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ÚVOD
Předkládané oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí
„ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA A SKLADOVÁ HALA V LETŇANECH “ bylo
vypracováno podle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění (zákon
č.216/2007 Sb., kterým se mění zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb., 163/2006 Sb. a 186/2006
Sb.).
Investorem je firma Savati s.r.o., Liborova 334/16, Praha 6.
Záměrem investora je vybudovat areál s polyfunkčním objektem
skladové haly a administrativní budovy s kancelářskými prostory a
ubytováním pro zaměstnance. Celý areál v konečné podobě zahrnuje
skladovou halu, související provoz – areálové komunikace, zpevněné plochy,
parkovací stání, technické zázemí, dále administrativní budovu se
samostatným vstupem a parkovacím stáním a ubytovaní pro zaměstnance.
Celý areál je oplocen, parkování je umístěno uvnitř areálu.
Lokalitou zvolenou investorem je Městská část Praha 18 – Letňany.
Předmětný areál je navržen do trojúhelníkovitého nezastavěného
pozemku přiléhajícího svojí přeponou k Toužimské ulici. Na východě sousedí
pozemek s plochou letiště Letňany.
Ze severovýchodní strany pozemek sousedí s ulicí Toužimská, ze SZ
s areálem firmy TIZO, z JZ s pozemkem Letov letecká výroba s.r.o., a z JV
s pozemkem Letňany SITE a.s.
Výstavba areálu je v souladu s platným územním plánem sídelního
útvaru hlavního města Prahy.
Dotčený pozemek v katastrálním území Letňany se nachází v území
VN – nerušící výroby a služeb s koeficientem míry využití území D.
Při jihovýchodní hranici a severní hranici pozemku jsou navrženy pásy
funkční plochy IZ – izolační zeleně.
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
Administrativní budovy a skladové haly v Letňanech zařazen do kategorie II,
přílohy č.1 k citovanému zákonu (záměry vyžadující zjišťovací řízení).
Záměr naplňuje dikci 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 bude na parkovištích u objektů zřízeno celkem 39
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.
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V daném případě není limitů dle bodu 10.6. sice dosaženo, avšak
záměr se nachází na území při okraji Evropsky významné lokality Praha –
Letňany (kód CZ0113774), která je součástí Natura 2000. Stanoviskem
OOP HMP, vydaným dne 3.4.2008 k tomuto záměru, bylo konstatováno, že
nelze vyloučit, že uvedený záměr může mít významný vliv na evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti. Proto bylo zpracováno oznámení pro
zjišťovací řízení podle zákona č.100/2001 Sb.
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:
Savati s.r.o.
Liborova 334/16
160 00 Praha 6

A.2

IČ:
IČO: 26771161
DIČ:

A.3

CZ26771161

Sídlo - kancelář:
Savati s.r.o.
Liborova 334/16
160 00 Praha 6
Zástupce investora:
Pan Karel Mrvík

A.4

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného
oznamovatele:
Ing. Arch. Helena Kalinová
PA – Atelier
Ellnerova 3103
Praha 10
telefon: 241 412 431
mobil: 777 333 084
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ČÁST B.

ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1.

NÁZEV ZÁMĚRU

Administrativní budova a skladová hala v Letňanech
B.I.2.

KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU

Záměr společnosti Savati s.r.o., popisovaný v tomto oznámení,
představuje výstavbu areálu s polyfunkčním objektem skladové haly a
administrativní budovy s kancelářskými prostory a ubytováním pro
zaměstnance.
Stavba je nachází v katastrálním území Letňany na parc.č. 540/24.
Parcela není součástí zemědělského půdního fondu, proto nemusí být
požádáno o její vynětí ze ZPF.
Původně byl pozemek součástí areálu společnosti Letov LV a.s., která
ho využívala zřejmě jako skladovací prostor, později jako deponii zemin a
stavební suti.
Ze severovýchodní strany pozemek sousedí s ulicí Toužimská, ze SZ
s areálem firmy TIZO, z JZ s pozemkem Letov letecká výroba s.r.o., z JV
s pozemkem Letňany SITE a.s.
Celková plocha pozemku pro navrhovanou stavbu na plochách
s funkčním využitím dle platného územního plánu města Prahy VN+IZ je
8 008 m2.
Kapacitní údaje záměru jsou patrné z následující tabulky:
Plochy pozemku
Celková plocha pozemku
Zastavěná plocha

Funkční plocha – VN
Izolační zeleň
Obestavěný prostor

Velikost plochy
8 008 m2
2 900 m2
1800 m2 skladová hala
1100 m2 kanceláře
6 188 m2
1 820 m2
30 000 m3

Plochy objektů
Sklady
Kanceláře
Technické zázemí
Ubytovna

2 340 m2 (1 800+ 540)
1 472 m2 (1 100+ 372)
188 m2
1 100 m2
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V rámci výstavby areálu bude na povrchu vybudováno celkem 39
parkovacích stání pro zaměstnance a návštěvníky, z toho 2 parkovací
stání budou vyhrazena pro osoby se sníženou schopností pohybu a
orientace.
Více o vstupech půdy - pozemků je uvedeno v kapitole B.II.1.
B.I.3.

B.I.4.

UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU
Kraj:

Praha

Obec:

Praha 18 - Letňany

Katastrální území:

731439 Letňany

CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI
ZÁMĚRY

Záměrem investora je vybudovat areál s polyfunkčním objektem
skladové haly a administrativní budovy s kancelářskými prostory a
ubytováním pro zaměstnance.
Celý areál v konečné podobě zahrnuje skladovou halu, související
provoz – areálové komunikace, zpevněné plochy, parkovací stání, technické
zázemí, dále administrativní budovu se samostatným vstupem a parkovacím
stáním a ubytovaní pro zaměstnance. Celý areál je oplocen, parkování je
umístěno uvnitř areálu.
Hala bude užívaná jako stavba trvalá pro skladování drobného zboží,
jako např. součástky a náhradní díly pro auta, elektronika, drobné průmyslové
zboží, sklo, porcelán apod.
Pozemek pro výstavbu má nepravidelný půdorysný tvar o rozměrech
přibližně 97 x 74 m, o ploše 8 008 m2 s převýšením cca 5 m oproti ulici
Toužimská. V současné době je terén pozemku volným nezastavěným
prostorem s převážně nezpevněným povrchem. Většina plochy výše
jmenovaného pozemku byla překryta vrstvou navážek, jež sem byly umístěny
v rámci terénních úprav a stavební činnosti původního majitele.
Budoucí staveniště je nezpevněnou plochou, převážně bez vegetace a
jen z malé části porostlé drobnými nálety. Pouze v severovýchodní části
pozemku v návaznosti na stávající sjezd je zpevněná betonová plocha
(panely).
Situování dotčeného pozemku umožňuje bezproblémové dopravní
řešení – areál bude dopravně napojen na hlavní komunikaci dané oblasti –
ulici Toužimskou.
Při výstavbě budou zřízena
zaměstnance a návštěvníky areálu.
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Cílem záměru je tedy:
•

Provedení výstavby administrativní a skladové budovy;

•

Zřízení 39 parkovacích stání na 3 venkovních parkovištích;

•

Vybudování vnitroareálových
z komunikace Toužimské;

•

Sadové úpravy vlastního areálu.

komunikací

a

vjezdu

do

areálu

Kumulace s jinými stavbami se nepředpokládá.
Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby se minimalizoval
dopad na okolí a stavební činnost neomezovala žádné stávající objekty a
provozy v sousedství.
Na pozemek jsou přivedeny inž. sítě – prodloužený vodovodní řad
DN100 a kabel elektro z firmy Transfer Energy, včetně vedení pro
slaboproudé rozvody. Transfer Energy bude dodavatelem jak vody, tak i
elektrické energie. Po uvedení areálu do provozu bude napojení na el. energii
provedeno z nově vybudované trafostanice umístěné na pozemku (realizace
Transfer Energy).
Výstavba nebude trvale omezovat žádné existující provozy.
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 se nachází podle schváleného
územního plánu města Prahy v území s funkčním využitím
VN - nerušící výroby a služeb
Území sloužící pro umístění zařízení služeb a výroby všeho druhu,
včetně skladů a skladovacích ploch, která nesmí svými vlivy narušovat
provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a zhoršovat životní
prostředí nad přípustnou míru.
Funkční využití:
Služby, nerušící výroba1, řemeslná výroba, plochy a zařízení pro
skladování související s vymezeným funkčním využitím, dvory pro údržbu
pozemních komunikací.
Veterinární zařízení, zařízení záchranného bezpečnostního systému,
archivy a depozitáře, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200
m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, administrativní zařízení,
parkoviště P+R, čerpací stanice pohonných hmot, stavby, zařízení a plochy
pro provoz PID, sběrny surovin, sběrné dvory, manipulační plochy.
Školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, zařízení pro výzkum
(související s vymezeným funkčním využitím).
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Služební byty 2, ambulantní zdravotnická zařízení (pro uspokojení potřeb
území vymezeného danou funkcí).
1 jako nerušící služby a provozy nelze v tomto případě povolit
autoservisy, klempírny, lakovny, truhlárny, betonárky a další
provozy
vyžadující vstup těžké nákladové dopravy do území
2 ve smyslu znění zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé
otázky související s vydáním zákona č.509/1991 Sb., kterým se mění,
doplňuje a upravuje Občanský zákoník, ve znění pozdějších změn
Doplňkové funkční využití:
Parkovací a odstavné plochy, garáže, drobné vodní plochy, zeleň,
cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové,
nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.
Výjimečně přípustné funkční využití:
Lakovny, klempírny, truhlárny, stavby pro zpracování plodin, sklady
hnojiv a chemických přípravků pro zemědělství, kompostárny a zařízení k
recyklaci odpadu, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 5 000
m2 prodejní plochy.
IZ – izolační zeleň
Zeleň s ochrannou funkcí, oddělující plochy technické a dopravní
infrastruktury od jiných funkčních ploch.
Funkční využití :
Výsadby dřevin a travní porosty.
Doplňkové funkční využití:
Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší
komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení
technického vybavení.
Výjimečně přípustné funkční využití:
Komunikace vozidlové, parkovací a odstavné plochy se zelení, čerpací
stanice pohonných hmot, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID,
nadřazená plošná zařízení a liniová vedení TV, stavby a zařízení sloužící
železničnímu provozu, (to vše při zachování dominantního podílu zeleně na
pozemku).
Návrh stavby je v souladu uzemním plánem hl. m. Prahy. Řešené
území je zařazeno ve funkční ploše VN – nerušící výroby a služeb
s mírou využití území danou kódem D. Při jihovýchodní hranici a severní
hranici pozemku jsou navrženy pásy funkční plochy IZ – izolační zeleně.
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Výpočet míry využití pozemku
Plocha pozemku

8 008 m2

Zastavěná plocha pozemku

2 900 m2

Izolační zeleň

1 820 m2

Započitatelná podlažní plocha

4 540 m2

Plocha zeleně

2 198 m2
1 643 m2

• Z toho zeleň na rostlém
terénu
• Ostatní zeleň – popínavá zeleň
– opěrné zdi, oplocení, atrium

KPP = 0,73
KZ = 0,35

555 m2

Návrh stavby respektuje výškové omezení požadované Aeroklubem
Praha Letňany, provozovatelem letiště Praha Letňany, kdy nesmí být
překročena nadmořská výška 286,00 m.n.m.
V současné době je terén pozemku volným nezastavěným prostorem
s převážně nezpevněným povrchem. Pouze v severovýchodní části pozemku
v návaznosti na stávající sjezd je zpevněná betonová plocha (panely).
Většina plochy pozemku byla překryta vrstvou navážek, jež sem byly
umístěny v rámci terénních úprav a stavební činnosti původního majitele.
Nezpevněná plocha je částečně porostlá nálety.
Přímo při pozemku určeném pro výstavbu areálu prochází hlavní
komunikace – ulice Toužimská, na niž budou nové komunikace areálu
napojeny. Po této ulici je vedena rovněž městská hromadná doprava –
autobusové linky s napojením na metro, trasu C a B (186 a 269). Trasa C
metra již byla prodloužena do Letňan a u této stanice je vybudován terminál
MHD. Daná lokalita je tedy z dopravního hlediska velmi dobře přístupná
prostředky MHD i individuální dopravou.
Na pozemek jsou přivedeny inž.sítě – prodloužený vodovodní řad
DN100 a kabel elektro z firmy Transfer Energy, včetně vedení pro
slaboproudé rozvody. Transfer Energy bude dodavatelem jak vody tak i
elektrické energie. Po uvedení areálu do provozu bude napojení na el.energii
provedeno z nově vybudované TS umístěné na pozemku (realizace Transfer
Energy).
Na pozemku je skladována přebytečná výkopová zemina a navážka,
která vznikla při výstavbě okolních areálů. Staveniště bude upravené v rámci
hrubých terénních úprav na kótu 273,20 m.n.m. dle dohody s vlastníky
sousedních pozemků, dále bude provedeno odstranění části svahu pro
umístění administrativní budovy. Odtěžená zemina bude uložena na předem
určenou deponii.
Staveniště je dobře přístupné ze stávající komunikace. Zařízení
staveniště bude realizováno přímo na pozemku. Napojení inženýrských sítí je
možné na stávající rozvody.
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Po dobu výstavby i po dokončení stavby bude přístup na pozemek
zajištěný dopravním připojením na ulici Toužimskou. Pro připojení bude
využitý stávající sjezd.
Přístup pro pěší zajistí prodloužení chodníku od firmy TIZO.
Odkanalizování bude provedeno areálovou kanalizací do stávající
veřejné jednotné kanalizace DN 500, která je vedená podél ulice Toužimské.
Z uvedených důvodů se navržená lokalita pro daný záměr jeví vhodná
a vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o území sloužící pro umístění
zařízení nerušící výroby a služeb, nebylo uvažováno s jinými variantami.
B.I.6.

POPIS STAVEBNÍHO, TECHNICKÉHO A
TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

a) Stavební, dispoziční a urbanistické řešení
Záměrem investora, posuzovaným v tomto oznámení o vlivech stavby
na životní prostředí je výstavba administrativní budovy a skladové haly v
Letňanech na nezastavěném pozemku určeném pro výstavbu zařízení
služeb a výroby všeho druhu v katastrálním území Letňany.
Záměrem investora je vybudovat areál s polyfunkčním objektem
skladové haly a administrativní budovy s kancelářskými prostory a
ubytováním pro zaměstnance.
Celý areál zahrnuje skladovou halu a administrativní budovu, areálové
komunikace, zpevněné plochy, parkovací stání, technické zázemí a ubytovací
kapacity pro zaměstnance. Celý areál je oplocen, parkování je umístěno
uvnitř areálu.
Členění stavby na stavební objekty
SO 01 - Administrativní budova
SO 02 - Skladová hala
SO 03 - Hrubé terénní úpravy
- osazení objektu do terénu
SO 04 - Opěrné zdi
SO 05 - Areálová kanalizace
SO 06 - Areálový vodovod
SO 07 - Elektro silnoproud
SO 08 - Areálové komunikace
- zpevněné a parkovací plochy
- napojení na příjezdovou komunikaci
SO 09 - Čisté terénní úpravy
- sadové úpravy
- oplocení

LI-VI Praha spol. s r.o.
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Architektonické řešení
Vzhledem ke světovým stranám je objekt orientován severovýchod –
jihozápad. Hlavní vjezd do areálu je situován z ulice Toužimská, v místě
stávajícího sjezdu.
Z hlediska architektonického tvoří navržený objekt skladové haly a
administrativy urbanistickou kompozici založenou na kontrastu strohé
skladové haly a zaoblené prosklené administrativy, jejíž vstupní podlaží je
částečně zapuštěné do svahu. Takovéto dělení objektu využívá velkého
převýšení na pozemku, kdy hala je umístěna nahoře, výškově tak
koresponduje s okolními halami a administrativní část navazuje na úroveň
příjezdové komunikace z Toužimskou ulici a výškově na sousední stavbu
firmy TIZO.
Z hlediska provozního řešení je celý areál navržen jako jeden
polyfunkční objekt, ve kterém se nachází univerzální skladové a kancelářské
prostory s potřebným zázemím a ubytovna.
Jednoduchá přístupnost a obslužnost je možná z nově navržených
areálových komunikací. Doprava v klidu je řešena na pozemku, po obvodu
jsou umístěné parkovací stání.
Objekt svou polohou a orientací umožňuje maximální využití plochy
pozemku.
Dispoziční řešení
Skladová hala – objekt SO 02 - je navržena jako univerzální skladový
prostor s vlastním administrativně-provozním zázemím pro předem
nespecifikovaného nájemce. Je rozdělena do třech samostatných skladů,
které mohou být dále upraveny pro konkrétního nájemce v rámci změny
stavby před dokončením, kdy dojde ke členění skladových ploch a stanovení
systému skladování. Administrativně provozní zázemí bude realizováno
formou vestavby při jihovýchodní obvodové stěně.
Stavební objekt zahrnuje kromě skladových ploch také technické
zázemí, do kterého jsou zahrnuta místa pro manipulaci se zbožím, nabíjení
el. bateriových vysokozdvižných vozíků, prostory pro příjem zboží a expedici
a další prostory na ploše skladové haly, na kterých budou zaměstnanci
skladu provádět balení a vybalování zboží, kontrolu jakosti apod. Další částí
technického zázemí budou prostory pro třídění odpadů, obalů, údržbu a
sociální zařízení pro zaměstnance.
Administrativní budova – objekt SO 01 - je rozdělená do několika
provozních částí. V 1.PP je do nárožní části umístěn vstup do kancelářské
části objektu. Zleva je přístup do skladové části, která je zapuštěná do svahu.
Proto je přístup oddělen opěrnou zdí od komunikace vedoucí k hale. Z pravé
strany je situovaný vstup ke schodišti do ubytovací části umístěné ve 2.NP.
Dále se zde nachází technické zázemí, jako strojovna VZT a
elektrorozvodna.
V 1.NP jsou umístěny kanceláře s potřebným zázemím. Střední část je
prosvětlena atriem, do kterého je přístup z chodby a jednacích místností.
Atrium bude sloužit jako relaxační prostor se zelení. Ve 2.NP jsou navržené
garsoniéry, které budou sloužit jako ubytovna pro zaměstnance objektu.
LI-VI Praha spol. s r.o.
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Administrativní budova obsahuje kromě kanceláří konferenční a
předváděcí prostory včetně dále potřebného zázemí, jako je sociální zařízení,
úklidové prostory, recepce.
Veškeré technické rozvody jsou umístěné v technickém zázemí
společně s rozvody pro skladovou halu. V rámci technické vybavenosti
obsahuje objekt elektrorozvodnu a strojovnu vzduchotechniky.
Stavebně – technické řešení
Z hlediska geologického se jedná o území se složitými základovými
podmínkami, z hlediska hydrogeologického se jedná o území poměrně chudé
na podzemní vodu.
Hladina podzemní vody byla v zájmové lokalitě zjištěna cca v hloubce
9,5 m resp.4 m pod terénem. Únosná základová půda se nachází přibližně
v 9 m pod úrovní terénu. Z uvedeného vyplývá, že základové podmínky jsou
složité, a proto bude založení provedené na pilotech.
Staveniště bude upravené v rámci hrubých terénních úprav na kótu
273,20 m.n.m. dle dohody s vlastníky sousedních pozemků, dále bude
provedeno odstranění části svahu pro umístění administrativní budovy.
Odtěžená zemina bude uložena na deponii.
Návrh stavby respektuje výškové omezení požadované Aeroklubem
Praha Letňany, provozovatelem letiště Praha Letňany, kdy nesmí být
překročena výška 286,00 m.n.m.
Součástí terénních úprav budou i železobetonové opěrné stěny. Jedna
u vstupu do skladů v podzemním podlaží a druhá na severní straně
v návaznosti na opěrnou zeď sousedního pozemku.
Na pozemek jsou přivedeny inž.sítě – prodloužený vodovodní řad
DN100 a kabel elektro z firmy Transfer Energy, včetně vedení pro
slaboproudé rozvody. Transfer Energy bude dodavatelem jak vody tak i
elektrické energie. Po uvedení areálu do provozu bude napojení na el.energii
provedeno z nově vybudované TS umístěné na pozemku (realizace Transfer
Energy).
Odkanalizování bude provedeno areálovou kanalizací do stávající
veřejné jednotné kanalizace DN 500, která je vedená podél ulice Toužimské.
Skladová hala – stavební objekt SO 02 - má zastavěnou plochu
1 800 m2 a rozměry 45 x 40 m. Jedná se o jednopodlažní halu, ve vstupní
části s vestavbou s provozním zázemím. Předpokládá se železobetonový
montovaný systém se světlou výškou 9 m a výškou atiky cca 11 m. Nosnou
konstrukci haly tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet. Svislé nosné
konstrukce tvoří železobetonové sloupy. Konstrukci zastřešení tvoří
železobetonové vazníky, které se uloží opět na železobetonové průvlaky.
Založení objektu se předpokládá na železobetonových vetknutých pilotách,
které jsou v horní části ukončeny žb. kalichem pro osazení sloupů skeletu.
Přes kalichy pilot budou uloženy prefabrikované základové (soklové) trámy,
z části tepelně izolované. Základová - podlahová deska bude vyrobena
z drátkobetonu.
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Stěny objektu skladové haly budou opláštěny nosnými horizontálně
kladenými ocelovými lakovanými kazetami vyplněnými tepelnou izolací na
bázi minerálních vláken.
Střecha se předpokládá z vysokých trapézových plechů s kotvenou
tepelnou izolací a povlakovou krytinou. Osvětlení zajistí zdvojená okna
v kombinaci s umělým osvětlení.
Administrativní budova – SO 01 - má nepravidelný půdorys o ploše
1 100m2 . Má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní, částečně zapuštěné
do svahu. Konstrukční výška pater je 3,5 m, posunutá o 1,2 m oproti hale.
Nosnou konstrukcí je železobetonový monolitický skelet se stropními
spojitými deskami. Založení se předpokládá na železobetonových pasech,
které budou podepřeny vrtanými pilotami pod vetknutými sloupy.
Obvodový plášť bude lehký zateplený.
Součástí areálu haly jsou parkovací stání umístěná po obvodu. Budou
vybudovaná současně s komunikacemi.
Požadavky na odstranění staveb
V rámci vlastní výstavby není nutné odstranění staveb.
Příprava pro výstavbu
Pozemek bude z hlediska bezpečnosti a vybudování zařízení
staveniště oplocen. Příjezd na stavební pozemek bude zabezpečen
stávajícím vjezdem z ulice Toužimská. Za vjezdem je stávající betonová
plocha, která bude sloužit pro umístění mobilních buněk pro administrativní a
sociální zázemí dodavatelů a vedení stavby. Dále budou provedeny
staveništní přípojky, staveništní komunikace včetně čisticí zóny pro
automobily na výjezdu ze staveniště. Pro výjezd ze staveniště se
předpokládá použít stávající sjezd.
Hrubé terénní úpravy spočívají ve vytvoření hrubé pláně cca 0,5 m pod
úrovní budoucích podlah. Tj. srovnání terénu cca na kótu 273.00 m.n.m. a v
odstranění části svahu pro umístění administrativní budovy tj. zarovnání
terénu cca na kótu 270.70 m.n.m.
Množství zeminy na pozemku, které bude nutné odstranit je
odhadováno na cca 9 500 m3. Odtěžená zemina bude uložená na deponii.
Zbytky betonových ploch zařízení staveniště budou recyklovany. Pro efektivní
využití budou plochy stabilizovány.
Po skončení stavebních prací se plocha pouze srovná, a pláň bude mít
požadovanou výšku bez nutnosti dovozu či odvozu zeminy. Následné
urovnání se bude provádět se stabilizovanou zeminou.
Stavba nevyvolá žádné přeložky stávajících inženýrských sítí.
Zdrojem vody pro stavební pozemek bude již v předstihu vybudovaná
přípojka vody DN 100 ukončená na hranici pozemku s provizorním měřením
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odběru vody. Totéž platí i pro elektrickou energii. Pro staveništní odběr byl v
předstihu položen el. kabel pro max. odběr 100 kW.
Stavební pozemek do doby vybudování přípojky a areálové kanalizace
bude odvodněn do stávajícího příkopu (současný stav).

Opatření při provádění prací
Výstavba nebude trvale omezovat žádné existující provozy. 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.
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 je možno recyklovat, bude nabídnut
recyklačnímu pracovišti sdruženému v Asociaci pro rozvoj recyklace.
Ze stavebního odpadu budou dodavatelem stavby zvlášť odděleny
hmoty mající charakter nebezpečného odpadu. Tyto budou likvidovány
oprávněnou firmou.
S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb. a předpisů s ním souvisejících a obecnou závaznou
vyhláškou č. 21/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na území hl. m. Prahy a systém nakládání
se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech), ve znění vyhlášky č.16/2006.
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 denně prováděn úklid mokrou cestou všech prostor
dotčených stavbou, zejména veřejných komunikací znečištěných stavební
činností a technikou.
Veškeré stroje a dopravní prostředky budou před výjezdem ze
staveniště očištěny na „oklepové ploše“, eventuelně mokrou cestou.
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Technologie
Administrativní budova zahrnuje kromě vlastních kanceláří
konferenční a předváděcí prostory včetně sociálního zázemí, dále prostory
pro technická zařízení a rozvody. Ve 2.NP je umístěná ubytovna řešená
formou garsonek.
Část suterénu je využitá na skladové prostory. Jedná se o menší
sklady se světlou výškou místností 3 m.

Předpokládaný počet zaměstnanců a ubytovaných osob:
Předpokládaný počet zaměstnanců

Počet

zaměstnanců v administrativním provozu

65 osob

počet ubytovaných

40 osob

počet zaměstnanců ve skladu, údržbě,

25 osob

ostraze, úklidu, atd.
Skladová hala
Dispozice skladových ploch vychází z obdobného technického řešení
již fungujících skladových center. Předpokládá se, že hala bude rozdělena
minimálně do třech skladů se samostatným zázemím. Přesný sortiment zboží
zatím není znám – předpokládá se skladování drobného zboží jako jsou
náhradní autodíly, elektronika, drobné průmyslové zboží apod. Charakter
skladovaného zboží nebude mít negativní účinky na životní prostředí.
Hlavní provozní činností ve skladu je skladování na paletách.
Europalety budou skladovány v ocelových regálových systémech. Sklady jsou
vybaveny elektrickými vysokozdvižnými vozíky s poloautomatickým
pravolevým zakládáním europalet do regálů.
Přesný skladovací systém, uspořádání regálů bude řešeno v dalším
stupni PD. Skladovací výška je mezi manipulačními plochami uvažována
maximálně 9 m. V objektu je navrženo provozně technické zázemí
(kanceláře¨a sociální zařízení), a to v samostatném vestavku. V hale není
navržena žádná výroba. Hala bude užívaná pro skladování drobného zboží
jako např. součástky a náhradní díly pro auta, elektronika, drobné průmyslové
zboží, sklo, porcelán apod.
Nejedná se tedy o skladování nebezpečných a zdraví škodlivých látek
lidem ani životnímu prostředí.
Předpokládaný počet zaměstnanců ve skladové hale je 20 osob.
Skladované zboží bude umístěné a oddělené podle jeho charakteru,
pro práci se skladovaným materiálem jsou vyčleněny :
•

prostory pro příjem a třídění zboží

•

suchý sklad s regály
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•

prostory pro stání a nabíjení elektrických vozíků

•

místem třídění a ukládání obalů

•

místem třídění a ukládání odpadů

Skladování zboží bude na europaletách. Manipulace s paletami bude
zajišťována pomocí el. vysokozdvižných paletových vozíků. V prostoru vrat
bude probíhat příjmová a výdejová fáze procesu. Žádný z manipulačních
prostorů nebude pouze příjmový nebo expediční. Zboží bude rychle vyloženo
a roztříděno, palety se zbožím se budou odkládat na vyznačené plochy.
Doprava zajišťující zásobování skladovaných výrobků se předpokládá
převážně malými nákladními automobily, výjimečně kamiony, a
soustřeďuje se do doby mezi 8.00 – 18.00 v běžné pracovní dny, v pátek 8.00
– 16.00 hodin.
Manipulace ve skladovacích halách bude prováděna elektrickými
vysokozdvižnými vozíky, pro které budou instalována nabíjecí místa.
Manipulaci s nimi budou provádět instruovaní zaměstnanci.
Dopravní cesty, užitné skladovací plochy, manipulační plochy budou
viditelně vyznačeny. Dále budou označeny podchodné výšky a schodišťové
stupně, změny výškových úrovní atd.
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.
Dotčená ochranná pásma
Pozemek určený pro výstavbu neleží v památkově chráněném
území. Jiná ochranná pásma a chráněná území nejsou stavbou areálu
dotčena. Průběh ochranných pásem stávajících inženýrských sítí bude před
zahájením stavby vytyčen.
Na plochu staveniště nezasahuje žádné stávající ochranné pásmo.
Lokalita nepodléhá ustanovení § 18 o omezení činnosti v chráněném
ložiskovém území dle zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství.
Pozemek leží mimo oblast přirozené akumulace podzemních a
povrchových vod.
Lokalita navrhovaná pro výstavbu neleží ve zvláště chráněném území
ve smyslu § 12, 13 a 14 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
To znamená, že není součástí území národního parku, chráněné krajinné
oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace,
národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy.
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Jihovýchodně od lokality se nachází Národní přírodní památka
Letiště Letňany. NPP Letiště Letňany byla ustavena k 1. červnu 2005
vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR č.184/2005 Sb. o vyhlášení
Letiště Letňany a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. Zájmové
území se nenachází v chráněném území NPP ani v jeho v ochranném
pásmu.
Předmětem ochrany je biotop a populace kriticky ohroženého druhu
sysla obecného na travnaté ploše letiště Letňany. Rozloha NPP činí
75,17 ha, nadmořská výška je v rozmezí 270 - 279 m n.m. Jedná se
pravděpodobně o nejvýznamnější lokalitu, kde se vyskytuje v České
republice ustupující druh - sysel obecný (Sphermophillus citellus).
Záměr se nachází na území při okraji Evropsky významné lokality
Praha – Letňany (kód CZ0113774), která je součástí Natura 2000.
Stanoviskem OOP HMP vydaným dne 3.4.2008 k tomuto záměru bylo
konstatováno, že nelze vyloučit, že uvedený záměr může mít významný vliv
na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
Proto bylo investorem zadáno vypracování posouzení vlivu záměru na
území evropsky významné lokality „Praha – Letňany“. Na základě
vyhodnocení předloženého záměru podle § 45i zákona č.114/1992 Sb. v
platném znění lze konstatovat, že za předpokladu dodržení stanovených
podmínek nebude mít uvedený záměr negativní vliv na populaci sysla
obecného a jeho biotop na území evropsky významné lokality PrahaLetňany.
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

závěsné kabelové vedení 110 kV

2m

zařízení vlastní TELECOM, sítě držitele licence

1m
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u podzemního vedení:
do 110 kV

1 m od krajního kabelu oboustranně

nad 110 kV

3 m od krajního kabelu oboustranně

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

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

•

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

•

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

•

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
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50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I.
třídy a ostatních místních komunikací I. třídy
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo
III. třídy a místní komunikace II. třídy
Ochranná pásma IS, která stavba respektuje:
•

ochranné pásmo stávající jednotné kanalizace DN 500, která je
vedená podél ulice Toužimská těsně u oplocení na pozemku 540/24.
OP pro tento případ činí 1,5 m od vnějšího líce potrubí.

Další omezující požadavek je od Aeroklubu Praha
provozovatele letiště Letňany - max. výška stavby 286 m.n.m.

Letňany,

b) Technické řešení
Vytápění a vzduchotechnika
Navržená zařízení techniky prostředí zajišťují vytápění, chlazení
vybraných prostorů a vzduchotechniku v administrativní budově a skladové
hale.
Zařízení č. 1 – skladová část skladové a manipulační prostory - je
navrženo jako multifunkční tzn., že jeho úkolem je teplovzdušné elektrické
vytápění skladové části objektu a udržování vnitřní teploty při současném
větrání prostoru hygienicky potřebnou dávkou vzduchu.
Navržené zařízení je celkově rovnotlaké s nuceným přívodem a
odvodem pracovní vzdušiny pomocí ventilátorů. Přiváděná vzdušina je
dvoustupňově filtrována v úrovni G4/F5 a její teplota je upravována na
hodnotu zajišťující teplotu v pracovní zóně ti = 15 oC (zima). Zařízení je
vybaveno rotačním regeneračním výměníkem ZZT zajišťujícím předehřev
vzduchu a elektrickým ohřívačem, který provádí dohřev vzduchu na
konečnou teplotu tp.
Základem zařízení techniky prostředí jsou 2 sestavné větrací jednotky
pro přívod a odvod vzduchu, v provedení pro vnitřní instalaci, v horizontální
poloze.
Čerstvý vzduch je do přívodních jednotek nasáván z venkovního
ovzduší přes vzduchovody obsahující tlumiče hluku.
Systém rozvodu pracovního vzduchu bude pod stropem skladové haly,
distribuce přiváděného vzduchu do pracovní zóny bude provedena pomocí
výustí s dlouhým dosahem proudu přiváděného vzduchu připojených na
hlavní rozvod.
Pro provětrání prostoru je vzduch z prostoru skladu odsáván přes
krátké vzduchovody obsahující tlumiče hluku, které jsou na stěně skladu
ukončeny mřížkami.
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Vzhledem ke skutečnosti, že zařízení rozvádí teplejší vzduch než je
v místnosti, budou přívodní vzduchovody tepelně izolovány v celém rozsahu.
Teplota v kancelářích příjmu/expedice zboží je udržována pomocí
tepelných čerpadel, která jsou umístěna na střeše administrativní části
objektu. Rezervní topná tělesa (přímotopy) jsou umístěna u obvodové stěny,
pod okny těchto místností. Zařízení současně zajišťuje cca 4 násobnou
výměnu vzduchu v místnostech.
Teplota v šatnách a umývárnách bude zajišťována pomocí elektrických
přímotopných těles, větrání bude nucené – podtlakové - s přímým odvodem
do venkovního ovzduší.
Místnosti pro skladování obalů a odpadu budou mít teplotu společnou
s manipulačním prostorem a podtlakové větrání.
Místnosti pro dobíjení vozíků budou mít vnitřní teplotu shodnou
s manipulačním prostorem a budou vybaveny zařízením pro nucený přívod a
odvod upraveného vzduchu.
Zařízení č. 2 – administrativní a ubytovací část - vytápění
administrativní části je navrženo jako teplovzdušné elektrické pomocí
systému vnitřních jednotek upravujících teplotu. Tyto jednotky jsou připojeny
pomocí Cu potrubí s chladivem na vnější jednotku tepelných čerpadel s
inverterem. Systém rozvodu chladiva bude třítrubkový s možností nezávislé
volby vytápění nebo chlazení v jednotlivých kancelářích.
Topný nebo chladící výkon bude plynule regulovatelný. Vnitřní teplota
bude v topném režimu zařízení průměrně 20-22 oC, v chladícím režimu 2225oC.
Rezervní topná tělesa (přímotopy) jsou umístěna u obvodové stěny pod okny kanceláří. Zařízení současně zajišťuje cca 4 násobnou výměnu
vzduchu v kancelářích pomocí jednotek se ZZT a dohřevem. Odváděný
vzduch je odsáván z WC a skladů (jsou větrány podtlakově). Vnitřní teplota
v těchto místnostech je na žádané hodnotě udržována pomocí elektrických
přímotopných těles.
Vnitřní teplota v ubytovacích prostorech bude zajištěna pomocí
elektrických přímotopných těles - nezávisle v každé ubytovací jednotce.
Podtlakové větrání bude zajišťovat výměnu vzduchu v hygienickém zázemí.
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Tepelné ztráty objektů areálu
Skladová část

Tepelné ztráty

Ztráta prostupem tepla obvodovými stěnami

29,50 kW

Ztráta prostupem podlahou

29,00 kW

Ztráta prostupem stropem

17,00 kW

Celkem ztráty prostupem tepla
konstrukcemi

75,50 kW

Tepelná ztráta větráním ( 3.h-1, 68 % ZZT)

191,00 kW

Rezerva

20,00 kW

Tepelné ztráty skladové části celkem

Kanceláře, pohotovostní ubytování

286,50 kW

Tepelné ztráty

Ztráta prostupem tepla v suterénu

36,60 kW

Ztráta prostupem v 1. patře

27,50 kW

Ztráta prostupem v 2. patře

41,20 kW

Celkem ztráty prostupem tepla
konstrukcemi

105,30 kW

Tepelná ztráta větráním (suterén + 1.patro,
4 .h-1, 60 % ZZT)

161,00 kW

Rezerva

20,00 kW

Tepelné ztráty administrativní části celkem

286,30 kW

Instalovaná elektrická energie
Elektrická energie pro pohon ventilátorů a
tepelných čerpadel

80,00 kW

Elektrická energie pro ohřev vzduchu a
eliminaci tepelných ztrát

572,80 kW

Instalovaná elektrická energie pro hrazení
tepelných ztrát a pohon ventilátorů a
zařízení techniky prostředí

652,80 kW

Instalovaný příkon je vztažen na tyto minimální výpočtové parametry
venkovního ovzduší:
LI-VI Praha spol. s r.o.
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temin = -15,00 oC, iemin = -13,00 kJ.kgv-1, xemin = 1,00 gw.m-3, mmax =
1,30 kg.m-3.
Průměrná teplota venkovního ovzduší v topném období – v Praze - je
cca 3,50 oC. Při této průměrné venkovní teplotě bude celkový příkon budovy
N = 360,00 – 390,00 kW.
Zásobování elektrickou energií
Základní údaje
Investor stavby po zvážení možností zásobování stavby energiemi
v předmětné lokalitě v Praze 9 – Letňanech, se rozhodl pro elektrickou
energii jakožto primární zdroj energie. Vzhledem k tomu, že v nejbližším
okolí stavebního pozemku nemá Pražská energetická a.s. provedeny rozvody
VN 22 kV, vstoupil investor v jednání se společností LETOV PRAHA Transfer
Energy a.s., která podniká v oblasti „rozvod elektřiny na vymezeném území
areál Letov, Praha 9“, a ta se zavázala investorovi následovně:
•
•
•

projektově i dodavatelsky zabezpečit výstavbu velkoodběratelské
trafostanice 22/0,4 kW – 800 kVA situovanou na pozemku investora
projektově i dodavatelsky zabezpečit výstavbu kabelového napojení
22kV této velkoodběratelské trafostanice
zajistit investorovi dodávky el. energie pro zásobování dokončeného
stavebního objektu v rozsahu stanoveném pro držitele licence
zákonem 458/2000 Sb.

Celoelektricky provozovaný objekt sestávající z administrativní budovy
a skladovací haly bude napájen z velkoodběratelské trafostanice 22/0,4 kV –
800 kVA umístěné na pozemku investora.
Předpokládaná roční spotřeba el. energie : 3 116 MWh
Stupeň důležitosti odběru

stupeň 3 dle ČSN 34 1610

Proudová soustava

3+N+PE 3x400/230V 50Hz, TN-S

Měření el. energie

bude centrální – v trafostanici

Zálohování důležitých spotřebičů

v tomto stupni PD není uvažováno

Vnitřní elektroinstalace v objektech
Hlavní rozvaděč NN
V suterénu administrativní budovy bude umístěn v místnosti
elektrorozvodny hlavní rozvaděč nízkého napětí HR spolu s rozvaděčem
centrální kompenzace RC. Připojen bude z NN strany transformátoru 22kV –
800 kVA přívodem 3x (1-CYKY 3x240+120)mm2, který bude přiveden na
hlavní jistič In=1000A. Z vývodových polí tohoto rozvaděče budou napojeny
podružné rozvaděče v jednotlivých částech objektu dle v.č.3.

LI-VI Praha spol. s r.o.

25

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Administrativní budova a skladová hala v Letňanech“

Napájecí rozvody
Napojení patrových podružných rozvaděčů bude provedeno měděnými
kabely z hlavního rozvaděče HR. Vertikální stoupací trasa bude provedena
na stěně skladové haly, horizontální rozvody budou vedeny ve všech
podlažích administrativní budovy ve stropních podhledech chodeb, ve
skladové hale na povrchu v kabelových žlabech.
Osvětlení
V administrativní budově bude návrh umělého osvětlení odpovídat
ČSN EN 12464-1. Bude provedeno převážně zářivkovými svítidly příslušného
krytí v podhledech /kanceláře atd./, nebo v provedení na povrch /sklady,
technické prostory v suterénu/.
Hodnoty osvětlení :

kanceláře

500 lx

chodby, schodiště

150 lx

soc.zařízení

150 lx

technické prostory

200 lx

Ve skladové hale bude osvětlení provedeno v závislosti na zvolené
technologii skladového hospodářství buď jako celoplošné výbojkovými svítidly
s halogenidovými zdroji 250W resp. 400W (závěsná výška výbojek 10,5m
nad podlahou) resp. liniovým osvětlením uliček mezi řadami skladových
regálů pomocí výbojkových svítidel případně zářivkových svítidel
s hlubokozářícími reflektory.
Pro nouzové osvětlení jsou navržena svítidla s vlastním zdrojem o
kapacitě 2 provozních hodin.
Ochrana před nebezpečným dotykem
Bude provedena základní samočinným odpojením od zdroje
v soustavě TN-S, v prostorách se zvýšeným nebezpečím úrazu el. proudem
ochrana zvýšená samočinným odpojením od zdroje s ochranným
pospojováním resp. proudovými chrániči.
V sociálních zařízeních bude pospojování provedeno vodičem Cu
4mm pod omítkou, ve strojovnách Cu vodiči průřezu odpovídajícího velikosti
spotřebičů.
2

Bude provedeno hlavní pospojení v souladu s ČSN 33 2200-4-41s
ekvipotenciální přípojnicí osazenou v hl. rozvodně s suterénu administrativní
budovy.
Hromosvod
Návrh hromosvodu bude proveden v souladu ČSN EN 62 305.
Bude provedena mřížová jímací soustava doplněná pomocnými jímači
na zvýšených částech střechy.
Na jímací vedení se vodivě připojí neživé části zařízení a rozsáhlé
kovové hmoty na střeše.
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Uzemnění bude provedeno svody rozmístěnými rovnoměrně po
obvodu objektu a připojenými na společnou zemnící síť v základech objektu.
Výkresově není hromosvod v tomto stupni dokumentace řešen.
Venkovní osvětlení areálu
Bude provedeno osvětlení areálových komunikací dle ČSN 36 0411 a
to výbojkovými svítidly se sodíkovými zdroji 50 W umístěnými na sadových
stožárech výšky 6m. Ochrana proti atmosférickým výbojům bude provedena
uzemněním stožárů na zemnící pásek položený průběžně spolu s napájecím
kabelem.
Rozvod venkovního osvětlení bude proveden kabely CYKY uloženými
v kabelové rýze v zemi dle ČSN 332000-5-52, ČSN 73 6005 a 73 6006.
Napojení rozvodu bude provedeno z rozvaděče RVO umístěného v
hlavní rozvodně NN.
Ovládání venkovního osvětlení bude provedeno automaticky pomocí
fotobuňky s možností ručního ovládání z vrátnice.
Radonový průzkum
Radon je inertní přírodní radioaktivní plyn nepostižitelný lidskými
smysly. Radon vznikající radioaktivním rozpadem izotopů uranu přítomného
v minerálech je uvolňován ve formě tzv. emanací a může migrovat do objektů
(zejména do jejich sklepních a přízemních částí). Radon se dále rozpadá na
produkty rozpadu, což jsou izotopy polonia, olova a vizmutu, které jsou
kovové povahy, jsou schopné vázat se na prachové částice v ovzduší a s
nimi jsou vdechovány do plic. V plicích pak působí jako vnitřní zářiče, které
mohou iniciovat karcinomy plic.
Lidský organismus může být ovlivněn radonem pocházejícím ze tří
hlavních zdrojů: z půdního vzduchu, z podzemní vody a ze stavebních
materiálů. První dva zdroje úzce souvisejí s geologickým podložím.
Radonové riziko u geologického podloží vyjadřuje míru nebezpečnosti
vnikání radonu z hornin podloží do budov. Závisí na 2 faktorech:. objemové
aktivitě radonu v půdním vzduchu a na plynopropustnosti základové půdy. Je
tedy kombinací měřením určených hodnot objemových aktivit radonu a
plynopropustnosti základové půdy.
Hodnocení radonového indexu pozemku bude provedeno v rámci
inženýrsko geologického průzkumu, v době zpracování tohoto oznámení
nebyl radonový průzkum dosud proveden.
Podle Atlasu ŽP v Praze, který je umístěn na stránkách Magistrátu
HMP leží předmětné území v oblasti nízkého radonového rizika. Na
základě naměřených hodnot bude určeno, zda spadá posuzovaná stavební
plocha z hlediska pronikání radonu z podloží do kategorie nízkého
radonového rizika.
Radonový index pozemku podle vyhlášky Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost č.307/2002 Sb. bude stanoven podle hodnot uvedených
v následující tabulce.
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Radonový index
pozemku

Objemová aktivita
Propustnost
prostředí nízká

222

Rn (kBq/m3)

Propustnost
Propustnost
prostředí střední prostředí vysoká

< 30

< 20

< 10

2. střední riziko

30 - 100

20 - 70

10 – 30

3. vysoké riziko

> 100

> 70

> 30

1. nízké riziko

Pokud bude průzkumem zjištěno, že se pozemek nachází v oblasti
s nízkým radonovým rizikem nebudou nutná žádná opatření proti pronikání
půdního radonu do objektu. Pokud bude radonové riziko střední, budou
navržena a realizována potřebná opatření.
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:
Termín
Zahájení stavby

II. čtvrtletí 2009

Dokončení realizace stavby

I. čtvrtletí 2011

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 18 - odboru
výstavby, 3 týdny před započetím prací.
Součástí výstavby budou rovněž sadové úpravy vegetačních ploch.
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B.I.8.

VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

Navrhovanou výstavbou administrativní budovy a skladové haly
v Praze 18 - Letňanech je dotčen tento územně samosprávní celek:
Kraj:

Praha

Obec:

Praha 18 - Letňany

Výstavba administrativní budovy a skladové haly v Praze 18 –
Letňanech je situována v katastrálním území Letňany.

Dotčenou obcí je městská část Praha 18 - Letňany.

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
„výstavba administrativní budovy a skladové haly v Praze 18 Letňanech“ 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
„Výstavba administrativní budovy a skladové haly v Praze 18 Letňanech“ zařazen do kategorie II, přílohy č.1 k citovanému zákonu
(záměry vyžadující zjišťovací řízení). Záměr naplňuje dikci 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 je zastavěná plocha 2 900 m2 a na parkovištích u
objektů bude zřízeno celkem 39 parkovacích stání.
Svoji kapacitou záměr sice nedosahuje příslušných limitních hodnot
pro stavby kategorie II, jelikož však stanoviskem OOP HMP vydaném dne
3.4.2008 k tomuto záměru bylo konstatováno, že nelze vyloučit, že uvedený
záměr může mít významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí
oblasti, proto je předkládáno oznámení záměru v rozsahu přílohy č.3
k zákonu č.100/2001 Sb.
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 výstavba administrativní budovy a skladové
haly v Praze 18 - Letňanech. proběhne v návaznosti na zjišťovací řízení
územní řízení. Žádost bude podána na Městský úřad Prahy 18, odbor
výstavby a územního plánování.
Po získání územního rozhodnutí bude následovat vypracování projektu
ke stavebnímu povolení a podání žádosti o vydání stavebního povolení
stavebním úřadem Městského úřadu Prahy 18.
Po dokončení výstavby bude požádáno o kolaudaci celé stavby.

B.II.

ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1.

PŮDA

Navrhovaný záměr výstavba administrativní budovy a skladové
haly v Praze 18 – Letňanech je situován na pozemek v průmyslovém oblasti
Prahy 18 v katastrálním území Letňany.
Pozemek se nachází na jihovýchodním okraji městské části Praha –
Letňany. Původně byl součástí areálu společnosti Letov LV a.s., která ho
využívala zřejmě jako skladovací prostor, později jako deponii zemin a
stavební suti
Ze severovýchodní strany pozemek sousedí s ulicí Toužimská, ze SZ
s areálem firmy TIZO, JZ s pozemkem Letov letecká výroba s.r.o., JV
s pozemkem Letňany SITE a.s.
Pozemky pro navrhovanou stavbu jsou nezastavěné a
s minimálním porostem dřevin, stavba si nevyžádá odstranění staveb.

jen

Podle výpisu z katastru nemovitostí je dotčeným pozemkem tato
parcela:
Číslo Výměra
Druh
2
parcely
pozemku
m

Využití
pozemku

vlastník

Adresa

k. území: 731439 Letňany

540/24

8 008

Ostatní
plocha

manipulační
plocha
SAVATI s.r.o.

Liborova 334/16,
169 00 Praha Břevnov

Jak je patrno z výše uvedené tabulky, pozemek určený pro realizaci
záměru není součástí zemědělského půdního fondu a uskutečnění záměru
investora tedy nevyžaduje zábor orné půdy a vynětí ze ZPF.
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Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) nebudou záměrem
dotčeny.
Veškerá činnost investora se bude odehrávat na tomto pozemku, který
je v současné době již v jeho vlastnictví.
Z hlediska územního plánu je stavba situována na plochách s tímto
funkčním využitím:
:
plocha VN - nerušící výroby a služeb (s koeficientem využití ploch D
plocha IZ

- izolační zeleň

Rozdělení dotčených ploch podle využití (m2)
Plocha pozemku

8 008 m2

Plocha VN

6 188 m2

Plocha IZ

1 820 m2

Zastavěná plocha

2 900 m2

Započitatelná podlažní plocha

4 540 m2

Plocha zeleně:

2 198 m2
1 643 m2

- z toho zeleň na rostlém terénu
- ostatní zeleň – popínavá zeleň –
opěrné zdi, oplocení, atrium

555 m2

Výpočet koeficientu podlažní plochy: 4540/6188 = 0,733
Výpočet koeficientu zeleně: 2198/6188 = 0,355

Průkaz splnění požadovaných koeficientů dle územního plánu (směrná část)
Koeficient

Požadovaná hodnota

Skutečnost v ploše
VN - D

KPP - koeficient podlažní
plochy

maximálně 0,8

0,733

KZ - koeficient zeleně

minimálně 0,35

0,355

Požadované koeficienty KPP a KZ jsou v území splněny.
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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 parc.č.540/24 ale hraničí s lokalitou NATURA – Praha –
Letňany.
Lokalita nepodléhá ustanovení § 18 o omezení činnosti v chráněném
ložiskovém území dle zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství.
Vlastní zájmový pozemek 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 leží
podzemních a povrchových vod.

mimo

oblast

přirozené

akumulace

Ve vlastním zájmovém území se nenachází žádné prvky územního
systému ekologické stability (ÚSES).
Natura 2000
Navržené lokality Natury 2000, tj. „Návrh evropsky významných lokalit“
a „Návrh ptačích oblastí“ se dotýkají Prahy 18 – Letňan.
Pozemek parc.č.540/24 hraničí s lokalitou NATURA – Praha –
Letňany jako nejpočetnější populací sysla obecného v ČR. Součástí této
lokality je národní přírodní památka Letiště Letňany, které má vyhlášené
ochranné pásmo lemující vlastní NPP na severu a jihu.
Na sledovaný záměr bylo vypracováno Mgr. Ondřejem Volfem
autorizované hodnocení vlivů podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění.
V dalším textu jsou uvedeny závěry tohoto autorizovaného hodnocení.
Identifikace
významnosti vlivů

vlivů

záměru

na

předměty

ochrany,

hodnocení

Byly definovány možné vlivy plánovaného záměru na předmět
ochrany:
•
•
•

Zábor stanoviště – záměr může přímo zasahovat do biotopu sysla
obecného a měnit jeho podmínky
Rušení – zvýšená lidská aktivita (pohyb strojů a zařízení po dobu
stavby, trvalá přítomnost lidí) může vést k opuštění stanoviště syslem
z důvodu neustálého vyrušování
Narušení migrace – záměr může být umístěn v trase, kterou sysli
využívají k migraci
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•

Zvýšený výskyt predátorů – výsadba zeleně může poskytovat
stanoviště ptačím i savčím predátorům sysla.

Souhrnné vyhodnocení vlivů aktivit na dotčené předměty ochrany:
Vliv

Vyhodnocení

Komentář

Zábor stanoviště

-1

Zábor zasahuje území EVL pouze
velmi okrajově. Není vyloučeno
příležitostné využívání plochy, ale
podmínky stanoviště naprosto
neodpovídají požadavkům druhu.
Jedná se o vysoké ruderální
porosty s náletovou zelení nebo o
porosty křovin a stromů.
Vliv je hodnocen jako
nevýznamný.

Rušení

0

Zvýšený pohyb lidí a strojů může
dočasně po dobu stavby zvýšit
hladinu rušení. Zadavatelem bylo
akceptováno omezení, že na
území EVL by měly práce probíhat
mimo citlivá období sysla tj. mimo
1. duben až 31. červenec.
Vliv hodnocen jako nulový.

Narušení migrace

Není pravděpodobné, že by sysli
využívali
dotčenou
plochu.
Mnohem vhodnější jsou travnaté
porosty východně od plochy
záměru.

0

Vliv hodnocen jako nulový.
Zvýšený výskyt
predátorů

Křoviny mohou poskytovat úkryt
savčím predátorům, vyšší dřeviny
ptákům. Zadavatelem bylo
akceptováno, že nedojde
k výsadbě vyšších dřevin.
Nedojde ke zhoršení oproti
současnému stavu.

0

Vliv hodnocen jako nulový.
Vyhodnocení vlivů záměru na celistvost lokalit
Celistvost dotčené EVL nebude záměrem ovlivněna.
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Vyhodnocení možných kumulativních vlivů
Ke kumulaci vlivů může docházet realizací dalších staveb podél okrajů
EVL. Příkladem je Pražský veletržní areál (Banaš, 2005), který se nachází na
hranicích EVL a jehož vliv byl vyhodnocen jako nevýznamný ačkoli míru
ovlivnění lze označit za větší než u záměru posuzovaného v předkládaném
hodnocení.
Zároveň je nutné zachovat stávající management ploch v EVL a míru
jejich vyžití a návštěvnosti.
Jakékoliv další záměry je nutné posuzovat s vědomím existence mírně
rušivého vlivu posuzovaného záměru a územní plánování v lokalitě je nutno
jim přizpůsobit.
Možnosti zmírňujících opatření a vyloučení nepříznivých vlivů
Pro minimalizaci mírně negativních vlivů jsou navržena zmírňující
opatření:
• Plochy izolační zeleně, které tvoří hranici plánovaného záměru, by
měly být osázeny nižšími dřevinami, aby neposkytly stanoviště
případným ptačím predátorům sysla. Jejich základ by měly tvořit
travnaté plochy, které budou pravidelně sečeny.
• Na ploše záměru zasahující do EVL by měly práce probíhat mimo
citlivá období sysla tj. mimo 1. duben až 31. červenec.
Obě opatření byla zadavatelem zapracována do projektu a na základě
toho bylo zmírněno hodnocení vlivů záměru – viz výše uvedená tabulka.
Hodnocený záměr „Administrativní budova a skladová hala Praha 18 –
Letňany, Toužimská ul., parc.č. 540/24“ nemá významně negativní vliv
(resp. negativní vliv dle odst. 9 §45i zákona č. 114/1992 Sb.) na EVL
Praha – Letňany ani jiné evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Ochranná pásma
Na vlastním
inženýrských sítí.

pozemku

se

vyskytují

pouze

ochranná

pásma

Jihovýchodně od lokality se nachází Národní přírodní památka Letiště
Letňany. NPP Letiště Letňany byla ustavena k 1. červnu 2005 vyhláškou
Ministerstva životního prostředí ČR č.184/2005 Sb. o vyhlášení Letiště
Letňany a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. Předmětem
ochrany je biotop a populace kriticky ohroženého druhu sysla obecného
na travnaté ploše letiště Letňany.
Ochranné pásmo této NPP je situováno mimo pozemek určený pro
realizaci překládaného záměru.
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B.II.2. VODA
Zdroj vody
Potřeba vody je předpokládána pouze pro zdravotechnické instalace
uspokojující potřeby zaměstnanců a ubytovaných obyvatel (WC, umývárny,
koupelny, kuchyně).
Stávající stav
V době zahájení výstavby bude na hranici pozemku přivedeno z firmy
Transfer Energy vodovodní potrubí DN100.
Navrhované řešení
Areálový vodovod bude napojen na stávající vodovod z PE DN 100,
který je ukončen u hranice areálu. Vzhledem k tomu, že v nejbližším okolí
stavebního pozemku nemá PVK a.s. provedeny žádné veřejné vodovody,
vstoupil investor v jednání se společností LETOV PRAHA Transfer Energy
a.s., Beranových 65, Praha 9-Letňany, která podniká mimo jiné i v oblasti
dodávek vody.
Na pozemku investora bude vybudována vodoměrná šachta, kde
bude osazena vodoměrná sestava s vodoměrem pro možnost měření pitné i
požární vody. Dle potřeby požární vody bude třeba vybudovat přípojku a
areálový vodovod o profilu DN 100. Za vodoměrnou šachtou bude potrubí
vedeno pod zemí k hydrantům a pro zásobování objektů pitnou vodou. Dle
požadavku zprávy PO je třeba na potrubí osadit dva nadzemní hydranty a
dále vnitřní hydranty. Areálový vodovod bude proveden z PE potrubí tlakové
řady SDR 11.
Materiálem vnitřního vodovodu bude polypropylenové plastové potrubí
typu 3 (značeno PPR) tlakové řady PN 20 SDR 6 - Ekoplastik. Potrubí
bude vedeno volně nebo v drážkách ve zdech a bude tepelně izolováno
pěnovou izolací. Dle vyhl. č. 151/2001 bude potrubí teplé vody a cirkulace
izolováno tep. izolací se součinitelem tepelné vodivosti min. 0,04 W/mK pro
10 °C.
Při provádění stavby je nutné dodržet
zejména ČSN 73 6005, ČSN 73 6620, ČSN
související předpisy - tzv. Městské standardy
skutečné provedení stavby. Návrh podléhá
v projektové dokumentaci.

příslušné technické normy,
75 6402, ČSN 75 6411 a
– jim také musí odpovídat
vodoprávnímu projednání

Bilance potřeby vody
V příloze č.12 k nařízení vlády č. 428/2001 Sb., kterou se provádí
zákon o vodách a kanalizacích pro veřejnou potřebu, jsou uvedena směrná
čísla potřeby vody:
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Celková spotřeba pitné vody
Druh potřeby

Počet
osob

Směrná čísla podle
vyhláška č.428/2001
Sb.

Roční potřeba
vody m3/rok

Sklady

20

30

600

Administrativa

65

16

1 040

Údržba, ostraha

5

30

150

Ubytovna

40

60

2 400
4 190 m3/rok

Celkem
Denní potřeba vody Qden = 13,47 m3/den
Roční potřeba vody Qrok = 4 190,00 m3/ rok

Výpočtový průtok dle ČSN 75 5455:
ubytování ……………………Qd = 1,91 l/s
kanceláře a sklady …………Qd = 1,93 l/s
souběh odhad ….. 30 % . Qdmax = 1,91 + 0,33 x 1,93 = 2,55 l/s (9,18 m3 /hod)
Požární potřeba vody
Zásobování požární vodou bude zajištěno připojením na vodovodní
řad DN 100 a osazením venkovních nadzemních hydrantů, uvnitř objektu
osazením hadicových systémů s hadicí o světlosti DN 25 mm udržovaných
pod trvalým tlakem. Dále budou osazeny přenosné hasící přístroje.
Potřeba požární vody:
Vnější hydranty - pro v = 0,8 m/s………………………… Q = 6,00 l/s
pro v = 1,5 m/s (s pož. čerpadlem……Q = 12,00 l/s
Vnitřní hydranty - á 0,3 l/s x současnost 3 proudy……… Q = 0,90 l/s
Stavba nevyvolá žádné přeložky stávajících inženýrských sítí.

B.II.3.

OSTATNÍ SUROVINOVÉ ZDROJE

Spotřeba surovin a materiálů
Vzhledem k charakteru posuzovaných objektů – skladové a
administrativní budovy s ubytovací kapacitou – nejsou spotřebovávány
žádné suroviny, ale pouze běžné materiály potřebné pro kancelářskou
činnost a skladování. Jedná se zejména o papírenské zboží, tonery, úklidové
prostředky a pod.
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Spotřeba energií
Spotřeby elektrické energie
Elektrická energie bude odebírána z projektované velkoodběratelské
trafostanice 22/0,4 kW-800kVA (včetně kabelového napojení 22 kV), která
bude situována na pozemku investora. Trafostanice i kabelový přívod jsou
projektově i dodavatelsky řešeny samostatně.
Energetická bilance
Administrativní část – energetická bilance odběrů
Instalovaný příkon

Pi = 487,00 kW

Soudobý příkon

Pp = 424,00 kW

Skladová hala – energetická bilance odběrů
Instalovaný příkon

Pi = 359,00 kW

Soudobý příkon

Pp = 290,00 kW

Admin. budova a skladová hala – energet. bilance společných odběrů
Instalovaný příkon

Pi = 61,00 kW

Soudobý příkon

Pp = 61,00 kW

Provedenou kalkulací pro dimenzování transformátoru v TS bylo
navrženo osazení transformátoru 22/0,4kV – 800kVA.
Reserva příkonu v en.bilanci : Pp = 100,- kW
Instalovaný příkon Pi
- 907 kW
Soudobý příkon Pp
- 775 kW
Předpokládaná roční spotřeba elektrické energie: = 3 116 MWh.
Stupeň důležitosti odběru

stupeň 3 dle ČSN 34 1610

Proudová soustava

3+N+PE 3x400/230V 50Hz, TN-S

Měření el. energie

bude centrální – v trafostanici

Zálohování důležitých spotřebičů

v tomto stupni PD není uvažováno

Spotřeba zemního plynu
Objekty nebudou napojeny na plynový rozvod. Vytápění objektů bude
pomocí elektrické energie.
Ohřev teplé užitkové vody (TUV)
Ohřev TV bude zabezpečován decentralizovaně dle jednotlivých míst
spotřeby v elektrických zásobníkových ohřívačích vody.
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Spotřeba tepla pro vytápění a ohřev TUV
Jak již bylo uvedeno, areál bude vytápěn elektrickou energií z nově
vybudované trafostanice. Předpokládaná roční spotřeba elektrické energie je
3 116 MWh.

Energetické nároky na vytápění objektů areálu
Tepelné ztráty byly předběžně propočteny dle ČSN 06 0210 pro
výpočtovou venkovní teplotu -12 °C, klimatické podmínky normální.
Tepelné ztráty objektů
Skladová část

Tepelné ztráty

Ztráta prostupem tepla obvodovými stěnami

29,50 kW

Ztráta prostupem podlahou

29,00 kW

Ztráta prostupem stropem

17,00 kW

Celkem ztráty prostupem tepla
konstrukcemi

75,50 kW

Tepelná ztráta větráním ( 3.h-1, 68 % ZZT)

191,00 kW

Rezerva

20,00 kW

Tepelné ztráty skladové části celkem

Kanceláře, pohotovostní ubytování

286,50 kW

Tepelné ztráty

Ztráta prostupem tepla v suterénu

36,60 kW

Ztráta prostupem v 1. patře

27,50 kW

Ztráta prostupem v 2. patře

41,20 kW

Celkem ztráty prostupem tepla
konstrukcemi

105,30 kW

Tepelná ztráta větráním (suterén + 1.patro,
4 .h-1, 60 % ZZT)

161,00 kW

Rezerva

20,00 kW

Tepelné ztráty administrativní části celkem
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Instalovaná elektrická energie
Elektrická energie pro pohon ventilátorů a
tepelných čerpadel

80,00 kW

Elektrická energie pro ohřev vzduchu a
eliminaci tepelných ztrát

572,80 kW

Instalovaná elektrická energie pro hrazení
tepelných ztrát a pohon ventilátorů a
zařízení techniky prostředí

652,80 kW

B.II.4.

NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU

Dopravní řešení
Napojení na komunikaci Toužimskou je v místě stávajícího sjezdu.
Vjezd bude šířky 8,0 m, na hlavní komunikaci bude napojen kruhovými
oblouky o poloměru R=8 m a R=9 m tak, aby nebylo nutné stavebně
upravovat stávající propustek.
Výpočet rozhledu v místě sjezdu ( ČSN 736102 )
Rozhled v úrovňové křižovatce.
Podmínky pro určení rozhledových trojúhelníků.
1/ Uspořádání A
křižovatka s předností jízdě na hlavní komunikaci určenou dopravní
značkou „ Hlavní
pozemní komunikace „ ,umístěnou na hlavní komunikaci a dopravní
značkou „ Stůj , dej
přednost v jízdě „ , umístěnou na vedlejší komunikaci.
2/ Skupina vozidel 2 – nákladní automobil ( tab. 17 )
3/ Hlavní komunikace v Toužimské ulici je dvoukruhová, návrhová rychlost vn
= 50 km/h
Délky stran rozhledových trojúhelníků ( tab. 20 ) :
1/ na hlavní komunikaci

– odbočení vlevo XB = 73,0 m
- odbočení vpravo XC = 84,0 m

2/ na vedlejší komunikaci – odbočení vlevo YB = 8,5 m
- odbočení vpravo YC = 5,0 m
Rozhled mezi paprsky křižovatky a příslušnými jízdními pruhy
umožňují rozhledové trojúhelníky, které musí být bez překážek bránících
rozhledu. Za překážku rozhledu se považují předměty v rozhledovém
LI-VI Praha spol. s r.o.
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trojúhelníku , jejichž největší výška přesahuje výšku 0,25 m pod úrovní
příslušného rozhledového paprsku. Rozhledový paprsek je veden ve výšce
1,0 m nad niveletou vozovky.
Dopravní značení
Při výjezdu z areálu v místě sjezdu bude umístěna dopravní značka P6
(Stůj, dej přednost v jízdě ).
Vliv na povrchové a podzemní vody
Dešťové vody ze zpevněných areálových ploch budou svedeny do
navržených betonových uličních vpustí, které budou napojeny na areálovou
kanalizaci.
V místě napojení areálové komunikace na komunikaci v Toužimské
ulici bude dešťová voda svedena do odvodňovacího žlabu ACO-drain.
Navrhované technické řešení
Navržené rozměry parkovacích stání :
Pro osobní vozidlo třídy O2………………..5,3 x 2,4 m ( kolmé stání )
Pro osobní vozidlo invalid. osoby…………5,3 x 3,5 m
Manipulační plocha pro nákladní dopravu bude v konstrukci těžké vozovky
s asfaltovým povrchem.
Parkoviště pro osobní vozidla invalid. osob budou v konstrukci pro pojezd
vozidel do 3,5 t s povrchem z betonové dlažby.
Parkoviště pro osobní vozidla bude v konstrukci pro pojezd vozidel do 3,5 t
s povrchem z polovegetačních tvárnic.
Chodník a odrazný pruh bude s povrchem z betonové dlažby.
Areálová komunikace
Je navržena na pojezd nákladními vozidly.
Navržená konstrukce :
- ABS I
tl. 50 mm
- mezistřik emulzní spojovací 40% ( 0,3 kg/m2 )
- ABVH II
tl. 70 mm
- mezistřik emulzní spojovací 40% ( 0,5 kg/m2 )
- OK I
tl. 100 mm
- Vibrovaný štěrk fr. 32-63 mm
tl. 200 mm ( Edef = 150 MPa )
- Štěrkodrť fr. 0-32 mm
tl. 180 mm ( Edef = 120 MPa )
- Zhutněná zemní pláň ( Edef = 45 MPa )

LI-VI Praha spol. s r.o.

40

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Administrativní budova a skladová hala v Letňanech“

Parkoviště
Parkoviště pro osobní vozidla O2 je navržené pro pojezd vozidel do
3,5 t s krytem z polovegetační dlažby, vyhrazené stání pro invalid. osoby je
s krytem z betonové dlažby.
Navržená konstrukce s krytem z polovegetační dlažby ( z betonové dlažby )
- Betonová polovegetační dlažba
tl. 80 mm + humus + travní
semeno
( betonová dlažba
tl. 80 mm )
- Drcené kamenivo fr. 4-8 mm
tl. 30 mm
- Drcené kamenivo fr. 8-16 mm
tl. 100 mm
- Drcené kamenivo fr. 16-32 mm
tl. 200 mm
- Štěrkodrť fr. 0-32 mm
tl. 100 mm
- Zhutněná zemní pláň
(Edef = 45 MPa)
Chodník.
Chodník podél trafostanice a odrazný pruh.
Navržená skladba :
- Betonová zámková dlažba
- Drcené kamenivo fr. 4-8 mm
- Drcené kamenivo fr. 8-16 mm
- Zhutněná zemní pláň
(Edef = 45 MPa)

tl. 60 mm
tl. 30 mm
tl. 150 mm

Ohraničení komunikace, parkovacích míst a chodníku je navrženo
z betonových silničních nebo parkových obrubníků osazených do betonového
lože B10 s opěrou.
Tvar a barevné provedení betonové zámkové dlažby určí investor
v dalším stupni PD.
Zařízení pro dopravu v klidu
Výpočet požadovaného počtu parkovacích stání
(výpočet dle čl.10, odst.(3) vyhlášky OTP 26/1999 Sb. a přílohy č.2
této vyhlášky HMP)
Pro stavby s ostatními funkcemi se požadovaný počet stání Pp stanoví
jako součet základních počtů stání Pz pro jednotlivé funkce, násobený
koeficienty Ku a Kd.
Zóna 4 - Pozemek stavby neleží ve spádovém území Metra
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koeficient vlivu území Ku
pro zónu 1

0,25

pro zónu 2

0,40

pro zónu 3

0,60

pro zónu 4

1,00

koeficient dopravní obsluhy území Kd
ve spádových územích stanic metra v zóně 1 až 3

0,60

ve spádových územích stanic metra v zóně 4

0,90

Funkce

Jednotka

1. Bydlení*) a ubytování
1.1. bytový dům

byt o 1 obytné místnosti
byt do 100 m2 celkové
plochy
byt nad 100 m2 celkové
plochy
lůžko
lůžko
lůžko
lůžko
lůžko
lůžko
lůžko
pokoj

1.2. domov důchodců
1.3. domov mládeže
1.4. ubytovna pro zaměstnance
1.5. vysokoškolská kolej
1.6. hotel (do **)
(*** a více)
1.7. turistická ubytovna
1.8. motel

6. Administrativa s malou m2 kancelářské plochy
návštěvností
6.1. ředitelství podniků, projekční
ateliéry, instituce
12. Výroba , sklady a výstavy
12.1. výrobní hala

12.2. sklad
12.3. výstaviště

LI-VI Praha spol. s r.o.
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m2 plochy skladu
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1 stání
připadá
na x
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2
1
0,5
10
15
5
10
4
3
10
1
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4
(min. však
1 stání na
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užitné
plochy)
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Základní počet stání
Funkce

Základní
počet stání

1. Bydlení*) a ubytování
1.4. ubytovna pro zaměstnance

8

40 lůžek

6. Administrativa s malou
návštěvností
6.1. ředitelství podniků, projekční
ateliéry, instituce

25
kancelářská plocha
866 m2
8,3

12. Výroba , sklady a výstavy
plocha skladu
1 653 m2

12.2. sklad
Celkem Pz

41,3

Pp = Pz x Ku x Kd = (25 + 8 + 8,3) x 0,9 x 1 = 37,17 t.j. 38 požadovaných
parkovacích stání
Celkový počet navržených parkovacích stání pro osobní vozidla
je 39, z toho jsou 2 parkovací stání vyhrazená pro osoby se sníženou
schopností pohybu a orientace.
Návrh je v souladu s požadavky na zařízení pro dopravu v klidu dle
vyhlášky OTP 26/1999 Sb. a přílohy č.2 této vyhlášky hlavního města
Prahy.
Předpokládané počty vozidel dopravní obsluhy
Četnost dopravního zatížení osobními automobily vyplývá z počtu
parkovacích stání pro zaměstnance a zákazníky, která budou zřízena na
povrchu v blízkosti jednotlivých vchodů do objektů.
Počet a typ vozidel a počet jízd za den
Druh vozidla

Odjezd

Příjezd

Celkem jízd

(aut/den)

(aut/den)

(jízd/den)

Nákladní automobily

2

2

4

Lehká užitková vozidla

10

10

20

Osobní automobily
zaměstnanců a zákazníků

58,5

58,5

117

Automobily celkem

70,5

70,5
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Během dne je předpokládáno cca 117 pohybů osobních vozidel (11,5
OA za hodinu), 20 pohybů lehkých užitkových vozidel do 3,5 t (1,25 jízd za
hodinu) a 4 nákladních automobilů (0,25 NA 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 navrhované stavby Administrativní budovy a skladové
haly je ovlivněno zejména automobilovou dopravou po okolních
komunikacích.
V bezprostředním
okolí
posuzované
lokality
je
nejfrekventovanější komunikací ulice Toužimská.
Navrhované objekty areálu budou vytápěny elektrickou energií, proto
bude zdrojem škodlivin pouze automobilová doprava bezprostředně
související s provozem areálu (osobní a nákladní automobily).
a) bodové zdroje znečišťování ovzduší
Zdroje emisí z vytápění a ohřevu TUV
Oba nové objekty areálu budou vytápěny elektricky, nebudou
zdrojem škodlivin ze spalování plynu.

b) hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší
Vlastní provoz areálu nebude plošným zdrojem znečištění ovzduší.
Tím může být, do určité míry, staveniště areálu, zejména v období terénních
úprav. Vzhledem k omezenému rozsahu a způsobu vedení prací bude tento
vliv minimalizován, v případě potřeby bude aplikováno kropení pro omezení
prašnosti. Staveniště bude oploceno.
c) hlavní liniové zdroje znečištění ovzduší
Liniovým
komunikace.

zdrojem

znečištění

jsou

obecně

všechny

pozemní

Liniovým zdrojem znečištění ovzduší bude automobilová doprava.
Ta bude vedena na obslužnou komunikaci z ulice Toužimské.
Vyvolaná zdrojová a cílová doprava představuje 141 jednosměrných
jízd za den.
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 (rozesílán 19.4.2003).
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Stanovení emisních faktorů bylo provedeno s využitím programu
MEFA v. 02. Tento program umožňuje výpočet univerzálních emisních
faktorů (mg/km – g/km) pro všechny základní kategorie vozidel různých
emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i alternativními plynnými
pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na
hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí
motorových vozidel. Program MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních faktorů
pro široké spektrum znečišťujících látek.
Program MEFA v. 02 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR
VaV/740/3/00 autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a
DINPROJEKT. Použité výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a
reflektují současný stav znalostí o této problematice. Při konstrukci modelu
byla zvolena cesta použití již získaných a ověřených emisních dat vozidel
z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla využita databáze
HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“, která představuje
oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové republice
Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím
dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků
emisních testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice
nemůže postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná
se zejména o nákladní vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna
celkovou hmotností vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty
odpovídající vozovému parku v České republice a středoevropském regionu.
Program umožňuje výpočet pouze primárních emisí. U emisí PM10 tak
udává hodnoty velice nízké (spalováním benzínu tuhé znečišťující látky téměř
nevznikají a nízké emise jsou i u moderních dieselových motorů). Proto pro
výpočet imisních příspěvků PM10 byl užit postup vycházející z výsledků hot spot
měřících stanic (znečištění na nich je ovlivněno zejména dopravou na
komunikaci u které se měří) v porovnání s výsledky měření na stanicích
ovlivněných dopravou minimálně.
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 40 % vozidel splňující emisní limit EU2, 50 % 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 – 2007 a jejich
interpretaci na posuzované místo v závislosti na jeho umístění, nadmořské
výšce a blízké výrazné dopravě s přihlédnutím k hodnotám modelu ATEM,
aktualizace 2006 a vývoji dopravy v posuzované oblasti.
Veškeré vypočtené hodnoty koncentrací jsou odhadem hodnot
skutečných.
Zdroje emisí z automobilového provozu
Areál bude mít celkem 39 stání na terénu.
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Sekundová emise oxidů dusíku byla stanovena pro špičkovou četnost
pojezdů vozidel 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 2010. Před vyjetím a po zaparkování se uvažuje s
chodem motoru 20 s.
Emise z vyvolané dopravy
Zdroj

doprava
areál
doprava
odvoz
zeminy

Emise
NOx
[g/s]

Emise
NOx
[kg/rok]

Emise *)
PM10
[g/s]

Emise
PM10
[kg/rok]

Emise
benzen
[g/s]

Emise
benzen
[kg/rok]

0,0081

71

0,00133

11,5

0,000363

3,17

0,0023

6,6

(0,0110)

(32)

0,00013

0,37

0,0236

68

*) v závorce jsou uvedeny hodnoty včetně sekundární prašnosti.
Ve výpočtech emisí z parkování je započteno zvýšení
studených startů.

emise v důsledku

B.III.2. ODPADNÍ VODY
Provozem Administrativní budovy a skladové haly v Letňanech vznikají
pouze splaškové a dešťové odpadní
Areálová kanalizace
Stávající stav
Podél hranice pozemku vede stávající jednotná kanalizace DN 500.
Navrhované řešení
Navrhovaná areálová kanalizace bude napojena do stávající veřejné
jednotné kanalizace KT 500, která je vedena podél ulice Toužimská.
Kanalizace v areálu je navržena jako oddílná z důvodu nutnosti vybudování
retence na dešťové kanalizaci (dle jednání na PVS a.s. je možno vypouštět
pouze max. 15 l/s z areálu). Je navržena trubní retence s ohledem na
požadovanou min. plochu zeleně v areálu. Retence bude zřízena v dolní části
areálu. Za retenčním potrubím bude do této kanalizace připojena i kanalizace
splašková.
Areálová kanalizace bude provedena z plastového potrubí PVC –
neměkčené potrubí KG nebo korugované dle hloubky uložení a zatížení.
Kanalizační přípojka bude provedena ze stejného materiálu jako veřejná
kanalizace - kameninové potrubí DN 200. Na pozemku investora bude
zřízena pozemku revizní šachta. Objekty na kanalizaci (vstupní šachty, uliční
vpusti) budou vybudovány ve vodotěsném provedení stejně jako potrubí.
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Dle konzultace na PVS a.s. dne 7.2.2007 není třeba zřizovat
odlučovač ropných látek s ohledem na provoz v areálu. Do areálu budou
zajíždět malá nákladní auta a 1 až 2 kamiony/den a nebudou zde parkovat
(parkování pouze pro osobní auta).
Výkopy pro potrubí se předpokládají v otevřené rýze s kolmými
stěnami, pažené. Před vypracováním dalšího stupně projektové
dokumentace je třeba provést hydrogeologický průzkum – s ohledem na
případnou možnost vsakování dešťových vod.
Odvodnění areálu je řešeno kanalizačním systémem, který
zabezpečuje odvádění vod produkovaných provozem areálu. V areálu je
navržena dešťová a splašková kanalizace, která bude za retenční nádrží
spojená. Přípojkou jednotné kanalizace budou odpadní vody napojeny do
veřejné stoky.
Kanalizace v objektech bude provedena z HT - odpadního systému
PP (polypropylen) - připojovací, větrací a odpadní potrubí. Svodné potrubí
v objektu pod podlahou bude provedeno z neměkčeného PVC
(polyvinylchlorid) - barva červenohnědá, trubky hladké KG SN 4. Na potrubí
budou osazeny čistící kusy a kanalizace bude odvětrána nad střechu
objektu ventilačními hlavicemi. Po skončení montáže bude vnitřní kanalizace
vyzkoušena dle ČSN 75 6760.
Závěr
Veškeré práce při budování areálové kanalizace musí být prováděny
pracovníky příslušné kvalifikace za stálého odborného dozoru. Při stavbě je
nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy platné pro tuto stavbu a
zajištěna bezpečnost účastníků nezbytného provozu. Pokud se vyskytnou
jiné podmínky, než bylo předpokládáno v projektu, je nutné informovat
investora, správce a projektanta a vyžádat náhradní řešení.
Veškeré práce na kanalizačních sítích je nutné provádět v souladu s
ČSN 75 6101, 73 3050 a 73 6005.
Bilance odpadních vod
Splaškové odpadní vody
Množství splaškových odpadních vod odpovídá spotřebě pitné vody:
Maximální hod. průtok splaškových vod:
Qhm = (6560 : 8,5 : 3600 + 6580 : 24 : 3600) x 5,9 = 1,71 l/s
Množství vznikajících splaškových odpadních vod
Průměrná denní spotřeba vody

13,47 m3/den

Průměrná roční spotřeba vody

4 190 m3/rok
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Dešťové odpadní vody
Množství dešťových odpadních vod
Celý areál (napojení areálu bude realizováno do jednotné kanalizace; n =
0,5; T = 10 minut, i = 205 l/s.ha), dle ČSN 75 6101 je doporučený součinitel
odtoku při sklonu 1-5% pro budovy při volné zástavbě 0,5.
Q = 205 x 0,5 x 0,8 = 82,0 l/s
Výpočet trubní retenční nádrže n = 0,5
T (min) i (l/s.ha)

plocha (ha)

Q přítok (l/s) Q odtok (l/s)

V (m3)

5

260,0

0,4

104,0

15

26,7

10

205,0

0,4

82,0

15

40,2

15

170,0

0,4

68,0

15

47,7

20

140,0

0,4

56,0

15

49,2

25

116,5

0,4

46,6

15

47,4

30

100,0

0,4

40,0

15

45,0

35

88,5

0,4

35,4

15

42,8

40

79,0

0,4

31,6

15

39,8

45

71,5

0,4

28,6

15

36,7

50

66,0

0,4

26,4

15

34,2

55

60,8

0,4

24,3

15

30,7

60

56,4

0,4

22,6

15

27,4

B.III.3. ODPADY
Při výstavbě budou dočasně vznikat odpady z použitých stavebních
materiálů, z jejich obalů, kabely z elektroinstalací, umělé hmoty a podobně.
Seznam odpadů z výstavby a provozu podle jejich katalogových čísel je
uveden v přiložené tabulce. Nezanedbatelný odpad bude představovat
zemina odtěžená z pozemku a odvezena na určenou deponii.
. Dodavatel stavby musí mít v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o
odpadech ve znění zákona 188/2004 Sb. a jeho prováděcích předpisů,
především dle Katalogu odpadů vydaného vyhláškou č.381/2001 Sb. ve
znění vyhlášky č.503/2004 Sb., a vyhláškou č.383/2001 Sb. ve znění
vyhlášky č.41/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady zajištěno
odstranění všech odpadů a nebezpečné odpady musí odstraňovat oprávněná
osoba dle zákona č.185/2001 Sb. ve znění vyhlášky č.7/2005 Sb., o
odpadech. Povinností původce odpadů je kromě správného nakládání s
odpady podle požadavků zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů
především jejich minimalizace.
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Podrobná specifikace druhů a množství vznikajících odpadů bude
možná během realizace stavby. Ke kolaudaci stavby je nutno doložit doklady
o způsobu zneškodňování jednotlivých druhů odpadů vznikajících během
realizace stavby.
Odpady vznikající během realizace stavby:
Kód odpadu
15

Kategorie
odpadu
-

15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 06
17
17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07

O
O
O
O
O
O
O
O
O

17 02
17 02 01
17 02 02
17 01 03
17 02 04

O
O
O
N

17 03

-

17 03 02

O

17 04
17 04 02
17 04 05
17 04 07
17 04 11
17 05
17 05 03*

O
O
O
O
N

17 05 04

O
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Název druhu odpadu
ODPADNÍ
OBALY;
ABSORPČNÍ
ČINIDLA,
ČISTICÍ
TKANINY,
FILTRAČNÍ
MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY
JINAK NEURČENÉ
Obaly
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Směsné obaly
STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY
Beton, cihly, tašky a keramika
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu,
cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod číslem 17 01 06
Dřevo, sklo a plasty
Dřevo
Sklo
Plasty
Sklo, plasty a dřevo obsahující
nebezpečné látky nebo nebezpečnými
látkami znečištěné
Asfaltové směsi, dehet a výrobky z
dehtu
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem
17 03 01
Kovy (včetně jejich slitin)
Hliník
Železo a ocel
Směsné kovy
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina, kamení a vytěžená hlušina
Zemina a kamení obsahující nebezpečné
látky
Zemina a kamení neuvedené pod číslem
17 05 03
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Kód odpadu
17 06
17 06 03

Kategorie
odpadu
O

17 09
17 09 04

O

20
20 03
20 03 01

O

Název druhu odpadu
Izolační materiály
Izolační
materiály
neobsahující
nebezpečné látky
Jiné stavební a demoliční odpady
Směsné stavební a demoliční odpady
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02
a 17 09 03
KOMUNÁLNÍ ODPADY
Ostatní komunální odpady
Směsný komunální odpad

Pozn.: O - ostatní odpad
N - nebezpečný odpad
Kvantifikaci odpadů bude možné určit až při provádění stavby.
Odpady vznikající při vlastním 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 areálu 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 celý areál.
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). Areál bude vybaven dostatečným počtem dobře
přístupných nádob na tříděný sběr komunálního odpadu. Vznikající odpady
budou přednostně využívány.
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
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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, Vyřazená zařízení elektrické a
elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky, Baterie a akumulátory).
Odpady vznikající z provozu objektů areálu (předpoklad, ne všechny
uvedené odpady musí vznikat, případně mohou vznikat později)
Katalog. číslo

Kategorie

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

16 06 01
20 01 21

N
N

20 01 27

N

20 01 33

N

20 01 35

N

20 02 01

O

20 03 01
20 03 07

O
O

LI-VI Praha spol. s r.o.

Název 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
Olověné akumulátory
Zářivky
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
obsahující nebezpečné látky
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 (nábytek)
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Některé z výše uvedených druhů odpadů nemusí vůbec z provozu
areálu vzniknout, případně mohou vzniknout později (např. 20 03 07 Lze
předpokládat, že objemný odpad po několik let od uvedení areálu do provozu
nebude vůbec vznikat), některé druhy odpadů mohou vzniknout externí
společnosti, která bude pro areál provádět služby (např. údržbu zeleně) a
původcem odpadů při této činnosti vzniklé (20 02 01 Biologicky rozložitelný
odpad) bude právě tato externí společnost.
Objemově nejvýznamnějším druhem odpadu vznikajícím při provozu
bude pravděpodobně Směsný komunální odpad.
Z provozu objektu mohou vznikat v souvislosti s údržbou areálu
odpady jako např. zářivky, baterie a akumulátory, vyřazená elektrická a
elektronická zařízení, zbytky barev a ředitel a podobně. Konkrétní druhy a
množství těchto odpadů lze v současné době obtížně odhadnout.
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, 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. o podrobnostech nakládání s odpady.
Jednotlivá shromažďovací místa budou řádně označena katalogovým číslem
a 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,
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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 (odpadní oleje, výbojky
a zářivky, olověné akumulátory). Tyto zpětně odebírané výrobky mohou být
vraceny na místa zpětného odběru a mohou být vyloučeny z odpadového
toku původce.
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 v umělohmotném nebo v
kovovém sudu,
•

Zářivky – shromažďovat např. v umělohmotné uzavíratelné krabici,

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

a

akumulátory

–

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

B.III.4. OSTATNÍ VÝSTUPY
hluk a vibrace
a) hluk
Zdroji hluku areálu budou především technická zařízení zajišťující
chod areálu – jeho vytápění, větrání (případně chlazení). Projevuje se rovněž
hluk vlastních automobilů, které zajíždějí do areálu.
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Veškerá technická zařízení jsou navržena tak, aby jejich provoz
splňoval platné hygienické limity, a to jak s ohledem na šíření hluku do
exteriéru – ke chráněnému venkovnímu prostoru staveb, tak i uvnitř objektu,
kde se hluk šíří jak vlastní konstrukcí, tak i přenosem z prostor se zdroji
hluku (VZT) do chráněných vnitřních prostor kanceláří a ubytovny.
Hlukově se projevují rovněž dopravní prostředky projíždějící po
okolních komunikacích – v našem případě se jedná zejména o provoz na
frekventované komunikaci Toužimské.
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.
Hluk z technických zařízení a obslužné dopravy
Hluk z technických zařízení v objektu bude omezen převážně na
vnitřní nebytové prostory, v nichž jsou tato zařízení umístěna. Šíření hluku do
chráněných vnitřních i venkovních prostor je významně redukováno stavební
konstrukcí domu a použitím zařízení s nízkými akustickými výkony, dále pak
instalací tlumičů hluku na vzduchotechnická potrubí. Vliv dopravy v okolí
bytového domu byl vyčíslen v akustické studii.
Hlukové pozadí je vytvářeno především hlukem z dopravy po okolních
městských komunikacích.
Z výsledků výpočtů akustické studie vyplývá, že zdroje hluku areálu ani
obslužná doprava nezpůsobí překročení platných hygienických limitů
v interiéru ani exteriéru.
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 v ulicí
Toužimské (183/515, 184/517, 185/519 a 186/521).

b) vibrace
V objektech areálu se zdroje vibrací nevyskytují, veškerá technická
zařízení musí být v dobrém technickém stavu a uložena tak, a by nemohlo
dojít k přenosu hluku a případného chvění do konstrukce objektů. Jedná se
především o ventilátory klimatizačních zařízení.

B.III.5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
záření radioaktivní, elektromagnetické
V areálu administrativní budova a skladové haly v Letňanech nebudou
instalována zařízení, která by byla zdroji radioaktivního nebo
elektromagnetického záření.
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ČÁST C. ÚDAJE O
V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I.

STAVU

ŽIVOTNÍHO

VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH
RIZIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ

PROSTŘEDÍ

ENVIRONMENTÁLNÍCH

Předkládaný záměr je situován do území, které je uzemním plánem
určeno pro nerušící výrobu a služby.
Dotčeným pozemkem parc.č. 540/24 v k.ú. Letňany se nachází podle
schváleného územního plánu města Prahy v území v území s funkčním
využitím NV – nerušící výroby a služby (s koeficientem využití ploch D) a
IZ – izolační zeleň.
Území hlavního města Prahy je rozděleno na polyfunkční území a
monofunkční plochy.
Okolí lokality výstavby je území využívané převážně pro služby a již
v menší míře než dříve, k průmyslové výrobě, ve vzdálenějších místech je
území využívané i pro bydlení, a to jak ve vícepodlažních panelových
domech, tak i v rodinných domcích se zahradami.
Schopnost lokality snést zátěž výstavby navrženého záměru bez
narušení trvalé udržitelnosti je značně pravděpodobná.
Záměr způsobí jen nepatrné, spíše teoretické zhoršení stávajícího stavu
(oblast hluku a znečištění ovzduší vyvolanou dopravou osobních automobilů).
Přírodní zdroje se na lokalitě navržené výstavby nenachází.
S ohledem na to, že předmětný pozemek byl v minulosti využíván
společností Letov LV pro skladování a deponii, objednal majitel pozemku
zpracování monitoringu prací při odtěžování deponie u společnosti
Ekohydrogeo Žitný s.r.o. (Monitoring těžby zemin a navážek deponie na
pozemku p.č. 540/24)
Hlavním cílem bylo průběžně ověřovat úroveň kontaminace zemin a
navážek deponie a získat podklady pro určení možnosti způsobu nakládání
s těženým materiálem a jeho likvidaci. Ověření stupně a rozsahu bylo
v průběhu odtěžby deponie prováděno odběrem směsných vzorků zemin a
jejich laboratorními analýzami. Směsné vzorky zemin a navážek byly
odebírány rovněž při známkách vizuálního znečištění.
Na základě zjištěných výsledků chemických analýz byl v souladu
s legislativními požadavky (vyhláška 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) těžený materiál tříděn,
čímž bylo rozhodnuto o místu likvidace vždy přesně stanovené části deponie.
V případě zjištění nebezpečného odpadu byl takto odtěžený materiál
zlikvidován na skládce nebezpečného odpadu – skládce skupiny S-NO
společnosti EUROSUP spol. s r.o. v Lukavci u Vrbičan.
Po ukončení odtěžby byla kvalita navážek a horninového prostředí
v podloží odtěžené deponie ověřena odběrem směsného vzorku a
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následnými analýzami, které byly srovnány s kritérii uvedenými v Metodickém
pokynu MŽP ČR.
Postupně byly odtěženy 3 úrovně tělesa deponie (I. až III.). Při odtěžbě
I. úrovně deponie bylo přesně specifikováno místo kontaminace
polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU). Kontaminovaný prostor se
nacházel v severní části deponie. Monitoringem bylo identifikováno a
následně určeno k separaci 659 tun odpadu s rizikovými složkami. Tento
odpad byl klasifikován jako nebezpečný dopad (k´d odpadu 17 05 03
zemina a kamení obsahující nebezpečné látky). tyto odpady byly osdstraněny
uložením na skládce společnosti EUROSUP s.r.o. v Lukavci u Vrbičan.
Inertní odpady v množství 23 616 m3 byly uloženy na skládkách
skupiny S-IO v Klíčanech, Toušni, Kojeticích a Předboji. Na základě
provedeného monitoringu bylo separováno 1 200 m3 materiálu vhodného
k využití na povrchu terénu, který byl uložen na pozemku p.č. 806, který je ve
vlastnictví investora.
Laboratorní analýza směsného ověřovacího vzorku odebraného
v prostoru po odtěžení prostoru deponie, po ukončení odtěžby , neprokázala
zbytkovou kontaminaci svrchní vrstvy horninového prostředí z hlediska
obsahu sledovaných látek. Zjištěné koncentrace vyhověly požadavkům
kritérií Metodického pokynu MŽ z roku 1996., tzn., že u zeminy a navážek
svrchní vrstvy po odtěžení deponie nebyl překročen parametr, který by
indikoval možnost negativního vlivu na zdraví člověka a jednotlivé složky
životního prostředí.
Z pohledu stávající únosnosti prostředí se nejedná o významně
nadlimitně ovlivněnou lokalitu. Prakticky jediným ovlivňujícím faktorem je
automobilová doprava po blízkých městských komunikacích, zejména po ulici
Toužimské. Původní rozsáhlé průmyslové areály, zejména blízký Letov, již
z větší části neslouží výrobním účelům, případně jsou tam provozovány
převážně výroby nerušícího charakteru, které nejsou významnějším zdrojem
znečišťování ovzduší.
V sousedství areálu se nachází lokalita NATURA „Praha – Letňany“
s nejpočetnější populací sysla obecného v ČR. Za předpokladu dodržení
podmínek stanovených v hodnocení vlivu záměru na EVL vypracovaného
autorizovanou osobou podle §45i zákona č.114/1992 Sb. v aktuálním znění,
nebude mít uvedený záměr negativní vliv na populaci sysla obecného a jeho
biotop na území evropsky významné lokality Praha-Letňany
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.
Řešený pozemek byl původním majitelem využíván jako skladovací
prostor. V současné době je většina pozemku překryta vrstvou navážek, tvoří
nezpevněnou plochu, která je po okrajích porostlá nálety – bez černý,
ostružník apod. Požadavky na kácení zeleně na pozemku nevznikají.
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Pozemek pro výstavbu sousedí s lokalitou NATURA „Praha –
Letňany“ jako nejpočetnější populací sysla obecného v ČR. Součástí této
lokality je národní přírodní památka Letiště Letňany, které má vyhlášené
ochranné pásmo lemující vlastní NPP na severu a jihu. Ochranné pásmo do
řešeného pozemku nezasahuje.
Za předpokladu dodržení navržených zmírňujících opatření
stanovených v hodnocení vlivu záměru na EVL vypracovaném autorizovanou
osobou Mgr. Volfem v souladu s § 45i zákona č.114/1992 Sb. v aktuálním
znění, dojde k minimalizaci mírně negativních vlivů na populaci sysla
obecného a jeho biotop na území evropsky významné lokality PrahaLetňany
Stavba nezasahuje do významných krajinných prvků (VKP).
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 řešeném území ani v dosahu přímých vlivů připravovaného záměru
se nenachází žádný registrovaný prvek ÚSES.
Nejbližším prvkem ÚSES je lokální biocentrum L2-75 (jihozápadně od
obchodního centra Tesco). Jižně od ulice Čakovické se nachází lokální
biocentrum L2-76.
C.I.3. Významné krajinné prvky (VKP)
Podle § 3, odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
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.
V řešeném území ani v jeho blízkém okolí se nenachází žádný VKP.
C.I.4. Zvláště chráněná území (ZCHÚ)
Lokalita navrhované výstavby se nenachází na zvláště chráněném
území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To
znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné oblasti,
národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace,
přírodní památky ani přechodně chráněné plochy. Na území stavby se
nenachází ložiska nerostných surovin a stavba neleží v chráněném
ložiskovém území.
V řešeném území se nenachází žádné ZCHÚ.
Jihovýchodně od lokality se nachází Národní přírodní památka Letiště
Letňany. NPP Letiště Letňany byla ustavena k 1. červnu 2005 vyhláškou
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Ministerstva životního prostředí ČR č.184/2005 Sb. o vyhlášení Letiště
Letňany a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.
Předmětem ochrany je biotop a populace kriticky ohroženého druhu
sysla obecného na travnaté ploše letiště Letňany. Rozloha NPP činí 75,17
ha, nadmořská výška je v rozmezí 270 - 279 m n.m. Jedná se
pravděpodobně o nejvýznamnější lokalitu, kde se vyskytuje v České
republice ustupující druh - sysel obecný (Sphermophillus citellus). Zájmové
území se nenachází ani v ochranném pásmu této národní přírodní
památky. Letiště Letňany se nachází na okraji pražských čtvrtí Letňany a
Kbely, mezi areálem výstaviště PVA, stanicí metra Letňany a vojenským
letištěm Kbely.
Ve větší vzdálenosti od území pro výstavbu se nacházejí přírodní
památky – Satalická bažantnice (v Satalicích) a Cihelna v bažantnici (jižně od
vojenského letiště Praha - Kbely).
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 bytového domu nenachází.
V řešeném území se nenachází žádný přírodní park.
C.I.6. Evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO) – NATURA
2000
Evropsky významná lokalita Praha – Letňany (kód CZ0113774) je
součástí Natura 2000. Vlastní zájmové území se nenachází v chráněném
území EVL.
Stanoviskem OOP HMP vydaným dne 3.4.2008 k tomuto záměru bylo
konstatováno, že nelze vyloučit, že uvedený záměr může mít významný vliv
na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
Proto bylo Mgr. Ondřejem Volfem na sledovaný záměr vypracováno
autorizované hodnocení vlivů podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Dále uvádíme závěry autorizovaného hodnocení.
Identifikace
významnosti vlivů

vlivů

záměru

na

předměty

ochrany,

hodnocení

Byly definovány možné vlivy plánovaného záměru na předmět
ochrany:
•

Zábor stanoviště – záměr může přímo zasahovat do biotopu sysla
obecného a měnit jeho podmínky
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•
•
•

Rušení – zvýšená lidská aktivita (pohyb strojů a zařízení po dobu
stavby, trvalá přítomnost lidí) může vést k opuštění stanoviště syslem
z důvodu neustálého vyrušování
Narušení migrace – záměr může být umístěn v trase, kterou sysli
využívají k migraci
Zvýšený výskyt predátorů – výsadba zeleně může poskytovat
stanoviště ptačím i savčím predátorům sysla.

Souhrnné vyhodnocení vlivů aktivit na dotčené předměty ochrany:
Vliv

Vyhodnocení

Zábor stanoviště

-1

Rušení

0

Komentář
Zábor zasahuje území EVL pouze
velmi okrajově. Není vyloučeno
příležitostné využívání plochy, ale
podmínky stanoviště naprosto
neodpovídají požadavkům druhu.
Jedná se o vysoké ruderální
porosty s náletovou zelení nebo o
porosty křovin a stromů.
Vliv je hodnocen jako
nevýznamný.
Zvýšený pohyb lidí a strojů může
dočasně po dobu stavby zvýšit
hladinu rušení. Zadavatelem bylo
akceptováno omezení, že na
území EVL by měly práce probíhat
mimo citlivá období sysla tj. mimo
1. duben až 31. červenec.
Vliv hodnocen jako nulový.

Narušení migrace

Není pravděpodobné, že by sysli
využívali
dotčenou
plochu.
Mnohem vhodnější jsou travnaté
porosty východně od plochy
záměru.

0

Vliv hodnocen jako nulový.
Zvýšený výskyt
predátorů

Křoviny mohou poskytovat úkryt
savčím predátorům, vyšší dřeviny
ptákům. Zadavatelem bylo
akceptováno, že nedojde
k výsadbě vyšších dřevin.
Nedojde ke zhoršení oproti
současnému stavu.

0

Vliv hodnocen jako nulový.
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Vyhodnocení vlivů záměru na celistvost lokalit
Celistvost dotčené EVL nebude záměrem ovlivněna.
Vyhodnocení možných kumulativních vlivů
Ke kumulaci vlivů může docházet realizací dalších staveb podél okrajů
EVL. Příkladem je Pražský veletržní areál (Banaš, 2005), který se nachází na
hranicích EVL a jehož vliv byl vyhodnocen jako nevýznamný ačkoli míru
ovlivnění lze označit za větší než u záměru posuzovaného v předkládaném
hodnocení.
Zároveň je nutné zachovat stávající management ploch v EVL a míru
jejich vyžití a návštěvnosti.
Jakékoliv další záměry je nutné posuzovat s vědomím existence mírně
rušivého vlivu posuzovaného záměru a územní plánování v lokalitě je nutno
jim přizpůsobit.
Možnosti zmírňujících opatření a vyloučení nepříznivých
vlivů
Pro minimalizaci mírně negativních vlivů jsou navržena zmírňující opatření:
•

Plochy izolační zeleně, které tvoří hranici plánovaného záměru, by
měly být osázeny nižšími dřevinami, aby neposkytly stanoviště
případným ptačím predátorům sysla. Jejich základ by měly tvořit
travnaté plochy, které budou pravidelně sečeny.

•

Na ploše záměru zasahující do EVL by měly práce probíhat mimo
citlivá období sysla tj. mimo 1. duben až 31. červenec.

Obě opatření byla zadavatelem zapracována do projektu a na základě
toho bylo zmírněno hodnocení vlivů záměru – viz výše uvedená tabulka.
Hodnocený záměr „Administrativní budova a skladová hala Praha
18 – Letňany, Toužimská ul., parc.č. 540/24“ nemá významně negativní vliv
(resp. negativní vliv dle odst. 9 §45i zákona č. 114/1992 Sb.) na EVL
Praha – Letňany ani jiné evropsky významné lokality a ptačí oblasti
C.I.7. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Z Územního plánu Prahy ani z výpisu katastru nemovitostí nebylo
zjištěno, že by se v zájmové lokalitě nacházelo památkově chráněné území,
nebo území jinak historicky, kulturně či archeologicky významné.
Pozemek v k.ú. Letňany, určený pro výstavbu areálu, neleží
v památkově chráněném území. Jiná ochranná pásma a chráněná území
nejsou stavbou výstavbou 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
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výzkumu. Veškeré zemní práce a skrývku ornice bude nutné od jejich
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
Záměr stavby je situován v městské části Praze 18 - Letňanech,
rozkládající se na severním okraji hlavního města Prahy. V Letňanech je k
trvalému pobytu přihlášeno 16 330 obyvatel, z toho je 7 069 mužů
nad 15 let, 996 chlapců do 15 let, 7 319 žen nad 15 let, 946 dívek do 15 let.
Zájmové území se nachází v katastrálním území Letňany a je
vymezeno novými areály Letova a Toužimskou ulici.
Za hustě zalidněná lze považovat území sídliště Letňany, tvořená
panelovými domy. Tato zástavba se v okolí posuzované lokality vyskytuje
pouze na západ od ulice Beranových, jižně se jedná o individuální zástavbu
rodinných domků a za ulicí Toužimskou se pak rozkládá rozsáhlý areál Letov.
Severně se rozkládají poměrně rozsáhlé dosud nezastavěné pozemky
zemědělské půdy, zemědělsky využívané. na části z nich je v budoucnu
rovněž plánována obytná zástavba. Další obytná zástavba již částečně
probíhá a částečně je projektována v ulici Klenečské a na východ od ní. Lze
tedy konstatovat, že postupně dochází k významné zástavbě dosud volných
pozemků v severní části Letňan a že tato zástavba plynule navazuje na
zástavbu stávající a využívá příznivých podmínek pro kvalitní bydlení v území
nezatíženém ve větší míře hlukem ani emisemi. Významná je z tohoto
hlediska i dobrá dostupnost daného území městskou hromadnou dopravou,
při čemž k zásadnímu zlepšení došlo v květnu 2008 po zprovoznění úseku
trasy C metra z Ládví do Letňan.
Realizací záměru vznikne administrativně skladový areál menšího
rozsahu, navržen jako jeden polyfunkční objekt, ve kterém se nachází
univerzální skladové a kancelářské prostory s potřebným zázemím a
ubytovna. Současně bude vytvořeno 39 parkovacích stání na třech
parkovištích na povrchu u nové příjezdové komunikace.
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.
Lokalita Letňan je okrajovou městskou částí, která díky své poloze a
možnosti vedení hlavních průjezdních frekventovaných komunikací mimo
obytnou zástavbu patří k územím z hlediska životního prostředí méně
zatíženým, navíc dobře provětrávaným. O tom svědčí i modelové výpočty
znečištění prostředí v Praze prováděné firmou ATEM.
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Hluková zátěž území je dána především dopravou po hlavních
komunikacích, z nichž v blízkosti posuzované lokality prochází pouze ulice
Beranových a Toužimská. Hygienické limity však hluk z této dopravy
nepřekračuje.
Záměr způsobí zanedbatelné zvýšení emisí v dané lokalitě emisemi
z vyvolané osobní a nákladní dopravy spojené s provozem areálu.
C.I.10. Staré ekologické zátěže
Staré ekologické zátěže byly na předmětném pozemku odstraněny při
odtěžování tělesa deponie, která na pozemku vznikla v minulosti, kdy byl
pozemek využíván společností Letov LV pro skladování a deponii.
Současný majitel pozemku zajistil zpracování monitoringu prací při
odtěžování deponie u společnosti Ekohydrogeo Žitný s.r.o.
Po ukončení odtěžování deponie byl odebrán směsný vzorek zeminy a
navážky pod odtěženým tělesem deponie. Ve vzorku nebyla zjištěná
kontaminace z hlediska obsahu škodlivin sledovaných v průběhu odtěžby
deponie.

C.I.11. Extrémní poměry v dotčeném území
Extrémní poměry v zájmové lokalitě nebyly zjištěny.

C.II

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

V blízkosti zájmového území se nachází Evropsky významná lokalita
Praha – Letňany (kód CZ0113774), která je součástí Natura 2000. Vlastní
zájmové území se však v chráněném území EVL nenachází.
Plocha letiště situovaného jihovýchodně od lokality je Národní přírodní
památkou NPP Letiště Letňany ustavenou k 1. červnu 2005 vyhláškou
Ministerstva životního prostředí ČR č.184/2005 Sb. o vyhlášení Letiště
Letňany a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.
Předmětem ochrany je biotop a populace kriticky ohroženého druhu
sysla obecného na travnaté ploše letiště Letňany.
Při realizací dalších staveb podél okrajů EVL může docházet ke
kumulaci vlivů. Příkladem je Pražský veletržní areál (Banaš, 2005), který se
nachází na hranicích EVL a jehož vliv byl vyhodnocen jako nevýznamný
ačkoli míru ovlivnění lze označit za větší než u záměru posuzovaného
v předkládaném hodnocení.
Pro minimalizaci mírně negativních vlivů záměru jsou navržena
zmírňující opatření – plocha izolační zeleně bude osázena nižšími dřevinami
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a práce budou probíhat mimo citlivá období sysla, tj. mimo 1. duben až
31. červenec.
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 ostatní budovy
neomezuje ve využití a funkci. Provozem nebudou vznikat žádné odpady,
které by výrazně zvýšily množství a druhy odpadů v dané lokalitě.
Záměr neovlivní negativně životní prostředí v daném území.
C.II.1 Ovzduší a klima
1) Klima
Zájmové území leží v teplé klimatické oblasti T2 charakterizované
dlouhým teplým a suchým létem. Přechodná období jsou velmi krátká s
teplým až mírně teplým jarem a podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a
suchá až velmi suchá, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
Klimatické charakteristiky oblasti T2
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 oC a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn ve zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

50 - 60
160 - 170
120 – 130
30 – 40
-3 až -5 °C
18 - 19 °C
7 – 8 °C
7 – 9 °C
90-100
350 - 400 mm
200 - 300 mm
50 – 70
120 – 140
40 – 50

2) Kvalita ovzduší
Vyhodnocení stávajícího imisního zatížení v lokalitě:
V posuzované lokalitě při nadmořské výšce 270 m lze očekávat dobré
ventilační poměry. Kvalita ovzduší je zde ovlivněna provozem na vzdálené
komunikaci Teplické, provozem velkého nákupního centra Letňany a místním
provozem na ulici Beranových a zejména Toužimské. Hlavní dopravní tahy a
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obchodní centrum, jsou však od posuzovaného místa v dostatečné
vzdálenosti, a proto jejich vliv se zde projevuje v menší míře. O tom svědčí
m.j. i výsledky modelového výpočtu ATEM. V posuzované lokalitě lze proto
očekávat tyto průměrné roční koncentrace znečišťujících látek:
Průměrné koncentrace znečišťujících látek v lokalitě
Kr [μg/m3 ]

Limit [μg/m3]

NOx

45 (28 – 34)

80 *)

NO2

30 (19 – 22)

40 **) 44 ***)

PM10

31 (25 – 30)

40

benzen

0,8 (0,8-0,9)

5

Znečišťující látka

*) již neplatný limit
**) bez meze tolerance
***) s mezí tolerance pro rok 2008
V závorce jsou uvedeny hodnoty dle modelu ATEM 2006.
Maximální krátkodobá koncentrace NO2 v této oblasti nebude
překračovat hodnotu 175 μg/m3. Při hodnocení pozadí se vycházelo
z naměřených hodnot průměrných ročních koncentrací na měřících stanicích
AIMS v letech 1997 – 2007 a jejich interpretaci na posuzované místo
v závislosti na jeho umístění, nadmořské výšce a blízké výrazné dopravě a
proponovanému vývoji dopravy.
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

Datum, do
něhož musí
být limit
dosažen

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

1 rok

40 µg.m-3

-

LI-VI Praha spol. s r.o.

64

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Administrativní budova a skladová hala v Letňanech“

částice PM10
Oxid uhelnatý

Maximální denní
8-hodinový
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

-

B. Meze tolerance oxidu dusičitého a benzenu

Znečišťující
látka

Doba
průměrování

Oxid dusičitý

1 hodina

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

2006

2007

2008

2009

40 µg.m-3 30 µg.m-3 20 µg.m-3 10 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

C.II.2 Voda
Hlavním tokem protékajícím Prahou je Vltava, ta je však od řešeného
území značně vzdálena západním směrem.
Dle Vyhlášky MZ č. 390/2004 Sb., o oblastech povodí ve znění
pozdějších předpisů spadá posuzovaná lokalita do oblasti povodí Horní a
střední Labe - Labe od Jizery po Vltavu.
Lokalita spadá do dílčího povodí Mratinského potoka, tekoucího
směrem na Čakovice (číslo hydrologického pořadí je 1-05-04-022). Délka
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toku: 15,22 km. Velikost povodí: 74,4 km2. Mratínský potok pramení
v Ďáblicích severně od zámečku, v remízku uprostřed polí. Pokračuje po
okraji Čakovic a Miškovic, kde se stáčí k severu a opouští území Prahy.
V obci Mírovice se spojuje s Třeboradickým potokem a vytváří tak společně
potok Mratínský. Červenomlýnský potok je v seriálu, společně s potokem
Vinořským, jedinými potokem,vytékajícím ven z Prahy a ústícím do Labe.
Zájmové území se hydrologicky nachází v povodí řeky Labe (číslo
hydrologického povodí 1-05-04 Labe od Jizery po Vltavu). Jižně od
zájmového území se nachází povodí Vinořského potoka tekoucího směrem
na Kbely v (číslo hydrologického pořadí je 1-05-04-022). Jižně od sídliště
Prosek se nachází oblast dílčího povodí Rokytky, tekoucí do Vltavy (číslo
hydrologického pořadí je 1-12-01-034).
V zájmovém území ani v jeho bezprostředním okolí se nevyskytují
žádné vodní toky.
Do zájmového území projektované stavby nezasahují území chráněná
ve smyslu vodohospodářském (chráněná oblast přirozené akumulace vod)
podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění.
Posuzovaná lokalita se nenalézá v chráněné oblasti přirozené
akumulace vod, ani v ochranných pásmech zdrojů povrchových či
podzemních vod.
Z dalších vodotečí ve vzdálenějším severním okolí je to
Červenomlýnský potok v Čakovicích, který po soutoku s Třeboradickým
potokem v Mirovicích teče dále pod názvem Mratinský potok do Labe.
Jihovýchodně od posuzovaného území se nachází Vinořský potok,
který vytéká z nádrže ve Kbelích, nedaleko kostela sv. Anny v blízkosti ulice
Železnobrodské a Žacléřské, protéká přírodní rezervací Vinořský park a
soustavou rybníků, spojuje se se Stěnickým potokem a ústí v obci Spořilov do
Labe. Délka toku:12,98 km.
Navrhovaný pozemek pro výstavbu areálu neleží v záplavové zóně.
Zájmové území leží mimo chráněné oblasti přirozené akumulace vod
(CHOPAV).
C.II.3 Půda
Navrhovaný záměr výstavby je situován na pozemek v území Prahy 18
– Letňany v katastrálním území Letňany.
Podle výpisu z katastru nemovitostí není pozemek zařazen jako orná
půda a není tudíž součástí zemědělského půdního fondu.
Pozemek par.č. 540/24 určený pro vlastní stavbu areálu je situován
v území definovaném platným územním plánem hlavního města Prahy
jako plochy NV – nerušící výroby a služeb (s koeficientem využití ploch
D) a IZ – izolační zeleně.
Na pozemku byl firmou Ekohydrogeo Žitný v roce 2005 proveden
Monitorig těžby zemin a navážek deponie. Na základě smluvního vztahu
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mezi investorem a firmou Ekohydrogeo Živný byly na pozemku p.č. 540/24
provedeny monitorovací práce při těžbě a likvidaci deponie zemin a
antropogenních navážek. Pro další využití pozemku bylo nutné deponii
antropogenních navážek vzniklou v minulosti odstranit.
Konzultacemi s bývalými pracovníky bylo zjištěno, že deponie navážek
vznikla při terénních úpravách v areálu Letov a při výstavbě nové montážní
haly firmy Letov. Jedná se o zeminy odtěžené z místa výstavby společně
s inertním materiálem a částečně i demoličním materiálem. Celková kubatura
deponie byla stanovena na 27 tisíc m3.
Z průzkumných prací provedených v roce 2004 vyplynulo, že při
likvidaci deponie bude nutno těžební práce sledovat a provádět selekci
materiálu tak, aby bylo možné odstranit případné kontaminované zeminy a
navážky v souladu s legislativou. V závěru průzkumných prací bylo řečeno,
že nejvýraznějším kontaminantem očekávaným v zájmovém prostoru budou
nepochybně polycyklické aromaticjé uhlovodíky (PAU) a další kontaminanty
spjaté s výrobou různých druhů kovových odpadů a nepolární extrahovatelné
látky (NEL). Metodika prací provedených v rámci monitoringu byla navržena
tak, aby byly v maximální možné míře splněny cíle.
Hlavním cílem bylo průběžně ověřovat úroveň kontaminace zemin a
navážek deponie a získat podklady pro určení možnosti způsobu nakládání
s těženým materiálem a jeho likvidaci. Ověření stupně a rozsahu bylo
v průběhu odtěžby deponie prováděno odběrem směsných vzorků zemin a
jejich laboratorními analýzami. Směsné vzorky zemin a navážek byly
odebírány rovněž při známkách vizuálního znečištění.
Na základě zjištěných výsledků chemických analýz byl v souladu
s legislativními požadavky (vyhláška 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) těžený materiál tříděn,
čímž bylo rozhodnuto o místu likvidace vždy přesně stanovené části deponie.
V případě zjištění nebezpečného odpadu byl takto odtěžený materiál
zlikvidován na skládce nebezpečného odpadu – skládce skupiny S-NO
společnosti EUROSUP spol. s r.o. v Lukavci u Vrbičan.
Po ukončení odtěžby byla kvalita navážek a horninového prostředí
v podloží odtěžené deponie ověřena odběrem směsného vzorku a
následnými analýzami, které byly srovnány s kritérii uvedenými v Metodickém
pokynu MŽP ČR.
Postupně byly odtěženy 3 úrovně tělesa deponie (I. až III.). Při odtěžbě
I. úrovně deponie bylo přesně specifikováno místo kontaminace
polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU). Kontaminovaný prostor se
nacházel v severní části deponie. Monitoringem bylo identifikováno a
následně určeno k separaci 659 tun odpadu s rizikovými složkami. Tento
odpad byl klasifikován jako nebezpečný dopad (k´d odpadu 17 05 03
zemina a kamení obsahující nebezpečné látky). tyto odpady byly odstraněny
uložením na skládce společnosti EUROSUP s.r.o. v Lukavci u Vrbičan.
Inertní odpady v množství 23 616 m3 byly uloženy na skládkách
skupiny S-IO v Klíčanech, Toušni, Kojeticích a Předboji. Na základě
provedeného monitoringu bylo separováno 1 200 m3 materiálu vhodného
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k využití na povrchu terénu, který byl uložen na pozemku p.č. 806, který je ve
vlastnictví investora.
Laboratorní analýza směsného ověřovacího vzorku odebraného
v prostoru po odtěžení prostoru deponie, po ukončení odtěžby, neprokázala
zbytkovou kontaminaci svrchní vrstvy horninového prostředí z hlediska
obsahu sledovaných látek. Zjištěné koncentrace vyhověly požadavkům kritérií
Metodického pokynu MŽ z roku 1996., tzn., že u zeminy a navážek svrchní
vrstvy po odtěžení deponie nebyl překročen parametr, který by indikoval
možnost negativního vlivu na zdraví člověka a jednotlivé složky životního
prostředí.
C.II.4 Horninové prostředí a přírodní zdroje
Pro zpracování tohoto projektu pro UR byly použity jako podklad
Inženýrsko-geologický průzkum zpracovaný pro vedlejší pozemek
parc.č.540/102 firmy TIZO v srpnu 2006 společností firmou Ekohydrogeo
Žitný s.r.o. Byla provedena jedna jádrová vrtaná sonda JV 1 do hloubky 13,0
m. Průzkum prokázal nevhodné podmínky pro běžné zakládání. V rámci
tohoto průzkumu bylo provedeno stanovení mocnosti a kvality podkryvných
zemin, zjištění přesné hloubky pevného skalního podloží, vhodnost a kvalita
vrstev základové půdy pro hloubení pilot, poloha podzemní vody a její
agresivita na betonové konstrukce.
Z hlediska geologického se jedná o území se složitými základovými
podmínkami, z hlediska hydrogeologického se jedná o území poměrně chudé
na podzemní vodu. Hladina podzemní vody byla v zájmové lokalitě zjištěna
cca v hloubce 9,5 m resp. 4 m pod úrovní terénu.
V současné době se na pozemku nachází jílovitohlinitá navážka, tuhé
konzistence o mocnosti 2,70 – 4,60 m, dále pokračuje původní terén jehož
svrchní vrstvu tvoří jílovitá až prachovitá hlína mocná 1,70 m. Pak pokračují
sprašové jílovité hlíny, mocnost až 2,60 m, pod nimi následují jíly do 2,20 m
mocnosti. Navětralé jemnozrnné pískovce byly zastiženy v hloubce 13 m.
Únosná základová půda se nachází asi v 9 m pod úrovní terénu.
Z uvedeného vyplývá, že základové podmínky jsou složité, a proto bude
založení provedené na pilotech.
Vzhledem bezprostředního sousedství s firmou TIZO, lze předpokládat
totožné podmínky pro zakládání objektů administrativní budovy a skladové
haly. Vlivem velmi nízké propustnosti zemin na pozemku je nezbytné
komplexní řešení odvedení srážkových vod z pozemku, proto je na pozemku
navrženo vybudování retence na dešťové kanalizaci. Je navržena trubní
retence s ohledem na požadovanou min. plochu zeleně v areálu. Retence
bude zřízena v dolní části areálu
Inženýrsko-geologický průzkum na předmětný pozemek bude
proveden před začátkem prací na dalším stupni projektové dokumentace
Geomorfolorie
Dle geomorfologického členění České republiky (Czudek 1972) leží
zájmové území v Čakovické tabuli, která je střední částí Českobrodské tabule

LI-VI Praha spol. s r.o.

68

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Administrativní budova a skladová hala v Letňanech“

a při použití vyššího stupně členění pak celé širší území patří do
Středolabské tabule. Čakovická tabule je plochá pahorkatina tvořená
cenomanskými pískovci a spodnoturonskými písčitými spongility a slínovci.
Představuje k SV ukloněný reliéf strukturně denudačních plošin
rozbrázděných nesouměrnými údolími svahových potoků.
Geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska patří zájmové území k vltavskoberounské litofaciální oblasti české křídové pánve. Podloží křídové
sedimentace tvoří v zájmovém území sedimenty paleozoického stáří,
náležející pravděpodobně k letenskému souvrství ordoviku. Povrch
paleozoických sedimentů se nachází v úrovni cca 27 m p.t. (254 m n.m.). Na
proterozoické podloží nasedají sedimenty křídy. Zastoupeny jsou zde jednak
sedimenty korycanských vrstev (cenoman), jednak vápnité jílovce a slínovce
bělohorského souvrství (spodní turon). Lokálně je v širším zájmovém území v
podloží korycanských vrstev vyvinut pestrý cyklicky uspořádaný komplex
slepenců, pískovců, prachovců a jílovců (lupků) peruckých vrstev (cenoman).
Korycanské vrstvy jsou v celém širším území vyvinuty v monotónním
psamitickém sledu. Mocnost vrstev je proměnlivá, v zájmovém území
dosahuje 10 až 15 m.
Pískovce jsou bělavé, bělošedé, nažloutlé až narezivělé, často bývají i
zelenavě šedě zbarvené. Jsou převážně jemnozrnné a deskovitě odlučné.
Zastoupen je jednak typ dobře vytříděných křemenných, nejvýše slabě
jílovitých pískovců často subhorizontálně laminovaných a jednak typ hůře
vytříděných slabě prachovitých jílovitých pískovců se šmouhovitou texturou
ovlivněnou bioturbací. V pískovcích je přítomen glaukonit jako běžná
akcesorie až jako vedlejší podíl. Sedimentace pískovců přechází do nadloží
plynule do glaukonitických jílovců, šedozeleně až šedohnědě zbarvených,
místy šedočerných, charakteru zeminy pevné konzistence. Báze jílovců se
nachází v úrovni okolo 15 m p.t. (266 m n.m.). Na polohu jílovců o mocnosti
cca 5 až 7 m nasedají sedimenty bělohorského souvrství. Jedná se o pevné
písčité slínovce světle šedožluté barvy, které jsou nepravidelně deskovitě
odlučné. Obsahují tvrdé spongilitické polohy, které jsou v technické praxi
běžně označovány jako „opuka“. Báze písčitých slínovců se nachází
v hloubce cca 10 m p.t. Sklon subhorizontálně uložených vrstev křídové
sedimentace je v širším zájmovém území mírně (cca 2o) k severu. Kvartérní
pokryv je celkově v zájmovém území vyvinut v mocnostech okolo 3-4 m a
zastoupen je eolickými a eolickodeluviálními uloženinami würmského stáří.
Tyto materiály označované jako spraše a sprašové hlíny jsou světle hnědě
zbarvené, prachovité, proměnlivě jílovité, někdy jemně písčité, při bázi
obsahují úlomky podložních opuk
Hydrogeologické poměry
Zájmové území leží při jižním okraji hydrogeologického rajonu 451
Křída severně od Prahy. V rajonu je nesouvisle vyvinut jeden samostatný
kolektor podzemní vody A vázaný na pískovce a slepence české křídové
pánve (stáří mořského cenomanu, to je perucké vrstvy) a to v příbojové facii
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infiltračního čela. Tento kolektor i jeho nadložní izolátor jsou západně od
zájmového území lokálně přetnuty pruhem proterozoických hornin, převážně
buližníků, probíhajících směrem přibližně ZJZ – VSV (vrch Ládví). V nadloží
kolektoru je lokálně (mimo pruh proterozoických hornin) vyvinut regionální
izolátor spodnoturonského stáří (bělohorské vrstvy), místně s omezenou
izolátorskou funkcí. Tento regionální izolátor je tvořen rozpukanými slínovci a
bazálními jílovci a v jeho svrchní poloze se vyvinulo pásmo připovrchového
rozpojení puklin, které lokálně působí jako nesouvislý mělký kolektor s
puklinovou propustností.
Z hydrogeologického hlediska se jedná o oblast, která je na podzemní
vodu chudá. Sprašové hlíny a spraše jsou prakticky nepropustné a obsahují
pouze kapilární vodu, hladina podzemní vody je vázána na puklinový systém
povrchových zvětralých partií skladního podloží. Hladina podzemní vody je
vázána na rozvětralé turonské slínovce (na bázi s jíly bělohorského
souvrství). Druhá zvodeň je vázána na cenomanské pískovce.
Hladina podzemní vody byla v zájmové lokalitě zjištěna cca v hloubce
9,5 m.
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. Vzhledem ke skutečnosti, že
v dané lokalitě při výstavbě areálu jsou uvažovány práce v zeminách typu
navětralých jemnozrnných pískovců a jílovců, bude nutné provést podrobný
stabilitní výpočet.
Členitost terénu a seismicita
Terén dané lokality i jejího okolí je téměř rovinný, pouze vlastní
pozemek je díky vrstvě navážek uměle navýšený, a proto bude část zeminy
odvezena na deponii a pro vlastní stavbu bude využito výškového převýšení
částečným zapuštěním administrativní budovy do terénu.
Lokalitu záměru je možno považovat z hlediska seizmického za
stabilní. V území nedochází ani nebude docházet k vodní a větrné erozi
V území záměru ani v širším okolí se nevyskytují žádná stará důlní
díla, poddolovaná území, sesuvy nebo sesuvná území. Nebyl zde prováděn
žádný významnější geofyzikální nebo geochemický průzkum.
Surovinové zdroje
V místě realizace záměru se nenacházejí ložiska nerostných surovin
ani dobývací prostory, jejichž využití by mohlo být záměrem ztíženo nebo
znemožněno.
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C.II.5 Flóra řešené lokality
Řešený pozemek byl součástí areálu společnosti Letov LV a.s., která
ho využívala jako skladovací prostor a deponie zemin a stavební suti.
V roce 2005 bylo provedeno částečné odtěžení deponovaných zemin
a navážek a v závislosti na jejich znečištění odvoz na příslušné skládky.
V současné době je pozemek nezpevněná neupravená plocha bez
zeleně, pouze při okrajích pozemku jsou drobné nálety. V severovýchodní
části pozemku v návaznosti na stávající sjezd je umístěná zpevněná
betonová plocha (panely).
Dendrologický průzkum byl zpracovaný v srpnu 2004 ještě před
započetím se stavbou firmy TIZO, neboť se jednalo o jeden pozemek, a před
odtěžením části deponie.
Průzkum vyhodnotil původní dřeviny sadovnickou hodnotou 3 a 4 tj.
dřeviny průměrné s tvarovým odlišením a dřeviny poškozené, atypického
habitus. S doporučením tyto dřeviny odstranit a nahradit novou výsadbou
v rámci sadovnických úprav.
V době zpracování DUR nebyl další průzkum proveden neboť
pozemek po odtěžení zůstal neupravenou plochou bez zeleně.
Návrh dřevin ke kácení
Z důvodu výstavby areálu se předpokládá odstranění všech náletů
rostoucích v řešeném území.
Náhradní výsadby budou provedeny v rámci sadových úprav, které
jsou popsány v části D.I.7 Vliv na flóru a ekosystémy.
Na následujících obrázcích je současný pohled na stavební pozemek
pro navrhovanou výstavbu. Jak je patrné z fotografie, je většina plochy
pozemku bez vegetace, tvořena pouze navezenou zeminou. Náletová zeleň
se nalézá pouze po okrajích pozemku, v místech izolační zeleně.
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C.II.6 Fauna řešené lokality
Z hlediska fauny nebyl prováděn detailní průzkum, ale při prohlídce
budoucího staveniště nebylo zjištěno, že by dané pozemky a okolní vegetace
skýtaly biotop pro široká přírodní živočišná společenstva.
Druhové složení fauny je v zájmovém prostoru vázáno na lokalitu ještě
v nedávné době využívané pro skládkování zeminy z okolních areálů. Jak je
patrné z předchozích obrázků, je pozemek vyjma pásů izolační zeleně,
vesměs bez vegetace, na kterou je vesměs vázán výskyt zástupců fauny.
V tomto případě je výskyt zástupců fauny velmi chudý.
Je zde možné očekávat především zástupce všech běžnějších
bezobratlých a obratlovců typických pro příměstské oblasti. Očekávat zde lze
běžné druhy ptactva, které si po dobu výstavby nepochybně naleznou jiná
stanoviště a po dokončení výstavby a sadových úprav doprovázených
výsadbou dřevin se na tato stanoviště vrátí.
Chráněné druhy živočichů a rostlin
Ve vlastním sledovaném území nebyly zjištěny žádné rostlinné či
živočišné druhy, na které by se vztahovala ochrana dle § 48 zákona
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody. Rovněž se v tomto území nevyskytuje
žádný památný strom (§46 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody).
Pozemek parc.č. 540/24 však hraničí s lokalitou NATURA – Praha –
Letňany (kód CZ0113774) jako nejpočetnější populací sysla obecného v ČR.
Součástí této lokality je národní přírodní památka NPP Letiště Letňany,
které má vyhlášené ochranné pásmo lemující vlastní NPP na severu a jihu
(vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR č.184/2005 Sb. o vyhlášení
Letiště Letňany a stanovení jejích bližších ochranných podmínek).
Ochranné pásmo do řešeného pozemku nezasahuje.
Předmětem ochrany je biotop a populace kriticky ohroženého druhu
sysla obecného na travnaté ploše letiště Letňany.
C.II.7 Krajina
Širší zájmové území je možno pokládat za urbanizovanou zónu
s významným podílem rozsáhlých ploch bývalých i současných průmyslových
areálů (Letov, Avia) a rovněž s plochami zemědělsky využívané orné půdy
(severně a severovýchodně od pozemku).
Území v okolí staveniště je převážně bez významnějších ploch zeleně.
Pouze plocha národní přírodní památky Letiště Letňany je travnatá a v části
ochranného pásma, zejména na jeho okrajích, porostlá vzrostlými stromy.
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Situování záměru ve vztahu k územně plánovací dokumentaci
Podle platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy se
lokalita pro navrhovanou výstavbu administrativně-skladového areálu nachází
v území s funkčním využitím VN – nerušící výroby a služeb (s
koeficientem využití ploch D) a IZ – izolační zeleně.
Průkaz splnění stanovených koeficientů byl podrobně proveden
v kapitole B.II.1, zde je zrekapitulována závěrečná tabulka umožňující
porovnání stanovených koeficientů s projektovanými parametry zástavby.
Koeficient

Požadovaná
hodnota

Skutečnost v ploše
VN-D

KPP - koeficient podlažní
plochy

maximálně 0,8

0,73

KZ - koeficient zeleně

minimálně 0,35

0,35

V příloze tohoto oznámení je vyjádření stavebního úřadu městské
části Praha 18 o souladu navrhované stavby s platným územním
plánem.

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 bytového komplexu se
nachází v území v území s funkčním využitím VN – nerušící výroby a
služeb (s koeficientem využití ploch D) a IZ – izolační zeleně.
Navržená funkce je pro danou funkční plochu v souladu s platným ÚPn
sídelního útvaru hl.m. Prahy, resp.s Vyhláškou č.32/1999 Sb
Architektka záměru na předmětném pozemku v k.ú.Letňany navrhla
urbanistickou kompozici administrativně skladového areálu založenou na
kontrastu strohé skladové haly a zaoblené prosklené administrativy, jejíž
vstupní podlaží je částečně zapuštěné do svahu. Takovéto členění areálu
využívá velkého převýšení na pozemku, kdy hala je umístěna nahoře,
výškově tak koresponduje s okolními halami a administrativní část navazuje
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na úroveň příjezdové komunikace z Toužimskou ulici a výškově na sousední
stavbu firmy TIZO.
Kulturní památky
V lokalitě bezprostředně dotčené záměrem nejsou známa žádná
archeologická naleziště ani se zde nenacházejí žádné historické ani kulturní
památky.
V dalším textu uvádíme stručný popis této městské části s bohatou
historií.
První písemná zmínka o Letňanech pochází z roku 1307. Roku 1651
Letňany staly součástí vinořského panství, které bylo ve vlastnictví rodu
Černínů z Chudenic. Od roku 1850 byly Letňany samostatnou obcí. Letňany
se postupně rozrůstají na počátku 20. století, kdy se sem stěhují dělníci
z vysočanských továren. Svůj charakter Letňany získávají v době první
republiky se vznikem leteckých továren Letov (1921), Avia (1931),
Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu (VZLÚ, 1927) a pobočky Aera a
Pragy. S nimi byla založena i dvě letiště. K další zásadní změně dochází
v 70. a 80. letech 20. století, kdy bylo vybudováno sídliště na západní straně
městské části. Na začátku devadesátých let k němu přibyla ještě panelová
výstavba na Staré návsi, která nahradila dřívější centrum obce s usedlostí a
rybníkem. Zbyl pouze park a klasicistní kaple sv. Kříže z roku 1865,
nejvýznamnější letňanská památka.
Přelomovým rokem v soudobých dějinách Letňan je rok 1999, kdy byla
postavena 1. etapa obchodního centra Letňany společností Tesco. Jeho
součástí je i multikino s 12 kinosály s celkovou kapacitou téměř 3 tisíce míst a
Aquacentrum Letňany Lagoon, plavecký bazén s fitness centrem. V září 2001
začala premiérová sezona nové hokejové haly SC Letňany postavené
v areálu společnosti TESCO. V hale jsou dvě ledové plochy – evropského a
kanadského rozměru, restaurace, obchodní plochy a posilovna.
V roce 2002 se Letňany staly správním obvodem – Prahou 18.
Všechny úřední záležitosti tedy mohou občané vyřídit doma ve své městské
části. Po vystavění bytového projektu firmy Skanska tzv. Nového Proseka,
které je na katastrálním území Letňan, mají Letňany přes 16 tisíc obyvatel.
V květnu 2003 byl v Letňanech slavnostně zahájen provoz Centra aktivního
životního stylu Blue Orange. Poskytuje celou škálu služeb k aktivnímu a
zdravému trávení volného času. Letňany mají také tenisovou halu, která je
součástí víceúčelového sportovního centra. Pražský veletržní areál (PVA),
otevřený v září 1998, má velmi výhodnou polohu a hostí významné akce
veletržního světa. S tímto areálem sousedí Národní přírodní památka
Letňanské letiště, která je největší rezervací sysla obecného v České
republice.
V květnu 2008 byla v Letňanech v blízkosti areálu PVA otevřena
stanice prodloužené trasy metra C Letňany, u níž byl vybudován nový
autobusový terminál.
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C.II.10

Jiné charakteristiky - Hluk

Posuzovaná lokalita je částečně ovlivněna hlukem z automobilové
dopravy na okolních komunikacích, v daném případě zejména na ulici
Toužimské.
Hluk z provozu na ulici Toužimské je sice v posuzovaném místě
dominantní, avšak ekvivalentní hladiny hluku při uplatnění korekce na
dopravu, nepřekračují platné hygienické limity dané nařízením vlády
č.148/2006 Sb.

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.
Z pohledu stávající únosnosti prostředí se nejedná o významně
nadlimitně ovlivněnou lokalitu. Prakticky jediným ovlivňujícím faktorem je
automobilová doprava po blízkých městských komunikaci Toužimské.
Rozsáhlý průmyslový areál Letov, již z větší části neslouží výrobním účelům,
jsou zde převážně provozovány výroby nerušícího charakteru, které nejsou
významnějším zdrojem znečišťování ovzduší.
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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

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

(x)

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, s výjimkou možného mírně negativního vlivu na faunu (z
důvodu sousedství s územím Natura) nebyl zařazen do první ani druhé
kategorie významnosti. Vliv na faunu byl zařazen do II. kategorie, ale
zmírňující opatření vyplývající z hodnocení vlivů podle § 45i zákona
č.14/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jsou předpokladem ke snížení
hodnocení na kategorii I.
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Záměrem investora je výstavba administrativní budovy a skladové haly
– nelze tedy předpokládat negativní ovlivnění složek životního prostředí nad
míru danou platnými předpisy. Nové objekty areálu se svým architektonickým
řešením vhodně zařadí mezi stávající zástavbu.
Z hlediska architektonického tvoří navržený objekt skladové haly a
administrativy urbanistickou kompozici založenou na kontrastu strohé
skladové haly a zaoblené prosklené administrativy, jejíž vstupní podlaží je
částečně zapuštěné do svahu. Takovéto dělení objektu využívá velkého
převýšení na pozemku, kdy hala je umístěna nahoře, výškově tak
koresponduje s okolními halami a administrativní část navazuje na úroveň
příjezdové komunikace z Toužimskou ulici a výškově na sousední stavbu
firmy TIZO.
Z hlediska provozního řešení je celý areál navržen jako jeden
polyfunkční objekt, ve kterém se nachází univerzální skladové a kancelářské
prostory s potřebným zázemím a ubytovna.
Jednoduchá přístupnost a obslužnost je možná z nově navržených
areálových komunikací. Doprava v klidu je řešena na pozemku, po obvodu
jsou umístěné parkovací stání.
Objekt svou polohou a orientací umožňuje maximální využití plochy
pozemku
Architektonický výraz areálu a navržené sadové úpravy povedou ke
zlepšení estetického výrazu dané lokality.
Záměr je situován do území určeného územním plánem jako území
pro nerušící výrobu a služby – a tuto funkci plní.
Stanovené koeficienty míry využití území jsou splněny.
Záměr má pouze minimální vlivy na ovzduší (emise pouze z dopravy),
ostatní složky životního prostředí nebudou záměrem prakticky vůbec dotčeny.
Administrativní budova a skladová hala nebudou zdrojem
technologických odpadních vod, nepředstavují zásah do půdy ani do zeleně,
neovlivní floru ve svém okolí ani nebude mít negativní vliv na krajinný ráz –
vytvoří nenásilnou formou přechodový stupeň mezi vysokou a nízkou
zástavbou daného území.
D.I.1.

VLIVY NA OBYVATELSTVO
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Výstavba – znečištění ovzduší a hluk
Stavební a zemní práce při výstavbě areálu na vymezeném pozemku
nejsou takového rozsahu, aby při moderním způsobu vedení prací a použití
technicky vyspělých stavebních mechanizmů představovaly významný faktor
zhoršení pohody obyvatel domů v nejbližším okolí.
Každá stavba je nepochybně do určité míry rušícím prvkem, ale jedná
se o dočasná omezení, jejichž negativní vlivy je možno vhodným způsobem
minimalizovat.
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Případnou 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.
V rámci zpracování tohoto oznámení byla zpracována hluková studie
pro výpočet hluku z výstavby (je uvedena v příloze tohoto oznámení).
Z výsledků výpočtu vyplývá, že hygienické limity pro hluk z výstavby budou
splněny. Při výběru dodavatele musí být tyto podmínky závazné.
Provoz areálu
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 zvýšení dopravy osobních i
nákladních automobilů. Vzhledem ke stávajícímu dopravnímu zatížení ulice
Toužimské, bude tento nárůst prakticky zanedbatelný.
Velmi dobrá dopravní obslužnost městskou hromadnou dopravou
autobusovými linkami s napojením na metro a zprovoznění stanice metra
Letňany na prodloužení trasy C v květnu 2008 dává předpoklad využívání
hromadné dopravy zaměstnanci areálu.
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.
Objekty budou vytápěny elektricky, což rovněž přispívá k minimalizaci
jejich vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel.
Je možné jednoznačně konstatovat, že nelze předpokládat žádný nárůst
rizika chronických zdravotních účinků emisí v důsledku realizace
předkládaného záměru.
Realizace předkládaného záměru nepředstavuje prakticky 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 a při
respektování navržených opatření lze hodnotit vliv provozu areálu na okolní
životní prostředí jako málo významný.
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.
Faktory pohody obyvatel nebudou záměrem investora nikterak
ovlivněny (s výjimkou časově omezeného období výstavby).
D.I.2.

VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA

Zdroje emisí z obslužné dopravy bytového domu jsou popsány
v kapitole B.III.1. Areál s administrativní a skladovou halou bude vytápěn
elektrickou energií, nebude tedy zdrojem emisí z plynových kotelen.
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.
Hodnocení rozptylovou studií 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 oxid dusičitý NO2 (vzniká postupně
z oxidů dusíku NOx), jemné prachové částice PM10 a benzen.
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 dopravy. Hodnocení je provedeno pro
kriteriální oxid dusičitý NO2 (vzniká postupně z oxidů dusíku NOx)
suspendované částice PM10 a benzen.
Referenční body
Referenční body byly zvoleny tak, aby vystihly místa v areálu a jeho
okolí s největším znečištěním, v místech vyžadujících hygienickou ochranu.
Jsou to body zejména na vyšších objektech v blízkosti areálu v blízkosti
zatížených komunikací.
Výsledné hodnoty příspěvků od vyvolané dopravy jsou uvedeny pro
nejvyšší koncentrace na fasádě objektu dosažené. Zvolené referenční body
jsou uvedeny v následující tabulce.
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Přehled referenčních bodů
Bod č. Název bodu č. poz.

x [m]

y [m]

z [m]

1

RD Toužimská 519

44

53

273,1

2

RD Toužimská

156

36

276,5

3

terén 540/26a

253

-8

276,3

4

terén 540/111

240

-60

279,1

5

OS Toužimská východ *)

100

11

278,6

6

OS Blankyt *)

-28

71

291,4

V tabulce značí:
x ...vodorovná vzdálenost r bodu od počátku směrem V
y ...vodorovná vzdálenost r bodu od počátku směrem S
OS ... obytný soubor
*) obytné soubory připravované
Počátek systému byl položen do západního rohu budovy č. parc.
540/31.
Výsledky výpočtu rozptylové studie
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 a
suspendovaných částic PM10.
Byly vypočteny příspěvky jednotlivých zdrojů, tj. vyvolané dopravy při
provozu areálu a při odvozu zeminy v rámci výstavby k celkovému znečištění.
V následující tabulce jsou uvedeny max. krátkodobé (hodinové) imisní
příspěvky NOx a krátkodobé (24hodinové) příspěvky PM10 způsobené
provozem areálu v jednotlivých referenčních bodech.
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Max. krátkodobé (hodinové) imisní příspěvky NO2 a max. krátkodobé
(24hodinové) imisní příspěvky provozu areálu PM10 [μg/m3]
Bod č. Název bodu č. poz.

ΔKmax1h

ΔKmax24h

NO2

PM10

1

RD Toužimská 519

0,39

0,21

2

RD Toužimská

0,16

0,08

3

terén 540/26

0,43

0,23

4

terén 540/111

0,38

0,20

5

OS Toužimská východ *)

0,11

0,06

6

OS Blankyt *)

0,08

0,04

*) obytné soubory připravované
V další tabulce jsou uvedeny průměrné roční koncentrace NO2
v jednotlivých referenčních bodech včetně zprovozněného areálu, z toho
imisní příspěvek areálu a dále imisní příspěvky areálu k průměrným ročním
koncentracím PM10 a benzenu.
Průměrné roční koncentrace Kr NO2 a PM10 pro stav s areálem,
příspěvek provozu areálu k průměrné roční koncentraci NO2 a PM10 a
benzenu [μg/m3]
Bod č. Název
poz.

bodu

č. Kr NO2

Δ Kr
NO2

Kr PM10

Δ Kr
PM10

Δ Kr
benzen

1

RD Toužimská 519

29,9

0,012

29,7

0,022

0,0019

2

RD Toužimská

29,7

0,005

29,5

0,014

0,0008

3

terén 540/26

29,6

0,013

29,4

0,036

0,0020

4

terén 540/111

29,6

0,011

29,4

0,031

0,0017

5

OS
Toužimská
východ *)

29,6

0,003

29,4

0,008

0,0005

OS Blankyt *)

29,5

0,002

29,3

0,006

0,0003

6

*) obytné soubory připravované
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Znečištění ovzduší při výstavbě
POV není v době zpracování rozptylové studie vypracován. Nejvyšší
znečištění však bude při odvozu uložené zeminy. V dalších tabulkách jsou
proto uvedeny imisní příspěvky z odvozu uložené zeminy na pozemku.
Max. krátkodobé (hodinové) imisní příspěvky NO2 a max. krátkodobé
(24hodinové) imisní příspěvky odvozu zeminy z plochy areálu PM10
[μg/m3]
Bod č. Název bodu č. poz.

ΔKmax1h

ΔKmax24h

NO2

PM10

1

RD Toužimská 519

1,13

1,57

2

RD Toužimská

0,47

0,60

3

terén 540/26á

1,25

1,72

4

terén 540/111

1,11

1,50

5

OS Toužimská východ *)

0,32

0,45

6

OS Blankyt *)

0,23

0,30

*) obytné soubory připravované
V další tabulce jsou uvedeny imisní příspěvky k průměrné roční
koncentraci z odvozu uskladněné zeminy v areálu.
Imisní příspěvek odvozu zeminy z areálu k průměrné roční koncentraci
NO2 a PM10 a benzenu [μg/m3]
Bod č. Název bodu č. poz.

Δ Kr NO2

Δ Kr PM10

Δ Kr
benzen

1

RD Toužimská 519

0,011

0,008

0,0002

2

RD Toužimská

0,005

0,003

0,0001

3

terén 540/26

0,012

0,009

0,0002

4

terén 540/111

0,010

0,007

0,0002

5

OS Toužimská východ *)

0,003

0,002

0,0001

6

OS Blankyt *)

0,002

0,001

0,0000

*) obytné soubory připravované
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Shrnutí výsledků
•

Veškeré výpočty byly prováděny takovými metodikami, že vypočtené
hodnoty jsou horním odhadem hodnot skutečných.

•

Administrativní budova a skladová hala v Praze 9, u ul. Toužimské je
navrhována do území, ve kterém nejsou překračovány imisní limity
krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek v
hodnocení dle platných imisních limitů. Průměrné roční koncentrace
kriteriálního oxidu dusičitého NO2 se v území záměru pohybují od 28 –
30 µg/m3, což je do 75 % imisního limitu, průměrné roční koncentrace
suspendovaných částic PM10 v rozmezí 26 - 31 µg/m3, což je do 78 %
limitu.

•

Provoz navrhované administrativní budovy a skladové haly k imisním
koncentracím v okolí přispěje velmi malým dílem. To je způsobeno
tím, že vytápění je elektrické a vyvolaná doprava je relativně malá.
Nejvyšší imisní přitížení bude v těsném okolí areálu, kde budou
krátkodobé imisní příspěvky NO2 dosahovat 0,22 µg/m3, a imisní
příspěvek k průměrné roční koncentraci 0,03 µg/m3, imisní příspěvky
suspendovaných částic PM10 do 0,46 % denního limitu a do 0,09 %
limitu ročního.

•

Při nutném odvozu zeminy uskladněné v místě stavby budou
krátkodobé imisní příspěvky NO2 do 0,7 % krátkodobého imisního
limitu a do 0,03 % limitu ročního, imisní příspěvky suspendovaných
částic PM10 do 3,5 % denního limitu a do 0,03 % limitu ročního.

•

Příspěvky benzenu budou velmi malé a v žádném případě nepovedou
k překračování imisních limitů

•

Provoz navrhované administrativní budovy a skladové haly tak
nezpůsobí překračování imisních limitů ani v součtu s pozadím a to ani
v období nezbytného odvozu uskladněné v místě stavby.

Závěr rozptylové studie
Předložený rozbor dokládá, že provoz administrativní budovy a
skladové haly v Praze 18 – Letňanech 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 administrativní budovy a skladové haly nebudou
zdrojem zápachu.
Jiné vlivy
Jiné vlivy stavby na ovzduší nejsou známy. Stavba nebude mít žádný
vliv na klima daného území.
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D.I.3.

VLIV NA HLUKOVOU SITUACI A EVENTUELNÍ DALŠÍ
FYZIKÁLNÍ A BIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY

Hluk, vibrace
Současná hluková situace dané lokalitě je dána především hlukem
z dopravy na nejbližších frekventovaných komunikacích, kterými je zejména
Toužimská ulice.
Nové zdroje hluku
Nové dopravní zdroje hluku z dopravní obslužnosti administrativněskladového areálu byly vyhodnoceny samostatnou akustickou studií.
Stacionární zdroje hluku se v exteriéru areálu prakticky neprojevují,
v konkrétním případě se jedná pouze o vzduchotechnická zařízení, která
jsou umístěna uvnitř objektů a na střeše objektů. Zdroje umístěné uvnitř
objektů jsou účinně tlumeny pláštěm objektů, takže je zabráněno pronikání
hluku jak do venkovních prostor.
Akustické studie pro posuzovaný záměr je v příloze tohoto oznámení
Vyhodnocení je provedeno v souladu s Nařízením vlády č. 148/2006
Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací".
Dokladována je tzv. ekvivalentní hladina hluku v chráněném
venkovním prostoru staveb, tj. v bodech situovaných 2 m před fasádou
vlastních objektů areálu, okolních areálů a u stávajících rodinných domů
podél komunikace Toužimská.
Vstupy pro výpočet akustické studie byly předpokládané dopravní
zátěže vyvolané obslužnou dopravou areálu. Vycházelo se z počtu
parkovacích míst na povrchových stáních, z obrátkovosti a rozdělení
dopravních proudů v čase i směrech výjezdu.
Z výsledků akustické studie vyplývá, že hygienické limity dané
nařízením vlády č.148/2006 Sb. pro hluk z dopravy budou v denní době
splněny. V noční době nebude areál v provozu.
Samostatně byl proveden modelový akustický výpočet pro období
zemních prací jako nehlučnější etapy výstavby. Rovněž v tomto případě bylo
konstatováno, že nedojde k překročení přípustných limitů, avšak pouze za
předpokladu optimálního vedení stavby a použití mechanizmů v dobrém
technickém stavu.
Vyhodnocení výsledků výpočtu
Podrobné tabulky výsledků jsou uvedeny v akustické studii v příloze
tohoto oznámení. Shrnutí výsledků a závěry jsou v následujícím textu.
Hluk z provozu areálu
Dominantním zdrojem hluku ve sledovaném území je stávající doprava
po veřejné komunikaci Toužimské.
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Dopravními zdroji hluku areálu budou jednak nákladní automobily
zajišťující zásobování skladové haly, lehká užitková vozidla zajišťující rozvoz
skladovaných výrobků a osobní automobily zaměstnanců a zákazníků.
Stacionárními zdroji hluku areálu budou technická zařízení umístěná
na střeše objektů, představující zejména vzduchotechnika a chladící zařízení.
Ve fázi zpracování projektu pro územnímu řízení není jasné umístění,
velikost a akustické hodnoty jednotlivých zařízení, proto byly na objektech
namodelovány zdroje hluku s pravděpodobnou hlučností.
Očekávané vypočtené ekvivalentní hodnoty hladin akustického tlaku
ze stacionárních zdrojů a dopravy související s provozem nové
administrativní budovy a skladové haly ve zvolených referenčních bodech
umístěných na hranici chráněných venkovním prostor staveb se v denní
době pohybují v rozmezí od 37,4 do 50,7 dB. Nejvyšší hodnoty 50,7 dB
bylo dosaženo v referenčním bodě č.6 ve výšce 12 m nad terénem (bod
umístěný před fasádou administrativní budovy vlastního areálu).
U nejbližšího obytného domu v Toužimské ulici č.p.185 byla
vypočtena maximální hodnota akustického tlaku z provozu areálu 37,4 dB.
Hluk při výstavbě
Vypočtené ekvivalentní hladiny hluku z provádění zemních prací a
odvozu zeminy dokládají splnění přípustných limitů pro dobu stavby od 7,00
do 21,00 hodin.
Výpočet hluku z výstavby byl proveden v celkem 3 variantách
zahrnujících nejhlučnější činnosti při výstavbě. Při ostatních pracích bude
hlukové zatížení okolí významně nižší, bude se jednat převážně o ruční
práce.
Zemní práce
Očekávané vypočtené ekvivalentní hodnoty hladin akustického tlaku
ze stacionárních zdrojů hluku při zemních pracích se ve zvolených
referenčních bodech pohybují v rozmezí od 45,6 do 53,6 dB. Nejvyšší
hodnoty 53,6 dB bylo dosaženo v referenčním bodě č.10 ve výšce 9 m nad
terénem.
Spodní a horní stavba - betonování
Očekávané vypočtené ekvivalentní hodnoty hladin akustického tlaku
ze stacionárních zdrojů hluku při betonáži se ve zvolených referenčních
bodech pohybují v rozmezí od 42,6 do 50,6 dB. Nejvyšší hodnoty 50,6 dB
bylo dosaženo v referenčním bodě č.10 ve výšce 9 m nad terénem.
Dokončovací práce
Očekávané vypočtené ekvivalentní hodnoty hladin akustického tlaku
ze stacionárních zdrojů hluku při dokončovacích pracích se ve zvolených
referenčních bodech pohybují v rozmezí od 42,8 do 51,3 dB. Nejvyšší
hodnoty 51,3 dB bylo dosaženo v referenčním bodě č.10 ve výšce 9 m nad
terénem.
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Závěry hlukové studie
Výsledky výpočtů jsou uvedeny v následujících tabulkách a grafických
výstupech.
Výpočet byl proveden pro celkem 12 referenčních bodů, které byly
zvoleny před fasádou administrativní budovy areálu (body č. 1 až 8), před
fasádou objektů sousedního areálu TIZO (body č.9 až 11). a na hranici
nejbližší obytné zástavby Letňan cca 300 m západně od areálu (bod č.12 –
Toužimská 185)
Umístění referenčních bodů je patrno z následujícího obrázku a
grafických výstupů. V každém referenčním bodě byl proveden výpočet pro
výšky 3, 6, 9 a 12 m nad úrovní terénu.
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.
Výsledky výpočtu ekvivalentních hladin hluku ze zemních prací 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 ze stavební
činnosti. Práce budou prováděny v době od 07,00 – 21,00 hodin.
Další biologické a fyzikální charakteristiky
V areálu
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

přímé, trvalé
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D.I.4

VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY

Vliv na charakter odvodnění oblasti
Výstavba bude mít určitý minimální vliv na odvodnění oblasti
vytvořením zpevněných ploch. Vlivem velmi nízké propustnosti zemin na
pozemku je nezbytné komplexní řešení odvedení srážkových vod z pozemku,
proto je na pozemku navrženo vybudování retence na dešťové kanalizaci.
Kanalizace v areálu je navržena jako oddílná z důvodu nutnosti
vybudování retence na dešťové kanalizaci (dle jednání na PVS a.s. je možno
vypouštět pouze max. 15 l/s z areálu). Je navržena trubní retence s ohledem,
která bude zřízena v dolní části areálu.
Popis řešení odvodu dešťových vod ze střech objektů a zpevněných
ploch byl popsán v kapitole B.III.2.
Problematika bude podrobně zpracována v projektové dokumentaci na
základě výsledků inženýrsko geologického a hydrogeologického průzkumu.
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 areálu nebude mít na podzemní vodu žádný vliv.
Vliv na jakost vody
Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může
obecně nastat zejména v etapě výstavby, částečně i v rámci vlastního
provozu.
Jedinou možností
z motorových vozidel.

znečištění

vod

jsou

úkapy

ropných

látek

. Vzhledem k malé ploše komunikací a k provozu především 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.
Vlastní provoz areálu nebude mít na kvalitu vody žádný vliv.

D.I.5

VLIV NA PŮDU

Vliv na rozsah a způsob užívání půdy
Záměr nebude mít vliv na rozsah a způsob užívání půdy. Pozemek pro
výstavbu není součástí ZPF.
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Výstavba administrativního objektu a skladové haly je v souladu s
platným územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy. Dotčený
pozemek v katastrálním území Letňany se nacházejí v území VN – nerušící
výroby a služeb (s koeficientem míry využití území D) a v území IZ – izolační
zeleň.
Veškeré činnosti v rámci daného investičního záměru výstavby budou
prováděny výhradně na pozemku ve vlastnictví investora v souladu
s územním plánem města.
Výstavba si nevyžádá vynětí půdy ze ZPF ani PUPFL a nezasahuje do
žádných ochranných pásem.
Vliv na znečištění půdy - staré ekologické zátěže
Vzhledem k dřívějšímu způsobu užívání stávajícího pozemku jako
plochy pro ukládání zeminy a stavebního odpadu, vzniklo podezření na
možné ekologické zátěže. Z tohoto důvodu investor objednal Monitoring
těžby zemin a navážek deponie na pozemku p.č. 540/24 u společnosti
Ekohydrogeo Žitný s.r.o. V závěru bylo konstatováno, že u zeminy a navážky
pod odtěženým tělesem deponie nebyla zjištěná kontaminace z hlediska
obsahu škodlivin sledovaných v průběhu odtěžby deponie.
Vliv na znečištění půdy při výstavbě a provozu
Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole D.I.4, k potencionálnímu
znečistění půdy během stavebních prací a při následném provozu může dojít
následkem náhodných úkapů ropných látek z motorových vozidel na
parkovišti, komunikacích a zpevněných plochách. K minimalizaci tohoto vlivu
přispěje to, že povrch ploch komunikací bude 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, které budou specifikovány ve zprávě o
výsledcích geologického průzkumu.
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D.I.6

VLIV NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A NEROSTNÉ ZDROJE

Podle současných znalostí nemůže záměr ovlivnit horninové prostředí
lokality. Nejsou známy nerostné zdroje, které by mohly být zamýšlenou
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.

D.I.7

VLIV NA FLORU, FAUNU A EKOSYSTÉMY

Poškození a vyhubení rostlinných a živočišných druhů
K vyhubení chráněných rostlinných a živočišných druhů v žádném
případě nedojde. Na vlastním pozemku se žádné chráněné druhy
nevyskytují.
Cílem posuzovaného projektu je vybudování nového areálu
s administrativní a skladovou halou severovýchodně od území evropsky
významné lokality.
Potencionálně negativními vlivy na EVL mohou být aktivity související
s výstavbou areálu. V blízkém okolí EVL bude po dobu cca 20 měsíců
probíhat stavební činnost spojená s pohybem vozidel a stavební
mechanizace a následnou zvýšenou hlučností a prašností.
Na základě hodnocení vlivu záměru podle § 45i zákona č.114/1992
Sb., v platném znění lze konstatovat, že v případě dodržení zmírňujících
opatření a vyloučení nepříznivých vlivů uvedených v hodnocení, dojde k
minimalizaci mírně negativních vlivů na populaci sysla obecného a jeho
biotop na zemí evropsky významné lokality Praha-Letňany.
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Vliv na flóru
Stavba bude mít pouze minimální vliv na floru v daném území.
S ohledem na skutečnost, že se kromě izolační zeleně, která zůstane
zachována v původním stavu, na pozemku nevykytuje jiná zeleň, je toto
tvrzení zjevné.
Vliv na faunu
V případě fauny nebyl na pozemku zjištěn výskyt chráněných druhů,
jedná se o diverzně chudé a běžné osazenstvo antropogenních stanovišť.
Z hlediska fauny bude třeba zajistit především ochranu sysla
obecného (Vlivy na lokality systému NATURA 2000), který se hojně
vyskytuje v prostoru Národní přírodní památky Letiště Letňany vyhlášené
vyhláškou 184/2005 Sb.
V případě dodržení zmírňujících opatření a vyloučení nepříznivých
vlivů uvedených v hodnocení, dojde k minimalizaci mírně negativních vlivů
na populaci sysla obecného a jeho biotop na zemí evropsky významné
lokality Praha-Letňany.
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 areálu bude na ekosystém působit jak vlastní provoz (tj.
pohyb vozidel a osob), tak práce spojené s údržbou areálu (úklidové práce a
péče o zelené plochy a pod.).
Kromě vlivů popsaných v tomto oznámení se v souvislosti s výstavbou
areálu nepředpokládají žádné další vlivy.
Ochrana dřevin při výstavbě a navržené sadové úpravy
Sadové úpravy kolem plánovaného objektu vycházejí ze stavebně
technického řešení areálu, ze stávajících a předpokládaných stanovištních
podmínek a z charakteru okolí.
Projekt sadových úprav v tomto stupni dokumentace řeší tři tématické
celky, které se od sebe liší lokalizací a charakterem. Jedná se funkční
plochu izolační zeleně při jižní a severní hranici pozemku. Dalšími celky
jsou zeleň na rostlém terénu ve funkční ploše VN tj. zeleň, která obklopuje
navrhovanou stavbu po celém obvodu a ostatní zeleň, kterou tvoří ozelenění
opěrných zdí a atria.
Zeleň je navrhována tak, aby při respektování provozně kompozičních
vztahů v areálu plnila veškeré požadované funkce tj. estetickou, ekologickou,
mikroklimatickou, hygienickou aj. Charakter výsadeb bude respektovat
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požadavky na snadnou údržbu. Rostlinný materiál bude druhově volen s
ohledem na stávající i předpokládané stanovištní podmínky.
Sadové úpravy
Čisté terénní úpravy
Řešení hrubých terénních úprav bude součástí stavebně technické
dokumentace. Projekt sadových úprav řeší pouze čisté terénní úpravy tj.
ohumusování ploch plánovaných pro zeleň. Pro zdárný růst a vývoj
navržených dřevin je nezbytné rozprostřít celoplošně na plochy určené pro
zeleň min. 20-40 cm kvalitní ornice (skývka). Pro dřeviny (keře a stromy)
bude navíc provedena výměna zeminy v jamkách (50 %) nebo v souvislých
pásech. Pro založení setého trávníku je dostačující vegetační vrstva 10-20
cm. Plochu je nutno před výsadbou vyčistit od stavebních zbytků, kamenů
nad průměr 5 cm a těžko zetlívajících částí rostlin. Plochy pro výsadbu je
nezbytné urovnat do požadované roviny, kde by v linii 4m dlouhé neměly být
prohlubně větší než 5 cm.
Izolační zeleň
Pás zeleně podél jižní a severní hranice pozemku je vymezený
izolační zeleni. Na jižní straně zasahuje do pásu IZ ochranné pásmo lokality
NATURA – Praha – Letňany. Na základě závěru „Posouzení vlivu stavby na
sysla obecného“ je v této části navržený trávník doplněný nízkými dřevinami
s okrasným květem.
Zeleň na funkční ploše VN
Zeleň na rostlém terénu
Souvislá plocha bude upravená trávníkem. V severovýchodní části
řešené plochy bude doplněna několika solitérními skupinkami parkovým keřů
a nízkých keřů s okrasným květem. Při jižní fasádě jsou umístěné mezi
parkovací stání řady stromů s menší a řidší korunou. Ostatní zeleň
Při jihovýchodní hranici a na opěrných zdech je doporučená popínavá
zeleň.
Zeleň v atriu, které se nachází v 2 NP, bude založena technologií
střešní zeleně. Vlastní prostor atria, který je určen pro osázení, bude od
okolních kancelářských prostorů oddělen prosklením. Proto budou výsadby
komponovány pro pohled ze všech stran. Aranžmá osázení atria bude
sestaveno z popínavých rostlin v kombinaci s nízkými dřevinami a trvalkami.
Projekt počítá s automatickou kapkovou závlahou navržené zeleně.
Technologie úprav zeleně:
Celkově lze konstatovat, že z hlediska ochrany přírody - flóry,
fauny a celých ekosystémů, nebude mít navrhovaný záměr prakticky
žádný negativní vliv na své okolí. Shrnutí vlivů je provedeno v následující
tabulce.
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Vliv výstavby a provozu stavby na ekosystémy, jejich složky a funkce.
Vlivy

Typ ovlivnění

Odhad významnosti vlivu

Emise z
dopravy při
výstavbě

Minimální,
krátkodobé

minimální nepříznivý vliv, zmírňující
opatření jsou dostupná

Prach a hluk při
výstavbě

Minimální,
krátkodobé

nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou
dostupná

Emise a hluk z
dopravy v době
provozu

Přímé,
omezené,
dlouhodobé

nepříznivý vliv malý, malý počet jízd,

Vliv na jakost
povrchové vody

Žádné

Vliv na flóru a
faunu v době
výstavby

D.I.8

Přímé,
minimální

minimální nepříznivý vliv, nejsou používány
látky nebezpečné vodám, pouze v
automobilech
navržená zmírňující opatření ještě
minimalizují mírně negativní vlivy na
populaci sysla

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.
Navrhovaný záměr neznamená podstatnou
estetických parametrů vlastního zájmového území.

změnu

stávajících

Vliv na estetické kvality území a krajinný ráz
Záměrem investora je výstavba areálu s administrativní a skladovým
objektem na pozemku, který byl součástí areálu Letov a v nedávné době byl
využíván k ukládání navážky a zeminy.
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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 objektů včetně
použitých konstrukcí a materiálů odpovídá charakteru stavby, představuje
moderní stavbu a odpovídá i zásadám zástavby moderní výstavby a platným
regulativům území.
Narušení stávajícího poměru krajinných složek – záměr svým
rozsahem nenaruší poměr krajinných složek. Vliv je možno pokládat za
nevýznamný.
Vlivy na estetické kvality území je možno v souhrnu pokládat za
plně akceptovatelné.
Vlivy na rekreační využití krajiny
Bezprostřední okolí dané lokality není využíváno k rekreačním účelům
a výstavba areálu nebude mít žádný vliv na rekreační využití krajiny.

D.I.9

VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY

Vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské
výtvory
Výstavbou administrativní budovy a skladové haly nebudou nepříznivě
ovlivněny žádné další budovy ani architektonické a archeologické památky
nebo jiné lidské výtvory nacházející se v okolí.
Pozemek určený pro navrhovaný záměr byl v minulosti využíván
k ukládání zeminy a stavební suti.
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 administrativního a skladového objektu
s 39 parkovacími místy umístěnými na terénu.
Jednoduchá přístupnost a obslužnost je možná z nově navržených
areálových komunikací. Po dobu výstavby i po dokončení stavby bude
přístup na pozemek zajištěný dopravním připojením na ulici Toužimskou. Pro
připojení bude využitý stávající sjezd.
Pro zaměstnance a zákazníky areálu budou zřízena parkovací místa
v počtu, který je v souladu s vyhláškou města Prahy.
Počet jízd osobních a nákladních automobilů byl stanoven na základě
zkušeností z obdobné výstavby a lze v průměru předpokládat, že počet
příjezdů osobních automobilů v denní době bude 1,5 násobkem počtu
parkovacích míst. K tomu je připočtena předpokládaná nákladní doprava. Se
započtením příjezdů a odjezdů se jedná tedy o celkem cca 140 jízd osobních
a nákladních automobilů. V noční době nebude areál v provozu.
Z výsledků rozptylové studie a hlukové studie, které jsou uvedeny
v příloze tohoto oznámení, je doloženo, že tento počet jízd se v daném území
na zatížení komunikací prakticky neprojeví a nebude představovat znatelný
nárůst hladin hluku a emisí u 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 zásadní vliv na rozvoj navazující
infrastruktury.
Vliv na estetické kvality území
Z hlediska architektonického tvoří navržený objekt skladové haly a
administrativy urbanistickou kompozici založenou na kontrastu strohé
skladové haly a zaoblené prosklené administrativy, jejíž vstupní podlaží je
částečně zapuštěné do svahu.
Takovéto dělení objektu využívá velkého převýšení na pozemku, kdy
hala je umístěna nahoře, výškově tak koresponduje s okolními halami a
administrativní část navazuje na úroveň příjezdové komunikace z
Toužimskou ulici a výškově na sousední stavbu firmy TIZO.
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Navržené objekty navazují svým skladovým objektem na průmyslové
stavby areálu Letov a administrativním objektem vytváří jakýsi přechodový
prostor ke stavbám občanské vybavenosti a obytným domům v okolí stavby.
Vliv na rekreační využití krajiny
Plocha pro výstavbu ani její okolí není využívána k rekreačním účelům
a nepředpokládá se žádný vliv na rekreační využití krajiny.
Biologické vlivy
Stavba nebude mít žádné vedlejší biologické vlivy na prostředí.
Možnost přeshraničních vlivů
Vzhledem k poloze zájmové lokality a rozsahu záměru přeshraniční
vlivy z hlediska dopadu na stav životního prostředí nenastanou.
Shrnutí vlivu výstavby a provozu stavby na strukturu a funkční
využití území je uvedeno v následující tabulce:
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

Předložený záměr by svými dopady do jednotlivých složek životního
prostředí neměl výrazněji ovlivnit stávající parametry životního prostředí u
nejbližších objektů okolní obytné zástavby. Vzhledem ke skutečnosti, že
v blízkém okolí navrhovaného pozemku pro výstavbu s výjimkou ulice
Toužimské neprocházejí hlavní městské komunikace a ani se zde nevyskytují
významnější zdroje hluku a emisí a že v této oblasti je poměrně vysoký podíl
zeleně, lze dané území charakterizovat jako území s únosným zatížením,
vhodné pro výstavbu administrativní budovy a skladové haly.
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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 – administrativního a skladového
objektu – je pravděpodobnost vzniku havarijních stavů minimální.
Maximální snahou investora je takovýmto stavům předcházet.
Dopady na okolí
Při dodržení běžných bezpečnostních opatření podle platných norem a
předpisů je pravděpodobnost havárie a následné dopady na okolí velmi
nízká.
V administrativně skladovém areálu 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
Dle stanoviska stavebního úřadu pro Prahu 18 – Letňany je uvažovaná
stavba „Administrativní budova a skladová hala v Letňanech“ v souladu
s platnou územně plánovací dokumentací hlavního města Prahy. Lokalita pro
navrhovanou výstavbu bytových domů se nachází podle schváleného
územního plánu města Prahy v území s funkčním využitím VN – nerušící
výroby a služeb (s koeficientem využití ploch D) a IZ – izolační zeleň.
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.
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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.

•

Snížit prašnost při výstavbě kropením a čištěním staveniště a
komunikací v nejbližším okolí (detailněji je tato problematika řešena
v rozptylové studii a v kapitole D.I.2 Vlivy na ovzduší).

Technická opatření na ochranu před hlukem:
•

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

•

Během provozu
č.148/2006 Sb.

dodržovat

veškeré

požadavky

nařízení

vlády

Ostatní opatření:
•

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

•

Ke kolaudaci předložit doklad o smluvním
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.
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•

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
•

D.V.

Následná opatření při případné havárii budou specifikována v
příslušných havarijních řádech. S těmito řády budou seznámeni
všichni obyvatelé domu.

CHARAKTERISTIKA

POUŽITÝCH

METOD

PROGNÓZOVÁNÍ
A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI
HODNOCENÍ VLIVŮ
Při hodnocení vlivu záměru „Administrativní budova a skladová hala v
Letňanech“ byly použity podklady vyjmenované v seznamu použitých
podkladů tohoto Oznámení.
Při hodnocení bylo použito standardních metod a dostupných
vstupních informací. Použitá metodika je zmíněna v rámci příslušných
odborných kapitol a u obsáhlejších zpráv v přílohách.
Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny v porovnání s
normovanými limity, které jsou obsaženy v právních předpisech pro složky
životního prostředí. V oborech, u nichž normované limity nejsou stanoveny, je
předpokládaný dopad verbálně zhodnocen.
Základním podkladem byl rozpracovaný projekt k územnímu řízení,
vypracovaný generálním projektantem stavby - Ing. Helenou Kalinovou. na
uvedenou stavbu. Zdrojem informací pro vypracování oznámení byla i
konzultace se zástupci projektové organizace, investora a veřejnoprávních
orgánů i prohlídka místa stavby.
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., č. 230/2006
Sb., č.180/2007 Sb., č.296/2007 Sb.
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Nařízení vlády č.597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší
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. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách
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.
Nařízení vlády č.597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší
Vyhláška MŽP č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další
podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická
rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, ve znění vyhlášky č.
509/2005 Sb.
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 ve znění vyhlášek č. 363/2006 Sb., a č.570/2006
Sb.
Vyhláška MŽP č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace
pachových látek, přípustné limity ohrožování zápachem a způsob jejího
zjišťování
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 podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování
krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování
informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti, ve znění vyhlášky č.42/2005
Sb.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění zákonů č.254/2001 Sb. , č.274/2001 Sb.,
č.13/2002 Sb. , č.76/2002 Sb., č.86/2002 Sb., č.120/2002 Sb., č.309/2002 Sb,
č.320/2002 Sb., č.274/2003 Sb., č.356/2003 Sb., č.167/2004 Sb., č.326/2004
Sb. a č.562/2004 Sb., č.125/2005 Sb., č.253/2005 Sb., č.381/2005 Sb.,
č.444/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č. 471/2005 Sb.) 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., č.342/2006 Sb., č.110/2007 Sb. a č.296/2007
Sb.
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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. a č. 28/2007 Sb.
Vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných látek a
chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo do oběhu
nebo používání je omezeno, ve znění vyhlášek č. 109/2005 Sb., č.78/2006
Sb., č.284/2006 Sb., č. 504/2006 Sb., č. 135/2007 Sb.
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.76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezení znečištění, o
integrovaném registru znečišťování a změně některých zákonů (zákon o
integrované inspekci), ve znění zákonů č.521/2002 Sb., č.437/2004 Sb.,
č.695/2004 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 222/2006 Sb., úplné znění vyhlášeno pod
č. 435/2006 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
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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. a č.168/2007 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady ve znění vyhlášek č.41/2005 Sb.,
č.297/2005 Sb. a č.353/2005 Sb.
Vyhláška č.95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů, na které se
vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb.
Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného
opatření předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákonů č.289/1995 Sb., nálezu
Ústavního soudu č. 3/1997 Sb., č.16/1997 Sb., č.123/1998 Sb., č.161/1999
Sb., č. 238/1999 Sb., č.132/2000 Sb., vyhlášky č.216/2001 Sb., zákonů č.
254/2001 Sb., č.76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb. , č.100/2004 Sb., č.168/2004
Sb. a č.218/2004 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č. 460/2004 Sb., ve
znění zákonů č.287/2005 Sb., č.444/2005 Sb., č.186/2006 Sb. a č.222/2006
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.,
č.452/2005 Sb., č.175/2006 Sb., č.425/2006 Sb., č.96/2007 Sb., č.141/2007
Sb., a č. 267/2007 Sb.
Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní v platném znění (zákon
č.216/2007 Sb., kterým se mění zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí ve znění zákona č.93/2004 Sb., 163/2006 Sb. a
č.186/2006 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
nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2008), ve znění nařízení vlády č.229/2007 Sb.
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č.242/1992
Sb.
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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. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců při práci
Použitá literatura:
Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech Česká republika –2006,
ČHMÚ Praha 2007
Územní plán hlavního města Prahy
Metodika SYMOS 1997 (ČHMÚ), "Systém modelování stacionárních zdrojů"
Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP č.36 – Emisní faktory pro motorová
vozidla
Internetové stránky města Prahy, městské části Praha 18, MŽP a další
Příslušné ČSN
V následující tabulce jsou v souhrnu uvedeny konkrétní použité
metody a základní údaje potřebné při hodnocení vlivů.
Metody použité při hodnocení vlivů stavby:
Vliv

Metoda hodnocení

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 a
dešťových

Množství vypouštěných vod
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odpadních vod
Vliv na půdu

D.VI.

Bilance

Podklady od projektanta a
investora

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 nebyly k dispozici údaje geologického,
hydrogeologického a radonového průzkumu staveniště. Zpracovatel měl
k dispozici průzkumy provedené na sousedním pozemku firmy TIZO.
Lze však jednoznačně konstatovat, že v průběhu zpracování
Oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které
by významně snižovaly vypovídací schopnost odhadu vlivů na životní
prostředí.

LI-VI Praha spol. s r.o.

106

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Administrativní budova a skladová hala v Letňanech“

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 administrativní budovy a
skladové haly na dosud nezastavěném pozemku, který byl v minulosti
součástí areálu Letova a byl využíván pro skladování zeminy a stavební suti.
Podle platného Územního plánu hlavního města Prahy je
předmětné území vymezeno jako území s funkčním využitím VN –
nerušící výroby a služeb (s koeficientem využití ploch D) a IZ – izolační
zeleň. Předmětné území je tedy určeno k zástavbě daného funkčního využití.
Rovněž napojení pozemku na infrastrukturu města, včetně silniční sítě
je bezproblémové.
Předkládaný záměr je vzhledem k jednoznačně definovanému
umístění stavby porovnáván pouze s nulovým stavem, tedy se stavem, jaký
by byl v území, pokud by záměr nebyl realizován. Popis a vyhodnocení
stávajícího (nulového) stavu a předkládané varianty je předmětem
předchozích kapitol.
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)
Nulová varianta předpokládá, že se záměr nebude realizovat. V
takovém případě by bylo zájmové území ponecháno ve stávajícím stavu a do
doby realizace jiného záměru by bylo využíváno stávajícím způsobem – jako
skládka výkopové zeminy.
Při nulové variantě by nedošlo k dalšímu lokálnímu nárůstu emisí
znečišťujících látek a hluku z dopravy související s provozem areálu. Na
druhou stranu by se při nulové variantě neprojevily ani očekávané pozitivní
vlivy záměru, které představují zejména zkulturnění území spočívající
v odtěžení zbývající části zeminy, a to včetně odstranění případné
kontaminace, ozelenění areálu a výstavba objektů architektonicky vhodně
umístěných do svažitého terénu a vytvářející pohledově zajímavou
kompozici.
Při této variantě nevzniknou rizika spojená s výstavbou areálu a
následným provozem, která však byla vyhodnocena jako nevýznamná.
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2. Varianta B – realizace stavby
Aktivní variantou je chápána výstavba areálu tak, jak je navržena
investorem záměru a jak byla předběžně projednávána s odbornými útvary
úřadu MČ Praha 9, MČ Praha 18, Útvarem rozvoje hl. m. Prahy, Magistrátem
hl. m. Prahy a dalšími hlavními dotčenými subjekty.
Pro realizaci stavby lze použít následující argumenty:
•

Pozemek je v současné době nezastavěný, pokrytý vrstvou navážek,
jež sem byly umístěny v rámci terénních úprav a stavební činnosti
původního majitele. Podmínkou pro novou výstavbu bude odvoz
značného množství navezené zeminy a provedenou výstavbou dojde
ke zkulturnění tohoto místa;

•

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

•

na pozemku a v jeho okolí se vyskytují stávající inženýrské sítě, na
něž je možno areál napojit;

•

objekty budou vytápěny elektrickou energií, tudíž nebude území
znečišťováno emisemi ze spalování zemního plynu

•

pozemek je možno bez problémů napojit novou obslužnou komunikací
na ulici Toužimskou;

•

soulad s platným územním plánem.

Na základě zhodnocení aktivní varianty a jejího porovnání s nulovou
variantou je možno konstatovat, že realizací aktivní varianty nebude ve
srovnání se stávajícím stavem docházet k nepřijatelnému negativnímu vlivu
záměru na životní prostředí ani zdraví obyvatel. Po zhodnocení všech
parametrů stavby a jejích možných pozitivních i negativních vlivů na životní
prostředí byla aktivní varianta zhodnocena jako vhodná pro realizaci.
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ČÁST F.

ZÁVĚR

Záměrem investora (stavebníka) je vybudovat areál s polyfunkčním
objektem skladové haly a administrativní budovy s kancelářskými
prostory a ubytováním pro zaměstnance.
Celý areál v konečné podobě zahrnuje skladovou halu, související
provoz – areálové komunikace, zpevněné plochy, parkovací stání, technické
zázemí, dále administrativní budovu se samostatným vstupem a parkovacím
stáním a ubytovaní pro zaměstnance.
Hala bude užívaná jako stavba trvalá pro skladování drobného artiklu
jako např. součástky a náhradní díly pro auta, elektronika, drobné průmyslové
zboží, sklo, porcelán apod.
Celý areál je oplocen, parkování je umístěno uvnitř areálu.
Pro parkování osobních automobilů zaměstnanců a zákazníků budou
zřízena parkovací místa na terénu v celkovém počtu 39.
Navrhované objekty areálu architektonicky vhodným způsobem doplní
stávající i nově budované areály, které vznikají v oblasti Letova.
Podle platného Územního plánu hlavního města Prahy je
předmětné území vymezeno jako území s funkčním využitím VN –
nerušící výroby a služeb (s koeficientem využití ploch D) a IZ – izolační
zeleň. Předmětné území je tedy určeno k zástavbě daného funkčního využití.
Celková plocha pozemku pro navrhovanou stavbu na plochách
s funkčním využitím dle platného územního plánu města Prahy je 8 008 m2.
Zastavěná plocha objektů činí 2 900 m2, Navrhovaná zástavba s rezervou
splňuje předepsané koeficienty využití ploch D.
Koeficient

Požadovaná hodnota

Skutečnost v ploše
VN-D

KPP - koeficient podlažní
plochy

maximálně 0,8

0,73

KZ - koeficient zeleně

minimálně 0,35

0,35

Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby
„Administrativní budova a skladová hala v Letňanech“ zařazen do
kategorie II, přílohy č.1 k citovanému zákonu (záměry vyžadující
zjišťovací řízení). Záměr naplňuje dikci 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.
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V tomto případě bude na parkovištích v areálu zřízeno celkem 39
parkovacích stání.
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 a hluku z
automobilové dopravy.
Záměr nepředstavuje zábor zemědělské půdy a pouze minimální
zásah do stávající zeleně, která bude plně nahrazena novou výsadbou
v rámci sadových úprav.
Evropsky významná lokalita Praha – Letňany (kód CZ0113774) je
součástí Natura 2000. Součástí této lokality je národní přírodní památka
Letiště Letňany NPP Letiště Letňany. Předmětem ochrany je biotop a
populace kriticky ohroženého druhu sysla obecného na travnaté ploše
letiště Letňany.
Vlastní zájmové území se nenachází na chráněném území EVL ani na
území NPP či v jeho ochranném pásmu.
Stanoviskem OOP HMP vydaným dne 3.4.2008 k tomuto záměru bylo
konstatováno, že nelze vyloučit, že uvedený záměr může mít významný vliv
na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
Proto bylo investorem zadáno vypracování hodnocení vlivu záměru na
území evropsky významné lokality „Praha – Letňany“.
Cílem naturového hodnocení bylo zjistit, zda má záměr významně
negativní vliv na předměty ochrany a celistvost konkrétních EVL a PO.
Z hodnocení vlivů záměru podle § 45i zákona č.114/1992 Sb. v
platném znění lze konstatovat, že za předpokladu respektování
zmírňujících podmínek, budou minimalizovány mírně negativní vlivy na
populaci sysla obecného a jeho biotop na území evropsky významné
lokality Praha-Letňany.
Celistvost dotčené EVL nebude záměrem ovlivněna.
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Jedinou dotčenou částí je Městská část Praha 18 - Letňany.
.
Zpracovatel Oznámení záměru „Administrativní budova a
skladová hala v Letňanech“ 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.
Výstavbu administrativní budovy a skladové haly v Letňanech lze
tedy doporučit k realizaci.

Podpis oprávněné osoby – zpracovatele oznámení:

............................................................
Ing. Jiří Blažek, CSc.

LI-VI Praha spol. s r.o.

111

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Administrativní budova a skladová hala v Letňanech“

ČÁST G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Záměrem investora – společnosti Savati, s.r.o, je vybudovat areál
s polyfunkčním objektem skladové haly a administrativní budovy
s kancelářskými prostory a ubytováním pro zaměstnance v Praze 18 –
Letňanech na dosud nezastavěném pozemku, který byl v minulosti součástí
areálu Letova.
Areál v konečné podobě zahrnuje administrativní budovu a skladovou
halu, areálové komunikace, zpevněné plochy, parkovací stání a technické
zázemí. Celý areál je oplocen.
Vytápění objektů bude elektrickou energií.
Pro parkování osobních automobilů pracovníků a návštěvníků budou
zřízena parkovací místa na terénu v návaznosti na vstupy do objektů.
Navrhované objekty areálu architektonicky vhodným způsobem doplní
stávající i nově budované okolní areály na území Letova.
Podle platného Územního plánu hlavního města Prahy je
předmětné území vymezeno jako území s funkčním využitím VN –
nerušící výroby a služeb (s koeficientem využití ploch D) a IZ – izolační
zeleně.
Předmětné území je tedy určeno k zástavbě daného funkčního využití.
Celková plocha pozemku pro navrhovanou stavbu na plochách
s funkčním využitím dle platného územního plánu města Prahy je 8 008 m2.
Zastavěná plocha objektů činí 2 900 m2.
Navrhovaná zástavba splňuje předepsané koeficienty využití
ploch D.
Záměrem je dotčena pouze Městská část Praha 18 - Letňany.
Název záměru:
„Administrativní budova a skladová hala v Letňanech“
Základní údaje o investorovi a oznamovateli stavby:
Obchodní firma – investor:
Savati s.r.o., Liborova 334/16, 160 00 Praha 6
IČO: 26771161
DIČ:

CZ26771161

Zástupce investora:
Pan Karel Mrvík
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Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného
oznamovatele:
Ing. Arch. Helena Kalinová
PA – Atelier, Ellnerova 3103, Praha 10
telefon: 241 412 431
Předkládané oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí
„Administrativní budova a skladová hala v Letňanech“ 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
„Administrativní budova a skladová hala v Letňanech“ je zařazen do
kategorie II, přílohy č.1 k citovanému zákonu (záměry vyžadující
zjišťovací řízení). Záměr naplňuje dikci 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.
Svoji kapacitou záměr sice nedosahuje příslušných limitních hodnot
pro stavby kategorie II, jelikož však stanoviskem OOP HMP vydaném dne
3.4.2008 k tomuto záměru bylo konstatováno, že nelze vyloučit, že uvedený
záměr může mít významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí
oblasti, je předkládáno oznámení záměru v rozsahu přílohy č.3 k zákonu
č.100/2001 Sb.
Příslušným orgánem k provedení zjišťovacího řízení je Magistrát
hlavního města Prahy.
V tomto případě bude zastavěná plocha 2 900 m2 a na parkovištích
v areálu administrativní budovy a skladové haly zřízeno celkem 39
parkovacích stání, z toho 2 stání jsou vyhrazena pro osoby se sníženou
schopností pohybu a orientace.
Urbanistická kompozice areálu je založena na kontrastu strohé
skladové haly a zaoblené prosklené administrativy. Návrh využívá velkého
převýšení na pozemku, kdy je možné halu umístit v horní části, aby výškově
korespondovala s okolními halami a administrativní část v dolní části, kde
navazuje na úroveň příjezdové komunikace z Toužimskou ulici a výškově na
sousední stavbu firmy TIZO.
Výstavba areálu není navržena na zemědělských pozemcích, proto
není nutné žádat o vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF).
Hlavními identifikovanými vlivy provozu areálu na obyvatele jsou vlivy
vyvolané automobilové dopravy na kvalitu ovzduší a vlivy záměru na
akustické charakteristiky prostředí.
Z hlediska vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel lze jednoznačně
konstatovat, že záměr bude mít pouze minimální negativní vliv na své okolí, a
LI-VI Praha spol. s r.o.
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to v důsledku emisí a hluku z dopravy nákladními a osobními automobily po
stávající komunikaci Toužimské.
Vliv vyvolané dopravy byl posouzen v rozptylové a hlukové studii,
vypracovaných v rámci zpracování tohoto oznámení. Obě studie se zabývaly
i obdobím výstavby. Bylo konstatováno, výstavba ani provoz administrativní
budovy a skladové haly nepřekročí platné hygienické limity hluku a imisí příspěvek těchto zdrojů ke stávajícímu znečištění ovzduší a hladin hluku je
minimální.
Pozemek pro navrhovanou výstavbu umožňuje bezproblémové
napojení na inženýrské sítě.
Provozem areálu budou vznikat kromě dešťových odpadních vod
pouze splaškové vody ze sociálních zařízení. Vody budou svedeny do
kanalizace a následně čištěny v městské ČOV.
Výstavba administrativní budovy a skladové haly nezpůsobí žádné
nenapravitelné škody okolní přírodě, nedojde ke znečištění půdy ani vody ani
k ohrožení chráněných druhů rostlin a živočichů.
Z hodnocení předloženého záměru podle § 45i zákona č. 114/1992
Sb. v platném znění vyplývá, že za předpokladu dodržení zmírňujících
opatření bude minimalizován mírně negativní vliv záměru na populaci
sysla obecného a jeho biotop na území evropsky významné lokality PrahaLetňany
Zmírňující opatření se projeví zejména v sadových úpravách zelených
ploch v areálu a ovlivní dobu provádění stavebních prací, a to následovně
• Plochy izolační zeleně, které tvoří hranici plánovaného záměru, by
měly být osázeny nižšími dřevinami, aby neposkytly stanoviště
případným ptačím predátorům sysla. Jejich základ by měly tvořit
travnaté plochy, které budou pravidelně sečeny.
• Na ploše záměru zasahující do EVL by měly práce probíhat mimo
citlivá období sysla, tj. mimo 1. duben až 31. červenec.
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 nového areálu neovlivní životní prostředí ve svém okolí nad míru
povolenou platnými zákony a předpisy a že nedojde k ohrožení zdraví
obyvatelstva.
Při projednávání tohoto záměru vstoupili odpovědní pracovníci
investora, zpracovatelé oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí a
projektanti v jednání s veřejnoprávními orgány. Požadavky těchto orgánů byly
v oznámení zohledněny a v případě kladného ukončení zjišťovacího řízení
budou zapracovány do projektové dokumentace daného záměru.
Podle vyjádření Stavebního úřadu Prahy 18 je navrhovaná výstavba
plně v souladu se schváleným územním plánem a navrhované využití je plně
v souladu s územně plánovací dokumentací.
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Závěrem tohoto netechnického shrnutí je možno konstatovat, že
zpracovatelé oznámení záměru „Administrativní budova a skladová hala
v Letňanech“ při svém hodnocení dospěli k závěru, že realizací této
stavby nebude přírodní prostředí ani zdraví obyvatel výrazně negativně
ovlivněno a stavba bude z ekologického hlediska přijatelná.

Navrhovanou stavbu lze doporučit k realizaci.
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H I. Situace
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LEGENDA
1 VJEZD DO AREÁLU
2 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA VSTUPNÍ HALA, KANCELÁŘE
3 PARKOVACÍ STÁNÍ - VEGETAČNÍ TVÁRNICE
4 SKLADOVÁ HALA
5 VSTUP PRO PĚŠÍ
6 OPĚRNÁ ZEĎ
HRANICE POZEMKU
HRANICE IZOLAČNÍ ZELENĚ

UT = 273.20

TRÁVNÍK V AREÁLU

ZPEVNĚNÉ PLOCHY
BETONOVÉ VEGETAČNÍ
TVÁRNICE
TRÁVNÍK MIMO
AREÁL
POPÍNAVÁ ZELEŇ
STROMY S MENŠÍ
KORUNOU

3
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O
LA
Č

NÍ
ZE
LE
Ň

NÍZKÉ A STŘEDNĚ
VYSOKÉ DŘEVINY S
OKRASNÝM KVĚTEM

UT = 273.20

1800 m2

540/109

4
6

3
5

1

TEL.
EL.
V

výška štítu budovy = 281,35

6

TS

UT = 270.00

± 0,000 = 272.70

- 3,500 = 269.20

červen 2008

UT = 270.60

Ing.arch. JARMILA PAVLÍČKOVÁ

3

firma TIZO
parc.č. 540/102

+1,200 = 274.70

1 : 500

2

PRAHA 9 - LETŇANY, SADOVÉ ÚPRAVY

1100 m2

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA A SKLADOVÁ HALA,

± 0,000 = 273.50
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H II. Umístění záměru - othofotomapa

H III. UP
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H IV. Hodnocení vlivů podle §45i zákona č.114/1992 Sb.
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HALA
PRAHA 18 – LETŇANY, TOUŽIMSKÁ UL.,
PARC.Č. 540/24

Hodnocení vlivů podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Mgr. Ondřej Volf,
autorizovaná osoba pro hodnocení dle § 45i zákona č. 114/1992 S
červen 2008
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Předmět hodnocení:
Investor:
Zadavatel:
Zpracovatel:

Kontakt:
Spolupráce:

Administrativní budova a skladová hala
Praha 18 – Letňany, Toužimská ul., parc.č. 540/24
Savati s.r.o.,
Liborova 334/16, 160 00, Praha 6 – Břevnov,
IČ: 26771161
PA – ateliér,
Ing. arch. Helena Kalinová,
Ellnerové 3103, 10600, Praha 10,
Mgr. Ondřej Volf
autorizovaná osoba pro hodnocení dle § 45i zákona č.
114/1992 Sb., v platném znění (rozhodnutí č.j.
630/905/05 ze dne 19.5.2005), Javorník 56, 257 22
Čerčany
IČ: 71682821
T: 604 322 541
E: volfond@volny.cz
Mgr. Eva Chvojková

V Praze dne 13. června 2008

……………………..
podpis
Mgr. Ondřej Volf

Rozdělovník:
1 výtisk: zadavatel
1 výtisk: zpracovatel
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1. Úvod
Tento dokument je zpracován jako autorizované hodnocení podle § 45i zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen naturové
hodnocení). Je součástí projektové přípravy výstavby administrativní budovy a
skladové haly v Praze 8 – Letňanech, Toužimská ul., parc.č. 540/24. Hodnocení je
prováděno po vydání stanoviska orgánu ochrany přírody, Magistrátu hlavního města
Prahy, odboru ochrany prostředí č.j. SZn, S-MHMP-082100/2008/1/OOPVI ze dne
11.3.2008, které nevyloučilo, že výše uvedený záměr může mít významný vliv na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti, konkrétně na Evropsky významnou
lokalitu Praha - Letňany.
Cílem naturového hodnocení je zjistit, zda má záměr významně negativní vliv na
předměty ochrany a celistvost konkrétních EVL a PO.
Naturové hodnocení záměru „Administrativní budova a skladová hala Praha 18 –
Letňany, Toužimská ul., parc.č. 540/24“ bylo zpracováno pro 1 předloženou variantu.
Pro zjištění přítomnosti předmětů ochrany byly využity údaje AOPK ČR získané pro
potřeby vymezení evropsky významných lokalit a jejich následný monitoring (©AOPK
ČR, 2008). Dále proběhla terénní šetření zaměřená na ověření těchto dat a na
zjištění aktuálního stavu lokality. To bylo doplněno odbornými konzultacemi
s odborníky na předmět ochrany (sysel obecný Spermophilus citellus).
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2. Údaje o záměru
Název záměru: Administrativní budova a skladová hala, Praha 18 – Letňany,
Toužimská ul., parc.č. 540/24
Rozsah (kapacita) záměru: novostavba
Základní údaje o kapacitě stavby
celková plocha pozemku

8 008 m2

:
:

2 900 m2 (1 800 m2 skladová hala + 1 100 m2

obestavěný prostor

:

30 000 m3

celková kapacita stavby

:

sklady

2 340 m2 (1800+ 540)

kanceláře

1 472 m2 (1100+ 372)

zastavěná plocha
kanceláře)

technické zázemí
ubytovna
počet zaměstnanců

:

sklady
administrativa
údržba, ostraha
ubytovna

175 m2
1 100 m2
20
65
5
40

Umístění záměru
Kraj: Středočeský
Obec: Praha
Katastrální území: Letňany
Lokalizace záměru a jeho technické provedení je uvedeno v přílohách.
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3. Údaje o EVL a PO
3.1 Identifikace dotčených lokalit
Záměr se nachází na území při okraji Evropsky významné lokality Praha –
Letňany. Charakter záměru umožňuje vyloučit ovlivnění dalších lokalit Natura 2000.
3.2 Popis lokality
Název:
Kód
lokality:
Rozloha:

Evropsky významná lokalita Praha – Letňany
CZ 0113774
Nařízení vlády č. 132/2005
75,1670 ha

Sportovní letiště na severním okraji Prahy, městská část Letňany. Letiště z roku 1925
je v současnosti obklopeno ze tří stran zástavbou – ulicemi Mladoboleslavská,
Toužimská a Beranových. Provozována jsou zde malá sportovní letadla. Na části
plochy je nyní malé golfové hřiště (tréninková plocha) a sousední okrajová část je
příležitostně využívána leteckými modeláři.
Management (pravidelná údržba krátkostébelného travinného porostu) přesně
odpovídá požadavkům sysla obecného, který je zde předmětem ochrany.
Lokalita je připravena k vyhlášení jako národní přírodní památka.
3.3 Předmět ochrany - sysel obecný Spermophilus citellus
Popis druhu
Rozšíření sysla obecného ve střední Evropě souvisí s odlesněním a rozvojem
zemědělství. Ačkoliv chybí detailní údaje z dřívější minulosti, je pravděpodobné, že
na území České republiky se až do poloviny 20. století se jednalo o poměrně
běžného hlodavce, považovaného za škůdce v zemědělství. Jeho početnost
kulminovala v 50. letech 20. století (Grulich 1960).
Výskyt sysla byl soustředěn na pastviny, úhory, meze, okraje cest apod. V souvislosti
s ústupem pastvy a masivním použitím chemických prostředků však lze zhruba od
této doby zaznamenat úbytek početnosti i plochy obývané syslem. Od 70. let
minulého století nastal velmi prudký pokles. Tento trend pokračuje až do současnosti,
podle aktuální inventarizace je počet kolonií v České republice 24 (Cepáková &
Hůlová 2002).
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Podobný vývoj proběhl na většině jeho areálu, takže nyní tvoří výskyt u nás jeho
severozápadní hranici. Kolonie jsou většinou zcela izolované a populace v České
republice ztratila metapopulační charakter. Vzhledem k vzdálenostem je omezena
migrace mezi koloniemi a je tak limitována výměna genetické informace v rámci
populace. Kolonie jsou ohrožovány jakýmikoliv náhodnými jevy např. nemocemi
nebo antropogenními zásahy.
Aktuální výskyt sysla obecného v podmínkách České republiky je podmíněn
specifickým způsobem obhospodařování plochy, kdy je na dostatečné ploše
otevřeného prostoru pravidelně udržován nízkostébelný travinný porost a nejsou zde
ve větší

míře používány chemické prostředky, ovlivňující vlastnosti půdy nebo

vegetace. Dalším předpokladem je vhodný substrát, který umožňuje jedincům hloubit
rozsáhlý systém podzemních nor. Kolonie se z těchto důvodů zachovaly výhradně na
plochách, kde je výše uvedený způsob hospodaření prováděn. Jedná se o plochy se
zvláštním využitím – letiště, sportoviště, tábořiště, chatové osady. Antropogenní
charakter těchto ploch však nesnižuje jejich význam pro biodiverzitu a druhovou
ochranu přírody. Na syslí kolonie je vázána řada dalších organismů, parazitů
i komensálů sysla.
Rozšíření druhu
Sysel obecný je v současné době rozšířen pouze ve střední a jihovýchodní části
Evropy. V současnosti je nejzápadnější lokalitou mezinárodní letiště Karlovy Vary a
nejsevernější lokalitou syslí kolonie na letišti Hodkovice nad Mohelkou, okr. Liberec.
Jižní a východní hranice rozšíření sysla probíhá severní částí Řecka a evropskou
částí Turecka.
V letech 1948 až 1952 dosáhla populace na našem území nejvyšší početnosti a
sysel byl hojně rozšířen téměř v celé České kotlině s výjimkou jihočeských pánví, Brd
a části Českomoravské vrchoviny. Na Moravě se vyskytoval především v jižní a
střední části, chyběl na Ostravsku. Přibližně od počátku 60. let je možno pozorovat
pozvolný pokles početnosti druhu. Pokles populační početnosti sysla se netýkal
pouze naší republiky, ale také sousedních států (Německo, Polsko, Slovensko).
V polovině 90. let se sysel obecný v České republice vyskytoval pouze na 37
lokalitách. Při mapování výskytu sysla obecného v ČR v letech 2000 a 2001 bylo
zaznamenáno 26 obsazených lokalit. Oproti polovině 90. let sysel na 14 lokalitách
vyhynul. V roce 2007 byl výskyt sysla zaznamenán na 34 lokalitách v ČR, přičemž
7
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zvýšení počtu lokalit oproti předchozím létům bylo způsobeno především
zaznamenáním výskytu sysla na lokalitách, které dosud nebyly známy. Současné
rozšíření druhu je znázorněno na obr. 1

Obrázek č.1: Mapa rozšíření sysla obecného v České republice v roce 2007
(Matějů et al. 2007).
Kvalita a význam lokality
EVL Praha – Letňany je nejpočetnější lokalitou sysla v České republice.
V současnosti je počet jedinců odhadován na 400 zvířat. Populace je stabilní.
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4. Hodnocení vlivů záměru na EVL a PO
4.1 Vyhodnocení úplnosti podkladů
Pro hodnocení byly k dispozici následující podklady:
•

Technický výkres plánovaného záměru – Celková situace 1 : 500

•

Technický výkres plánovaného záměru – Koordinační situace 1 : 500

•

Administrativní budova a skladová hala – Průvodní a souhrnná technická
zpráva – Ing. Arch. Helena Kalinová, únor 2008.

•

Stanovisko orgánu ochrany přírody, Magistrátu hlavního města Prahy, odboru
ochrany prostředí č.j. SZn, S-MHMP-082100/2008/1/OOPVI ze dne 11.3.2008

•

Posouzení vlivu záměru „Pražský veletržní areál“ na území evropsky
významné lokality Praha-Letňany podle §45i zákona č. 114/1992 SB., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění – Mgr. Marek Banaš, říjen 2005

•

Záchranný

program

sysla

obecného

(Spermophillus

citellus)

v České

republice.
Byly provedeny dvě terénní návštěvy území (17. dubna a 5. května 2008) pro zjištění
stavu dotčeného území a výskytu sysla obecného.
Tyto podklady k záměru byly shledány jako dostatečné pro hodnocení.
4.2 Vyhodnocení vlivů záměru na dotčené předměty ochrany
Vyhodnocení významnosti vlivů probíhá podle následující stupnice (tab.1).
Tab. 1 Stupnice hodnocení významnosti vlivů
Hodnot
a
-2

Termín

Popis

Významně
negativní
vliv

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné
realizovat pouze v určených případech dle odst. 9 a 10 §
45i ZOPK)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci
druhu nebo její podstatnou část; významné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný zásah
do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje realizaci záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné
narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu,
okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej vyloučit navrženými zmírňujícími opatřeními.
Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.

-1

Mírně
negativní
vliv

0

Nulový vliv
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4.3 Vyhodnocení vlivů záměru na dotčený předměty ochrany
Ekologické nároky
Sysel obecný je hlodavec původně vázaný na stepní prostředí. Do naší krajiny se
dostal díky rozvoji zemědělství. Na území ČR v minulosti osídloval travnaté okraje
cest, meze, kosené louky, pastviny, náspy a také porosty víceletých pícnin. V
současné době je převážná většina jeho kolonií vázána na pravidelně kosené plochy
s dlouhodobě nízkým travním porostem, což jsou hlavně letiště, tábořiště, chatové
kolonie a hřiště.
Výskyt předmětů ochrany v EVL
Kolonie sysla jsou rozprostřeny na vhodných stanovištích po celé EVL. Vhodným
stanovištěm je nízký, pravidelně sečený trávník.
Na ploše dotčené plánovaným záměrem se sysel obecný nevyskytuje. Plocha může
být příležitostně používána jako migrační trasa severozápadním směrem na pole za
ulicí Toužimská.
Identifikace vlivů záměru na předměty ochrany, hodnocení významnosti vlivů
Byly definovány možné vlivy plánovaného záměru na předmět ochrany:
•

Zábor stanoviště – záměr může přímo zasahovat do biotopu sysla obecného a
měnit jeho podmínky

•

Rušení – zvýšená lidská aktivita (pohyb strojů a zařízení po dobu stavby,
trvalá přítomnost lidí) může vést k opuštění stanoviště syslem z důvodu
neustálého vyrušování

•

Narušení migrace – záměr může být umístěn v trase, kterou sysli využívají
k migraci

•

Zvýšený výskyt predátorů – výsadba zeleně může poskytovat stanoviště
ptačím i savčím predátorům sysla.
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Souhrnné vyhodnocení vlivů aktivit na dotčené předměty ochrany (tab 2):
Tab 2. Souhrnné vyhodnocení vlivů aktivit na dotčené předměty ochrany
Vliv
Zábor stanoviště

Vyhodnocení
-1

Rušení

0

Narušení migrace

0

Zvýšený výskyt predátorů

0

Komentář
Zábor zasahuje území EVL pouze
velmi okrajově. Není vyloučeno
příležitostné využívání plochy, ale
podmínky stanoviště naprosto
neodpovídají požadavkům druhu.
Jedná se o vysoké ruderální
porosty s náletovou zelení nebo o
porosty křovin a stromů.
Vliv je hodnocen jako nevýznamný.
Zvýšený pohyb lidí a strojů může
dočasně po dobu stavby zvýšit
hladinu rušení. Zadavatelem bylo
akceptováno omezení, že na území
EVL by měly práce probíhat mimo
citlivá období sysla tj. mimo 1.
duben až 31. červenec.
Vliv hodnocen jako nulový.
Není pravděpodobné, že by sysli
využívali dotčenou plochu. Mnohem
vhodnější jsou travnaté porosty
východně od plochy záměru.
Vliv hodnocen jako nulový.
Křoviny mohou poskytovat úkryt
savčím predátorům, vyšší dřeviny
ptákům. Zadavatelem bylo
akceptováno, že nedojde k výsadbě
vyšších dřevin. Nedojde ke
zhoršení oproti současnému stavu.
Vliv hodnocen jako nulový.

4.4 Vyhodnocení vlivů záměru na celistvost lokalit
Celistvost dotčené EVL nebude záměrem ovlivněna.
4.5 Vyhodnocení možných kumulativních vlivů
Ke kumulaci vlivů může docházet realizací dalších staveb podél okrajů EVL.
Příkladem je Pražský veletržní areál (Banaš, 2005), který se nachází na hranicích
EVL a jehož vliv byl vyhodnocen jako nevýznamný ačkoli míru ovlivnění lze označit
za větší než u záměru posuzovaného v předkládaném hodnocení.
11
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Zároveň je nutné zachovat stávající management ploch v EVL a míru jejich vyžití a
návštěvnosti.
Jakékoliv další záměry je nutné posuzovat s vědomím existence mírně rušivého vlivu
posuzovaného záměru a územní plánování v lokalitě je nutno jim přizpůsobit.
4.6 Možnosti zmírňujících opatření a vyloučení nepříznivých vlivů
Pro minimalizaci mírně negativních vlivů jsou navržena zmírňující opatření:
•

Plochy izolační zeleně, které tvoří hranici plánovaného záměru, by měly být
osázeny nižšími dřevinami, aby neposkytly stanoviště případným ptačím
predátorům sysla. Jejich základ by měly tvořit travnaté plochy, které budou
pravidelně sečeny.

•

Na ploše záměru zasahující do EVL by měly práce probíhat mimo citlivá
období sysla tj. mimo 1. duben až 31. červenec.

Obě opatření byla zadavatelem zapracována do projektu a na základě toho bylo
zmírněno hodnocení vlivů záměru – viz tabulka 2.
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5. Závěr

Hodnocený záměr „Administrativní budova a skladová hala Praha 18 – Letňany,
Toužimská ul., parc.č. 540/24“ nemá významně negativní vliv (resp. negativní vliv dle
odst. 9 §45i zákona č. 114/1992 Sb.) na EVL Praha – Letňany ani jiné evropsky
významné lokality a ptačí oblasti.
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Přílohy
1. Mapa území Evropsky významné lokality Praha - Letňany
2. Detailní snímek území dotčeného plánovaným záměrem
3. Plánovaný záměr – orientace v prostoru
4. Celková situace plánovaného záměru
5. Fotodokumentace
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Grulich I., 1960: Sysel obecný Citellus citellus L. v ČSSR. Práce Brněnské základny
ČSAV, 32(11): 473-563.
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program sysla obecného (Spermophillus citellus) v České republice. 52 pp. Depon. in
AOPK ČR

Úplná citace odkazovaných legislativních předpisů:
Nařízení Vlády č. 132/2005 Sb. ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví národní
seznam evropsky významných lokalit.
Zákon č. 460/2004 Sb., o ochraně přírody a krajiny - úplné znění zákona ČNR č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá ze změn provedených
zákonným opatřením Předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb., zákonem
č. 289/1995 Sb., nálezem Ústavního soudu České republiky vyhlášeným pod č.
3/1997 Sb., zákonem č. 16/1997 Sb., zákonem č. 123/1998 Sb., zákonem č.
161/1999 Sb., zákonem č. 238/1999 Sb., zákonem č. 132/2000 Sb., zákonem č.
76/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 100/2004 Sb., zákonem č.
168/2004 Sb. a zákonem č. 218/2004 Sb., 460/2004 Sb.
WWW informační zdroje:
www.env.cz – ministerstvo životního prostředí
www.natura2000.cz – NATURA 2000 oficiální stránky
www.biomonitoring.cz – monitoring a hodnocení stavu z hlediska ochrany evropsky
významných přírodních fenoménů, tedy typů přírodních stanovišť z přílohy I a druhů
z příloh II, IV a V Směrnice o stanovištích
www.nature.cz – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – záchranné programy
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Příloha 1 - Mapa území Evropsky významné lokality Praha – Letňany

Červeně – vyznačení plochy dotčené plánovaným záměrem
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Příloha 2 – Detailní snímek území dotčeného plánovaným záměrem

Příloha 3 – Plánovaný záměr – orientace v prostoru
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Příloha 4 – Celková situace plánovaného záměru
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Příloha 5 – Fotodokumentace

Plocha plánovaného záměru (foto: O. Volf, 2008)

Území EVL dotčené plánovaným záměrem (foto: O. Volf, 2008)
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Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby:

Administrativní budova a skladová hala

Místo stavby:

Praha 18 – Letňany, Toužimská ul., parc.č. 540/24

Stupeň dokumentace:

Dokumentace k územnímu řízení

Investor:

Savati, s.r.o., Liborova 334/16, Praha 6 – Břevnov,
PSČ 160 00, IČO 26771161

Autor návrhu:

PA – ateliér, ing.arch.Helena Kalinová
Ellnerové 3103, Praha 10, PSČ 106 00

Projektant sadových úprav:

ing.arch.Jarmila Pavlíčková
Píškova 17
Brno

Termín zpracování:

06. 2008

Podklady:

Odsouhlasená dokumentace k územnímu řízení
Posouzení vlivu stavby na výskyt sysla obecného
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2. POPIS LOKALITY
Řešený pozemek je vymezen na severu ulicí Toužimskou, na jihozápadě pozemkem Letov
letecká výroba s.r.o., na severozápadě areálem firmy TIZO a na jihu pozemkem Letňany SITE
a.s.. Pozemek se nachází na jihovýchodním okraji městské části Praha 18 – Letňany, na konci
obce. Výškově stoupá řešená plocha od kóty 268.60 B.p.v.- úroveň Toužimské ulice u vjezdu
do areálu až na kótu 275 m.n.m. B.p.v. Větší část plochy pozemku se nachází na kótě 273 –
275 m.n.m. Majitelé sousedních pozemků se domluvili na výškové úpravě pozemků na kótě
273.20 m.n.m.
Původně byl pozemek součástí areálu společnosti Letov LV a.s., která ho využívala jako
skladovací prostor a deponii zemin a stavební suti.V současné době je pozemek nezpevněná
neupravená plocha. V severovýchodní části v návaznosti na stávající sjezd je umístěná
zpevněná betonová plocha (panely).
Podle územního plánu je řešené území zařazeno ve funkční ploše VN – nerušící výroby a
služeb. Při jižní a severní hranici pozemku jsou umístěny pásy funkční plochy IZ – izolační
zeleně.
Navrhovaná stavba je rozdělená na skladovací a administrativní část, kdy skladová hala je
navržena jako univerzální skladový prostor s vlastním administrativně-provozním zázemím a
administrativní část je doplněná ubytovacím zařízením ve 2.N.P. a sklady v části suterénu.
Výškově je objekt řešen jako jednopodlažní skladovací hala a třípodlažní administrativa - 2 NP
a 1 PP.

3. PODKLADY
Projekt vychází z dokumentace zpracované k územnímu řízení v lednu 2008. Rozsah a
charakter výsadeb odpovídá stavebně technickému řešení areálu , trasování inženýrských sítí
požadavkům investora a zadavatele. Návrh řešení zeleně respektuje obecně platné technické
norma a předpisy.

4. KOMPOZIČNÍ ZÁMĚR
Sadové úpravy kolem plánovaného objektu vycházejí ze stavebně technického řešení areálu,
ze stávajících a předpokládaných stanovištních podmínek a z charakteru okolí.
Projekt sadových úprav v tomto stupni dokumentace řeší tři tématické celky, které se od sebe
liší lokalizací a charakterem. Jedná se funkční plochu izolační zeleně při jižní a severní hranici
pozemku. Dalšími celky jsou zeleň na rostlém terénu ve funkční ploše VN tj. zeleň, která
obklopuje navrhovanou stavbu po celém obvodu a ostatní zeleň, kterou tvoří ozelenění
opěrných zdí a atria.
Zeleň je navrhována tak, aby při respektování provozně kompozičních vztahů v areálu plnila
veškeré požadované funkce tj. estetickou, ekologickou, mikroklimatickou, hygienickou aj.
Charakter výsadeb bude respektovat požadavky na snadnou údržbu. Rostlinný materiál bude
druhově volen s ohledem na stávající i předpokládané stanovištní podmínky.
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5. STÁVAJÍCÍ ZELEŇ A NÁVRH DŘEVIN KE KÁCENÍ
5.1. Současný stav
Řešený pozemek byl součástí areálu společnosti Letov LV a.s., která ho využívala jako
skladovací prostor a deponie zemin a stavební suti.
V současné době je pozemek nezpevněná neupravená plocha bez zeleně, pouze při okrajích
pozemku jsou drobné nálety.
V severovýchodní části pozemku v návaznosti na stávající sjezd je umístěná zpevněná
betonová plocha (panely).
5.2. Dendrologický průzkum
Dendrologický průzkum byl zpracovaný v srpnu 2004 ještě před započetím se stavbou firmy
TIZO, neboť se jednalo o jeden pozemek, a před odtěžením části deponie.
Průzkum vyhodnotil původní dřeviny sadovnickou hodnotou 3 a 4 tj. dřeviny průměrné
s tvarovým odlišením a dřeviny poškozené, atypického habitus. S doporučením tyto dřeviny
odstranit a nahradit novou výsadbou v rámci sadovnických úprav.
V době zpracování DUR nebyl další průzkum proveden neboť pozemek po odtěžení zůstal
neupravenou plochou bez zeleně.
5.3. Návrh dřevin ke kácení
Z důvodu výstavby areálu se předpokládá odstranění všech náletů rostoucích v řešeném
území.
Náhradní výsadby budou provedeny v rámci sadových úprav.

6. SADOVÉ ÚPRAVY
6.1. Čisté terénní úpravy
Řešení hrubých terénních úprav bude součástí stavebně technické dokumentace. Projekt
sadových úprav řeší pouze čisté terénní úpravy tj. ohumusování ploch plánovaných pro zeleň .
Pro zdárný růst a vývoj navržených dřevin je nezbytné rozprostřít celoplošně na plochy určené
pro zeleň min. 20-40 cm kvalitní ornice ( skývka). Pro dřeviny (keře a stromy) bude navíc
provedena výměna zeminy v jamkách (50 %) nebo v souvislých pásech. Pro založení setého
trávníku je dostačující vegetační vrstva 10-20 cm. Plochu je nutno před výsadbou vyčistit od
stavebních zbytků, kamenů nad průměr 5 cm a těžko zetlívajících částí rostlin. Plochy pro
výsadbu je nezbytné urovnat do požadované roviny, kde by v linii 4m dlouhé neměly být
prohlubně větší než 5 cm.
6.2. Izolační zeleň
Pás zeleně podél jižní a severní hranice pozemku je vymezený izolační zeleni. Na jižní straně
zasahuje do pásu IZ ochranné pásmo lokality NATURA – Praha – Letňany. Na základě závěru
„Posouzení vlivu stavby na sysla obecného“ je v této části navržený trávník doplněný nízkými
dřevinami s okrasným květem.
6.3. Zeleň na funkční ploše VN
5

Zeleň na rostlém terénu
Souvislá plocha bude upravená trávníkem. V severovýchodní části řešené plochy bude
doplněna několika solitérními skupinkami parkovým keřů a nízkých keřů s okrasným květem. Při
jižní fasádě jsou umístěné mezi parkovací stání řady stromů s menší a řidší korunou. Ostatní
zeleň
Při jihovýchodní hranici a na opěrných zdech je doporučená popínavá zeleň.
Zeleň v atriu, které se nachází v 2 NP, bude založena technologií střešní zeleně. Vlastní prostor
atria, který je určen pro osázení, bude od okolních kancelářských prostorů oddělen prosklením.
Proto budou výsadby komponovány pro pohled ze všech stran. Aranžmá osázení atria bude
sestaveno z popínavých rostlin v kombinaci s nízkými dřevinami a trvalkami. Projekt počítá s
automatickou kapkovou závlahou navržené zeleně.
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1. ÚVOD
V Praze 18 – Letňanech se proponuje u ulice Toužimské na parc. .č. 540/24 výstavba
administrativní budovy a skladové haly. Pozemek byl původně součástí velkého areálu
Letova, byla na něm skladována zemina a stavební odpad. Zemina je tam stále a bude v
rámci zemních prací odvezena na vybranou skládku.
Areál bude vytápěn elektricky a tok vytápění nebude lokálním zdrojem znečištění
ovzduší. Významným zdrojem znečištění tak bude pouze vyvolaná doprava a to zejména při
odvozu skladované zeminy. Vyvolaná doprava na příjezdových komunikacích a v areálu
během jeho provozu bude výrazně menší.
Předložená studie je zpracována jako podklad pro k oznámení záměru podle přílohy
č.3 zákona č. 100/2001 Sb. a hodnotí předpokládané znečištění ovzduší dané lokality
provozem navrženého areálu včetně jeho výstavby. Studie hodnotí znečištění ovzduší vlivem
vyvolané dopravy po okolních komunikacích (při odvozu dosud skladované zeminy) a
areálové dopravy (po dokončení stavby), a vlastní výstavbou areálu. 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 zákonu o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a upravenými postupy
pro hodnocení hodinových krátkodobých koncentrací NO2 a celoročních průměrných
koncentrací.
2. Údaje o výstupech
V areálu budou kanceláře, sklady a ubytovna pro 40 osob.
Vytápění
Areál bude vytápěn elektricky, a proto nebude lokálním zdrojem znečišťování
ovzduší. Emise při výrobě elektřiny vznikají jinde a v oblasti posuzované stavby se neprojeví.
Doprava – provoz areálu
Předpokládaná intenzita dopravy při provozu areálu je následující:
- 1 – 2 kamiony za den (pro výpočet znečištění ovzduší uvažujeme 4 jízdy kamionů - TN
za den)
- 10 dodávek za den (20 jízd LN za den)
- parkoviště pro 39 osobních automobilů (1,5 násobný obrat osobních vozidel na 1 stání)
117 jízd OS za den
Ve špičkové hodině se uvažuje s 20 % pohybů z celkové denní intenzity.
Doprava - výstavba
Pozemek byl původně součástí velkého areálu Letova, byla na něm skladována
zemina a stavební odpad. Zemina je tam stále a bude v rámci zemních prací v množství cca
9 500 m3 odvážena na vybranou skládku.
Celkový objem zeminy skládkované na pozemku investora, který bude nutné odvozit
na deponii, představuje cca 9 500 m3. Při použití nákladních vozidel o objemu ložných
prostor 10 m3, bude třeba pro odvoz zeminy počítat s cca 1 000 nákladních vozidel.
Při předpokládané době odvozu zeminy 6 týdnů (30-ti pracovních dnů), bude nutné odvézt
cca 34 těžkých nákladních vozidel (68 jízd TN) zeminy denně.
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Tab. 1. Emise z vyvolané dopravy
Zdroj

doprava
areál
doprava
odvoz
zeminy

Emise NOx Emise NOx Emise *)
[g/s]
[kg/rok]
PM10 [g/s]

0,0081

0,0236

71

68

Emise
PM10
[kg/rok]

Emise
benzen
[g/s]

Emise
benzen
[kg/rok]

0,00133

11,5

0,000363

3,17

0,0023

6,6

(0,0110)

(32)

0,00013

0,37

*) v závorce jsou uvedeny hodnoty včetně sekundární prašnosti.
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 skladové haly nebudou žádné.
3. Charakteristika území
Místo s posuzovaným zdrojem se nachází na severovýchodním okraji Prahy
v nadmořské výšce 270 m n.m. Umístění areálu je vyznačeno na následujících obrázcích.

Obr.1. Umístění proponovaného areálu
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Obr.2. Umístění proponovaného areálu

V posuzované lokalitě při nadmořské výšce 270 m lze očekávat dobré ventilační
poměry. Kvalita ovzduší je zde ovlivněna provozem na vzdálené komunikaci Teplické,
provozem velkého nákupního centra Letňany a místním provozem na ulici Beranových a
zejména Toužimské. Hlavní dopravní tahy a obchodní centrum, jsou však od posuzovaného
místa v dostatečné vzdálenosti, a proto jejich vliv se zde projevuje v menší míře. O tom
svědčí m.j. i výsledky modelového výpočtu ATEM. V posuzované lokalitě lze proto očekávat
tyto průměrné roční koncentrace znečišťujících látek:
Tab. 2. Průměrné koncentrace znečišťujících látek v lokalitě
Kr [μg/m3 ]

Limit [μg/m3]

NOx

45 (28 – 34)

80 *)

NO2

30 (19 – 22)

40 **) 44 ***)

PM10

31 (25 – 30)

40

benzen

0,8 (0,8-0,9)

5

Znečišťující látka

*) již neplatný limit
**) bez meze tolerance
***) s mezí tolerance pro rok 2008
V závorce jsou uvedeny hodnoty dle modelu ATEM 2006.
Maximální krátkodobá koncentrace NO2 v této oblasti nebude překračovat hodnotu
175 μg/m3. Při hodnocení pozadí se vycházelo z naměřených hodnot průměrných ročních
koncentrací na měřících stanicích AIMS v letech 1997 – 2007 a jejich interpretaci na
posuzované místo v závislosti na jeho umístění, nadmořské výšce a blízké výrazné dopravě
a proponovanému vývoji dopravy.
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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 dopravy. Hodnocení je provedeno pro kriteriální oxid dusičitý NO2 (vzniká
postupně z oxidů dusíku NOx) suspendované částice PM10 a benzen.
Referenční body
Referenční body byly zvoleny tak, aby vystihly místa v areálu a jeho okolí s největším
znečištěním, v místech vyžadujících hygienickou ochranu. Jsou to body zejména na vyšších
objektech v blízkosti areálu v blízkosti zatížených komunikací.
Výsledné hodnoty příspěvků od vyvolané dopravy jsou uvedeny pro nejvyšší
koncentrace na fasádě objektu dosažené. Zvolené referenční body jsou vyznačeny v obr. 1 a
uvedeny v následující tabulce:
Tab. 3. Přehled referenčních bodů
Bod č. Název bodu č. poz.

x [m]

y [m]

z [m]

1

RD Toužimská 519

44

53

273,1

2

RD Toužimská

156

36

276,5

3

terén 540/26á

253

-8

276,3

4

terén 540/111

240

-60

279,1

5

OS Toužimská východ *)

100

11

278,6

6

OS Blankyt *)

-28

71

291,4

V tabulce značí:
x ...vodorovná vzd. r bodu od počátku směrem V
y ...vodorovná vzd. r. bodu od počátku směrem S
OS ... obytný soubor
*) obytné soubory připravované
Počátek systému byl položen do západního rohu budovy č. parc. 540/31.
Přehled referenčních bodů je vyznačen v obr. 3.
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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

Datum, do
něhož musí být
limit dosažen

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

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

8

Ing. Miloš Pulkrábek - APS

RS hala Letňany

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 a suspendovaných částic PM10.
Byly vypočteny příspěvky jednotlivých zdrojů, tj. vyvolané dopravy při provozu areálu
a při odvozu zeminy v rámci výstavby k celkovému znečištění. V následující tabulce jsou
uvedeny max. krátkodobé (hodinové) imisní příspěvky NOx a krátkodobé (24hodinové)
příspěvky PM10 způsobené provozem areálu v jednotlivých referenčních bodech.
Tab. 4. Max. krátkodobé (hodinové) imisní příspěvky NO2 a max. krátkodobé
(24hodinové) imisní příspěvky provozu areálu PM10 [μg/m3]
Bod č. Název bodu č. poz.

ΔKmax1h

ΔKmax24h

NO2

PM10

1

RD Toužimská 519

0,39

0,21

2

RD Toužimská

0,16

0,08

3

terén 540/26

0,43

0,23

4

terén 540/111

0,38

0,20

5

OS Toužimská východ *)

0,11

0,06

6

OS Blankyt *)

0,08

0,04

*) obytné soubory připravované
V další tabulce jsou uvedeny průměrné roční koncentrace NO2 v jednotlivých
referenčních bodech včetně zprovozněného areálu, z toho imisní příspěvek areálu a dále
imisní příspěvky areálu k průměrným ročním koncentracím PM10 a benzenu.
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Tab. 5. Průměrné roční koncentrace Kr NO2 a PM10 pro stav s areálem, příspěvek
provozu areálu k průměrné roční koncentraci NO2 a PM10 a benzenu [μg/m3]
Bod č. Název bodu č. poz.

Kr NO2

Δ Kr
NO2

Kr PM10

Δ Kr
PM10

Δ Kr
benzen

1

RD Toužimská 519

29,9

0,012

29,7

0,022

0,0019

2

RD Toužimská

29,7

0,005

29,5

0,014

0,0008

3

terén 540/26

29,6

0,013

29,4

0,036

0,0020

4

terén 540/111

29,6

0,011

29,4

0,031

0,0017

5

OS Toužimská východ *)

29,6

0,003

29,4

0,008

0,0005

6

OS Blankyt *)

29,5

0,002

29,3

0,006

0,0003

*) obytné soubory připravované
5. Znečištění ovzduší při výstavbě
POV není v době zpracování rozptylové studie vypracován. Nejvyšší znečištění však
bude při odvozu uložené zeminy. V dalších tabulkách jsou proto uvedeny imisní příspěvky
z odvozu uložené zeminy na pozemku.
Tab. 6. Max. krátkodobé (hodinové) imisní příspěvky NO2 a max. krátkodobé
(24hodinové) imisní příspěvky odvozu zeminy z plochy areálu PM10 [μg/m3]
Bod č. Název bodu č. poz.

ΔKmax1h

ΔKmax24h

NO2

PM10

1

RD Toužimská 519

1,13

1,57

2

RD Toužimská

0,47

0,60

3

terén 540/26á

1,25

1,72

4

terén 540/111

1,11

1,50

5

OS Toužimská východ *)

0,32

0,45

6

OS Blankyt *)

0,23

0,30

*) obytné soubory připravované
V další tabulce jsou uvedeny imisní příspěvky k průměrné roční koncentraci z odvozu
uskladněné zeminy v areálu.
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Tab. 7. Imisní příspěvek odvozu zeminy z areálu k průměrné roční koncentraci NO2 a
PM10 a benzenu [μg/m3]
Bod č. Název bodu č. poz.

Δ Kr NO2

Δ Kr PM10

Δ Kr benzen

1

RD Toužimská 519

0,011

0,008

0,0002

2

RD Toužimská

0,005

0,003

0,0001

3

terén 540/26

0,012

0,009

0,0002

4

terén 540/111

0,010

0,007

0,0002

5

OS Toužimská východ *)

0,003

0,002

0,0001

6

OS Blankyt *)

0,002

0,001

0,0000

*) obytné soubory připravované

6. Metodiky výpočtu
Výpočet znečištění byl proveden metodikou SYMOS 97 v. 2003. Pro výpočet oxidu
dusičitého a hodinových koncentrací jsou v tomto programu zahrnuty postupy uvedené
v metodickém pokynu uveřejněném ve věstníku MŽP ročník XIII, částka 4 z dubna 2003
(rozesílán 19.4.2003).
Stanovení emisních faktorů bylo provedeno s využitím programu MEFA v. 02. Tento
program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (mg/km – g/km) pro všechny
základní kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i
alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy
na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových
vozidel. Program MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké spektrum
znečišťujících látek.
Program MEFA v. 02 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00
autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité výpočetní
vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této
problematice. Při konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a ověřených
emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla využita databáze
HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“, která představuje oficiální datový
podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové republice Německo a ve Švýcarsku.
Získané údaje byly dále doplněny s využitím dalších zahraničních metodik (CORINAIR,
COPERT) a zejména výsledků emisních testů charakteristických zástupců vozového parku
ČR. Program sice nemůže postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři
(jedná se zejména o nákladní vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou
hmotností vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku
v České republice a středoevropském regionu.
Program umožňuje výpočet pouze primárních emisí. U emisí PM10 tak udává hodnoty
velice nízké (spalováním benzínu tuhé znečišťující látky téměř nevznikají a nízké emise jsou i u
moderních dieselových motorů). Proto pro výpočet imisních příspěvků PM10 byl užit postup
vycházející z výsledků hot spot měřících stanic (znečištění na nich je ovlivněno zejména
dopravou na komunikaci u které se měří) v porovnání s výsledky měření na stanicích
ovlivněných dopravou minimálně.

11

Ing. Miloš Pulkrábek - APS

RS hala Letňany

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 40 % vozidel splňující emisní limit EU2, 50 %
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 – 2007 a jejich interpretaci na
posuzované místo v závislosti na jeho umístění, nadmořské výšce a blízké výrazné dopravě
s přihlédnutím k hodnotám modelu ATEM, aktualizace 2006 a vývoji dopravy v posuzované
oblasti.
Veškeré vypočtené hodnoty koncentrací jsou odhadem hodnot skutečných.

7.

Shrnutí výsledků
•

Veškeré výpočty byly prováděny takovými metodikami, že vypočtené hodnoty
jsou horním odhadem hodnot skutečných.

•

Administrativní budova a skladová hala v Praze 9, u ul. Toužimské je
navrhována do území, ve kterém nejsou překračovány imisní limity
krátkodobých i průměrných ročních koncentrací
znečišťujících látek v
hodnocení dle platných imisních limitů. Průměrné roční koncentrace
kriteriálního oxidu dusičitého NO2 se v území záměru pohybují od 28 – 30
µg/m3, což je do 75 % imisního limitu, průměrné roční koncentrace
suspendovaných částic PM10 v rozmezí 26 - 31 µg/m3, což je do 78 % limitu.

•

Provoz navrhované administrativní budovy a skladové haly k imisním
koncentracím v okolí přispěje velmi malým dílem. To je způsobeno tím, že
vytápění je elektrické a vyvolaná doprava je relativně malá. Nejvyšší imisní
přitížení bude v těsném okolí areálu, kde budou krátkodobé imisní příspěvky
NO2 dosahovat 0,22 µg/m3, a imisní příspěvek k průměrné roční koncentraci
0,03 µg/m3, imisní příspěvky suspendovaných částic PM10 do 0,46 %
denního limitu a do 0,09 % limitu ročního.

•

Při nutném odvozu zeminy uskladněné v místě stavby budou krátkodobé
imisní příspěvky NO2 do 0,7 % krátkodobého imisního limitu a do 0,03 %
limitu ročního, imisní příspěvky suspendovaných částic PM10 do 3,5 %
denního limitu a do 0,03 % limitu ročního.

•

Příspěvky benzenu budou velmi malé a v žádném případě nepovedou
k překračování imisních limitů

•

Provoz navrhované administrativní budovy a skladové haly tak nezpůsobí
překračování imisních limitů ani v součtu s pozadím a to ani v období
nezbytného odvozu uskladněné v místě stavby.
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8. Závěr
Předložený rozbor dokládá, že provoz administrativní budovy a skladové haly v Praze
18 – Letňanech, včetně nutného odvozu zeminy zatím v místě areálu skladované, ani
v součtu s pozadím nezpůsobí překračování imisních limitů znečišťujících látek ve svém
okolí. Jeho imisní příspěvky budou velmi malé.
Studii zpracoval:
Ing. Miloš Pulkrábek
Na Dolinách 1, 147 00 Praha 4
Autorizace:

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

9. Použité podklady
1. Zákon č. 86 ze dne 14.února 2002 o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
2. Metodický návod pro posuzování a navrhování opatření ke snižování negativních účinků
silničního provozu na ŽP, MV ČSR, MVT ČSR, 1981
3. Nařízení vlády č. 350, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování,
posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší Imisní limity
4. MEFA v.02. Výpočtový program měrných emisních faktorů motorových vozidel. MŽČR
11/2002
5. SYMOS 97 verze 2003. ČHMÚ 2003
6. Dodatek k metodickému pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění
ovzduší z bodových, plošných a mobilních zdrojů „SYMOS 97“. Věstník MŽP ročník XIII,
částka 4. Duben 2003
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1. Úvod
Předkládaná akustická studie řeší šíření hluku z provozu navrhovaného
areálu – administrativní budovy a skladová haly v Letňanech, na parc.č. 540/24.
Areál je umístěn do katastru Prahy 18 - Letňan, na jejich jihovýchodním okraji.
Původně byl součástí areálu společnosti Letov LV a.s., která ho využívala zřejmě
jako skladovací prostor, později jako deponii zemin a stavební suti.
Ze severovýchodní strany pozemek sousedí s ulicí Toužimskou, ze SZ
s areálem firmy TIZO, JZ s pozemkem Letov letecká výroba s.r.o., JV s pozemkem
Letňany SITE a.s.
Celý areál v konečné podobě zahrnuje skladovou halu, související provoz –
areálové komunikace, zpevněné plochy, parkovací stání, technické zázemí, dále
administrativní budovu se samostatným vstupem a parkovacím stáním a ubytovaní
pro zaměstnance.
V nejbližším okolí stavby se nenachází žádná obytná zástavba.
Cílem této akustické studie je vyhodnotit hluk, který bude vznikat provozem
areálu na vybraných referenčních bodech v areálu a sousedním areálu TIZO.
Hluk areálu bude vyvolaný provozem stacionárních zdrojů hluku, zejména
vzduchotechniky a dopravou spojenou s provozem areálu, tj. automobily zásobování
a zákazníků.
V celém areálu se počítá s celkem 37 parkovacími stáními, z čehož 2 budou
určeny pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
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
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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.
Dopravní řešení
Po dobu výstavby i po dokončení stavby bude přístup na pozemek zajištěný
dopravním připojením na ulici Toužimskou. Pro připojení bude využitý stávající sjezd.
Přístup pro pěší zajistí prodloužení chodníku od firmy TIZO.
Napojení na komunikaci v Toužimské ulici bude provedeno v místě stávajícího
sjezdu.
Do areálu budou zajíždět osobní automobily a nákladní vozidla skupiny N1- do
3,5 t a skupiny N2 - velké nákladní automobily. Pro otočení vozidel N1 a N2
zajíždějících ke skladové hale je připravena plocha za halou, malé nákladní
automobily zajíždějící ke skladu v suterénu administrativní budovy budou couvat.

2. Zdroje hluku
Dominantním zdrojem hluku ve sledovaném území je stávající doprava po
veřejné komunikaci Toužimské.
Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích se ekvivalentní hladina
akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu
(LAeq,8h). Areál bude v provozu pouze v denní době.
Dopravními zdroji hluku areálu budou jednak nákladní automobily zajišťující
zásobování skladové haly, lehká užitková vozidla zajišťující rozvoz skladovaných
výrobků a osobní automobily zaměstnanců a zákazníků.
Celkový přehled počtu automobilů a jízd areálu za den
Následující tabulka představuje příspěvky ke stávající intenzitě provozu
vyvolané provozem záměru. Hodnoty v tabulce představují denní počet průjezdů
vozidel areálem v obou směrech.
Liniové zdroje

TNA

LUV

OA

Denní počet
vozidel

2

10

58,5

Denní počet jízd

4

20

117

TNA – těžké nákladní automobily (nad 3,5 t)
LUV – lehká užitková vozidla (do 3,5 t)
OA – osobní automobily
LUV Lehké užitkové vozidlo je motorové vozidlo kategorie N 1, které je konstruováno
na bázi osobního automobilu (kategorie M 1) nebo jeho agregátů nebo je od něj
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odvozené za účelem přepravy věcí a jehož nejvyšší povolená celková hmotnost
nepřesahuje 3,5 t.
Předpokládá se 1,5 násobný obrat osobních vozidel na 1 stání
Areál bude provozován pouze v denní době.
Během dne je předpokládáno cca 117 pohybů osobních vozidel (11,5 OA za
hodinu), 20 pohybů lehkých užitkových vozidel do 3,5 t (1,25 jízd za hodinu) a
4 nákladních automobilů (0,25 NA za hodinu).

2.1 Zdroje hluku z provozu areálu
Přehled nových dopravních zdrojů areálu
Zdroj hluku
K 1 Parkoviště 18 stání
K 2 Parkoviště 11 stání
K 3 Parkoviště 10 stání
K 4 Vnitroareálová 1
K 5 Z parkoviště K 2
K 6 Vnitroareálová 2
K 7 Z parkoviště K 1
K 8 Z parkoviště K 3
K 9 Vjezd/výjezd
K 10 Toužimská - Kbely
K 11 Toužimská - letňany

Celkový počet automobilů za
hodinu/ z toho nákladních
automobilů
3,40/0
2,00/0
1,90/0
1,50/0,25
2,00/0
3,50/0,25
3,40/0
1,90/0
8,80/0,25
3,30/0,05
5,50/0,20

Stacionární zdroje hluku
Dominantními stacionárními zdroji hluku jsou technická zařízení umístěná na
střeše objektů.
Ve fázi zpracování projektu pro územnímu řízení není jasné umístění, velikost
a akustické hodnoty jednotlivých zařízení, proto byly na objektu namodelovány zdroje
hluku s pravděpodobnou hlučností.
Podle údajů vzduchotechnika nepřekročí akustický tlak způsobený provozem
techniky prostředí úroveň 58 dB(A) ve vzdálenosti 1 m od fasády objektu.
Přehled stacionárních zdrojů hluku:
Zdroj

Zdroj hluku a umístění zdroje

Č.
P1
P2
P3

Přívod vzduchu pro objekt skladu
Přívod vzduchu pro objekt skladu
Odvod vzduchu z objektu skladu

Vyzařovací
plocha
prvku (m2)
1 m2
1 m2
1 m2

Hladina
akustického
výkonu/akustický
tlak (dB)
65 dB
65 dB
65 dB
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P4
P5
P6
P7
P8
P9
P 10
P 11

Odvod vzduchu z objektu skladu
Přívod vzduchu pro administrativní
budovu
Přívod vzduchu pro administrativní
budovu
Přívod vzduchu pro administrativní
budovu
Odvod vzduchu z administrativní
budovy
Odvod vzduchu z administrativní
budovy
Odvod vzduchu z administrativní
budovy
Chladící jednotka pro administrativní
budovu

1 m2
1 m2

65 dB
65 dB

1 m2

65 dB

1 m2

65 dB

1 m2

65 dB

1 m2

65 dB

1 m2

65 dB
53 dB v 5 m

2.2 Zdroje hluku z výstavby
Výstavba bude probíhat ve 3 základních etapách. Přesný harmonogram
výstavby bude stanoven až po výběru dodavatele stavby.
V rámci 1. etapy budou provedeny zemní práce, v rámci 2. etapy vlastní
výstavba a 3. etapu představují dokončovací práce.
Z akustického hlediska se v okolí stavby bude významněji projevovat 1. etapa
– zemní práce. Vlastní výstavba bude akusticky méně významná.
Předpoklad nasazení rozhodujících stavebních mechanizmů v jednotlivých
fázích výstavby pro jednotlivé varianty výpočtu
Akustické parametry jednotlivých mechanizmů byly převzaty z databáze
zpracovatele akustické studie, 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, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb. a nařízení č.
198/2006 Sb.
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
tabulky.
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
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Pro jednotlivé fáze výstavby objektu byly zadány tyto hodnoty zdrojů hluku
s uvažovanými čistými provozními časy:
Etapa č.1 – odvoz zeminy a zemní práce
Přehled stacionárních zdrojů hluku
Číslo
zdroje
P1
P2

Popis – typ stroje

Nakladač
Nákladní automobil

Akustický
výkon zdroje

míra
využití (%)

LWA = 110 dB
LWA = 105 dB

60 %
20 %

Akustický výkon
korigovaný na
časové využití
stroje
LWA korig = 105 dB
LWA korig = 100 dB

Zdroji hluku při odvozu zeminy jsou nákladní automobily odvážející zeminu a
nakladač, který zajišťuje její nakládání na nákladové prostory automobilů.
Vytěžená zemina bude odvážena na skládku, na stavbě bude ponechána
pouze zemina pro zpětné násypy. Z údajů vyplývá, že je nutno odvézt 9 550 m3
zeminy.
Množství výkopové zeminy - HTÚ:
•

výkopy ………….. 10.250 m3

•

násypy …………..

700 m3

Při použití nákladních vozidel o objemu ložných prostor 10 m3, bude třeba pro
odvoz zeminy počítat s cca 1 000 nákladních vozidel.
Při předpokládané době odvozu zeminy 6 týdnů (30-ti pracovních dnů), bude
nutné odvézt cca 34 nákladních vozidel (68 jízd NA) zeminy denně.
Liniové zdroje
Hodinový počet vozidel NA
Hodinový počet jízd NA

TNA
3
6

Přehled dopravních zdrojů při odvozu zeminy
Zdroj hluku
K 1 Vnitroareálová 1
K 2 Vnitroareálová 2
K 3 Vjezd výjezd
K 4 Toužimská směr Kbely
K 5 Toužimská směr Letňany

Celkový počet automobilů za
hodinu/ z toho nákladních
automobilů
2,0/2,00
4,0/4,0
6,0/6,0
3,0/3,0
3,0/3,0
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Etapa č.2 – spodní a horní stavba - betonáž
Přehled stacionárních zdrojů hluku
Číslo
zdroje
P1
P2
P3

Popis – typ stroje

Čerpadlo na beton
Autodomíchávač
Mobilní jeřáb

Akustický
výkon zdroje

Míra
využití (%)

LWA = 96 dB
LWA = 98 dB
LWA = 95 dB

60 %
60 %
40 %

Akustický výkon
korigovaný na
časové využití
stroje
LWA korig = 94 dB
LWA korig = 96 dB
LWA korig = 91 dB

Přehled dopravních zdrojů při výstavbě 2. etapy
Zdroj hluku

Celkový počet automobilů za
hodinu/ z toho nákladních
automobilů
2,0/2,0
2,0/2,0
4,0/4,0
2,0/2,0
2,0/2,0

K 1 Vnitroareálová 1
K 2 Vnitroareálová 2
K 3 Vjezd výjezd
K 4 Toužimská směr Kbely
K 5 Toužimská směr Letňany

Etapa č.3 – dokončení stavby
Přehled stacionárních zdrojů hluku
Číslo
zdroje
P1
P2

Popis – typ stroje

Akustický
výkon zdroje

míra
využití (%)

Nakladač
Drobná mechanizace

LWA = 110 dB
LWA = 105 dB

50 %
20 %

Akustický výkon
korigovaný na
časové využití
stroje
LWA korig = 105 dB
LWA korig = 98 dB

Přehled dopravních zdrojů při výstavbě 3. etapy
Zdroj hluku
K 1 Vnitroareálová 1
K 2 Vnitroareálová 2
K 3 Vjezd výjezd
K 4 Toužimská směr Kbely
K 5 Toužimská směr Letňany

Celkový počet automobilů za
hodinu/ z toho nákladních
automobilů
2,0/2,0
2,0/2,0
4,0/4,0
2,0/2,0
2,0/2,0
7

Modelový výpočet byl proveden pro nejvyšší předpokládaný počet stavebních
mechanizmů v každé fázi stavebních prací.
Stavební práce budou prováděny podle projektu, jehož součástí je zpracovaný
popis organizace výstavby (POV). Stavební práce budou prováděny pouze
v denní době, a to maximálně v době od 7,00 do 21,00 hodin, tedy nejvýše 14
hodin denně.
Po celou dobu bude používáno na různých místech stavby ruční nářadí.
Kompresory a další pomocné stroje budou umísťovány do vnitřních prostor objektu a
budou používány stroje s akustickými kryty. Při výstavbě budou používány stavební
stroje s co nejnižšími hodnotami akustických výkonů. Hodnoty akustických výkonů
jednotlivých strojů (případně hladin akustického tlaku v definované vzdálenosti od
stroje), předepsané v této studii, budou požadovány při výběru dodavatele stavby.
Výpočet hluku z výstavby byl proveden v celkem 3 variantách zahrnujících
nejhlučnější činnosti při výstavbě. Při ostatních pracích bude hlukové zatížení okolí
významně nižší, bude se jednat převážně o ruční práce.

3. Referenční body
Výsledky výpočtů jsou uvedeny v následujících tabulkách a grafických
výstupech.
Výpočet byl proveden pro celkem 12 referenčních bodů, které byly zvoleny
před fasádou administrativní budovy areálu (body č. 1 až 8), před fasádou objektů
sousedního areálu TIZO (body č.9 až 11). a na hranici nejbližší obytné zástavby
Letňan cca 300 m západně od areálu (bod č.12 – Toužimská 185)
Umístění referenčních bodů je patrno z následujícího obrázku a grafických
výstupů. V každém referenčním bodě byl proveden výpočet pro výšky 3, 6, 9 a 12 m
nad úrovní terénu.
Na níže uvedeném obrázku jsou vyznačené referenční body výpočtu:
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Celková situace umístění areálu a zdrojů hluku (měřítko 1 : 1 800)

4. Vyhodnocení výsledků výpočtu a jejich porovnání s povolenými
hodnotami
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).
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.
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)

Chráněné venkovní prostory staveb
nemocnic a staveb lázní

-5

0

+5

+ 15

Chráněné venkovní prostory nemocnic a
lázní

0

0

+5

+ 15

Chráněné venkovní prostory
ostatních staveb a chráněné ostatní
venkovní prostory

0

+5

+ 10

+ 20
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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 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.
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.
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Přehled přípustných hladin akustického tlaku v chráněném venkovním
prostoru staveb:
Druh prostoru
Chráněné venkovní prostory ostatních
staveb, chráněné ostatní venkovní prostory
- denní doba
Chráněné venkovní prostory ostatních
staveb, chráněné ostatní venkovní prostory
- noční doba

Nejvyšší přípustné hodnoty
hladin akustického tlaku LAeq,T
z provozu na hlavních pozemních
komunikacích
LAeq,16h
LAeq,8h

= 50 dB
= 40 dB

Přehled přípustných hladin akustického tlaku v chráněném venkovním
prostoru staveb při uplatnění korekce na hlavní pozemní komunikaci:
Druh prostoru
Chráněné venkovní prostory ostatních
staveb, chráněné ostatní venkovní prostory
- denní doba
Chráněné venkovní prostory ostatních
staveb, chráněné ostatní venkovní prostory
- noční doba

Nejvyšší přípustné hodnoty
hladin akustického tlaku LAeq,T
z provozu na hlavních pozemních
komunikacích
LAeq,16h
LAeq,8h

= 60 dB
= 50 dB

Přehled přípustných hladin akustického tlaku v chráněném venkovním
prostoru staveb při provádění stavby:
Druh prostoru
chráněný venkovní prostor staveb
v době 07,00 – 21,00 hodin ze stavební
činnosti
chráněný venkovní prostor staveb
v době od 06,00 do 07,00 hodin a od
21,00 do 22,00 ze stavební činnosti
chráněný venkovní prostor staveb
v době od 22,00 do 06,00 hodin ze
stavební činnosti

Nejvyšší přípustná ekvivalentní
hladina akustického tlaku LAeqp
LAeq p. = 65 dB
LAeq p.

= 60 dB

LAeq p.

= 45 dB

Práce budou prováděny výhradně v době 07,00 – 21,00 hodin.
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5. Výsledky výpočtu
Provoz areálu
Očekávané vypočtené ekvivalentní hodnoty hladin akustického tlaku ze
stacionárních zdrojů hluku a dopravy související s provozem nového areálu ve
zvolených referenčních bodech umístěných v areálu a nejbližším okolí se v denní
době pohybují v rozmezí od 37,4 do 50,7 dB.
Nejvyšší hodnoty 50,7 dB bylo dosaženo v referenčním bodě č.6 ve výšce 12
m nad terénem (bod umístěný před fasádou administrativní budovy vlastního areálu).
U nejbližšího obytného domu v Toužimské ulici č.p.185 byla vypočtena
maximální hodnota akustického tlaku z provozu areálu 37,4 dB.
Výstavba areálu
Očekávané vypočtené ekvivalentní hodnoty hladin akustického tlaku ze
stacionárních zdrojů hluku při zemních pracích se ve zvolených referenčních bodech
pohybují v rozmezí od 45,6 do 53,6 dB. Nejvyšší hodnoty 53,6 dB bylo dosaženo
v referenčním bodě č.10 ve výšce 9 m nad terénem.
Očekávané vypočtené ekvivalentní hodnoty hladin akustického tlaku ze
stacionárních zdrojů hluku při betonáži se ve zvolených referenčních bodech
pohybují v rozmezí od 42,6 do 50,6 dB. Nejvyšší hodnoty 50,6 dB bylo dosaženo
v referenčním bodě č.10 ve výšce 9 m nad terénem.
Očekávané vypočtené ekvivalentní hodnoty hladin akustického tlaku ze
stacionárních zdrojů hluku při dokončovacích pracích se ve zvolených referenčních
bodech pohybují v rozmezí od 42,8 do 51,3 dB. Nejvyšší hodnoty 51,3 dB bylo
dosaženo v referenčním bodě č.10 ve výšce 9 m nad terénem.

6. Nejistota výpočtu
Nejistotu adekvátnosti výpočtového modelu lze v souladu s § 19 odst. 3
nařízení vlády č.148/2006 Sb. stanovit v rozmezí ± 2 dB.
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7. Závěr
Z výsledků výpočtu ekvivalentních hladin hluku z provozu
stacionárních a dopravních zdrojů hluku souvisejících s provozem
administrativní budovy a skladové haly Letňany 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 provozován.
Výsledky výpočtu ekvivalentních hladin hluku z výstavby
objektů areálu prokazují, že budou se značnou rezervou 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
ze stavební činnosti. Práce budou prováděny v době od 07,00 – 21,00
hodin.

Přílohy – Výstupy akustické studie v tabelární a
grafické podobě

Výpočet č. 1 - hluk z provozu areálu
DOPRAVNÍ ZDROJE
Zdroj/Sub
Typ
K1/2
Parkoviště
K2/2
Parkoviště
K3/2
Parkoviště
K4/3
Auta
K5/1
Auta
K6/2
Auta
K7/1
Auta
K8/1
Auta
K9/1
Auta
K10 / 1
Auta
K11 / 1
Auta

Název
Parkovistě 18
Parkoviste 11
Parkoviste 10
Vnitroarealova 1
OA 2
Vnitroarealova 2
OA 1
OA 3
Vjezd/vyjezd
Toužimská - Kbely
Toužimská - Letňany

Vozidla
3.40
2.00
1.90
1.50
2.00
3.50
3.40
1.90
8.80
3.30
5.50

NA
0
0
0
0,25
0
0,25
0
0
0,25
0,05
0,20
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Zdroj

Obj

P 1
P 2
P 3
P 4
P 5
P 6
P 7
P 8
P 9
P 10
P 11

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

PRŮMYSLOVÉ
[x ; y]
výška
[m]
49.7; 62.5
14.5
55.9; 58.8
14.5
44.5; 59.6
14.5
48.0; 56.3
14.5
68.1; 85.2
12.5
71.6; 83.3
12.5
74.0; 80.6
12.5
78.0; 78.2
12.5
76.1; 86.8
12.5
79.6; 84.1
12.5
83.1; 88.4
12.5

TABULKA
Č.
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8

výška
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0

Souřadnice
83.3; 65.1
83.3; 65.1
83.3; 65.1
83.3; 65.1
90.3; 73.3
90.3; 73.3
90.3; 73.3
90.3; 73.3
95.5; 79.0
95.5; 79.0
95.5; 79.0
95.5; 79.0
99.1; 89.8
99.1; 89.8
99.1; 89.8
99.1; 89.8
95.8; 94.5
95.8; 94.5
95.8; 94.5
95.8; 94.5
83.6; 96.9
83.6; 96.9
83.6; 96.9
83.6; 96.9
70.0; 97.0
70.0; 97.0
70.0; 97.0
70.0; 97.0
57.5; 97.3
57.5; 97.3
57.5; 97.3
57.5; 97.3

BODŮ
doprava
48.0
48.0
48.0
46.5
47.7
47.7
47.7
45.9
47.9
47.9
47.9
46.0
45.8
45.8
45.8
43.9
46.6
46.6
46.6
44.4
47.2
47.2
47.2
45.1
46.8
46.8
46.8
45.5
44.0
44.0
44.0
42.5

Q
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

ZDROJE
L2
Plocha
[dB]
[m2]
65.0
1.000
65.0
1.000
65.0
1.000
65.0
1.000
65.0
1.000
65.0
1.000
65.0
1.000
65.0
1.000
65.0
1.000
65.0
1.000
75.0
1.000

Lw
[dB]
65.0
65.0
65.0
65.0
65.0
65.0
65.0
65.0
65.0
65.0
75.0

VÝPOČTU (DEN)
LAeq (dB)
průmysl
celkem
předch.
21.8
48.0
23.2
48.0
25.8
48.0
44.7
48.7
23.4
47.7
25.0
47.7
27.7
47.7
45.4
48.7
23.5
47.9
25.1
47.9
28.1
47.9
45.1
48.6
22.8
45.9
24.3
45.9
27.0
45.9
44.4
47.2
23.7
46.6
25.4
46.6
28.4
46.6
45.3
47.9
26.8
47.2
29.0
47.2
32.3
47.3
49.3
50.7
24.3
46.8
25.9
46.8
28.8
46.8
46.1
48.8
21.0
44.0
22.5
44.0
25.5
44.0
43.0
45.8

RMin
[m]
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40

měření
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9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12

3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0

42.0; 99.4
42.0; 99.4
42.0; 99.4
42.0; 99.4
16.6; 109.6
16.6; 109.6
16.6; 109.6
16.6; 109.6
-19.6; 109.4
-19.6; 109.4
-19.6; 109.4
-19.6; 109.4
-249.3; 140.3
-249.3; 140.3
-249.3; 140.3
-249.3; 140.3

41.0
41.0
41.0
38.8
45.3
45.3
45.3
42.7
44.9
44.9
44.9
42.2
37.4
37.4
37.4
37.3

21.2
24.1
29.5
37.3
14.6
16.8
21.8
33.0
11.7
14.1
19.3
29.1
14.3
15.7
16.6
18.8

41.0
41.1
41.3
41.2
45.3
45.3
45.3
43.1
44.9
44.9
44.9
42.4
37.4
37.4
37.5
37.4

Obrázek č.1 – Celková situace umístění areálu a zdrojů hluku
(měřítko 1 : 1 000)
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Obrázek č.2 – průběh izofon a pásem izofon ve výšce 3 m nad terénem
(měřítko 1 : 1 800)

Obrázek č.3 – průběh izofon a pásem izofon ve výšce 6 m nad terénem
(měřítko 1 : 1800)
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Obrázek č.4 – průběh izofon a pásem izofon ve výšce 9 m nad terénem
(měřítko 1 : 1800)

Obrázek č.5 – průběh izofon a pásem izofon ve výšce 12 m nad terénem
(měřítko 1 : 1800)
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Výpočet č. 2 - hluk z výstavby
Etapa č.1 – odvoz zeminy a zemní práce

Zdroj/Sub
K1/1
K2/3
K3/1
K4/1
K5/1

Zdroj

Obj

P 1
P 2

0
0

DOPRAVNÍ ZDROJE
Typ
Název
Auta
Vnitroareálová 1
Auta
Vnitroareálová 2
Auta
Vjezd/výjezd
Auta
Toužimská směr Kbely
Auta
Toužimská směr Letňany

PRŮMYSLOVÉ
[x ; y]
výška
Q
[m]
89.0; 80.0
1.5
1.0
90.8; 85.5
1.5
1.0
TABULKA

Č. výška
10
3.0
10
6.0
10
9.0
10 12.0
11
3.0
11
6.0
11
9.0
11 12.0
12
3.0
12
6.0
12
9.0
12 12.0

Souřadnice
16.6; 109.6
16.6; 109.6
16.6; 109.6
16.6; 109.6
-19.6; 109.4
-19.6; 109.4
-19.6; 109.4
-19.6; 109.4
-249.3; 140.3
-249.3; 140.3
-249.3; 140.3
-249.3; 140.3

BODŮ
doprava
53.2
53.2
53.2
50.3
53.0
53.0
53.0
50.2
45.5
45.5
45.5
45.4

ZDROJE
L2
Plocha
[dB]
[m2]
100.0
1.000
105.0
1.000

Vozidla
2.00
4.00
6.00
3.00
3.00

Lw
[dB]
100.0
105.0

VÝPOČTU
(DEN)
LAeq (dB)
průmysl
celkem
předch.
37.6
53.3
39.4
53.4
42.8
53.6
48.1
52.4
34.9
53.1
36.7
53.1
39.6
53.2
42.6
50.8
30.1
45.7
30.5
45.7
31.0
45.7
31.5
45.6

NA
2.00
4.00
6.00
3.00
3.00

RMin
[m]
0.28
0.28

měření

Obrázek č.6 – zemní práce - průběh izofon a pásem izofon ve výšce 3 m nad
terénem (měřítko 1 : 1800)
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Etapa č.2 – spodní a horní stavba - betonáž
DOPRAVNÍ ZDROJE
Typ
Název
Auta
Vnitroarealova 1
Auta
Vnitroarealova 2
Auta
vjezd/vyjezd
Auta
Touzimska smer Kbely
Auta
Touzimska smer Letn.

Zdroj/Sub
K1/1
K2/3
K3/1
K4/1
K5/1

Zdroj

Obj

P 1
P 2
P 5

0
0
0

Č.

výška

PRŮMYSLOVÉ
ZDROJE
[x ; y]
výška
Q
L2
Plocha
[m]
[dB]
[m2]
82.0; 98.9
1.5
1.0 94.0
1.000
87.5; 98.5
1.5
1.0 96.0
1.000
71.9; 100.5
1.5
1.0 91.0
1.000

TABULKA

BODŮ

Souřadnice

doprava

Vozidla
2.00
2.00
4.00
2.00
2.00

Lw
[dB]
94.0
96.0
91.0

VÝPOČTU
(DEN)
LAeq (dB)
průmysl
celkem
předch.

NA
2.00
2.00
4.00
2.00
2.00

RMin
[m]
0.28
0.28
0.28

měření
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10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12

3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
6.0
9.0
12.0

16.6; 109.6
16.6; 109.6
16.6; 109.6
16.6; 109.6
-19.6; 109.4
-19.6; 109.4
-19.6; 109.4
-19.6; 109.4
-249.3; 140.3
-249.3; 140.3
-249.3; 140.3
-249.3; 140.3

50.4
50.4
50.4
47.8
50.2
50.2
50.2
47.5
42.7
42.7
42.7
42.6

32.7
34.4
37.1
41.0
29.5
31.1
33.1
35.1
22.3
22.6
22.9
23.3

50.4
50.5
50.6
48.6
50.2
50.2
50.2
47.7
42.7
42.7
42.7
42.6

Obrázek č.7 – betonáž - průběh izofon a pásem izofon ve výšce 3 m nad
terénem (měřítko 1 : 1800)

Etapa č.3 – dokončení stavby
DOPRAVNÍ ZDROJE
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Zdroj/Sub
K1/1
K2/3
K3/1
K4/1
K5/1

Zdroj

Obj

P 1
P 2

0
0

Typ
Auta
Auta
Auta
Auta
Auta

PRŮMYSLOVÉ
[x ; y]
výška
Q
[m]
82.0; 98.9
1.5
1.0
87.5; 98.5
1.5
1.0
TABULKA

Č. výška
10
3.0
10
6.0
10
9.0
10 12.0
11
3.0
11
6.0
11
9.0
11 12.0
12
3.0
12
6.0
12
9.0
12 12.0

Název
Vnitroárealová 1
vnitroárealová 2
Vjezd/výjezd
Toužimská směr Kbely
Toužimská směr Letňany

Souřadnice
16.6; 109.6
16.6; 109.6
16.6; 109.6
16.6; 109.6
-19.6; 109.4
-19.6; 109.4
-19.6; 109.4
-19.6; 109.4
-249.3; 140.3
-249.3; 140.3
-249.3; 140.3
-249.3; 140.3

BODŮ
doprava
50.4
50.4
50.4
47.8
50.2
50.2
50.2
47.5
42.7
42.7
42.7
42.6

ZDROJE
L2
Plocha
[dB]
[m2]
105.0
1.000
98.0
1.000

Vozidla
2.00
2.00
4.00
2.00
2.00

Lw
[dB]
105.0
98.0

VÝPOČTU
(DEN)
LAeq (dB)
průmysl
celkem
předch.
39.5
50.7
41.3
50.9
44.0
51.3
47.9
50.8
36.3
50.3
38.0
50.4
40.0
50.5
42.0
48.6
29.2
42.9
29.5
42.9
29.8
42.9
30.1
42.8

NA
2.00
2.00
4.00
2.00
2.00

RMin
[m]
0.28
0.28

měření

Obrázek č.7 – dokončení stavby - průběh izofon a pásem izofon ve výšce 3 m
nad terénem (měřítko 1 : 1800)
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Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Administrativní budova a skladová hala v Letňanech“

H VIII. Vyjádření Městské části Praha 18 z hlediska souladu
s územním plánem

LI-VI Praha spol. s r.o.
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Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Administrativní budova a skladová hala v Letňanech“

H IX. Vyjádření OOP Magistrátu k Natura 2000

LI-VI Praha spol. s r.o.
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Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Administrativní budova a skladová hala v Letňanech“

H X. Osvědčení odborné způsobilosti autorizované osoby

LI-VI Praha spol. s r.o.
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Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Administrativní budova a skladová hala v Letňanech“

LI-VI Praha spol. s r.o.
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