2
K2/2
K3/1
K4/1
K5/1
K6/1
K7/2
K8/2
K9/1
K10 /10

LI-VI Praha spol. s r.o.

DOPRAVNÍ
Typ
Parkoviště
Parkoviště
Auta
Auta
Auta
Auta
Auta
Auta
Auta
Auta

ZDROJE
Název
parkoviste I
Parkoviste II
Ustecka I
Ustecka II
K Dablicum
arealova
arealova OA 1
arealova OA 2
arealova NA
Sporicka

Vozidla
3.00
3.25
0.50
5.75
6.25
6.75
3.25
3.00
0.50
0.50
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Zdroj
P
P
P
P
P

Obj

1
2
3
4
5

1
2
2
2
3

PRŮMYSLOVÉ
[x ; y]
výška
[m]
-62.4; 9.1
10.0
-44.8; 14.1
10.0
-33.5; 14.5
10.0
-20.9; 15.3
10.0
23.5; 10.2
10.0

TABULKA
Č. výška
1
3.0
1
6.0
2
3.0
2
6.0
3
3.0
3
6.0
4
3.0
4
6.0
5
3.0
5
6.0
6
3.0
6
6.0
7
3.0
7
6.0
8
3.0
8
6.0

Souřadnice
-65.3; -48.5
-65.3; -48.5
-39.9; -47.8
-39.9; -47.8
-12.2; -49.1
-12.2; -49.1
17.7; -32.4
17.7; -32.4
42.5; -24.5
42.5; -24.5
53.0; -7.1
53.0; -7.1
63.8; 9.0
63.8; 9.0
81.1; 16.0
81.1; 16.0
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BODŮ
doprava
44.3
44.3
44.3
44.3
42.2
42.2
41.9
41.8
37.5
37.5
35.4
35.4
34.0
34.0
30.8
30.9

ZDROJE
L2
Plocha
[dB]
[m2]
2.0 74.0
1.000
2.0 74.0
1.000
2.0 74.0
1.000
2.0 74.0
1.000
2.0 74.0
1.000
Q

Lw
[dB]
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0

VÝPOČTU (DEN)
LAeq (dB)
průmysl celkem předch.
33.1
44.6
38.9
45.4
33.4
44.6
39.4
45.5
33.8
42.8
38.9
43.9
32.4
42.4
35.9
42.8
30.4
38.3
36.4
40.0
33.7
37.7
38.1
40.0
31.1
35.8
37.3
39.0
33.8
35.6
34.1
35.8

RMin
[m]
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40

měření
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Obrázek č.1 – Celková situace s vyznačením komunikací a referenčních
bodů výpočtu (měřítko 1 : 1 000)

Obrázek č.2 – Provoz areálu v denní době (průběh izofon a pásem
izofon ve výšce 3 m nad terénem )
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Obrázek č.3 Provoz areálu v denní době (průběh izofon a pásem izofon
ve výšce 6 m nad terénem)

Obrázek č.4 Provoz areálu v denní době (průběh izofon a pásem izofon
ve výšce 9 m nad terénem)

LI-VI Praha spol. s r.o.

145

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Administrativně skladový komplex Campingaz“

Obrázek č.5 Provoz areálu v denní době (průběh izofon a pásem izofon
ve výšce 12 m nad terénem)
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Výpočet hluk z výstavby
DOPRAVNÍ
Typ
Parkoviště
Parkoviště
Auta
Auta
Auta
Auta
Auta
Auta
Auta
Auta

Zdroj/Sub
K1/2
K2/2
K3/1
K4/1
K5/1
K6/1
K7/2
K8/2
K9/1
K10 /10

Zdroj

Obj

P 6

0

Č. výška
1
3.0
1
6.0
2
3.0
2
6.0
3
3.0
3
6.0
4
3.0
4
6.0
5
3.0
5
6.0
6
3.0
6
6.0
7
3.0
7
6.0
8
3.0
8
6.0

ZDROJE
Název
parkoviste I
Parkoviste II
Ustecka I
Ustecka II
K Dablicum
arealova
arealova OA 1
arealova OA 2
arealova NA
Sporicka

PRŮMYSLOVÉ
[x ; y]
výška
Q
[m]
-44.7; 8.8
1.0
1.0

TABULKA

BODŮ

Souřadnice
-65.3; -48.5
-65.3; -48.5
-39.9; -47.8
-39.9; -47.8
-12.2; -49.1
-12.2; -49.1
17.7; -32.4
17.7; -32.4
42.5; -24.5
42.5; -24.5
53.0; -7.1
53.0; -7.1
63.8; 9.0
63.8; 9.0
81.1; 16.0
81.1; 16.0

doprava
48.4
48.4
47.7
47.7
45.0
45.0
41.5
41.5
35.5
35.5
35.1
35.1
35.0
35.0
33.4
33.4
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ZDROJE
L2
Plocha
[dB]
[m2]
105.0
1.000

Vozidla
0.00
0.00
2.00
2.00
4.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Lw
[dB]
105.0

VÝPOČTU
(DEN)
LAeq (dB)
průmysl celkem předch.
62.4
62.5
62.3
62.5
63.5
63.6
63.5
63.6
62.2
62.3
62.2
62.2
60.4
60.5
60.4
60.5
59.7
59.8
59.7
59.7
57.6
57.6
57.6
57.6
57.3
57.3
57.3
57.3
56.0
56.0
56.0
56.0

RMin
[m]
0.28

měření
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Obrázek č.6 – Celková situace s vyznačením komunikací, zdrojů hluku a
referenčních bodů výpočtu (měřítko 1 : 1 000)

Obrázek č.7 – Výstavba areálu – zemní práce (průběh izofon a pásem
izofon ve výšce 3 m nad terénem)
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H.VIII. Průzkum flóry a fauny a dendrologické posouzení

Administrativní skladový komplex Dolní
Chabry
Biologický průzkum

Zpracovali:

červenec 2007
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Flora zájmového území
Zájmová plocha leží v těsné blízkosti rušných komunikací – ze západu je to dálniční
přivaděč Ústecká, z jihu a východu odbočka z Ústecké ulice K Ďáblicím a ze severu
Spořická, vedoucí do Čimic.
Zájmové území výstavby je neudržovaná plocha, dříve zřejmě sloužící jako hřiště a
park. Lze tak usuzovat z plánovité výsadby dřevin po obvodu plochy, z použitých
druhů pestrého složení, z přítomnosti lampy veřejného osvětlení uprostřed území a
v neposlední řadě rovněž i z rozhovoru s místními obyvateli. Pozemek není oplocen,
přirozené živé oplocení vytváří dřevinná výsadba po obvodu plochy, která však není
neprostupná, a tak lze na ploše nalézt několik drobných černých skládek.
Byliny: bojínek luční (Phleum pratense), bršlice kozí noha (Aegopodium
podagraria), čekanka obecná (Cichorium intybus), čičorka pestrá (Coronilla varia),
hluchavka bílá (Lamium album), jetel luční (Trifolium pratense), jetel plazivý
(Trifolium repens), jetel pochybný (Trifolium dubium), jílek vytrvalý (Lolium
perenne), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), jitrocel větší (Plantago major),
kakost pyrenejský (Geranium pyrenaicum), komonice bílá (Melilotus albus), kopřiva
dvoudomá (Urtica dioica), kosatec sp. (Iris sp.), křen selský (Arboracia rusticana),
kuklík městský (Geum urbanum), lebeda lesklá (Atriplex sagittata), lipnice (Poa sp.),
lnice květel (Linaria vulgaris), locika kompasová (Lactuca serriola), loubinec
popínavý (Parthenocissus vitacea), měrnice černá (Ballota nigra), mléč zelinný
(Sonchus oleraceus), mochna pětilístek (Potentilla reptans), mrkev obecná (Daucus
carota), mydlice lékařská (Saponaria officinalis), netýkavka malokvětá (Impatiens
parviflora), ostružiník ježiník (Rubus caesius), ovsík vyvýšený (Arrhenatherium
elatius), pampeliška podzimní (Leontodon autumnalis), pelyněk černobýl (Artemisia
vulgaris), pcháč oset (Cirsium arvense), pýr plazivý (Agropyron repens), rmen rolní
(Anthemis arvensis), rokyt cypřišovitý (Hypnum cupressiforme), rozrazil
břečťanolistý (Veronica hederifolia), řebříček obecný (Achillea millefolium),
sedmikráska chudobka (Bellis perennis), smetanka lékařská (Taraxacum officinalis),
srha říznačka (Dactylis glomerata), svízel povázka (Galium mollugo), svízel přítula
(Galium aparine), svlačec rolní (Convolvulus arvensis), štětka lesní (Dipsacus
silvestris), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), šťovík tupolistý (Rumex
obtusifolium), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), třtina křovištní
(Calamagrostis epigeios), vikev tenkolistá (Vicia tenuifolia), violka rolní (Viola
arvensis), vojtěška setá (Medicago sativa), zlatobýl obrovský (Solidago gigantea).
Houby: holubinka mandlová (Russula vesca).
Dřeviny: bez černý (Sambucus nigra), borovice černá (Pinus nigra), borovice lesní
(Pinus silvestris), borovice vejmutovka (Pinus strobus), bříza bělokorá (Betula
pendula), čimišník stromkovitý (Caragana arborescens), dub letní (Quercus robur),
dub zimní (Quercus petraea), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), hrušeň
obecná polnička (Pyrus communis), jabloň lesní (Malus silvestris), jasan ztepilý
(Fraxinus excelsior), javor jasanolistý (Acer negundo), javor mléč (Acer
platanoides), javor klen (Acer pseudoplatanus), lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa
velkolistá (Tilia platyphyllos), meruňka (Prunus armeniaca), ořešák královský
(Juglans regia), pámelník bílý (Symphoricarpos albus), růže šípková (Rosa canina),
slivoň špendlík. (Prunus insititia), smrk omorika (Picea omorica), smrk pichlavý
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(Picea pungens), smrk ztepilý (Picea abies), svída krvavá (Cornus sanguinea),
tavolník (Spiraea), šeřík obecný (Syringa vulgaris), švestka domácí (Prunus
domestica), topol černý „pyramidální“(Populus nigra „Pyramidalis“), třešeň
mahalebka (Cerasus mahaleb), třešeň ptačí (Cerasus avium), zimolez tatarský
(Lonicera tatarica).
Biologickým průzkumem nebyly zaznamenány žádné zvláště chráněné druhy rostlin
podle Přílohy II vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Dle názoru zpracovatele
dokumentace proto nebude nutno přijímat specifická opaření k ochraně takových
druhů nebo společenstev s jejich výskyty.
Průzkum flóry byl konán v odpoledních hodinách dne 5.7.2007 ve třech osobách.
Fauna zájmového území
Orientačním průzkumem provedeným v odpoledních hodinách dne 5.7.2007 byly
zjištěny jen běžné druhy, vázané na otevřenou krajinu, agrocenózy, případně na
blízkost sídel. Šetření bylo prováděno zaznamenáváním živých i mrtvých (např.
sražených dopravou) jedinců a zejména jejich případných pobytových stop (okus či
oděr kmínků, stopy v půdě, chodbičky a díry v zemi, hnízda ptáků, trus). Pokud byly
zaznamenány zvláště chráněné druhy, jsou v textu zvýrazněny podtržením a § (§§§ kriticky ohrožený druh , §§ - silně ohrožený druh, § - ohrožený druh ve smyslu
Přílohy č. III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.). Dokladovány byly zejména následující
druhy:
• savci - zajíc polní (Lepus auropaeus).
• ptáci – budníček menší (Phylloscopus collybita), holub městský (Columba livia
domestica), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), poštolka obecná (Falco
tinnunculus), straka obecná (Pica pica), sýkora koňadra (Parus major).
• plazi – ještěrka obecná (Lacerta agilis) - §§.
• hmyz - s ohledem na dobu provádění průzkumu byly zjištěny některé
charakteristické, avšak běžné druhy vybraných skupin, např.
 brouci – páteříček žlutý (Rhagonycha fulva), slunéčko sedmitečné
(Coccinella septempunctata), vrbař čtyřtečný (Clytra laeviuscula).
 motýli – bělásek zelný (Pieris brassicae), okáč bojínkový (Melanargia
galathea), okáč prosíčkový (Aphantopus hyperantus), okáč zední
(Lasiommata megera), perleťovec nejmenší (Boloria dia).
 dvoukřídlí – bzučivka obecná (Calliphora vicina), masařka obecná
(Sarcophaga carnaria), moucha (Graphomyia meridiana), moucha
(Pyrelia vivida).
 blanokřídlí - čmelák zemní (Bombus terrestris) - §, mravenec sp. (Lasius
sp.), sršeň obecná (Vespa crabro), včela medonosná (Apis mellifera), vosa
obecná (Paravespula vulgaris), žlabatka růžová (Diplolepis rosae).
 rovnokřídlí – kobylka šedá (Platycleis grissea), saranče čárkovaná
(Stenobothrus lineatus), saranče měnlivá (Chortippus biguttulus).
 ploštice – ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus) a jiné skupiny.
• plži - hlemýžď zahradní (Helix pomatia), páskovka keřová (Cepaea hortensis),
vlahovka narudlá (Monachoides incarnata).

LI-VI Praha spol. s r.o.

151

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Administrativně skladový komplex Campingaz“

Neobhospodařovaná a málo navštěvovaná zájmová plocha nabízí zejména ptákům
dobré klidové podmínky, řídký dřevinný porost zase zajišťuje i kryt a možnost
hnízdění. Navíc množství plodonosných dřevin nabízí v době zrání živočichům
potravu. V okolí mimo zájmovou plochu pak vhodné klidové, krytové a potravní
podmínky pro ptactvo i savce, poskytují zalesněná údolí Bohnické, Čimické a
Drahanské, Přírodní park Drahaň - Troja a vůbec lesnaté prudké stráně na obou
březích Vltavy, vzdálené min. 3 km západně od zájmové plochy, a zalesněný vrch
Ládví 359 m n.m., vzdálený 1,5 km jihovýchodně.
Biologickým průzkumem byly zaznamenány dva zvláště chráněné druhy živočichů
podle Přílohy III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Čmeláci (§) v počtu několika
jedinců byli nalezeni v suché stráni k silnici v severní a severovýchodní části na
okraji zájmové plochy, kde je více volných a vegetací méně zarostlých ploch, stejně
tak druhý chráněný druh – ještěrka (§§). Tato část plochy nebude stavbou přímo
dotčena.
Podle názoru zpracovatele dokumentace nebude nutno řešit žádná zvláštní opatření
k ochraně živočichů a jejich společenstev. Přesto však doporučujeme zahájení
stavebních prací mimo vegetační a hnízdní období, nejlépe od podzimu do předjaří.
Průzkum fauny byl konán v odpoledních hodinách dne 5.7.2007 ve třech osobách.
Krajinný ráz
Širší okolí zájmové území bylo osidlováno již v předhistorické době.
- Bohnice mají v poloze Zámky význačné prehistorické naleziště
z neolitických a raně slovanských dob. Kostel pak z roku 1158.
- Březiněves je doložena roku 1169.
- Zdiby doloženy v roce 1266.
- Dolní Chabry, písmená zpráva je z roku 1273, ale jednolodní
románský kostel sv.Jana Křtitele je již z první třetiny 12.století a je
jednou z nejvýznamnějších románských staveb v Praze.
- Čimice jsou připomínány v roce 1334.
Krajina byla tehdy osídlena odedávna, je lidskou činností již zcela změněna.
Z původní živé přírody se beze změn nezachovalo prakticky nic. Z toho mimo jiné
vyplývá např. mimořádně nízká lesnatost území, kde v okruhu 250 km2 není
jakýkoliv souvislý lesní komplex, drobné lesíky jsou pouze na některých stráních nad
vodotečemi.
Okolí plánované výstavby je rozsáhle zastavěno. Zájmové území se přimyká (či spíše
leží mezi nimi) k frekventovaným dopravním stavbám – čtyřproudé Ústecké č.608,
která je přivaděčem na dálnici D8/E55, dále Spořické, která spojuje Ďáblice a Čimice
a místní komunikace, tj. ulice K Ďáblicům. Ve směru jih, jihozápad, západ a
severozápad je okolí zastavěno rodinnými domy. Dva kilometry severovýchodně
tvoří návrší provozovaná hlavní pražská skládka v Ďáblicích.
Území leží na rozmezí plně urbanizované, člověkem zcela přeměněné krajiny a
agroindustriálním krajinným typem. Plošný podíl přírodních a agrárních ekosystémů
je v blízkém okolí dlouhodobě a výrazně ovlivněno lidskou činností. Krajinu lze
hodnotit jako typ krajiny na přechodu mezi A a B, tedy mezi plně
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antropogennizovanou a intermediální, s vyrovnaným vztahem mezi přírodou a
člověkem. Typ krajiny B – polní převládá ve směru na sever a severozápad.
Ukazatel KES hodnotící stabilitu bioekologických vztahů (koeficient ekologické
stability) je proti celostátnímu průměru 1,144 výrazně nižší a je v pásmu 0,4 – 0,5.
Krajina ve směru jih, jihozápad, západ a severozápad je zastavěná a plně
urbanizovaná, i když s velmi dobrým podílem zeleně v zastavěné ploše.
Z hlediska ovlivnění krajinného rázu dojde k rozšíření zón s velkoplošnou zástavbou
v návaznosti na stávající komplexy, jde tedy rozšíření urbanizace krajiny způsobem,
který je v nejbližším území již zastoupen a neznamená realizaci výškově
dominantních objektů nebo areálů. S ohledem na měřítko a rozsah zástavby je však
nutno předpokládat od navrhované zástavby vznik patrné změny z hlediska ovlivnění
krajinného rázu. Jde pak téměř výhradně o důsledné začlenění nových objektů do
území komplexními sadovými úpravami.
Pohledový horizont
Zájmová plocha leží poblíž údolnice, takže rozhledy jsou značně omezeny. Ve směru
jih, jihozápad, západ a severozápad je výhled na rodinné domy Dolních Chaber.
Volný výhled severovýchodním směrem do zemědělsky obhospodařované krajiny je
ohraničen blízkým horizontem.
Rekreační potenciál
Na plochu nenavazuje bezprostředně žádné rekreační území. Západním směrem 1,5
km se nachází Přírodní park Drahaň – Troja se známým Drahaňským údolím (žlutá
turistická cesta) a Bohnickým údolím (modrá). Jihovýchodním směrem 1,5 km je
Ďáblický háj – Ládví, kde vede turistická cesta na Ďáblice a Troju.
Zvláště chráněná území (ZCHÚ)
Ve vlastním zájmovém území záměru se nenacházejí žádná zvláště chráněná území
přírody ve smyslu § 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Z maloplošných chráněných území jsou nejblíže tyto:
Přírodní památka (PP) Ládví o rozloze 0,66 ha byla vyhlášena v roce 1982.
Předmětem ochrany je nejlépe dochovaná ukázka příboje cenomanskospodnoturonského moře (svrchní křída) na území našeho státu, s výskytem
zkamenělých dírkovců. Vzdálenost od zájmové plochy je 1,5 km jihovýchodně.
Přírodní památka (PP) Čimické údolí o výměře 10,8 ha bylo vyhlášeno v roce 1968.
V mělkém údolí horního úseku Čimického potoka s jižně orientovanými
břidličnatými stráněmi a luční údolní nivou se vyskytují xerotermní trávníky
s chráněnými druhy rostlin a živočichů, např. teplomilná vřesoviště, ostřice drobná,
koniklec luční, křivatec český. Vzdálenost od zájmové plochy je 2 km JZZ.
Z velkoplošných chráněných území je nejblíže CHKO Český Kras, vzdálená 19 km
jihozápadně.
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Významné krajinné prvky (VKP)
Významný krajinný prvek je v zákoně ČNR č. 114/1992 Sb. definován jako
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, který utváří její
typický vzhled nebo přispívá k držení její stability. Významnými krajinnými prvky
„ze zákona“ (§ 3 písm. b/ zákona č. 114/1992 Sb.) jsou lesy, rašeliniště, vodní toky,
rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jimi mohou být jiné části krajiny, které zaregistruje
podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady,
stepní trávníky, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i
přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů
útvarů včetně historických zahrad a parků.
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby
nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační
funkce. K zásahům do VKP je třeba závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.
Podrobnosti ochrany VKP stanoví MŽP obecně závazným právním předpisem.
V zájmovém území výstavby se žádný VKP nenachází. Nejbližší VKP „ze zákona“ je
Drahanský potok 400 m severozápadně od zájmové plochy.
Lesní porosty
Mimořádně nízká lesnatost je ve směru severozápad, sever, severovýchod a východ.
Ve směru jihovýchod je zalesněn hřeben Ládví (359 m n.m.), kde Ďáblický háj
sleduje především celospolečenské funkce lesa, hlavně rekreační. Ve směru
jihozápad, západ a severozápad jsou zalesněné stráně nad Vltavou a jejími drobnými
pravostrannými přítoky. Větší lesní komplex zcela chybí.
Prvky dřevin rostoucí mimo les
Na zájmovém území se nachází několik desítek dřevin rostoucích mimo les. Dřeviny
pocházejí většinou od dřívějšího využívání plochy a částečně z přirozeného náletu,
jsou různého stáří a jejich druhové složení je pestré.
Vodní plochy, mokřady, vodní toky
Ve vlastním zájmovém území výstavby se žádné vodoteče nenacházejí. Nejbližší
vodotečí je Drahanský potok 400 m severozápadně od zájmové plochy.
Památné stromy
Na zájmové ploše nerostou žádné vyhlášené památné stromy. V Dolních Chabrech je
památný dub letní u č.p. 541 v rohu zahrady a blízkosti potoka a rybníčka u
křižovatky ulic U Rybníčka a Krbická – obvod kmene 350 cm, výška 18 m, stáří 120
let.
Památné stromy mají stanovené ochranné pásmo podle zákona č. 114/1992 Sb. tvaru
kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene naměřeného ve 130 cm nad zemí (§
46, odst. 3).
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Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Kostrou ÚSES jsou ekologicky stabilnější krajinné segmenty, působící jako biocentra
nebo jako biokoridory, případně jako interakční prvky.
V nejbližším okolí zájmového území se prvky ÚSES nenacházejí. Těžiště těchto
prvků se nalézá ve vzdálenosti 3-4 km západně, podél řeky Vltavy. Podél jejího toku
vede nadregionální biokoridor s nadregionálními biocentry, z nichž nejbližší je
NRBC 2004 „Údolí Vltavy (Šárka, Roztoky, Větrušice)“.
Nejbližší regionální biocentrum je RBC 1462 „Ládví“ 1,5 km jihovýchodně. Na to
navazuje západním směrem regionální biokoridor RBK 1147 „Ládví-K 59“, který se
v údolí Vltavy napojuje na další prvky ÚSES. Z RBC „Ládví“ severně směřuje RBK
1148 „Ládví-Ďáblice“ a dále RBK 1146 „Beckov-RK1148“, jenž míří severně do
regionálního biocentra RBC 1854 „Beckov“.
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Natura 2000
V souvislosti s přistoupením ČR do EU je vymezena tzv. soustava Natura 2000,
jejímž cílem je zabezpečit ochranu nejvýznamnějších lokalit evropské přírody.
Soustava těchto území má zajistit ochranu přírodním stanovištím a rostlinným a
živočišným druhům významným nikoliv pouze z národního hlediska, ale z pohledu
celé EU. Povinnost státu vymezit takové lokality vyplývá ze směrnice Rady
č.79/406/EHS o ochraně volně žijících ptáků (zkráceně „směrnice o ptácích“) a
směrnice Rady č.92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin (zkráceně „směrnice o stanovištích“).
V roce 2000 zahájila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR spolupráci s Českou
společností ornitologickou na přípravě návrhu ptačích oblastí pro Českou republiku.
Během tří let byly shromážděny aktuální údaje o početnosti a rozšíření druhů přílohy
II směrnice o ochraně volně žijících ptáků a stěhovavých druhů. Výsledkem tříletých
snah je návrh ptačích oblastí obsahující 41 území, který byl v říjnu 2002 předán
Ministerstvu životního prostředí.
V průběhu roku 2003 byla spuštěna druhá fáze vytváření soustavy ptačích oblastí příprava podkladů pro jejich vyhlášení, které umožnila dlouho očekávaná novela
zákona o ochraně přírody a krajiny (v podobě samostatného zákona č.218/2004 Sb.)
platná od dubna roku 2004. Zákon vytvořil ptačí oblast jako novou kategorii
chráněného území a stanovil, že ptačí oblasti budou zřizovány nařízeními vlády.
Oblasti ochrany ptáků (OOP): V zájmovém území ani v blízkém okolí se taková
oblast nenachází. Nejbližší OOP je Křivoklátsko, vzdálená 35 km západním směrem.
Evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu schválila vláda České
republiky 22.12.2004.
Evropsky významné lokality: V nejbližším okolí se nachází lokalita CZ0113774
„Praha - Letňany“ (5,3 km jihovýchodně) a CZ0113773 „Praha - Petřín“ (7,8 km
jihozápadně).

Vliv na floru
Realizací posuzovaného záměru dojde ke změně prostředí tím, že současná
bylinotravní společenstva s dřevinným obvodem plochy budou nahrazena trvalou
zástavbou na zpevněných plochách a dojde k trvalému odstranění vegetačního
pokryvu na části zájmového území výstavby. Na části plochy, kde nebude odstraněn
vegetační kryt, dojde k jeho zkulturnění a následně bude pravidelně udržován a
ošetřován. Místní vliv na fytocenózu je možno po ozelenění a sadových úpravách
pokládat za přijatelný.
Vhodné by bylo při výstavbě ponechat co největší množství dřevin rostoucích po
obvodu zájmové plochy, aby již po dobu výstavby sloužily jako optické, hlukové a
prachové odclonění.
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Vliv na faunu
Na základě biologického průzkumu lze konstatovat, že se na okraji zájmové plochy
vyskytují dva zvláště chráněné druhy: čmelák zemní (Bombus terrestris) - § a
ještěrka obecná (Lacerta agilis) - §§ podle Přílohy III vyhl. č. 395/1992 Sb. Při
ohleduplném provádění v severní a severovýchodní části a při ponechání obvodové
zeleně je realizace možná.
Místní vliv na faunu (zejména avifaunu) je možno po ozelenění a sadových úpravách
uvnitř areálu a za předpokladu ponechání většiny obvodových vzrostlých dřevin
pokládat za příznivý a přijatelný.
Podle názoru zpracovatele dokumentace nebude nutno řešit žádná zvláštní opatření
k ochraně živočichů a jejich společenstev. Přesto však doporučujeme zahájení
stavebních prací mimo vegetační a hnízdní období, nejlépe od podzimu do předjaří.
Vliv na krajinný ráz
Z hlediska ovlivnění krajinného rázu dojde k rozšíření zastavěné zóny v návaznosti
na stávající zástavbu, jde o rozšíření urbanizace krajiny způsobem, neznamená
realizaci výškově dominantních objektů nebo areálů. Dojde i k logickému uzavření
lokality dle ÚPD. Při vhodném a kvalitně provedeném ozelenění areálu a ponechání
maximálního možného množství obvodové zeleně je stavba pro krajinu přijatelná.
Vliv na pohledový horizont
Pokud výškově bude projektovaná zástavba navazovat na sousední zástavbu a bude
alespoň částečně kryta sadovými úpravami – vysokou zelení, a nebude pronikavě
barevná, nebude pohledový dopad výrazný.
Vliv na zvláště chráněná území (ZCHÚ)
S ohledem na územní polohu zvláště chráněných území přírody tato interakce
nenastane, protože areál stavby je dostatečně vzdálen od chráněných území.
Vliv na významné krajinné prvky (VKP)
Žádný zvláště registrovaný VKP dle ust. § 6 zákona č. 114/1992 Sb. nebude
výstavbou přímo dotčen. Při vhodných sadových úpravách dojde k doplnění a
posílení funkce zeleně v krajině, což je možno hodnotit jako vliv trvalý a příznivý.
Vliv na lesní porosty
Lesní porosty v okolí zájmového území jsou dostatečně vzdáleny od místa výstavby a
nebudou nijak dotčeny.
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Vliv na dřeviny rostoucí mimo les
V rámci realizace posuzovaného záměru dojde ke kácení části dřevin rostoucích
mimo les, neboť musí dojít ke smýcení dřevin a keřů rostoucích uvnitř areálu. Před
zahájením stavby je nutno podle zákona požádat orgány ochrany přírody o povolení
kácení stromů a mýcení keřů.
Pro realizaci stavby je nutno doporučit ponechání kvalitní obvodové vysoké zeleně
při straně k dálnici, především vzácný smrk omorika a dále borovici lesní a borovici
černou, při jižním okraji šest lip a čtyři břízy (pyramidální topol černý odstranit). Ve
východním cípu, tj. směrem k Ďáblicím ponechat dva javory mléče a nad silnicí
v severní části území, tj. nad svahem silničního zářezu ponechat kvalitní lípy i keře.
Ponecháním obvodové zeleně dojde k žádoucímu výraznému pohledovému odstínění
novostavby od okolí. Po dokončení kvalitních sadových úprav dojde k vyrovnání
podílu zeleně a jejího zkulturnění, vliv bude příznivý, trvalý a patrný.
Vliv na vodní plochy, mokřady, vodní toky
Tyto prvky v okolí zájmového území jsou dostatečně vzdáleny od místa výstavby a
nebudou nijak dotčeny. Odvod či akumulace vod z přívalových dešťů ze zpevněných
ploch a střech bude v projektu řešena samostatně.
Vliv na památné stromy
Památné stromy v okolí zájmového území jsou dostatečně vzdáleny od místa
výstavby a nebudou nijak dotčeny včetně jejich ochranných pásem.
Vliv na prvky ÚSES
Žádný z prvků ÚSES v okolí nebude posuzovanou stavbou nijak narušen ani nebude
poškozena jeho struktura nebo funkce, neboť tyto prvky jsou dostatečně vzdáleny.
Kvalitně provedenými sadovými úpravami v areálu a vhodně vybranými domácími
dřevinnými druhy odpovídajícími stanovišti dojde k posílení ekologické funkce
zeleně a podpoře prvků systémů ekologické stability.
Vlivy na oblasti Natura 2000
Oblasti ochrany ptáků (podle „směrnice o ptácích“) i evropsky významné lokality
(podle „směrnice o stanovištích“) nebudou posuzovanou stavbou narušeny ani
ohroženy.
Vlivy na další ekosystémy
Záměr se přímo nedotýká biologicky cenných ploch v okolí. Dojde však ke změně
prostředí tím, že se mírně zvýší podíl zastavěné a zpevněné plochy. Je nezbytné
zachovat potřebnou územní rezervu v zájmovém území v nezpevněném stavu pro
sadové úpravy areálu. Vlivy na jiné ekosystémy je možno hodnotit jako velmi nízké
či nulové.
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Fotografická příloha:

Pohled do středu zájmové plochy, kde převládají bylinotravní společenstva. Po
obvodu rostou vzrostlé stromy, zřejmě z plánovité výsadby.
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Svažitý severní okraj zájmového území dřeviny zpevňují a zabraňují půdní
erozi. Pohled z mostu na Ústecké ulici přes ulici Spořickou.

Zájmové území při pohledu přes ulici K Ďáblicům.
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H.IX. Vyjádření Městské části Praha – Dolní Chabry z hlediska
souladu s územním plánem
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H.X. Vyjádření OOP Magistrátu k Natura 2000
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H.XI. Osvědčení odborné způsobilosti autorizované osoby
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