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ÚVOD
Posuzovaný záměr je prakticky poslední etapou přestavby původního areálu Barev a laků na nové využití.
Touto výstavbou dojde k definitivní likvidaci výrobních prostor barev a laků. Celá výroba bude převedena do
nových závodů mimo území Prahy. Navrhovaná výstavba skladových prostor spojených ale kromě administrativních ploch ještě s předváděcími prostory – schowroomy Předcházející 6-tá etapa přestavby areálu zasahovala úpravou vozovek a manipulačních ploch do nynější jižní části této poslední etapy. Hranice mezi
těmito etapami byla proto nově upravena a vlastní plocha této poslední etapy upravuje i plochy patřící původně do 6-té etapy rekonstrukce areálu. Nová hranice obou etap je zřejmá z následujícího obrázku.

Obrázek 2 – Schema objektů v areálu koordinace s předcházejícími etapami výstavby

Vzhledem ke zjištěnému rozsahu vlivů záměru na životní prostředí a stávajícímu stavu v lokalitě je toto
oznámení změny záměru zpracováno dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. Složky životního prostředí, které nemohou být realizací a provozem navrhovaného záměru prakticky ovlivněny, nebyly v rámci zpracování
tohoto oznámení detailně prověřovány a v textu je uvedeno pouze jejich stručné zhodnocení.
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osvědčení dle zák. č.100/2001 Sb. č.j. 40709/ENV/06.
Oznámení bylo zpracováno 03.2009

Zpracovatel posouzení : fy RK Ing.Richard Kuk
– zastoupená Ing. Richardem Kukem – tel. 602 662 530
Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00

Sestavení zpracovatelského týmu :
Ing. Richard Kuk - hlavní řešitel
Ing. Michaela Vrdlovcová – hluk
Ing. Miloš Pulkrábek - Ovzduší
Ing. Samuel Burian – Flóra, fauna, chráněné oblasti
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A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Název Oznamovatele: CTY Průmyslová.s.r.o.
Průmyslová 11/1472,
102 00 Praha 10
v zastoupení:

Ing. Zbyněk Šebek

mobil: +420 603 565 632
tel.: +420 271 084 714
fax.: +420 271 084 440
e-mail: sebek@cty.cz

Investor:

CTY Průmyslová.s.r.o.
Průmyslová 1472/11,
102 19, Praha 10, Hostivař

IČ: 27561305
DIČ: CZ27561305

Generální projektant:
Název: 4A architekti s.r.o.
Sídlo: Na Valech 290/2, CZ - 169 00 Praha 6
IČO:

26 50 19 53

DIČ:

CZ 26 50 19 53

Statutární zástupce: Peter Hudák
Tel.:

233 350 720

Fax.:

233 355 696

autorský tým:

Ing. arch. Peter Hudák, ČKA 02933
Ing. arch. Radim Oblouk
Ing. arch. Alejandro Flores
Alexej Vasilik

_______________________________________________________________________________________
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B - ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1 N Á Z E V

ZÁMĚRU

CTY Průmyslová sever

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

ZÁMĚRU

V navrhovaném areálu bude celkem 8 hal označených H1÷H8 objekt trafostanice a výměníkové stanice

Tabulka 1 – Návrhové parametry areálu
podlaží

komunikace, technické
prostory,hyg. záz. (m2)

Užitkové plochy (m2)
showroom
(jednotlivá prodejna)

celkem
obestavěný prostor zastavěná
Užitkových ploch (m2)
OP (m3)
plocha (m2)
sklad
.

administrativa s malou
návštěvností
kancelářské plochy

CELKEM H1-H8
TS+VS

jednací místnosti, společné
prostory

1NP

753

2NP

472

1 440

1000

2 440

3NP

472

1 440

1000

2 440

CELKEM

1 697

2 880

2 000

17 792

1 552

11360

1 552

11 360

12 912

171286

15 040

Počet parkovacích míst 177.
Počet zaměstnanců 214.
Zásobování teplem bude z areálového rozvodu CZT.

B.I.3 U M Í S T Ě N Í
Místo stavby:

ZÁMĚRU

Praha 15 – Hostivař

Západně od ulice Průmyslové cca mezi ulicemi Radiová a Rabakovská (na obrázku území označeno Barvy
Laky ve vyznačeném prostoru).
Skladový a administrativní areál je budován na pozemcích ve vlastnictví společnosti CTY Průmyslová a.s..
ležících v k. ú. Hostivař. Pozemky dotčené výstavbou jsou zařazeny do dvou druhů pozemků – zastavěná
plocha a nádvoří a ostatní plocha.
_______________________________________________________________________________________
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Obrázek 3 – Umístění záměru v Praze

mědělského a lesního půdního fondu.
Areál bude součástí administrativně logistického centra
CTY Průmyslová, v místě
současného areálu Barvy a
laky. Vjezd pro nákladní i
osobní automobily je navržen
v místě stávajícího severního
vjezdu do areálu z ulice
K Hrušovu.
Pozemek je ze severní části
vymezen železniční tratí
v izolační zeleni, z východu
komunikací v ulici Průmyslová, jižní hranicí řešeného pozemku je stávající trasa areálové vlečky, západní hranicí
jsou pozemky v majetku investora při železniční vlečce.

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

ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE JEHO VLIVŮ

S JINÝMI ZÁMĚRY
Stavba bude sloužit jako skladový areál, navazující funkčně na logistický areál Průmyslová jih. Je navrženo
8 pronajímatelných jednotek Hala 1 až Hala 8. Každá hala bude mít samostatnou zásobovací část s expedicí
(zásobovací dvůr umístěn při jižní fasádě objektů), Při zásobování je umístěn prostor samotného skladu.
Při severní fasádě hal je navržena třípodlažní vestavěná konstrukce. Hlavní vstup zákazníků je umístěn v
přízemním podlaží - showroom (jednotlivá prodejna s ukázkou zboží). V 2NP a 3NP vestavku jsou umístěna
administrativa haly (kancelářské plochy, jednací a společné prostory). Technické zázemí, vertikální komunikace a hygienické zázemí haly je vyřešeno v krajní části vestavku.
V souladu s původním návrhem řešení celého areálu smí být ve skladových halách skladovány pouze materiály a látky, které jsou bez nebezpečných vlastností. Zásadně nejsou haly určeny pro skladování - radioaktivních látek, technických plynů, hořlavých kapalin, zkapalnělých uhlovodíků a tuhých paliv, kyselin, louhů, žíravin, jedů, karbidů¨vápníku, chemických látek, výbušin a hořčíku a Mg slitin, sodíku a draslíku.

_______________________________________________________________________________________
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Pro tento druh skladovaného zboží lze využít skladové prostory ve stávajícím monobloku, jehož budova byla
navržena jako provozní objekt pro výrobu a skladování barev a řízení této výroby.
Navrhovaný skladový areál se nachází v tradiční pražské průmyslové zóně v Hostivaři západně od okružní
komunikace Průmyslové. Po obou stranách této komunikace byly v minulosti vybudovány rozsáhlé průmyslové areály. Po roce 1990 došlo u většiny areálů k útlumu původní průmyslové výroby a v posledních letech
byly některé areály přebudovány obvykle na skladové či administrativní prostory.
Útlum produkce většiny velkých sousedících areálů se projevil i v intenzitě obslužné dopravy, která ale
v posledních letech v souvislosti s realizacích nových areálů opět stoupá a to hlavně v kategorii kamionů.
Objekty budou zásobovány teplem z CZT, plyn se v areálu používal hlavně k výrobním účelům. Pro potřeby
skladového areálu se s využitím plynu nepočítá a touto etapou budou definitivně zrušena plynová zařízení
včetně regulační stanice a rozvodů.
Provoz a výstavba areálu se v okolí projeví hlavně vyvolanou dopravou s jejími sekundárními vlivy hlavně na
hluk a ovzduší. Podíl vyvolané dopravy není natolik významný aby v kumulaci s ostatními záměry v okolí zásadně přispíval k překračování povolených limitů a kapacit silniční sítě.

B.I.5 Z D Ů V O D N Ě N Í

POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ

V souladu původním investičním záměrem investor dokončuje v této etapě likvidaci výrobních prostor barev
a laků. Tato část bude funkčně navazovat na již realizované části CTY Průmyslová areál jih. Volné plochy se
navrhuje využít v souladu s ÚPHMP a charakterem přestavby již zrušených prostor bývalého závodu na
skladové prostory nyní doplněné kromě administrativních ploch i o prostory pro předvádění výrobků –
schowroomy. Jednotlivé objekty budou samostatné nájemní jednotky.
Lokalita je velmi dobře dostupná pro automobilovou dopravu i pro železniční dopravu. Z pohledu dostupnosti
je využití prostor navrženým i nově navrhovaným způsobem velmi vhodné.

B.I.6 P O P I S

TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Vazby na předcházející etapy přestavby areálu
Předcházející 6-tá etapa přestavby areálu zasahovala úpravou vozovek a manipulačních ploch do nynější
jižní části této poslední etapy. Hranice mezi těmito etapami byla proto nově upravena a vlastní plocha této
poslední etapy upravuje i plochy patřící původně do 6-té etapy rekonstrukce areálu. Nová hranice obou etap
je zřejmá z následujícího obrázku.

_______________________________________________________________________________________
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Obrázek 4 – Vzájemné vazby na předcházející etapy přestavby areálu

Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení
Pozemek je mírně svažitý k severovýchodu. Navrhuje se upravit (zvýšit) úroveň terénu při obvodu hal do
jedné úrovně s výchozí výškou cca stávající areálové vlečky. Základní úroveň podlahy nových hal a vstupních částí je výše o cca 1,1 m nad okolním terénem - výška pro nákladní automobily.
Tvarem nových budov navazuje na systém skladových hal ve zbývajícím areálu CTY Průmyslová. Je navržena ortogonální soustava hal ve stejném směru jako další haly areálu CTY Průmyslová jih. Linie severní
fasády je navržena ve smyslu trasy hraniční železnice a pásu izolační zeleně. Doprava v areálu je dělena na
nákladní v jižní části a osobní pro zákazníky showroomů a administrativy ze severní části. Výška atiky nových objektů nepřevyšuje stávající halové a administrativní stavby. Světlá výška nových jednopodlažních
halových prostor je 10,5 m, V severní části hal umisťujeme administrativní vestavbu v přízemí se showroomy, celkově do tří nadzemních podlaží.

_______________________________________________________________________________________
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Obrázek 5 – Vzorové dispoziční řešení hal

s prosklenou fasádou
v parteru. Pro administrativní podlaží nad
parterem ze severu
stavby je umístěn horizontální systém
oken. Další fasády
jsou navrženy
v pravidelném modulu
fasádního obkladu –
skládaný lehký obvodový plášť. Pro jižní
fasádu objektů jsou
určující nakládací
můstky a límce, umístění technického zázemí a vstupů skladů.
Jižní část logistického
dvora je rozvolněna
řešením ploch komunikací s ostrůvky zeleně a solitérní výsadbou stromů s větší korunou.
Novostavba je členěna do osmi samostatných pronajímatelných jednotek hal s administrativou a showroomy. Jednotlivé objekty jsou navrženy ve stejném konstrukčního systému, liší se velikostí skladových prostor.
Předpokládáme využití stávajících základů nádrží jako základových konstrukcí nových hal.
Do výstavby byly zahrnuty i severní prostory a prostory dnešní vlečky na západní straně, které jsou
v majetku investora. Na těchto pozemcích bude provedeno odstranění všech pozůstatků dřívějšího provozu
areálu (panelové plochy, „zbytku provozu areálu“, náletové poškozené dřeviny, železniční vlečka včetně
svršku, atd. a nahrazeny zkulturněnými zelenými plochami včetně osázení nové zeleně. Stávající stromy a
keře budou (při vhodné kvalitě) zachovány. Rozsah těchto zásahů bude definitivně stanoven podle výsledků
průzkumů fauny a flóry, které nebylo možno provést v rámci zpracování tohoto Oznámení (s ohledem na
termín jeho zpracování v zimních měsících).

_______________________________________________________________________________________
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Zásady technického řešení
Plánovaný objekt je z konstrukčního hlediska rozdělen na 8 samostatně stojících jednolodních hal. Šířka hal
je 27,80 m (na vnější líc sloupů), délka je proměnná. Mezi jednotlivými halami je z důvodů postupné výstavby odstup 300 mm.
Hlavním nosným prvkem konstrukce jsou příčné rámy, tvořené vetknutými sloupy a kloubově uloženými
sedlovými vazníky. Rozteč rámů je 7,50 m. Počet modulů je 6 až 9. Výška hal je 9,20 m pod vazník, výška
atiky 11,5 m= 273,70 m.n.m. BpV. Severní štítové stěny hal sledují komunikaci a jsou proto vůči modulovým osám natočeny. Zároveň jsou u severního štítu v jednom nebo dvou příčných modulech umístěny administrativní vestavky se třemi nadzemními podlažími. Všechny hlavní nosné prvky konstrukce hal (sloupy,
vazníky, ztužidla, základové prahy) budou provedeny ze železobetonových prefabrikátů, vazníky budou
předpínané. Nosné konstrukce administrativního vestavku,
včetně severní štítové stěny, budou z ocelových válcovaných profilů, stropy z trapézových plechů s nabetonovanou

Obrázek 6 – Příčný řez halou s
legendou

deskou. Případné použití železobetonových prefabrikátů
pro konstrukce vestavků bude posouzeno v dalším stupni
PD. Doplňkové konstrukce budou monolitické železobetonové (venkovní rampy a schodiště, základové prahy) nebo
ocelové (konstrukce pod VZT, pomocné sloupy opláštění,
markýzy). Haly budou opláštěny skládaným sendvičem
nebo panely. Dělící stěna mezi halami bude vyzděná, do
doby výstavby další etapy zakrytá trapézovým plechem.
Haly budou založeny na vrtaných velkoprůměrových pilotách, v místě původních ochranných jímek skladů kapalin
na stávajících základových deskách, které budou podchyceny mikropilotami. Sloupy budou vetknuty do kalichů
v hlavách pilot, na stávajících deskách přivařeny ke kotevním šroubům.

_______________________________________________________________________________________
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Obrázek 7 – Situace navrhovaného areálu

Postup výstavby
Nový logistický areál bude budován postupně
z východního směru

Obrázek 8 –Situace organizace výstavby s demolovanými
objekty

s tím, že bude stávající
provoz barev a laků přesouván k západní části.
Budování nového areálu
bude probíhat tedy ve
směru Hala 1 až Hala 8.
V první etapě bude odstraněn stávající provozní
celek nádrží se stáčením,
Dále provoz energobloku
s ČOV a čerpací stanicí
cirkulační vody a plynová
regulační stanice. Tyto
odstraněné provozy ba_______________________________________________________________________________________
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rev a laků budou přesunuty k západní části, k objektu výroby laků a ředidel. První etapa bude dokončena po
vybudování haly 4.
V druhé etapě budou odstraněny zbývající provozy barev a laků. Haly budou ve druhé etapě budovány ve
dvou částech od Haly 5 k Hale 8.
Pro jednotlivé částí obou etap bude vyřešena doprava v klidu, příslušné napojení objektů a retence.
Při výstavby budou pro základové spodní konstrukce maximálně využity stávající železobetonové základy.
Demolované železobetonové konstrukce budou drceny v drtičce (navržené využití drtičky 3* po 1 dni v průběhu výstavby) a využity pro navýšení terénu nad stávající základy pod novými budovami.

Obrázek 9 –Letecká fotografie
s demolovanými objekty

Demolice
Stavební objekty jsou součástí stavby „Výroba tiskových
barev a specielních nátěrových hmot – I. stavba“. Objekty byly používány pro dopravu a skladování surovin, výrobu a dopravu produktů do výrobních a skladových objektů v SO 04-01 Monoblok.
Potrubní a dopravní mosty sloužící jako podpůrné konstrukce pro vedení hlavních tras inženýrských sítí
v areálu (horkovod, slaboproud, kabely VN a NN) a technologická potrubí (meziprodukty mezi věží tiskových barev, věží nátěrových hmot a výrobou laků a ředidel) byly
odstraněny v roce 2008
V rámci výstavby byly demolice rozdělena do následujících stavebních objektů :
Stavba vlečky Barvy a laky n.p.
na parcele č. 2581/2
SO 01.01 - Čerpací stanice I.
na parcele. č. 2588/15
SO 01.01 - Čerpací stanice II
na parcele. č .2588/16
S0 01-02-1 Věž pro MONITOR
na parcele. č. 2588/23
SO 01-02 – Úložiště
na par. č. 2588/13, 14, 15
SO 01-03 - Stáčení
na parcele. č. 2588/2
SO- 03-01 VLŘ, Trafostanice TS 22/0,4 kV
na parcele. č. 2588/6
SO-06-01 Energoblok
na parcele. č. 2588/7
Olejové hospodářství a komíny
na parcele č. 2588/22
SO-06-07 Regulační stanice plynu
na parcele. č. 2581/2
SO-06-12 Venkovní přípojka plynu
na parcele. č. 2581/2
SO-06.13 Spalovna odpadů
na parcele č. 2581/5
SORegenerace
na parcele. č2581/5
SO
Sklad
na parcele. č2581/21
SO-07-02 Vnější kabel rozvody silnoproud
SO-07-03 Celozávodní uzemnění
SO-07-05 Venkovní osvětlení
S0 08-01 Čerpací stanice cirkulační vody
na parcele. č. 2588/10
Jímky oteplené a ochlazené vody na parcele .č. 2588/11
S0- 08-02 Čistírna odpadních vod
na parcele. č. 2588/8
- chladící jímka
na parcele. č2581/17
_______________________________________________________________________________________
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SO-08-04
SO-08-05
SO-08-06
SO-08-07
SO-08-08
SO-09-01
SO-09-02
SO-10-04

Retenční nádrže
Podzemní rozvod pitné vody
Podzemní rozvod chladící vody
Kanalizace chemická
Kanalizace splašková
Kanalizace dešťová
Potrubní rozvody
Dopravní mosty
Slaboproudé rozvody vnější

na parcele. č2581/9

Obrázek 10 – Postup demolic a výstavby areálu Průmyslová sever

_______________________________________________________________________________________
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B.I.7 P Ř E D P O K L Á D A N Ý

TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A JEHO

DOKONČENÍ
Přestavba areálu probíhá v podstatě kontinuálně od minulého dokončení procesu EIA a získání potřebných
povolení. S realizací objektu „D“ a přestavby monobloku dle zde posuzovaných změn se počítá ihned po
získání potřebných povolení
Termín zahájení stavby .................................…….........

09/2009

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

12/2014

B.I.8 V Ý Č E T
DOTČENÝCH

Obrázek 11 – Umístění areálu vzhledem k městským
částem Prahy

ÚZEMNĚ
SAMOSPRÁVNÝCH
CELKŮ
Výstavba a provoz záměru se
projeví přímo v MČ Praha 15.
Příjezd z ul. K Hrušovu je
z území Praha – Štěrbohol,
tohoto území se téměř dotýká
i severovýchodní rohu areálu.
Cca 300 m východním směrem přes ul. Průmyslovou začíná území Praha Dolní Mě-

cholupy, které prakticky nemůže být výstavbou a provozem navrhovaného areálu přímo ovlivněno.

B.I.9 Z A Ř A Z E N Í

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

SB.

Posuzovaný areál má rozsah zastavěné plochy 16 040 m2 a celkem 177 parkovacích míst. Areál je napojen
na CZT.
Záměr nespadá do kategorie I (dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.)
Záměr stavby spadá dle přílohy č. 1 kategorie II zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění do záměru číslo
10.6.
10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy;
parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.

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

NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE

§10

ODST.

4

A

SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT
V rámci projektové přípravy stavby se počítá s vydáním těchto povolení.
Rozhodnutí o umístění stavby
Povolení demolic
Povolení odstranění vlečky
Povolení kácení stromů
Stavební povolení objektů stavby
Vodohospodářské povolení objektů stavby

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1 P Ů D A
Popis pozemků
Výstavba proběhne na pozemcích ve vlastnictví společnosti CTY Průmyslová a.s. ležících v k. ú. Hostivař.
Posuzovaný záměr je zasazen do zastavěného území velkoměsta, do starého průmyslového areálu s naprostou převahou zastavěných nebo zpevněných ploch. Jen nepatrnou výměru zabírají plochy kryté vegetací. Avšak ani na těchto plochách se nenachází přirozený půdní kryt. Vegetace zde vyrůstá zčásti na zbořeništích ve zbytcích stavební suti, na zrušeném drážním tělese, tvořeném navážkami štěrku, nebo na zanedbatelných plochách kdysi záměrně založené zeleně, které jsou ale také znehodnoceny terénními úpravami
a navážkami. V Katastru nemovitostí jsou všechny pozemky vedeny jako zastavěné plochy a nádvoří, nebo
jako ostatní plochy. Zemědělsky využitelná půda zde neexistuje.

Tabulka 2 - Přehled pozemků v k.ú Hostivař, na kterých bude stavba umístěná včetně
jejich druhu a výměry:
parcela
číslo

k.ú.

plocha druh pozemku
m2

využití

vlastník

2581/2 Hostivař

32 611 zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr 14766m Cty Průmyslová
patří do areálu jih

2581/3 Hostivař

11 622 zastavěná plocha a nádvoří budova na parcele

Cty Průmyslová

2581/61 Hostivař

8 547 zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr

Cty Průmyslová

2581/62 Hostivař

1 654 zastavěná plocha a nádvoří polečný dvůr

Cty Průmyslová

2581/88 Hostivař

216 ostatní plocha

manipulační plocha

Cty Průmyslová

_______________________________________________________________________________________
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Záměrem není dotčen žádný ZPF a vstupem stavby nejsou ani žádné pozemky určené k plnění funkcí lesa a
posuzovaný záměr nezasahuje ani do „ochranného“ pásma lesa (50 m od lesa).

Bilance pozemků v areálu CTY Průmyslová sever dle funkčních ploch ÚP HMP –

Řešený areál CTY Průmyslová ve funkční ploše VS…………………………………………………….34 174 m2
Řešený areál CTY Průmyslová ve funkční ploše IZ ……………………………………………..……….9 816 m2
Řešený areál CTY Průmyslová ve funkční ploše DZ …………………………………………..……..….3 240 m2
Plocha CTY Průmyslová, areál sever ( plocha VS-areál sever+plocha IZ+ plocha DZ)…………..47 230 m2

Bilance zpevněných ploch komunikací, zastavěných ploch objektem a ploch pro zeleň ve funkční ploše VS,
CTY Průmyslová, areál sever

Z plochy areálu sever (VS) 34 174 m2
Zpevněné plochy komunikací………………………………………………………………………….…..11 783 m2
Zastavěná plocha objekty …….……………………………………………………………………….…..16 040 m2
Plochy pro zeleň………………………………………………………………………………………………6 351 m2

Inženýrsko-geologické hodnocení
Z regionálního hlediska patří geologickou stavbou staveniště k severnímu křídlu Barrandienského synklinoria, území k barrandienskému spodnímu paleozoiku, které je místy překryté denudačními relikty cenomanských sedimentů české křídové pánve. Barandienské paleozoikum je zastoupeno horninami bohdaleckého
souvrství (ordovik - stupeň beroun), v zájmovém území bylo zastiženo ve facii jílovitých břidlic. Jedná se o
tmavošedé až černošedé jílovité, jemně slídnaté břidlice, s kolísající příměsí prachové frakce. Při zvětrání
jsou břidlice tence lupenité, v nižších partiích úlomkovité. V území jsou tektonicky porušené a velmi intenzivně rozpukané. Reziduální plášť břidlic má charakter písčitých jílů se střípky mateční horniny a kontinuálně
přechází do zvětralých úlomkovitých poloh. V nejsvrchnějších partiích jsou zachovány relikty fosilního předkřídového zvětrání. Tyto polohy jsou charakteru pestře zbarvených písčitých jílů.
Všeobecně lze konstatovat, že v zhodnoceném území jsou geologické poměry složité a to zejména
s ohledem na dominantní navážky proměnlivé mocnosti a skladby.
Skalní podloží je tvořeno paleozoickými (svrchní ordovik) sedimentárními horninami - souvrství bohdalecké,
ve kterém převažují slabě diageneticky zpevněné jílovité břidlice až jílovce.celkově jsou velmi málo propustné až vodotěsné, avšak lokálně se vyskytují zvodnělé pukliny, které umožňují částečný pohyb podzemní vody.
Pokryvné útvary jsou zastoupeny především navážkami se stavebních sutí a zbytky konstrukcí demolovaných objektů. V menší míře se vyskytují relikty půdního horizontu a deluviální sedimenty.
_______________________________________________________________________________________
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Svrchní vrstva navážek tvoří pokryv o mocnosti 0,3÷více než 2,0 m. složení je převážně z místních překopaných zemin s proměnlivým obsahem cihel a stavebního odpadu. Strukturně převládají jíly s vysokou plasticitou, dále se často vyskytují jíly písčité až hlíny písčité. V navážkách jsou polohy s humózní příměsí a
v některých částech se na nich nachází půdní horizont. Celkově horizont navážek z důvodů značné nehomogenity a lokálně nízké únosnosti a vysoké stlačitelnosti poskytuje nevhodnou základovou půdu.
Následná spodnější vrstva je tvořena rozloženými břidlicemi tvořenými jílem s vysokou plasticitou převážně
pevné konzistence. V horizontu převládají jílovité minerály z části původu z mateční horniny, z části vykrystalizováním z roztoků doprovázejících zvětrávací procesy. Mocnost se převážně pohybuje v intervalu
0,8÷1,5 m (místně až nad 3 m).
Další horizont je tvořen silně zvětralými břidlicemi opět charakteru jílu s vysokou plasticitou a pevnou konzistencí a se střípky destičkami zvětralého jílovce až břidlice. Mocnost tohoto horizontu je 1,0÷2,0 m. poskytuje
již poněkud vhodnější podmínky pro základovou půdu, než předcházející horizont. Ale při styku s vodou se
geotechnické vlastnosti značně zhoršují.
Následný horizont mírně zvětralých břidlic se svými mechanickými vlastnostmi již blíží měkkým poloskalním
horninám. Přibývá výrazně střípků zvětralé horniny až střípkový rozpad zcela převládne. Velikost střípků a
destiček se pohybuje v rozmezí 20÷60 mm. Báze tohoto horizontu je dle archivní sond v hloubce 6÷12 m.
Z hlediska klimatické rajonizace leží území v okrsku B1, mírně teplé a suché oblasti s mírnou zimou.

Hydrogeologické poměry
Hydrogeologickým průzkumem (ÚVR Mníšek pod Brdy, 1994) prováděným v rámci ekologického auditu areálu závodu byla zastižena hladina podzemní vody v úrovni 5,5 – 8 m p.t. Oběh podzemní vody na zájmové
lokalitě je vázán na průlinově-puklinový kolektor zvětralých jílovitých břidlic.
Hladina podzemní vody je mírně napjatá se spádem k SSV a po ustálení se její hladina pohybuje v rozmezí
od cca 2,5 do 9 m p. t. V území sledovaném v rámci prováděných prací byly hladina podzemní vody zastižena v úrovni od 2,3 (V-6) do 2,8 m p. t. (V-5).
Při průzkumech v roce 2004 byla hladina podzemní vody v hloubce 1,6÷3,0 m. Je proto zřejmé, že hladina
(závislá prakticky pouze na atmosférických srážkách) značně kolísá. V období vydatnějších srážek se vytváří
svrchní občasný mělký horizont v prostoru navážek, které jsou mnohem propustnější než podloží břidlic rozložených na jíl.
Vydatnost zvodně je malá a během čerpání dochází k jejímu rychlému poklesu. Při informativních čerpacích
zkouškách byly zjištěny vydatnosti řádově v setinách litru za sekundu. Z svrchního mělkého horizontu budou
přítoky větší (maximálně 1÷2 l/s), ale s omezenou vydatností.

Geomorfologické poměry
Podle regionálního členění reliéfu ČR je zájmové území součástí vyššího geomorfologického celku Pražská
plošina, podcelku Říčanská plošina. Říčanská plošina se dále člení na čtyři okrsky. Zájmové území je součástí okrsku VA-2A-c Úvalská plošina.
Zařazení v regionálním geomorfologickém členění reliéfu ČR ukazuje následující schéma a následující zákres do mapky regionálního členění reliéfu ČR:
_______________________________________________________________________________________
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Soustava (subprovincie)

22

V Poberounská soustava

Podsoustava (oblast) VA Brdská podsoustava
Celek VA-2 Pražská plošina
Podcelek VA-2A Říčanská plošina
Okrsek VA-2A-c Úvalská plošina

VA-2A-c Úvalská plošina Je to geomorfologický okrsek

Obrázek 12 – Zákres posuované lokality do mapy
regionálního členění reliéfu ČR

ve střední a severovýchodní
cásti Rícanské plošiny. S výjimkou východní části se převážná část tohoto okrsku nachází na území Prahy. Plochá
pahorkatina převážně v povodí Vltavy a na severovýchode
též Labe na staropaleozoických břidlicích, drobách, pískovcích, křemencích a vápencích Barrandienu se zbytky
cenomanských slepenců, pískovců a jílovců a pleistocenními říčními štěrky a písky.
Rozčleněný erozně denudační reliéf charakteristickými strukturními hřbety a suky, zpravidla směru ZJZ –
VSV, se staropleistocenními říčními terasami Vltavy. 2 výškový stupen, nepatrně až středně zalesněná smíšenými dubovými a smrkovými porosty smíšenými listnatými porosty.
Z geologického hlediska náleží zájmové území do Barrandienského proterozoika. Předkvarterní podloží je
reprezentováno jílovitými, deskovitě vrstevnatými bohdaleckými břidlicemi (sv. ordovik). V jihozápadním
předpolí lokality se vyskytují denudační zbytky křídy (cenoman) zastoupené písčitými štěrky s jílovitou příměsí, jílovci a slepence. Mocnost křídových sedimentů se pohybuje od cca 2 do 4 m. Kvartérní pokryv území
je tvořen zvětralinami podložních břidlic a antropogenními navážkami rozličného složení o mocnosti cca 2 až
4 m.

Kontaminace areálu
Průzkumy a měření při provádění již realizované výstavby potvrdily lokální kontaminace zemin. Přestože nyní navrhované část areálu je historicky nejmladší, nelze vyloučit výskyt kontaminovaných zemin ani zde. Proto se stejně jako v minulých etapách navrhuje provedení průzkumných prací v místech navržených výkopových prací a možných kontaminovaných míst. Při výskytu kontaminovaných zemin se bude postupovat (stej_______________________________________________________________________________________
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ně jako v předcházejících etapách) v souladu se zákonem o odpadech – kontaminované zeminy musí být
odtěženy a předány oprávněné organizaci k následné likvidaci.
Kontaminovaná zemina nesmí být použita na venkovní násypy, ani nesmí být ponechána na místě.

Radon
Radonovým průzkumem z dubna 2006 byl na staveništi stanoven nízký radonový index. V poznámkách
k výsledkům měření je však uvedeno, že ,,výsledky měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu jsou
zřejmě ovlivněny okolnostmi při měření, a mohou být v případě suchého terénu a nenarušeného podloží
vyšší (reálná hodnota nalezené maximum: 40-50 kBq/m3). Stanovení plynopropustnosti v silně heterogenním a navážkami změněném prostředí nemůže být zcela objektivní. Podle dřívějších sond před stavbami
může být v kategorii střední. Na základě těchto faktů lze přes naměřené výsledky doporučit počítat při projektování zakládání staveb s nejhorším možným stavem, tj. středním radonovým indexem´´ (ve smyslu vyhl.
307/02 Sb.)

Ochranná pásma
V lokalitě dotčené stavbou se nacházejí pouze ochranná pásma podzemních inženýrských sítí, regulační
stanice plynu a ČD. Žádná jiná ochranná pásma se zde nevyskytují. V řešeném území ani v nejbližším okolí
se nenachází žádná ochranná pásma zvláště chráněných území (ve smyslu §12, §13 a § 14 zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny), ani jeho ochranné pásmo.

B.II.2. V O D A
V současné době je přívod pitné vody do areálu řešen potrubím z veřejného řadu DN 300 v severozápadní
části areálu a je napojen do bazénu automatické tlakové stanice (ATS). Nové skladové objekty budou zásobovány z nového vodovodního řadu vedeného okolo nových budov. Ten bude napojen na stávající vodovody
v prostoru severně od stávající vlečky.

Tabulka 3 – Bilance spotřeby vody
spotřebitel

množství

jednotka

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

Čisté provozy
110 zaměst.
Špinavé provozy
104 zaměst.
průměrná denní spotřeba - Qp =
maximální denní spotřeba (kd) - Qdmax =
maximální hodinová spotřeba - Qhmax (l/hod) =

60,00
120,00

( l / den )

6 600,00
12 480,00
19 080,00
24 979,53
3 292,50

roční spotřeba pitné vody (m3/rok)

(l/s)

0,08
0,14
0,22
0,29
0,91
4 865,40

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

SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE

Zásobování teplem
Zásobování teplem bude provedeno z areálového rozvodu CZT výstavbou nových propojení do haly č.1 a
haly č.5. ostatní hlay budou propojeny vnitřními rozvody.
Tepelná ztráta - objekty administrativy 1-8
výpočet tepelných ztrát s přihlédnutím k ČSN 06 0210
venkovní výpočtová hodnota

.......... 320 kW
......... -12°C

průměrná teplota vnitřní

.............. 20°C

Tepelná ztráta - objekty skladové haly 1-8
výpočet tepelných ztrát s přihlédnutím k ČSN 06 0210
venkovní výpočtová hodnota

.......... 791 kW
......... -12°C

průměrná teplota vnitřní

.............. 15°C

Celková tepelná ztráta hal 1-8

.......... 1 111 kW

Pro krytí tepelné ztráty odpovídá potřeba energie 4 301 GJ/rok

Celková tepelná ztráta hal 1-8 včetně VZT rezervy

.......... 1 500 kW

Pro krytí tepelné ztráty odpovídá potřeba energie 6 542 GJ/rok

Ohřev teplé užitkové vody
výkon na ohřev TUV 1 hala

..........................

Celkem výkon na ohřev TUV v předávací stanici (součinitelem současnosti 0,5).........
Celková roční spotřeba tepla

57 kW
228 kW

........................... 220 GJ

Celkový výkon předávací stanice je pak stanoven na součet tepelné ztráty, výkonu na ohřev teplé užitkové
vody a rezervy na VZT

................ 1 728 kW

Zásobování elektrickou energií
Elektro - silnoproud a venkovní osvětlení
Všechna tato média budou opět rozvody napojena na stávající rozvody areálu, které budou dovedeny
k jednotlivým halám.
_______________________________________________________________________________________
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Z hlediska spotřeby elektrické energie se předpokládá následující energetická náročnost nového areálu:
Hala 1
Hala 2
Hala 3
Hala 4
Hala 5
Hala 6
Hala 7
Hala 8
Venkovní osvětlení
CELKEM:

260kW
260kW
260kW
260kW
240kW
220kW
205kW
190kW
7kW

1902kW

Předpokládaný odhad roční spotřeby el. energie: 9408,36 MW/rok

B.II.4. N Á R O K Y

NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU

Doprava

Obrázek 13 – Schéma dopravní sítě v areálu

Organizace dopravy
V rámci výstavby areálu již došlo
k realizaci severního vjezdu, který
je umístěn za severovýchodním
rohem monobloku prakticky
v jihovýchodním rohu zde hodnocené výstavby.
Příjezd do tohoto vjezdu je z ul.
K Hrušovu a odjezd do ul.
K Hrušovu, které se po několika
metrech napojuje do ul. Průmyslové. Zároveň bylo (v souladu
s požadavky v původní EIA) provedeno omezení průjezdnosti ulice Štěrboholské pro nákladní auta
(v ulici jsou umístěny betonové
bloky, které neumožňují průjezd
do skladového areálu nákladním
automobilům). Příjezd od jihu je
pro nákladní auta veden z ul. Rabakovské ulicí K pérovně do ul.
Štěrboholské vedené od západu
k vjezdu do areálu.
_______________________________________________________________________________________

26

Oznámení záměru dle Přílohy č. 3 zák.č. 100/2001 Sb. v platném znění na akci CTY Průmyslová sever____

V současné době mohou nákladní auta využívat přes den oba vjezdy do areálu, v noci je jižní vjezd pro nákladní auta uzavřen, s tímto režimem se počítá i po dokončení severní části areálu. Všechna nákladní auta
z posuzované části areálu by měla využívat jen severní vjezd (jižním vjezdem se dostanou na ul. Rabakovskou, kde lze opět jet na průmyslový polokruh, nebo do centra na Skalku). Průjezd jižním směrem je navíc
komplikován TNA jedoucími do okolních areálů a často čekajícími na kraji komunikací.

Bilance dopravy v klidu
Výpočet potřeby zařízení pro dopravu v klidu navrhovaného objektu je proveden v souladu s vyhláškou č.
26/99 Sb. hlavního města Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě, s postupy uvedenými v článku 10 a v příslušných přílohách vyhlášky. Ve smyslu této vyhlášky a jejich příloh je
navrhovaný objekt situován v zóně 4 mimo spádové území stanice metra.

Pz1 (Bod 6.1.) Administrativa s malou návštěvností

2 880 m2

(35 m2 kancelářské plochy / 1 parkovací místo )
Pz2 (Bod 7.1.) jednotlivá prodejna - showroom

Pz1= 83 míst
1 552 m2

(50 m2 užitné plochy / 1 parkovací místo )

Pz2= 32 míst
11 360 m2

Pz3 (Bod 12.2.) Sklad
(200 m2 plochy skladu / 1 parkovací místo)

Pz3= 57 míst

Pz CELKEM
Pz= Pz1 + Pz2 + Pz3 + Pz4 = 172míst

Výpočet požadovaného počtu stání Pp dle vyhlášky 26/99 Sb.hl.m.Prahy
Pp= Ku x Kd x Pz
Ku (koeficient vlivu území) = 1
Kd (dopravní obsluhy území území) = 1
Pp= 172 míst

Celkem je tedy nutné navrhnout 172 míst. Navrženo je 177 parkovacích stání. Podmínka je splněna.
Z celkového počtu 177 parkovacích míst je nutné zajistit minimálně 5% parkovacích míst
pro invalidy- 9 parkovacích míst pro invalidy

Odhad těžkých nákladních automobilů dle zkušeností z provozu již stávajících skladových hal -

Předpokládaný počet příjezdů a odjezdů těžkých nákladních aut za den…………………..…40 TNA
_______________________________________________________________________________________
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Předpokládaný počet příjezdů a odjezdů všech nákladních aut (včetně TNA) za den……..…80 NA

Dopravně inženýrské údaje – vliv provozu areálu
Vzhledem k reorganizaci a novému rozdělení pravomocí mezi URM a TSK-UDI bylo nutno zajistit údaje o intenzitách dopravy od obou organizací. Od TSK-UDI byly získány údaje o stávající intenzitách. Tato organizace je v současné době poskytuje na sledované komunikační síti v údajů dle posledního sčítání, které bylo
v zájmové lokalitě provedeno v roce 2007. Podle pokynu této organizace pak byl proveden přepočet na rok
2009 se zadaným navýšením 5 %. Na ostatních komunikacích, které nepatří do sledované sítě jsou použity
údaje od ÚDI pro rok 2009, které byly zpracovateli a investorovi předány při řešení předcházející fáze přestavby areálu z 03/2008.
Pro výhledový rok dokončení výstavby (2014) a pro výhled 2020 byly získány intenzity dopravy od ÚRM. Tato organizace ale nezpracovává rozdělení intenzit dopravy pomalých vozidle na pomalá a těžká (nad 6 tun).
Toto rozdělení je potřebné pro posouzení vlivu provozu areálu na akustickou situaci i na dopady na kvalitu
ovzduší. Zároveň ÚRM neposkytuje údaje o rozdělení dopravy na denní a noční dobu. Podklady pro výpočet
těchto potřebných dat byly opět převzaty z materiálu UDI poskytnuté řešení předcházející fáze přestavby
areálu z 03/2008.
Ze všech těchto podkladů byly určeny a spočteny následující intenzity dopravy na okolních komunikacích.
V rámci organizace dopravy v areálu je dnes v noční době veškerá doprava vedena pouze severním vjezdem do ulice K Hrušovu, se zachováním této organizace se počítá i v budoucnu po zprovoznění poslední
zde hodnocené části areálu.
Ulice Štěrboholská je stále zneprůjezdněna (betonové zátarasy) pro nákladní vozidla, tzn. z ulice Rabakovské do areálu je nutno jet přes ulici K Pérovně.

Tabulka 4 – Dopravní intenzity v okolí areálu se započtením vlivu CTY-sever

Tabulka 5 – Dopravní intenzity v okolí areálu bez vlivu CTY-sever
2014
Úsek komunikace
Průmyslová (severní vjezd-propoj)
Průmyslová (propoj-Rabakovská)
K Hrušovu
Rabakovská (Průmyslová-Štěrboholská)
Rabakovská (Štěrboholská-K Pérovně)

všechna
46 850
43 650
1 800
19 300
16 650

pomalá
4 450
3 930
390
1 540
1 000

2020
těžká
2 070
1 890
120
560
350

všechna
38 400
35 700
1 900
30 350
32 600

pomalá
3 640
3 210
420
2 430
1 950

_______________________________________________________________________________________
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2014
Úsek komunikace
K Pérovně (Rabakovská-Opravárenská)
K Pérovně (Opravárenská-Štěrboholská)
Štěrboholská (K Pérovně-areál)
Štěrboholská (areál-MEDIAPRINT)
Štěrboholská (MEDIAPRINTRabakovská)

všechna

2020

pomalá

těžká

všechna

5 050
2 700
980
500

1 010
540
240
-

370
180
80
-

4 850
2 450
980
550

1 810

110

40

1 850

pomalá

těžká

970
490
240

360
160
80

-

120

40

Tabulka 6 – Celkové přitížení na okolních komunikacích vlivem provozu areálu CTYsever
2014
Úsek komunikace
Průmyslová (severní vjezd-propoj)
Průmyslová (propoj-Rabakovská)
K Hrušovu
Rabakovská (Průmyslová-Štěrboholská)
Rabakovská (Štěrboholská-K Pérovně)
K Pérovně (Rabakovská-Opravárenská)
K Pérovně (Opravárenská-Štěrboholská)
Štěrboholská (K Pérovně-areál)
Štěrboholská (areál-MEDIAPRINT)
Štěrboholská (MEDIAPRINTRabakovská)

všechna

pomalá

2020
těžká

všechna

1,2%
0,6%
8,3%
1,6%
0,0%
2,0%
3,7%
7,1%
40,0%

1,1%
4,1%
10,3%
1,9%
0,0%
2,0%
3,7%
8,3%
-

1,0%
4,2%
33,3%
1,8%
0,0%
2,7%
5,6%
0,0%
-

1,2%
0,7%
7,9%
0,5%
1,4%
0,0%
2,0%
7,1%
36,4%

10,5%

9,1%

0,0%

16,2%

pomalá

těžká

1,1%
4,7%
7,1%
0,8%
2,1%
0,0%
2,0%
8,3%

1,2%
5,2%
33,3%
1,1%
3,0%
0,0%
6,3%
0,0%
-

8,3%

0,0%

-

Tabulka 7 – Podíl jízd jednotlivých druhů automobilů v nočním období

Intenzita odvozu ze stavby se předpokládá maximálně 10 nákladních automobilů za den a to hlavně pro potřeby odvodu demolovaných konstrukcí a pro dovoz, protože navržený areál má zápornou bilanci zeminy.
Na stavbu se budou přivážet prefabrikované betony,živice pro stavbu komunikací, monolitické konstrukce
(betony na podlahy..) gabiony na stavbu opěrných zdí, ocelové nosníky pláště a výměn střechy,nosná ocelová konstrukce vestavby,mobilní oplocení, výplně oken a dveří,trapézový plech,výsadby stromů, pomocné
ocelové konstrukce,lešení,zdivo,trubky a kabeláž. Cca 20 000 m3 stavebního materiálu.
_______________________________________________________________________________________
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. O V Z D U Š Í
Podrobně je tato problematiky zpracována v příloze H.5.

a) bodové zdroje znečištění ovzduší
Vytápění areálu bude z CZT a pojezd vozidel v areálu bude na otevřených plochách. Bodové zdroje znečištění tak v souboru nejsou.

b) plošné zdroje
Plošné zdroje znečištění ovzduší, jako skládky prašných surovin, trvalé stavební práce a pod., v rámci provozu souboru navrhovaných staveb nebudou žádné.

c) hlavní liniové zdroje
Liniovým zdrojem znečištění ovzduší bude vyvolaná automobilová doprava. Parkovací plochy a garáže jsou
přímou součástí komunikačního systému areálu.
Celkově lze konstatovat, že maximální krátkodobé imisní příspěvky kriteriálního oxidu dusičitého budou
menší než 1,03 % imisního limitu, příspěvky k průměrné roční koncentraci NO2 budou menší než 0,20 %
imisního limitu u nejbližších objektů. U obytné zástavby budou imisní příspěvky méně než poloviční.

Tabulka 8 – Krátkodobé imisní příspěvky souboru NO2 (hodinové), CO (osmihodinové) a
PM10 (24hodinové) [μg/m3] z areálu CTY sever
Bod č. Název bodu (č.poz.)

∆ Kmax1h NO2 ∆ Kmax8h

CO ∆ Kmax24h PM10

[μg/m3]

[μg/m3]

[μg/m3]

1

Štěrboholská č.par. 1400

0,51

4,7

0,10

2

Štěrboholská č.par. 1394, čp. 339/14

0,49

4,5

0,09

3

Štěrboholská č.parc. 1390, čp. 337/90 0,48

4,4

0,09

4

K Pérovně č.parc. 1424, č.p. 186/31

0,50

4,6

0,09

5

K Pérovně č.parc. 1419, č.27

0,52

4,7

0,10

6

K Pérovně č.parc. 1417, č.p. 425/25

0,54

4,9

0,10

7

K Pérovně č.parc. 1407, č. 15

0,57

5,2

0,11

8

CTY č. parc. 2581/97

1,44

13,1

0,25

9

CTY č. parc. 2581/3

2,06

18,8

0,36

200

10000

40

LIMIT

Znečištění ovzduší od plošných zdrojů a dopravy bude vznikat i v průběhu výstavby areálu. Od prostoru, kde
budou prováděny poslední demolice a následně výstavba jsou chráněné objekty vzdáleny přes 350 m a ještě je staveniště odcloněno již realizovanými objekty v areálu a halou EROPAPIERU. Negativní účinky při
_______________________________________________________________________________________
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stavbě se mohou proto projevit v podstatě jen staveništní dopravou a jejími sekundárními dopady na prašnost. To lze minimalizovat vhodnou organizací práce a péčí o vozidla, např. očišťováním vozidel před výjezdem na zpevněné komunikace, očišťováním zpevněných komunikací, atd. Tyto podmínky jsou začleněny do
podmínek výstavby areálu. Dále by tyto dopady na obytné objekty měly být eliminovány vedením staveništní
dopravy výhradně přes severní vjezd do areálu.

B.III.2. O D P A D N Í

VODY

V současné době je kanalizace řešena dvěma oddělenými kanalizacemi. Jižní část areálu je odkanalizována
jednotnou kanalizací 600/1000, která je dle údaje PVS a.s. v jejím majetku. Je napojena na kanalizaci pod
ulicí Průmyslová. Severní část areálu je napojena dešťovou kanalizaci napojenou do vodoteče. Uvedená kanalizační soustava PVS a.s. je veřejnou kanalizací. Na tuto kanalizaci jsou napojeny areálové hlavní stoky
jednotné, na severu pak pouze dešťové kanalizace. Hlavní areálová stoka DN 600÷DN 1000 je vedena mezi
objektem monobloku a ulicí Průmyslová na pozemku areálu a je napojena na veřejnou splaškovou kanalizaci. Do této stoky je napojena pouze dešťová voda z monobloku. Další splašková kanalizace DN 300 je vedena podél západní hranice pozemku a je napojena na splaškovou kanalizaci. Splaškové vody monobloku a
dalších objektů jsou vedeny kanalizací podél západní strany monobloku a jsou přečerpávány do splaškové
kanalizace. Severní kanalizační systém je napojen na stávající dešťovou veřejnou kanalizaci v ulici K Hrušovu.
Navrhované řešení respektuje oddělené kanalizace areálu. S dešťovými i splaškovými vodami bude nakládáno v souladu s požadavky Městských standardů.
Dešťové vody musí být před zaústěním do stávající dešťové kanalizace předčištěny v odlučovačích lehkých
kapalin, resp. sorpčních vpustech. Velikost retenčních prostor je nutno navrhnout v souladu s požadavky
OOP HMP.
Splaškové vody budou z hal vedeny do nového řadu podél jižní strany hal a následně do stávající splaškové
kanalizace vedené podél východní strany monobloku jižním směrem.

Tabulka 9 – Bilance splaškových odpadních vod
Producent

množství

jednotka

jednotková produkce
( l/os den)

Čisté provozy
110 zaměst.
Špinavé provozy
104 zaměst.
průměrná denní produkce - Qp =
maximální hodinový průtok splašků - Qhmax (l/hod)
roční produkce splaškových vod Qr (m3/rok) =
počet EO (pro bilanci produkce)
roční produkce BSK5 roční produkce NL roční produkce CHSK -

celková produkce

celková produkce

( l / den )

80
140

8 800,00
14 560,00
23 360,00
7 760,00

(l/s)

0,10
0,17
0,27
2,16

5 956,80
156 EO
2 492,93 kg/rok
2 539,09 kg/rok
553,98 kg/rok

_______________________________________________________________________________________
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Tabulka 10 – Odtok dešťových vod z areálu
Typ plochy

plocha (ha)

odtok. koef.

F- reduk. (ha)

odtok (l/s)

odtok (m3/rok)

Střechy
1,604
0,90
1,444
219,43
7 506,72
Zpevněné plochy
1,178
0,70
0,825
125,37
4 289,01
Zelené plochy
0,635
0,05
0,032
4,83
165,13
Celkem
3,417
0,67
2,300
349,63
11 960,86
Pozn. Pro účely porovnání výpočtu je počítána roční srážka 520 mm/rok a intenzita návrhového deště 152 l/s.
V rámci zpracování projektu DUR byl v souladu s požadavky OOP HMP vyčíslen limitní odtok z areálu na
44,2 l/s. Pro zajištění tohoto maximálního odtoku byly navrženy dvě retenční nádrže na dešťové vody (umístění severně od objektů) o celkovém retenčním objemu 636 m3.

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

Odpady vznikající při výstavbě areálu
V rámci demolic dojde k odstranění všech částí stávajících objektů do stanovené úrovně (viz příčné řezy).
Nekontaminované železobetonové )a další vhodné) konstrukce budou po rozdrcení použity pro vyrovnání terénu do úrovně pod podlahovou konstrukci nových hal, ostatní materiál z demolic bude odvezen.
V rámci původní přípravy přestavby areálu byly provedeny podrobné průzkumy kontaminace zemin. Přestože v ploše navrhovaného areálu je novější část původního výrobního závodu, byla stanovena podmínka výstavbu – Při zemních pracech a při demolicích bude nutno průběžně (v souladu se závěry průzkumů kontaminace areálu) ověřovat možnou kontaminaci materiálů. Podle získaných výsledků analýz zneškodnit odpad
v souladu s platnou legislativou jako odpad nebezpečný, resp. odpad ostatní, nebo vytěženou zeminu.
V žádném případě nesmí být odpady spalovány na staveništi nebo v jeho okolí.

Tabulka 11 - Tabulka hlavních druhů odpadů z demolic
Katalog. číslo
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 06
17 01 07
17 02 01
17 02 02

Název odpadu
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
obsahující nebezpečné látky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod 17 01 06
Dřevo
Sklo

Kategorie
O
O
O
N
O
O
O

_______________________________________________________________________________________
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Katalog. číslo
17 02 03
17 04 02
17 04 04
17 04 05
17 04 07
17 06 03
17 06 04

Název odpadu
Plasty
Hliník
Zinek
Železo a ocel
Směsné kovy
Izolační materiál obsahující nebezpeč. látky
Izolační materiály neuvedené pod 17 06 03

Kategorie
O
O
O
O
O
N
O

Tabulka 12 - Tabulka hlavních druhů odpadů při výstavbě
Katalogové
číslo

Název odpadu

Kategorie

Způsob
nakládání
s odpadem
recyklace nebo
skládka
skládka

Beton (železobeton)

17 01 01

O

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

17 01 07

O

17 02 01

O

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

O
O
O
O
O
N
N

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

17 04 11
17 06 03

O
N

recyklace
skládka NO

17 06 04
17 09 04

O
O

skládka
skládka

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

O
O
O
N

15 02 02

N

recyklace
recyklace
spalovna
spalovna NO
nebo skládka
NO
spalovna NO

20 03 01

O

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

spalovna KO
nebo skládka

Odpady vznikající při provozu areálu
Rozhodující podíl na provozních odpadech bude mít odpad z balících materiálů a směsný komunální odpad.
Odpady budou kumulovány ve speciálních maloobjemových nádobách v jednotlivých halách, ze kterých budou přemísťovány do sběrných kontejnerů na separovaný odpad umístěných v centrálním skladu odpadů v
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monobloku. Z tohoto skladu budou separované odpady odváženy specializovanými firmami k druhotnému
využití nebo k likvidaci.
Investorovi se doporučuje nechat zpracovat Program odpadového hospodářství. Zároveň bude povinen
předložit při vydání stavebního povolení smlouvy s odběrateli zneškodňujícími jednotlivé druhy odpadů.

Tabulka 13 - Tabulka hlavních druhů odpadů při provozu
Katalogové
číslo
(nový katalog)
02 02 02

Název odpadu
Odpad živočišných tkání
Suroviny nevhodné ke spotřebě
nebo zpracování

Kategorie Způsob nakládání
s odpadem
O

využití nebo
spalovna NO
využití nebo
spalovna

02 02 03
02 03 04
02 06 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 07
20 01 08

O
O
O
O
O

20 03 01

O

Uliční smetky

20 30 03

O

Absorpční činidla, filtrační
materiály, ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
Vyřazená zařízení s obsahem
nebezpečných složek
(zářivky, výbojky)
Nikl-kadmiové baterie a
akumulátory
Směs tuků a olejů z odlučovačů
tuků
Rozpouštědla
Fotochemikálie
Barvy a pryskyřice
Detergenty

15 02 02

N

16 02 13

N

Recyklace

16 06 02

N

Recyklace

19 08 10

N

spalovna NO

20 01 13
20 01 17
20 01 27
20 01 29

N

Regenerace
spalovna NO

Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Skleněné obaly
Biologicky rozložitelný odpad
z kuchyní a stravoven
Směsný komunální odpad

O

Recyklace
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Využití nebo
spalovna
spalovna nebo
skládka
Využití nebo
skládky
spalovna NO
nebo skládka

Odpady vznikající při likvidaci areálu
Druhy odpadů budou poplatné skutečnému rozsahu případných změn v areálu, proto je lze dnes jen velmi
těžko specifikovat. V každém případě půjde o druhy odpadů, které se budou vyskytovat v průběhu navrhované výstavby a při provozu areálu. Nežádoucí vznik dalších druhů odpadů, zvláště odpadů kategorie nebezpečné, bude automaticky kontrolováno při povolování případných nových aktivit.
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B.III.4. H L U K
Hluk ze stavební činnosti
Výstavba ve městech je obecně z hlukového hlediska problematická. Hluk ze stavební činnosti má svá specifika a je celkem všeobecně vnímán negativněji než např. hluk z dopravy či stacionárních zdrojů hluku. Stavební stroje se většinou pohybují v malé vzdálenosti od chráněných míst ve venkovním prostoru a tak hladiny akustického tlaku generované při stavební činnosti zejména v centrech měst bývají nadlimitní. Vzhledem
k tomu, že nejbližší chráněné objekty od staveniště navrhovaného záměru jsou vzdáleny 480 m a více je situace v souvislosti s výstavbou méně kritická než v jiných případech. Areál administrativně logistického centra CTY Průmyslová je rozlehlý a výstavba objektů v jižní části areálu je již realizována.
Připravovaná realizace záměru poslední etapy výstavby v areálu v jeho severní části se nachází v největší
vzdálenosti od chráněné zástavby v ulici Štěrboholské a K Pérovně. Nejbližším chráněným objektem v okolí
areálu je rodinný domek čp. 366/100 v ulici Štěrboholské a rodinný dům č.parc.1407 č. 15 v ulici K Pérovně,
které jsou vzdáleny od místa stavby záměru téměř cca 480 m vzdušnou čarou a v areálu jsou již realizovány
objekty, které budou tvořit překážky v cestě šíření hluku.
Výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku A je proveden pro 14 hodin, v době mezi 7.00 a 21.00 hodinou. Ve výpočtu jsou zahrnuty stavební stroje, které budou provádět demolice včetně drtičky, která však bude na staveništi vždy 1 den a to 3x po dobu výstavby. Dále jsou ve výpočtu zahrnuty stroje pro úpravu terénu a vrtná souprava. Jedná se o nejkritičtější nasazení stavebních strojů na stavbě.

Obrázek 14 – Výpočtový model pro období výstavby

_______________________________________________________________________________________
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Tabulka 14 - Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku emitované stavebními
stroji při realizaci záměru v chráněném venkovním prostoru staveb
Bod
výpočtu

1

Chráněný objekt

Stavba:
Demolice+úprava
terénu+piloty
[dB]

Hygienický limit
Stavba
7.00-21.00
[dB]

46,6

65

Štěrboholská čp.366/100

2

46,6

3

Štěrboholská, čp. 339/94

46,5

4

Štěrboholská, čp. 337/90

47,2

5

46,5

6

K Pérovně, čp. 186/31

47,0

7

K Pérovně, čp.428/27

47,2

8

K Pérovně, čp. 425/25

47,3

9

K Pérovně, č.parc.1407, č.15

48,8

10

48,7

11

K Pérovně, čp.1489/17

48,4

Z tabulky vyplývá, že ve všech výpočtových bodech i při max. nasazení stavebních strojů včetně drtičky bude bezpečně dodržen hygienický limit pro povolené stavby 65 dB v době mezi 7.00 - 21.00.
Na stavbu se budou přivážet prefabrikované betony, monolitické konstrukce, ocelové nosníky, gabiony, výplně oken a dveří, plechy, zeleň (výsadba stromů), lešení, zdící materiál, kabeláž atp. Materiál z demolic a
výkopů bude uskladněn na deponii na severním okraji areálu a zpětně použit na úpravu terénu.Předpokládá
se 10 nákladních vozidel za den, tj. 20 pohybů.

Hluk z provozu areálu
Pro potřeby tohoto Oznámení byla zpracována Hluková studie, které je uvedena v příloze H.3. zde jsou uvedeny pouze hlavní výsledky a závěry.
Pro provoz areálu administrativně logistického centra byly vypočteny 2 stavy:
¾ provoz pouze navrhovaného záměru, tj. severní části areálu – haly H1-H8 a jejich dopravní obsluha
¾ provoz administrativně logistického centra CTY Průmyslová jako celku
Uvažovány jsou stacionární zdroje hluku umístění na jednotlivých objektech v areálu a doprava v areálu.

Tabulka 15 - Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru
staveb- zdroj hluku pouze posuzovaný záměr CTY Průmyslová sever a celý
administrativně logistické centrum CTY Průmyslová (stacionární zdroje + doprava
v areálu) – rok 2014
Bod
výpočtu
1
2
3

Chráněný objekt

Štěrboholská čp.366/100
Štěrboholská, čp. 339/94

CTY Průmyslová
sever

CTY Průmyslová –
celý areál

Den
[dB]

Noc
[dB]

Den
[dB]

Noc
[dB]

38,3

26,5

41,7

34,3

38,6

26,6

40,9

34,0

38,2

26,2

39,8

33,1

Hygienický limit
Den
[dB]

Noc
[dB]

50

40
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Bod
výpočtu
4
5

CTY Průmyslová
sever

Chráněný objekt

Štěrboholská, čp. 337/90

CTY Průmyslová –
celý areál

Den
[dB]

Noc
[dB]

Den
[dB]

Noc
[dB]

38,3

26,1

40,1

34,1

36,6

24,2

34,3

29,6

6

K Pérovně, čp. 186/31

38,3

25,9

36,4

32,2

7

K Pérovně, čp.428/27

38,5

26,0

37,1

32,8

8

K Pérovně, čp. 425/25

38,8

26,3

36,9

32,7

9

41,9

29,7

46,8

39,9

10

K Pérovně, č.parc.1407,
č.15

40,5

27,9

42,8

37,1

11

K Pérovně, čp.1489/17

40,0

27,4

41,1

35,5

Hygienický limit
Den
[dB]

Noc
[dB]

Samotný vliv záměru neovlivní výrazněji stávající zástavbu jižně od areálu obchodně logistického centra
CTY Průmyslová. Vliv celého areálu je výraznější, ale hygienické limity budou dodrženy v denní i noční době.

Obrázek 15 - Porovnání ekvivalentních hladin akustického tlaku ve výpočtových bodech
emitovaných samotným záměrem a celým areálem
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B.III.5. R I Z I K A

CTY_den

CTY-sever_noc

CTY_noc

HAVÁRIÍ

Při vlastním provozu skladového areálu je jedním z možných typů havárie únik olejů nebo pohonných látek
ze zaparkovaných automobilů. Těmto haváriím lze těžko předejít (většina automobilů nebude patřit investorovi), bylo by však potřeba ihned učinit opatření, která zabrání vniknutí těchto látek do veřejného kanalizač_______________________________________________________________________________________
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ního systému. Prevencí proti tomuto druhu havárií bude vedení kanalizací z manipulačních a parkovacích
ploch přes odlučovače lehkých kapalin. V současné době není přesně znám charakter skladovaných látek,
případné opatření pro skladování látek vyžadujících specielní bezpečnostní opatření budou navržena
v následujících stupních projektové přípravy stavby a s jejich uskladněním lze uvažovat pouze v objektu monobloku, který je již pro skladování nebezpečných látek využíván. Tato problematiky musí být zahrnuta do
provozního řádu areálu. Samostatnou problematikou je možnost vzniku požáru. Řešení jednotlivých objektů
bude navrženo s ohledem na stupeň požárního nebezpečí. V celém komplexu se počítá s instalací zabezpečovacího protipožárního monitoringu. Tato problematika je již dnes dostatečně řešena v procesu povolování
výstavby a nevyžaduje tedy speciální požadavky začleněné do podmínek výstavby areálu.

B.III.6. D O P L Ň U J Í C Í

ÚDAJE

Vzhledem k parametrům areálu a rozsahu výstavby se nepředpokládá vznik jiných (v tomto Oznámení nekomentovaných) vlivů stavby na životní prostředí. Záměr se neprojeví žádnými významnými zásahy do krajiny ani realizací významným či rozsáhlých terénních úprav.
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C - ÚDAJE O STAV U ŽIVOTNÍHO
P R O S T ŘE D Í V D O T Č E N É M Ú Z E M Í
C.1. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH
ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
C.1. A . S T Á V A J Í C Í

VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Lokalita, ve které má být navrhovaná výstavba umístěna se nachází v původním areálu Barev a Laků dnes
CTY Průmyslová v Praze 15. Areál se rozkládá podél západního okraje ulice Průmyslové mezi ulicí Rabakovskou na jižní straně a železniční tratí na severní straně.

Obrázek 16 – Ortomapa území

_______________________________________________________________________________________
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Od roku 1990 docházelo k postupnému

Obrázek 17 – Pohled od jihu na rušený areál

útlumu výroby. Následně byly v jižní
části dřívějšího areálu BaL vybudovány
dva nové areály –
skladový areál
EUROPAPIER (v jihozápadní části) a
administrativní a distribuční areál
MEDIAPRINT &
KAPA
PRESSEGROSSO
s.r.o. (v jihovýchodní
části bývalého areálu). Ve zbývající část

Pozn. Vlevo je hala „B“, v centru vepředu výrobní objekty určené k demolici, vpravo
objekt monobloku.

areálu jižně od stávající železniční vlečky byla již téměř dokončena přestavba původního areálu na skladový a administrativní
areál (kromě prací na původním objektu monobloku

Obrázek 18 – Pohled od západu k vjezdu z ul. K Hrušovu

schází prakticky jen dokončovací povrchové práce
jižně od navrhované výstavby (6-tá etapa výstavby
areálu jih – viz situace).
Prostor mezi monoblokem
a skladovou halou „B“ je již
prakticky dokončen.

Pozn. Vpravo je objekty již provozované haly „B“, v centru tři koleje vlečky,
vlevo objekt stávajícího výrobního závodu , který bude v rámci výstavby
demolován. Přes vlečky je vzduchem veden technologický most který byl již
demolován v roce 2008.

_______________________________________________________________________________________
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Obrázek 19 – Severní vjezd do areálu z ul. K Hrušovu

Obrázek 20 – Pohled od severovýchodu z mostu průmyslového polookruhu

Pozn. Vlevo trasa průmyslového polookruhu, pod budovou monobloku stojící TNA u severního vjezdu z ul. K Hrušovu,
nad žlutou budovou sousedícího areálu stávající výrobní objekty, které budou zbourány, ve předu vlečka a vpravo ul.
Radiová.

C. 1. B . R E L A T I V N Í

ZASTOUPENÍ, KVALITA A SCHOPNOST REGENERACE

PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ
Prostor navrhovaného areálu je prakticky zcela změněn dřívější antropogenní činností. Doposud prováděné
demolice a nové výstavby přispěly i k likvidaci starých zátěží a k dekontaminaci půdy. Dokončením demolic
posledních výrobních a provozních objektů původního areálu budou odstraněny poslední potencionální prostory možné kontaminace.

_______________________________________________________________________________________
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Navrhovaná výstavba nemůže (při respektování standardních požadavků) svým provozem žádné přírodní
zdroje ohrozit, naopak může přispět k nápravě stávajícího stavu. Současně při dodržení požadavků OOP
HMP přispěje ke snížení maximálních průtoku ve Štěrboholském potoce.

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

PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ SNÁŠET ZÁTĚŽE

Původní přírodní prostředí bylo zcela změněno nejen v prostoru areálu, ale i v okolí, které je již dlouhou dobu využíváno jako průmyslová oblast. Biotop lokality tvoří zcela odpřírodněné prostředí zpevněných manipulačních ploch a ploch uvolněných probíhajícími demolicemi, jen nepatrnou výměru tvoří malé neudržované a
zdevastovaná plochy zahradních úprav. Největší podíl vegetace tvoří spontánně vzniklá dřevinná i bylinná
vegetace, která se nachází na zrušeném drážním tělese v navážkách. Ve vegetaci jednoznačně převažují
ruderální prvky. Udržované plochy zeleně představuje jen porostní skupina při západní fasádě objektu energobloku, která jediná byla založena s konkrétním kompozičním záměrem.
V areálu se nenacházejí významné lokality ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ani
ÚSES, zároveň nemá lokalita žádný historický, kulturní či archeologický význam, který by mohl být navrhovaným záměrem ohrožen či by mohlo dojít k jeho negativnímu ovlivnění. Posuzovaný záměr se vizuálně ani
zprostředkovaně nedotýká žádného přírodního parku a není v kolizi ani s žádnými významnými krajinnými
prvky „ze zákona“ ani s VKP registrovanými podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. Památné stromy se
v nejbližším okolí nenacházejí.
Posuzovaný záměr se nedotýká ani žádného území evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000.
Emise, které bude navrhovaný areál při výstavbě a provozu produkovat nebudou takového rozsahu, aby
mohly prakticky ovlivnit jak nejbližší chráněné prvky, tak i nejbližší přírodě blízké plochy.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Obrázek 21 – Situace památkově chráněných území v Praze
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Zájmové území se nenachází v Pražské památkové rezervaci (ve smyslu zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění), která je od roku 1992 zařazena mezi světové památky UNESCO ani v jejím
ochranném pásmu. Zájmové území neleží v žádné památkové zóně.
V území stavby se nenalézají žádné kulturní památky.

Území hustě zalidněná
Území Praha 15 patří s hustotou obyvatelstva cca 2600 obyvatel/1 km2 k územím s průměrnou hustotou
osídlení, ale v okolí navrhovaného areálu je poměrně málo obytných objektů s hustotou obyvatelstva tohoto
území cca 400 obyvatel/1 km2 což lze charakterizovat jako malou hustotu osídlení.

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
Při provozu bývalého výrobního závodu Barev a Laků docházelo ke kontaminaci zemin resp. půdního vzduchu aromatickými uhlovodíky a ropnými produkty. Míra kontaminace byla před provedenými výstavbami hal
a demolicemi již oproti úrovni znečištění v roce 1994 několikanásobně nižší. Na lokalitě pravděpodobně dochází k odvětrávání těkavých aromatických uhlovodíků z půdy do ovzduší a tím ke snižování míry znečištění území.
Dokumentovaná míra kontaminace podzemních vod je nevýznamná. Jedná se v podstatě pouze o znečištění vod Ni, zjištěné ve 2 vrtech na s. a sv. okraji území starých provozů. Lze konstatovat, že podzemní vody v
areálu nebyly před započetím výstavby ovlivněny jak lokální kontaminací na území starého závodu, tak
současným provozem.
Obytná zástavba v ulici Rabakovská a v ulicích K Pérovně a Štěrboholské hlavně v úsecích blízko k Rabakovské je výrazně zatížena hlukem.
V ostatních parametrech kvality životního prostředí by zde nemělo docházet k neúnosnému zatížení území.

C.2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
V posuzovaném území při nadmořské výšce 266 m.n.m. a plochém terénu lze očekávat střední až dobré
ventilační poměry s průměrnou rychlostí větru ve výšce 10 m nad terénem 3,1 m/s. Z hlediska rozptylových
podmínek se jedná o místo s dobrými středními rozptylovými podmínkami s výraznou zátěží blízkým dopravním zdrojem, ulicí Průmyslovou. V okolí proponovaného areálu lze očekávat tyto koncentrace znečišťujících látek:
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Tabulka 16 - Průměrné roční koncentrace znečišťujících látek
Škodlivina

Kr [ μg/m3 ]

Limit [ μg/m3 ]

NOx

70 – 75

80 *)

NO2

35 - 38

40 **)

CO

650 - 700

10000***)

PM10

33 - 36

40

benzen

2,1 – 2,3

5**)

*) limit dle opatření FVŽP – nyní již neplatný
**) nové limity – bez meze tolerance. Nařízení vlády č. 350, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob
sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší Imisní limity
***) klouzavý osmihodinový průměr

Tyto hodnoty jsou v rámci měst obdobné velikosti a v rámci Prahy vzhledem k okolí velice dobré.

Klimatické faktory Území je položeno severně od centra Prahy 15. Terén je prakticky rovný, nadmořská výška areálu se pohybuje od cca 266,5 m.n.m. do 269,0 m.n.m. se sklonem k severu.
Z klimatického hlediska podle metody Českého hydrometeorologického ústavu se vyskytuje navrhovaný
areál v lokalitě optimální klimatické zóny.
Pro lokalitu platí následující klimatické hodnoty :
průměrná teplota vzduchu : 8.6 oC
průměrný úhrn srážek : 583 mm
průměrná relativ. vlhkost vzduchu : 76 %
průměrná doba slunečního svitu : 1.546 hod
převládající větry - jihozápad a západ 48%, východ cca 10%
podle ČSN 73 0035 leží celé území v III.větrové a I.sněhové oblasti. Mrazový index pro periodicitu 0,1 je
475oC/den.

Hluk
V současné době je dominantním zdrojem hluku v ulici Štěrboholské a K Pérovně doprava na komunikacích,
a to především doprava do jednotlivých areálů. Dalším významným zdrojem je doprava v ulici Rabakovská,
na které po napojení na městský okruh po roce 2015 výrazně vzroste dopravní zátěž. V ulici Štěrboholské a
K Pérovně jsou v současné době splněny hygienické limity pro dobu denní i noční pro hluk z hlavních komunikací. Pouze v bodech 4 a se v době denní vypočtené hodnoty pohybují na hranici hygienického limitu a
v noci jej překračují do 2 dB.
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V roce 2014 dochází ke změně dopravy na okolních komunikacích. K nárůstu dojde v ulici Rabakovské a
Průmyslové a také v ulici K Pérovně. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb při uvažování pouze zdrojů hluku v areálu CTY Průmyslová (stacionární zdroje a doprava v areálu)
prokazatelně nepřekračují hygienický limit pro dobu denní a noční. Při uvažování zdrojů hluku v areálu CTY
Průmyslová a dopravy na veřejných komunikacích v plném rozsahu se ekvivalentní hladiny akustického tlaku
v chráněném venkovním prostoru staveb v ulici Štěrboholská a K Pérovně pohybují v rozmezí mezi 57 až
61 dB v době denní a v noci mezi 47 až 54 dB v noci. Nejvyšší hodnoty jsou u zástavby nejblíže situované
k ulici Rabakovské, kde je hluk z této komunikace převažující nad hlukem z ostatních komunikací.
V roce 2020 dojde k výraznému nárůstu dopravy v ulici Rabakovská vlivem napojení na městský okruh.
Předpokládaný nárůst dopravy na této komunikaci oproti stávajícímu stavu je více jak trojnásobný. Vzhledem
k tomuto nárůstu bude nutné řešit ochranu stávajících chráněných objektů v okolí této komunikace v rámci
realizace napojení na MO. Naopak ke snížení dopravy dojde na ulici Průmyslové. Se změnou hlučnosti
v areálu CTY Průmyslová a ani změnou dopravy vyvolanou provozem skladového areálu se nepočítá. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb při uvažování zdrojů hluku
v areálu CTY Průmyslová (stacionární zdroje a doprava v areálu) prokazatelně nepřekračují hygienický limit
pro dobu denní a noční. Při uvažování zdrojů hluku v areálu a dopravy na veřejných komunikacích v plném
rozsahu se ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb v ulici Štěrboholská a K Pérovně pohybují v rozmezí mezi 57 až 62 dB v době denní a v noci mezi 46 až 55 dB v noci. Nejvyšší hodnoty jsou u zástavby nejblíže situované k ulici Rabakovské, kde je hluk z této komunikace převažující nad hlukem z ostatních komunikací.

Tabulka 17 - Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru
staveb v ulici Štěrboholské a K Pérovně pro posuzované stavy, tj. stávající stav a
výhledový stav pro rok 2014 a 2020

Bod
výpočtu

1
2
3
4

Chráněný objekt

Štěrboholská
čp.366/100
Štěrboholská,
čp. 339/94

Stávající stav
včetně stac.
zdrojů v areálu
CTY
rok 2009
den
noc

Areál CTY
Průmyslová
celek
den

Areál + doprava na veřejných
komunikacích
Rok 2014

Rok 2020

noc

den

noc

den

noc

54,7

48,1

41,7

34,3

55,8

45,8

56,6

45,6

57,7

50,9

40,9

34,0

58,8

47,5

59,5

48,1

57,9

50,9

39,8

33,1

59,0

48,1

59,6

49,3

58,4

50,7

40,1

34,1

59,5

50,3

60,0

52,3

60,0

51,8

34,3

29,6

60,6

53,3

61,5

55,3

5

Štěrboholská, čp.
337/90

6

K Pérovně, čp. 186/31

56,9

45,3

36,4

32,2

58,1

49,9

58,6

52,1

7

K Pérovně, čp.425/27

56,2

44,5

37,1

32,8

57,5

49,0

58,0

51,0

8

K Pérovně, čp. 425/25

56,1

43,9

36,9

32,7

57,5

48,9

58,0

50,9

9

K Pérovně, č.parc.
1407, č. 15

55,3

44,2

46,8

39,9

57,6

47,1

57,7

47,5

10

56,0

43,1

42,8

37,1

58,3

48,2

58,5

49,5

11

K Pérovně, čp.1489/17

55,9

43,0

41,1

35,5

57,6

48,2

58,0

49,9
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Obrázek 22 - Porovnání ekvivalentních hladin akustického tlaku ve výpočtových bodech –
denní doba
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Obrázek 23 - Porovnání ekvivalentních hladin akustického tlaku ve výpočtových bodech –
noční doba
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Fauna a flóra
Popis biotopu ovlivněného předpokládaným stavebním záměrem
Rostlinná i živočišná společenstva citlivě reagují na
změny vlastností ekotopu i na
antropogenní zásahy do pří-

Obrázek 24 – Zákres lokality do mapky s hranicemi
bioregionů a biochor

rody. Proto mohou sloužit jako
bioindikátor stavu přírodního
prostředí. Hodnocené území
leží podle individuálního biogeografického členění
v Řipském (1.2). bioregionu
v kontrastně-similární biochoře –2BM Erodované plošiny
na drobách v suché oblasti 2.
v.s. (viz situační mapka na
následující straně).
1.2 Řipský bioregion
Bioregion je tvořen nížinnou
tabulí na severozápadě středních Čech, zabírá převážnou část Dolnooharské tabule a západní část Pražské plošiny. Má protáhlý tvar ve
směru SZ-JV a plochu 1585 km2..
Bioregion tvoří opuková tabule s pauperizovanou teplomilnou biotou 2. bukovo-dubového vegetačního stupně, ve vyšších polohách s přechody do 3. dubovo-bukového vegetačního stupně. V kaňonech Vltavy a jejích
přítoků, podobně jako na ojedinělých neovulkanických elevacích, se nachází pestrá biota se zbytky teplomilné lesní a stepní vegetace. Je zde zastoupeno několik mezních a exklávních prvků i české endemity flóry a
hmyzu. Netypickými částmi jsou terasy s acidofilními doubravami, které tvoří přechod do Polabského bioregionu (1.7) a neovulkanické suky, tvoří přechod do Milešovského bioregionu (1.14). Netypickou zónou jsou i
přechody do Džbánského bioregionu (1.17) a dále Pražská kotlina, tvořící přechod k bioregionům Českobrodskému (1.5) a Slapskému (1.20).
Území patří k nejstarším sídelním oblastem u nás. Osídlení je velmi staré, souvislé od neolitu. Bioregion byl
již v prehistorické době odlesněn na většině plochy a rozloha lesů dnes je velmi omezená. Přirozené lesní
porosty jsou často nahrazeny druhotnými akátinami, na píscích kulturními bory. V bezlesí převládají agrikultury, louky jsou dnes jen ojedinělé. Travinobylinné porosty jsou častější pouze na prudších svazích.
Potenciální přirozenou vegetací je mozaika teplomilných doubrav (pravděpodobně svaz Quercion petraeae,
zejména Potentillo albae-Quercetum, v dolním Povltaví i Sorbo torminalis-Quercetum), v dolním Povltaví a
na Řípu i doubrav šípákových (svaz Quercion pubescenti-petraeae). Řidčí jsou doubravy acidofilní (Genisto
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germanicae-Quercion). Přirozené bezlesí je přítomno především na skalách, má charakter vegetace svazu
Alysso-Festucion pallentis a snad i některých typů stepí svazů Festucion valesiacae a Bromion. Kolem řek
bylo ostrůvkovitě vyvinuto bezlesí i v podobě mokřadní a vodní vegetace (Phalaridion arundinaceae a Bidention tripartiti).
Přirozenou náhradní vegetací na suchých stanovitích jsou xerotermní trávníky, na mělkých půdách svazu
Festucion valesiacae, v mezofilnějších podmínkách svazu Koelerio-Phleion phleoidis a Bromion, na píscích
svazů Koelerion glaucae a Corynephorion. Na vlhkých loukách byly zastoupeny různé asociace svazů Alopecurion pratensis a Arrhenatherion, řidčeji Calthion, zejména se zastoupením Cirsium canum, která na zasolených půdách přecházela i ve fragmenty vegetace podsvazu Loto-Trifolienion a svazu Scirpion maritimi.
V lesních lemech jsou vzácně zastoupeny společenstva svazu Geranion sanguinei. Křoviny svazů Prunion
spinosae i Prunion fruticosae jsou též vzácné.

Biochora -2BM (Erodované plošiny na drobách v suché oblasti 2. v.s.)
Typ je součástí členitějšího zmlazeného reliéfu v Praze, jejím bezprostředním okolí a po obvodě Českého
krasu v dosahu mladé eroze Vltavy a Berounky a jejich zahlubujících se přítoků.Reliéf je poznamenán mladou vodní erozí, která obnažila předkřídové horniny a vytvořila pestrou mozaiku měkkých i ostrých tvarů.
Starší tvary jsou měkké, s táhlými svahy, mírně zvlněnými plošinami, úpady a široce rozevřenými údolními
dny s vyvinutými nivami podél toků. Do nich jsou při okrajích zaříznuty krátké a úzké údolními zářezy
Substrát tvoří proterozoické droby, prachovce a břidlice, ordovické břidlice, droby, prachovce, jílovce a pískovce. Na povrchu jsou místy zachována torza křídových (cenomanských) pískovců a pleistocénních fluviálních teras. V bioregionu jsou vyvinuty různě široké pásy fluviálních a deluviofluviálních sedimentů a ostrůvky
spraší podél toků. V Praze a jejím blízkém okolí jsou četné antropogenní navážky.
Dominují typické kambizemě doplňované o kambizemě dalších subtypů (kyselé, eutrofní, na štěrcích a píscích), hnědozemě, pararendziny, rankery, hnědé rankery a typické fluvizemě.
Klima je teplé (T2), ojediněle mírně teplé (MT11), mírně suché až suché, s teplotními sumami za malé vegetační období 2400 - 2800 °C. Na výrazných svazích se projevuje expoziční klima, v malých vhloubených tvarech lze čekat lokální inverze, v segmentech vyplňujících dno rozsáhlejších sníženin bývají i inverze většího
horizontálního a vertikálního rozsahu.
Základním typem potenciální přirozené vegetace jsou hercynské černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum), na něž na jižních svazích navazují břekové doubravy (Sorbo torminalis-Quercetum) a na
hranách svahů mimo jižní kvadrant a okyselených zvětralinách na plošinách přecházejí v acidofilní bikové
doubravy (Luzulo albidae-Quercetum petraeae). Na strmých svazích se vyskytují i suťové lesy asociace Aceri-Carpinetum. Podél větších toků se vyskytují ptačincové olšiny (Stellario-Alnetum glutinosae). Na odlesněných místech se objevují ovsíkové louky svazu Arrhenatherion, na vlhkých místech převažují porosty svazu
Molinion, suchá stanoviště snad provázejí i acidofilní subxerofilní trávníky svazu Koelerio-Phleion phleoidis.
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Flóra řešené lokality
Stanoviště má výrazně antropogenní charakter tvořený zcela odpřírodněným prostředím objektů, zpevněných manipulačních ploch a ploch uvolněných probíhajícími demolicemi, jen nepatrnou výměru tvoří malé
neudržované a zdevastovaná plochy zahradních úprav. Největší podíl vegetace tvoří spontánně vzniklá dřevinná i bylinná vegetace, která se nachází na navážkách na zrušeném drážním tělese. Ve vegetaci jednoznačně převažují ruderální prvky. Udržované plochy zeleně představuje jen porostní skupina při západní fasádě objektu energobloku, která jediná byla založena s konkrétním kompozičním záměrem. Druhově je zastoupena nejvíce krátkověká vrba jíva (Salix caprea L.), topoly černé (Populus nigra L.) a břízy bělokoré (Betula pendula Roth.) U vstupu do areálu se nalézá čtveřice borovic lesních (Pinus sylvestris L.) průměrné a
podprůměrné kvality. V keřovém patře jsou zastoupeny v naprosté většině pionýrské dřeviny a invazně se
šířící neofyty, které osidlují zbořeniště a narušené zpevněné plochy celého areálu. Jedná se nálety vrby jívy
(Salix caprea L.), topolu černého (Populus nigra L.), břízy bílé (Betula verrucosa Roth.), trnovníku akátu
(Robinia pseudoacacia L.). V menším množství se vyskytuje v obvodových partiích netvařec křovitý (Amorpha fruticosa L.), zlatice prostřední (Forsythia x intermedia Zabel), domácí ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare L.) a svída krvavá (Cornus sanquinea L.). V porostní skupině při západní fasádě objektu energobloku
jsou zastoupeny rakytník úzkolistý (Hippophäe rhamnoides L.) a skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus Med.). Zanedbané partie pokrývají husté, neproniknutelné porosty ostružiníku (Rubus caesius L.). Na
ploše západně od řešeného areálu byla zaznamenána skupina mladých bříz a topolů ve formě spontánního
náletu s podrostem růže šípkové (Rosa canina L.).
Velmi výrazný ruderální charakter má také bylinné patro. Při orientačním průzkumu zde byly zjištěny následující taxony:

Achillea millefolium L.
Artemisia vulgaris L.
Aster lanceolatus Willd.
Calamagrostis epigeios (L.) Roth.
Capsella bursa-pastoris L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Festuca rubra L.
Hieracium pillosela L.
Hordeum murinum L.
Lactuca serriola L.
Lolium perenne L.
Plantago lanceolata L.
Poa annua L.
Poa pratensis L.
Polygonum aviculare agg.
Potentilla reptans L.
Rumex acetosa L.
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H.Øllgaard et Štěpánek
Urtica dioica L.
Verbascum densiflorum Bertol.

řebříček obecný
pelyněk černobýl
hvězdnice kopinatá
třtina křovištní
kokoška pastuší tobolka
pcháč oset
kostřava červená
jestřábník chlupáček
ječmen myší
locika kompasová
jílek vytrvalý
jitrocel kopinatý
lipnice roční
lipnice luční
truskavec ptačí
mochna plazivá
šťovík kyselý
vratič obecný
pampelišky smetánky
kopřiva dvoudomá
divizna velkokvětá
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Při orientačním průzkumu nebyly na lokalitě žádné zvláště chráněné druhy rostlin zjištěny a s ohledem na
charakter lokality je výskyt zvláště chráněných druhů rostlin zcela vyloučený.

Fauna řešené lokality
Fauna hodnoceného prostoru je výrazně ovlivněna lidskou činností která v minulosti zásadně změnila biotop.
Podrobný faunistický průzkum sice nebyl proveden, ale z charakteristiky stanoviště (antropicky silně pozměněný půdní profil, naprostá převaha zpevněných a zastavěných ploch, frekventovaný provoz)
a zejména s charakteristiky vegetace (plošně omezený, pravidelně kosený degradovaný kulturní trávník
s převahou ruderálních druhů) vyplývá, že na posuzované lokalitě není vhodné prostředí ani potravní příležitosti pro žádné významnější živočišné druhy. Výskyt významnější entomofauny je proto prakticky vyloučen.
Výskyt významnějších druhů obratlovců je mimo výše uvedené důvody vyloučen také s ohledem
na chybějící úkrytové možnosti, pohyb osob a silný provoz.
Při orientačním průzkumu lokality zde nebyl zastižen žádný zvláště chráněný živočišný druh uvedených v
příloze č. III., vyhlášky 395/1992 Sb., ani živočišný druh jinak pozoruhodný.
Avifauna zde nenachází příliš vhodné úkrytové ani hnízdní možnosti a je proto velmi chudá, nachází se zde
pouze synantropní druhy schopné zahnízdit na budovách a rovněž potravní nabídka je zde velmi chudá. Negativně působí také intenzivní provoz v areálu. Během orientačního průzkumu lokality zde byly zastiženy
pouze Columba livia f. domestica, Phoenicurus ochruros, Pica pica, Turdus merula.
Při orientačním průzkumu nebyl zastižen žádný savec, výskyt některých synantropních druhů je ale pravděpodobný (např. Rattus norvegicus Berkenhout).
Ze zástupců entomofauny byly na tomto stanovišti nalezeny jen ty nejběžnější nenáročné druhy s širokou
ekologickou valencí:
Aphis sambuci
Araneus diadematus
Blaps mortisaga
Chrysopa perla
Coccinella septempunctata
Corizus hyosciami
Eurydema oleraceum
Fastuolina fastuosa
Forficula auricularia
Musca domestica

Vzhledem k charakteru území nelze výskyt žádných pozoruhodnějších druhů na tomto stanovišti předpokládat.
Velmi chudá je i měkkýší fauna, a to nejen co se počtu zastoupených druhů týče – zastoupena je pouze nejběžnějšími "plevelnými" druhy (převládají Limax maximus, Cepaea hortensis a Arion rufus, dále byl ještě na_______________________________________________________________________________________
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lezen, Helix pomatia), ale velmi nízké jsou i početní stavy a uvedené druhy lze nalézt jen v okrajových částech areálu.
V souladu s předpoklady se ve sledovaném území nepodařilo zastihnout žádné obojživelníky, kteří zde nemají pro rozmnožování vhodné prostředí a případná migrace do tohoto prostředí za potravou je vzhledem
k charakteru okolí prakticky vyloučena.
Celkově lze lokalitu charakterizovat jako antropicky silně ovlivněný biotop s nízkou druhovou diverzitou
a nízkou populační hustotou malého počtu nenáročných synantropních či invazních druhů živočichů
s širokou ekologickou valencí, které zde nacházejí vhodné podmínky pro trvalou existenci. Větší počet druhů
na lokalitu zavítá pouze náhodně a přechodně při hledání potravy nebo nových teritorií.

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

Územní systém
ekologické stability

brázek 25 – Znázornění polohy řešené lokality ve
vztahu k prvkům ÚSES

Do sledovaného území nezasahuje žádný skladebný prvek
nadregionálního, regionálního,
ani místního územního systému ekologické stability. Nejbližším skladebným prvkem
územního systému ekologické
stability v blízkosti sledovaného území je interakční prvek
I6/344 (zelený pás podle ulice
Rabakovská), který je nefunkční. Průběh trasy biokoridoru je patrný z následujícího
obrázku.

_______________________________________________________________________________________

Oznámení záměru dle Přílohy č. 3 zák.č. 100/2001 Sb. v platném znění na akci CTY Průmyslová sever____

Chráněná území
V řešeném území ani

51

Obrázek 26 – Znázornění polohy řešené lokality ve
vztahu ke zvláště chráněným územím a přírodním parkům

v nejbližším okolí se nenachází
žádné zvláště chráněné území
(ve smyslu § 14 zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny), ani jeho ochranné pásmo. Posuzovaná lokalita
zároveň neleží ani v žádném
přírodním parku (§ 12 odst. (3)
zákona č. 114/1992 Sb) a nedotýká se žádné přechodně
chráněné plochy ani významného krajinného prvku (§13 a §
3 písm. b) zákona č. 114/1992
Sb.). Zvláště chráněná území
nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, ani zprostředkovaně.
Nejbližším zvláště chráněným územím je přírodní památka „Meandry Botiče“, která je od posuzované lokality
vzdálena asi 2 km jižním směrem.
Další zvláště chráněná území se nacházejí vesměs v ještě větší vzdálenosti. V okruhu kolem 4 km jsou to
ještě přírodní památky „Počernický rybník“, „Rohožník – lom v Dubči“ a „Pražský zlom“ a přírodní rezervace
„V Pískovně“.
Posuzovaný záměr se vizuálně ani zprostředkovaně nedotýká žádného přírodního parku a není v kolizi ani
s žádnými významnými krajinnými prvky „ze zákona“ ani s VKP registrovanými podle § 6 zákona č. 114/1992
Sb. Památné stromy se v nejbližším okolí nenacházejí. Nejbližšími přírodními parky jsou přírodní park „Hostivař – Záběhlice“, který leží ve vzdálenosti přibližně 2 km, a přírodní parky „Klánovice- Čihadla“ a „Říčanka“,
které leží ve vzdálenosti přesahující 3 km. Vztah řešeného území k přírodním parkům názorně ukazuje následující obrázek.
Posuzovaný záměr se nedotýká ani žádného území evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000.
Z hlediska starých ekologických zátěží nejsou vzhledem ke stávajícímu využití pozemků známy žádné informace vedoucí k předpokladu jejich existence.

Krajina, krajinný ráz
Pojetí krajinného rázu
Zákon 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 umisťování a povolování staveb, mohou být prová_______________________________________________________________________________________
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děny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině."
Krajinný ráz se odvíjí v prvé řadě od trvalých ekologických podmínek a ekosystémových režimů krajiny. 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 v našich středoevropských podmínkách 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.

Krajinný ráz a jeho typické znaky
Kromě znaků, které se odvíjejí od geomorfologie širšího
území, se všechny typické

Obrázek 27 –Zákres lokality do mapky rámcových
krajinných typů

znaky posuzované lokality
odvíjejí od urbanizačních
procesů. Podle mapy „Rámcové krajinné typologie“ leží
posuzované území
v krajinném typu 1UO, tj. urbanizovaná krajina staré sídelní krajiny Hercynica bez
vylišeného reliéfu. Jde o
běžný krajinný typ a původní
krajinný ráz je zde zcela setřen.
Zájmové území se rozkládá
v jihovýchodní části Prahy
v oblasti, která byla již
v minulosti proměněna v převážně průmyslovou zónu a kde se například nachází i spalovna komunálního
odpadu. Lokalita je doslova obklopena areály dalších velkých podniků (Kablo, Kovošrot, Tesla, Ústřední
sklady, ČKD elektronika). Posuzovaná investiční akce pak nahrazuje dosloužilé staré, nikoliv však historicky
cenné provozní budovy. V místě jsou prakticky zcela setřeny všechny typické znaky původního krajinného
rázu. Celkově se tedy krajinný ráz místa dá označit za typické městské prostředí výrazně ovlivněné významnými změnami, bez dochovaného krajinného rázu a s nejnižším stupněm ochrany. Vzhledem ke konfiguraci
terénu, okolní zástavbě a vzdálenostem nemůže záměr negativně ovlivnit ani vzdálené přírodní parky, či jiné, z krajinářského hlediska hodnotné, lokality.
Charakter místa tak určuje rozhodující měrou architektura a urbanizmus a problematika souladu uvažované
investiční akce s charakterem okolního prostředí není otázkou ochrany přírody, ale otázkou architektury
(eventuelně památkové ochrany). Zvláštní charakter posuzování krajinného rázu v urbanizovaném prostředí
_______________________________________________________________________________________
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potvrdil také zákonodárce novelou § 12 zákona č. 114/1992 Sb., která přidala k § 12 odstavec (4), který zní:
Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného
rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody.

Obrázek 28 –Ortomapa širšího území

Lokality NATURA 2000
V ovlivnitelné blízkosti se nenachází žádná evropsky významná lokalita. Nejblíže od navrhovaného areálu ve
vzdálenosti cca 5,80 km téměř východním směrem se nachází lokalita Klatov a Xaverovský háj
(kód:CZ0110142) a pak ve vzdálenosti 6,70 km severovýchodně Praha-Letňany (kód:CZ0113774).

_______________________________________________________________________________________
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D . Ú D A J E O V L I V E C H Z Á MĚ R U N A
VE Ř E J N É Z D R AV Í A N A Ž I V O T N Í
P R O S T ŘEDÍ
D.I. C H A R A K T E R I S T I K Y

MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH

VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby
Obrázek 29 – Zástavba v ul. Štěrboholské – pohled od ul. Rabakovské

Obrázek 30 – Zástavba v ul. K Pérovně – pohled od ul. Rabakovské

_______________________________________________________________________________________
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V přímém okolí zde hodnocené výstavby obytné objekty ani jiné chráněné objekty nenacházejí, nejbližší
obytná zástavba je jižně přes 350 m daleko. Přímý provoz areálu se na obyvatele tudíž neprojeví.
K negativním projevům provozu areálu by mohlo dojít jen u obyvatel rodinných domků v ulici Štěrboholské a
K Pérovně jižně od areálu, kde se může projevit vliv zvýšené dopravy. Zde dojde k mírnému zvýšení osobní
automobilové dopravy. Celkem se může jednat cca o 30 obyvatel.

Tabulka 18 - Chráněné objekty – doba denní a noční doba
Pásmo dB

Areál CTY

< 50

areál CTY + doprava na veř. komunikacích
2009

2014

2020

14

-

-

-

50–55

0

-

-

-

55-60

0

13

13

12

60-65

0

1

1

2

65-70

0

-

-

-

> 70

0

-

-

-

< 35

13

-

-

-

35–40

1

-

-

-

40-45

0

-

45-50

0

8

12

7

50-55

0

6

2

5

55-60

0

-

-

-

Provoz hodnoceného areálu Průmyslová sever nebude příčinou postřehnutelného zvýšení zátěže obytných
objektů hlukem.

Hodnocení zdravotních rizik
Mezi rušivými vlivy působícími na obyvatelstvo obytného území na jihu může mít významný vliv jen vyvolané automobilová doprava. Hlavními potenciálními problémy budou proto znečišťování ovzduší emisemi spalovacích motorů a hluk.
Další faktory jsou z hlediska vlivu na obyvatelstvo nevýznamné.

Vyhodnocení vlivu ovzduší
Oxid dusičitý – Z výše uvedených expozičních údajů je zřejmé, že jak roční průměry celkových místních imisí
oxidu dusičitého, tak i jeho maximální krátkodobé koncentrace jsou podlimitní, přičemž záměr k nim přispívá
zcela zanedbatelným způsobem, jsou podmíněny hlavně ostatními zdroji v okolí. Prakticky stejná situace je i
u benzenu a prachu. Situace je proto ze zdravotního hlediska uspokojivá a kvantitativní výpočty rizika zde
nejsou potřebné.

_______________________________________________________________________________________
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Další škodliviny - Kromě oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého a benzenu rostou vlivem automobilové dopravy
v ovzduší zhruba souběžně s imisemi NO2 i jiné noxy, např. prachové částice, další karcinogenní a dráždivé
uhlovodíky a jiné.
Uvedené škodliviny se vyskytují jen ve stopách a jsou rozptylovány víceméně paralelně s oxidy dusíku a
ostatními noxami. V popsané situaci je možno důvodně předpokládat, že jejich vliv bude zdravotně málo významný.

Vyhodnocení vlivu hluku
V denní době nedosahují hlukové hladiny nikde úrovně 65 až 70 dB, od níž by podle literárních údajů již
mohlo narůstat riziko srdečně cévních chorob. V úvahu přichází pouze rušivý účinek na psychickou pohodu.
Rušivý účinek, označovaný v literatuře jako hluková rozmrzelost (angl. annoyance), patří k nejtypičtějším a
nejcitlivějším ukazatelům míry rušení hlukem. Posoudíme ji s využitím podkladů z výše uvedené holandské
studie. Z nomogramů odvozených ze zmíněných rovnic převezmeme údaje o míře rozmrzelosti při různých
úrovních denního uličního hluku. Jsou děleny do tří skupin: rozmrzelost vysoká (HA, high annoyance), střední (A, annoyance) a nízká (LA, light annoyance).
Pokud jde o noční hluk je zřejmé, že základní noční limit 40 dB je překračován, ekvivalentní hladiny však nikde nedosahují hodnot kolem 60 dB, při nichž jsou již v literatuře popisovány důsledky pro následující den
(zhoršení nálady a výkonnosti). Rušení nočního spánku je rovněž rozděleno do tří skupin LSD (light sleep
disturbance) – lehké rušení, SD (sleep disturbance) - střední rušení a HSD (heavy sleep disturbance) – těžké rušení.

Tabulka 19 - Limity výskytu nízké (LA), střední (A) a vysoké (HA) rozmrzelosti z denního
pouličního hluku a nízkého (LSD), středního (SD) a silného (HSD) rušení spánku nočním
uličním hlukem
LAeq dB

% rozmrzelých

LAeq
dB

LA

A

HA

50

28

11

3

52,5

33

14

55

39

57,5

% rušených
LSD

SD

HSD

40

16

7

2

4

42,5

18

8

3

17

6

45

21

10

4

44

21

8

47,5

24

12

5

60

50

26

11

50

27

14

6

62,5

55

31

14

52,5

30

16

7

65

61

36

18

55

34

18

8

V posuzovaném území je přitom již za současného stavu rušivý účinek oproti základní úrovni zvýšen,
zejména v jižní části ulice Štěrboholské (body č. 3, 4 a 5), kde procento lehce rušených stoupá na 50 %,
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středně rušených na 26 % a těžce rušených na 11 %. V v části ulice k Pérovně (bod č. 6) odpovídá zátěž
procentu lehce rušených cca 44 %, středně rušených na 21 % a těžce rušených na 8 %..
V noci je situace podobná jako v denních poměrech. Tato zátěž však nesouvisí se záměrem. Jde o důsledek
růstu ostatní dopravní hustoty na blízkých ulicích.
Vliv posuzovaného areálu Průmyslová sever dosahuje ve dne hodnoty max. 41,7 dB a v noci max. 34,3 dB a
jeho provoz nebude příčinou změny uvedených procent rušivých účinků.
Psychosociální vlivy
Z hlediska psychické pohody nebude mít posuzovaný záměr nepříznivé dopady na okolní obyvatelstvo. Ve
všech hodnocen vlivů na hluk a ovzduší byl zanedbán stávající provoz výrobního závodu, který bude zrušen,
Vzhledem k organizaci dopravy na okolních komunikacích bude skutečné zvýšení dopravní zátěže osobními
auty v ulicích u obytné zástavby v prakticky nevýznamné.
Sociální přínos je dán novými pracovními příležitostmi během výstavby i provozu. Mírně kladně se může i
projevit odstranění výrobny zmizením komínů s viditelnými emisemi do ovzduší.

Vlivy v době výstavby
Obecně každá výstavba může okolní obyvatelstvo stavby obtěžovat hlukem a znečišťováním ovzduší, jednak z vlastní činností v areálu (demolice, zemní práce, stavba), jednak vyvolanou dopravou materiálu. Vlastní staveniště bude prakticky zcela odcloněno stávajícími objekt od obytné zástavby na jihu. Vzhledem ke
vzdálenosti staveniště (přes 400 m) od stávajících obytných objektů není ani pravděpodobné ovlivnění obyvatel zvýšenou prašností.
Staveništní doprava bude využívat jen severní vjezd (i požadavek investora, aby již provozované části areálu na jihu byly co nejméně zatíženy výstavbou), tudíž nebude docházet k negativnímu ovlivnění obyvatel ani
staveništní technickou. Navržená výstavby se proto na chráněných objektech prakticky neprojeví.

Závěr vyhodnocení zdravotních rizik
Místní pozadí sledovaných škodlivin v ovzduší je pod stanovenými limity a příspěvky záměru se prakticky
nezmění. Situace je proto z hlediska ovzduší zdravotně plně přijatelná a zůstane taková i po realizaci záměru a po připravovaném napojení ulice Rabakovské na MO.
Působením hluku nebude ohroženo zdraví obyvatelstva, nicméně bude v okolí docházet k rušivému účinku
na psychickou pohodu obyvatel. Tento rušivý efekt je v lokalitě již dnes a ve výhledu se zvýší hlavně u obyvatel podél ul. Rabakovské (vliv zvýšení dopravy po propojení na komunikace městského okruhu). Tato
změna však nesouvisí s posuzovaným záměrem. Jde o důsledek růstu ostatní dopravní hustoty na blízkých
ulicích.
Vliv posuzovaného záměru se z pohledu vlivů na zdraví vlivem zatížení ovzduší a dopadů z akustické zátěže
prakticky neprojeví.
Za výše uvedených důvodů je stavba ze zdravotních hledisek přijatelná. Mírný kladný vliv změny záměru na
některé hodnocené problematiky, je z hledisky dopadů na zdraví obyvatelstva nevýznamný.
_______________________________________________________________________________________
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D.I.2. Vlivy na ovzduší, klima a provětrávání území
Vlivy na ovzduší
Podrobně je zpracování této problematiky uvedeno v příloze H.5. V této části Oznámení jsou uvedeny pouze
závěry plynoucí z provedených hodnocení.

Vliv výstavby areálu
Znečištění ovzduší od plošných zdrojů a dopravy bude vznikat i v průběhu výstavby areálu. Od prostoru, kde
budou prováděny poslední demolice a následně výstavba hal jsou chráněné objekty vzdáleny přes 350 m a
ještě je staveniště odcloněno již realizovanými objekty v areálu a halou EROPAPIERU. S ochranou před
emisemi prachu při výstavbě se v areálu již standardně počítá, protože jinak by docházelo k největším negativním dopadům v již provozovaných částech areálu v jižní a západní straně areálu. Negativní účinky při
stavbě se mohou proto projevit v podstatě jen staveništní dopravou a jejími sekundárními dopady na prašnost. To lze minimalizovat vhodnou organizací práce a péčí o vozidla, např. očišťováním vozidel před výjezdem na zpevněné komunikace, očišťováním zpevněných komunikací, atd. tyto podmínky jsou začleněny do
podmínek výstavby areálu. Dále budou tyto dopady eliminovány požadavkem na používání severního vjezdu
pro potřeby výstavby (tento požadavek je i v zájmu investora, aby nedošlo k negativním dopadům výstavby
na již zprovozněné objekty skladového areálu).

Vliv provozu areálu
Posouzení vlivu areálu na ovzduší bylo provedeno v 9-ti referenčních bodech – viz. obrázek.

Tabulka 20 – Imisní příspěvky areálu CTY k průměrné roční koncentraci a průměrné
roční koncentrace NO2, prachu PM10 a benzenu včetně pozadí [μg/m3]
Bod č.

Název bodu (č.poz.)

∆Kr NO2
3

KrNO2
3

[μg/m ]

[μg/m ]

∆Kr
PM10
3

[μg/m ]

Kr PM10
3

[μg/m ]

∆Kr
benzen
3

[μg/m ]

Kr benzen
3

[μg/m ]

1

Štěrboholská č.par. 1400

0,020

38,85

0,011

36,71

0,0035

2,1

2

Štěrboholská č.par. 1394, čp.
339/14
0,020

38,94

0,011

36,80

0,0035

2,1

Štěrboholská č.parc. 1390, čp.
337/90
0,019

39,12

0,011

37,05

0,0033

2,1

K Pérovně č.parc. 1424, č.p.
186/31
0,018

38,99

0,010

36,25

0,0032

2,1

5

K Pérovně č.parc. 1419, č.27

0,019

38,90

0,011

36,71

0,0033

2,1

6

K Pérovně č.parc. 1417, č.p.
425/25
0,020

38,88

0,011

36,63

0,0035

2,1

7

K Pérovně č.parc. 1407, č. 15

0,021

38,86

0,012

36,34

0,0037

2,1

8

CTY č. parc. 2581/97

0,042

39,76

0,024

37,50

0,0074

2,2

9

CTY č. parc. 2581/3

0,078

39,86

0,044

37,63

0,0136

2,2

3
4

LIMIT

40

40

5
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Vyhodnocení posouzení vlivů na ovzduší –
•

Výstavba skladového areálu
CTY Průmyslová sever je
navrhována do území ve

Obrázek 31 – Přehled referenčních bodů při
hodnocení vlivu na ovzduší

kterém nejsou překračovány imisní limity krátkodobých i průměrných ročních
koncentrací znečišťujících
látek v hodnocení dle platných imisních limitů. U
oxidu dusičitého se hodnoty
pozadí ročnímu imisnímu
limitu (bez využití meze tolerance) blíží. Výjimku tvoří
hodnoty suspendovaných
částic PM10 u kterých (tak
jako na významné části
území Prahy) je překračován 24 hodinový imisní limit
v četnosti vyšší, než zákonem tolerovaných 35 dnů v
roce
•

provoz navrhovaného areálu ovlivní kvalitu ovzduší
emisemi z pojezdu v areálu
a vyvolané cílové a zdrojové
dopravy relativně málo: Maximální krátkodobé imisní
příspěvky kriteriálního oxidu dusičitého budou menší než 1,03 % imisního limitu, příspěvky
k průměrné roční koncentraci NO2 budou menší než 0,20 % imisního limitu u nejbližších objektů. U
obytné zástavby budou imisní příspěvky méně než poloviční

•

změnou náplně areálu dojde k likvidaci technologických zdrojů oproti původnímu stavu, kdy areál byl
plně funkční. proto změna náplně areálu povede ku zlepšení kvality ovzduší v okolí oproti minulosti

Provedená posouzení prokazují, že provoz areálu CTY Průmyslová sever, nepovede k překračování imisních limitů ani v součtu s pozadím. Jeho imisní příspěvky kvalitu ovzduší v okolí ovlivní velmi málo.
Z pohledu vlivu navrhovaného areálu na ovzduší lze s výstavbou vyslovit souhlas.
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Vlivy na provětrávání a klima v území
Hodnocený záměr nemůže mít žádné negativní dopady na provětrávání a klima v území, k mírnému zlepšení dojde vlivem odstranění komínů výrobního závodu a tím emisí z nich.

D.I.3. Vlivy na hluk
Pro potřeby tohoto Oznámení byla zpracována Hluková studie, které je uvedena v příloze H.3. zde jsou uvedeny pouze hlavní výsledky a závěry.

Vliv výstavby areálu
Hluk ze stavební činnosti má svá specifika a je celkem všeobecně vnímán negativněji než např. hluk z dopravy
či stacionárních zdrojů hluku. Stavební stroje se většinou pohybují v malé vzdálenosti od chráněných míst ve
venkovním prostoru a tak hladiny akustického tlaku generované při stavební činnosti zejména v centrech měst
bývají nadlimitní. Vzhledem k tomu, že nejbližší chráněné objekty od staveniště navrhovaného záměru jsou
vzdáleny 480 m a více je situace v souvislosti s výstavbou méně kritická než v jiných případech. Areál administrativně logistického centra CTY Průmyslová je rozlehlý a výstavba objektů v jižní části areálu je již realizována.
Připravovaná realizace záměru poslední etapy výstavby v areálu v jeho severní části se nachází v největší
vzdálenosti od chráněné zástavby v ulici Štěrboholské a K Pérovně. Nejbližším chráněným objektem v okolí
areálu je rodinný domek čp. 366/100 v ulici Štěrboholské a rodinný dům č.parc.1407 č. 15 v ulici K Pérovně,
které jsou vzdáleny od místa stavby záměru téměř cca 380 m vzdušnou čarou a v areálu jsou již realizovány
objekty, které budou tvořit překážky v cestě šíření hluku.
V průběhu výstavby záměru CTY Průmyslová sever bude zachován průjezd severní vrátnicí do již funkční jižní
části areálu.
Výpočet byl proveden na základě předpokládaného nasazení stavebních strojů v průběhu demolic, úpravy terénu, zemních prací a zakládání, tedy nejhlučnějších fází výstavby. Stavební činnost bude probíhat v severní
části areálu, proto budou hladiny hluku emitované stavební činností výrazně nižší a pokud se nebude jednat o
atypické zvuky bude hluk z výstavby přehlušen hlukem z dopravy na okolních veřejných komunikacích. Výrazný podíl na útlumu hluku šířeného ze stavby mají i objekty v areálu CTY Průmyslová.
Výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku A je proveden pro 14 hodin, v době mezi 7.00 a 21.00 hodinou.
Ve výpočtu jsou zahrnuty stavební stroje, které budou provádět demolice včetně drtičky, která však bude na
staveništi vždy 1 den a to 3x po dobu výstavby. Dále jsou ve výpočtu zahrnuty stroje pro úpravu terénu a vrtná
souprava. Jedná se o nejkritičtější nasazení stavebních strojů na stavbě.

Tab.21 Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku emitované stavebními stroji při
realizaci záměru v chráněném venkovním prostoru staveb
Bod
výpočtu
1
2
3

Chráněný objekt

Štěrboholská čp.366/100
Štěrboholská, čp. 339/94

Stavba
Demolice+úprava
terénu+piloty [dB]

Hygienický limit
Stavba
7.00-21.00 [dB]

46,6
46,6

65

46,5
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Bod
výpočtu
4
5

Stavba
Demolice+úprava
terénu+piloty [dB]

Chráněný objekt

47,2

Štěrboholská, čp. 337/90

46,5

6

K Pérovně, čp. 186/31

47,0

7

K Pérovně, čp.428/27

47,2

8

K Pérovně, čp. 425/25

9
10
11

47,3

K Pérovně, č.parc.1407, č.15
K Pérovně, čp.1489/17

Hygienický limit
Stavba
7.00-21.00 [dB]

48,8
48,7
48,4

I při max. nasazení stavebních strojů včetně drtičky bude bezpečně dodržen hygienický limit pro povolené
stavby 65 dB u nejbližší obytné zástavby v době mezi 7.00 - 21.00.
Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A je možné dodržet za předpokladu splnění následujících
podmínek:
¾

Práci v době od 21.00 do 7.00 hodiny ve venkovním prostoru se nedoporučuje.

¾

Pokud by bylo nutno některé práce provádět i v nočním období /např. nemožnost přerušení technologie betonáže/, bude nutné provést akustický výpočet a eventuelně návrh protihlukových opatření
pro tyto případy v dalších stupních projektové dokumentace.

¾

Nasazení jednotlivých strojů se ve výpočtu uvažuje pro 6 max. 10 hodin.

¾

Strojní mechanismy budou přibližně tak hlučné, jako je uvažováno ve výpočtu.

¾

Veškerá doprava zajišťující přepravu materiálu na stavbu bude uskutečňována přes severní vrátnici, tj. po ulici Průmyslové a ulicí K Hrušovu.

Předpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru
výše uvedených staveb se pohybují s ohledem na jejich vzdálenost od staveniště pod hygienickým limitem 65
dB pro dobu od 7.00 do 21.00 hod. U jednotlivých bodů výpočtu se projevuje tlumící účinek budov
v situovaných mezi chráněnou zástavbou a staveništěm.
Na stavbu se budou přivážet prefabrikované betony, monolitické konstrukce, ocelové nosníky, gabiony, výplně
oken a dveří, plechy, zeleň (výsadba stromů), lešení, zdící materiál, kabeláž atp. Materiál z demolic a výkopů
bude uskladněn na deponii na severním okraji areálu a zpětně použit na úpravu terénu.Předpokládá se 10 nákladních vozidel za den, tj. 20 pohybů. Doprava bude vedena výhradně přes severní vrátnici ulicí K Hrušovu na
Průmyslovou a dále Štěrboholskou radiálu a další hlavní komunikace města. U těchto komunikací se dopravní
zátěž pohybuje mezi 30 až 60 tisíci vozidel za 24 hodin a tak 20 nákladních aut denně, které budou zajišťovat
přepravu materiálu na staveniště neovlivní akustickou situaci v okolí těchto komunikací.

Vliv provozu areálu
Pro potřeby posouzení byly zvoleny výpočtové body, které jsou umístěny dva metry před fasádou obytných
domů tak, aby výsledky vypovídaly co nejvěrohodněji o celkové akustické situaci celé posuzované oblasti.
Celkem bylo vybráno 11 výpočtových bodů. V každém z nich byla vypočtena ekvivalentní hladina akustického tlaku A v nejvyšším podlaží.
V následujících dvou grafech je vidět vliv areálu a výslednou akustickou situaci v okolí areálu získanou
z provedených výpočtů.
_______________________________________________________________________________________
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Obrázek 32 – Porovnání ekv. hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru
staveb-pouze areál

Samotný vliv záměru neovlivní výrazněji stávající zástavbu jižně od areálu obchodně logistického centra CTY
Průmyslová. Vliv celého areálu je výraznější, ale hygienické limity budou dodrženy v denní i noční době.
Celkové akustické zatížení území, je posuzováno pro dva časové horizonty rok 2014 a 2020. Hluk emitovaný
areálem je uvažován v obou časových horizontech stejný. Rovněž byla vyhodnocena současná akustická situace vyvolaná provozem v areálu CTY, který je již provozován a zároveň probíhá výstavba dalších etap.
V roce 2020 je již počítáno s napojením ulice Rabakovské na městský okruh. Tímto propojením vzroste dopravní význam této komunikace a tím dojde i k výraznému nárůstu dopravních intenzit až o 100 %.

tab.22 Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru
staveb v ulici Štěrboholské a K Pérovně včetně dopravy na veřejných komunikacích
v zájmovém území

Bod
výpočtu

1
2
3
4
5

Chráněný objekt

Štěrboholská čp.366/100
Štěrboholská,
čp. 339/94
Štěrboholská, čp. 337/90

Stávající stav
včetně stac.
zdrojů v areálu
CTY
rok 2009
den
noc

den

noc

den

noc

den

noc

54,7

48,1

41,7

34,3

55,8

45,8

56,6

45,6

57,7

50,9

40,9

34,0

58,8

47,5

59,5

48,1

57,9

50,9

39,8

33,1

59,0

48,1

59,6

49,3

58,4

50,7

40,1

34,1

59,5

50,3

60,0

52,3

60,0

51,8

34,3

29,6

60,6

53,3

61,5

55,3

Areál CTY
Průmyslová
celek

Areál + doprava na veřejných
komunikacích
Rok 2014

Rok 2020

6

K Pérovně, čp. 186/31

56,9

45,3

36,4

32,2

58,1

49,9

58,6

52,1

7

K Pérovně, čp.425/27

56,2

44,5

37,1

32,8

57,5

49,0

58,0

51,0

8

K Pérovně, čp. 425/25

56,1

43,9

36,9

32,7

57,5

48,9

58,0

50,9
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Bod
výpočtu

Chráněný objekt

9

Stávající stav
včetně stac.
zdrojů v areálu
CTY
rok 2009
den
noc

Areál + doprava na veřejných
komunikacích

den

noc

den

noc

den

noc

Areál CTY
Průmyslová
celek

Rok 2014

Rok 2020

K Pérovně, č.parc. 1407,
č. 15

55,3

44,2

46,8

39,9

57,6

47,1

57,7

47,5

10

56,0

43,1

42,8

37,1

58,3

48,2

58,5

49,5

11

K Pérovně, čp.1489/17

55,9

43,0

41,1

35,5

57,6

48,2

58,0

49,9

Obrázek 33 -Porovnání ekvivalentních hladin akustického tlaku ve výpočtových bodech –
denní doba
60
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7
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2020 - CTY+doprava

Obrázek 34 -Porovnání ekvivalentních hladin akustického tlaku ve výpočtových bodech –
noční doba
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V současné době je dominantním zdrojem hluku v ulici Štěrboholské a K Pérovně doprava na komunikacích, a
to především doprava do jednotlivých areálů. Dalším významným zdrojem je doprava v ulici Rabakovská, na
které po napojení na městský okruh po roce 2015 výrazně vzroste dopravní zátěž. V ulici Štěrboholské a
K Pérovně jsou v současné době splněny hygienické limity pro dobu denní i noční pro hluk z hlavních komunikací. Pouze v bodech 4 a se v době denní vypočtené hodnoty pohybují na hranici hygienického limitu a v noci
jen překračují do 2 dB.
V roce 2014 dochází ke změně dopravy na okolních komunikacích. K nárůstu dojde v ulici Rabakovské a
Průmyslové a dojde i ke zvýšení dopravy v ulici K Pérovně. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném
venkovním prostoru staveb při uvažování pouze zdrojů hluku v areálu CTY Průmyslová (stacionární zdroje a
doprava v areálu) prokazatelně nepřekračují hygienický limit pro dobu denní a noční. Při uvažování zdrojů hluku v areálu CTY Průmyslová a dopravy na veřejných komunikacích v plném rozsahu se ekvivalentní hladiny
akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb v ulici Štěrboholská a K Pérovně pohybují
v rozmezí mezi 57 až 61 dB v době denní a v noci mezi 47 až 54 dB v noci. Nejvyšší hodnoty jsou u zástavby
nejblíže situované k ulici Rabakovské, kde je hluk z této komunikace převažující nad hlukem z ostatních komunikací.
V roce 2020 dochází k nárůstu dopravy v ulici Rabakovská vlivem napojení na městský okruh. Nárůst dopravy
je téměř 100%. Naopak k poklesu dopravy dojde v ulici Průmyslová. Se změnou hlučnosti v areálu CTY Průmyslová a ani změnou dopravy vyvolanou provozem skladového areálu se nepočítá. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb při uvažování zdrojů hluku v areálu CTY Průmyslová
(stacionární zdroje a doprava v areálu) prokazatelně nepřekračují hygienický limit pro dobu denní a noční.
Při uvažování zdrojů hluku v areálu a dopravy na veřejných komunikacích v plném rozsahu se ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb v ulici Štěrboholská a K Pérovně pohybují
v rozmezí mezi 57 až 62 dB v době denní a v noci mezi 46 až 55 dB v noci. Nejvyšší hodnoty jsou u zástavby
nejblíže situované k ulici Rabakovské, kde je hluk z této komunikace převažující nad hlukem z ostatních komunikací.
Závěr Provoz administrativně logistického centra CTY Průmyslová výrazněji neovlivní akustickou situaci v okolí
nejbližších chráněných objektů, tj. v ulici Štěrboholské a K Pérovně.
Z hlediska hluku je v zájmovém území dominantním zdrojem především doprava na ulici Průmyslové a Rabakovské. Pro chráněné objekty v ulici Štěrboholské a K Pérovně je dominantním zdrojem kromě dopravy na
výše uvedených komunikacích doprava do skladových areálů vedená ulicí Štěrboholská a K Pérovně. Doporučuje se směrovat těžkou nákladní dopravu do areálu CTY Průmyslová přes vrátnici v ulici K Hrušovu,
v jejímž okolí se nenacházejí žádné chráněné stavby v souladu s odst. 3 § 30 zákona č. 258/2000 Sb.
v patném znění.
Provoz areálu CTY Průmyslová se předpokládá nepřetržitý s tím, že v době noční bude provoz omezen.
V noční době je pro nákladní vozy otevřena pouze severní vrátnice z ulice K Hrušovu.
Ve výpočtech je uvažován nejen posuzovaný záměr, ale i jižní část areálu tedy celý areál CTY Průmyslová
jako celek.
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Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru staveb emitované samotným areálem CTY (areálová doprava a stacionární zdroje) v jednotlivých bodech nepřekročí hygienický limit pro dobu denní i noční.
Celkové přitížení vyvolané posuzovaným záměrem na jednotlivých komunikacích se pohybuje na hlavních
komunikacích (Průmyslová, Rabakovská) do 2 % v celkovém počtu vozidel a okolo 4% u těžké nákladní dopravy. Takovýto nárůst dopravy neovlivní akustickou situaci v okolí těchto komunikací.
U komunikací Štěrboholská a K Pérovně se přitížení vyvolané záměrem v celkovém počtu vozidel pohybuje
okolo 10% s výjimkou úseku na ulici Štěrboholské mezi areálem Mediaprint - CTY. Zde je nárůst až 40%,
jedná se však pouze o osobní vozidla. V noční době bude provoz minimální a bez nákladních vozidel jedoucích do areálu CTY Průmyslová. Nárůst hlučnosti vlivem záměru se pohybuje do 1 dB s výjimkou úseku
mezi areály Mediaprint a CTY Průmyslová v ulici Štěrboholská. Vyšší nárůst těžké nákladní dopravy, a to o
33 % je v ulici K Hrušovu, tj. příjezd k severní vrátnici. V okolí ulice K Hrušovu tak vzroste hlučnost do 1 dB.
Navýšení hlučnosti do 1 dB se nepovažuje za prokazatelný nárůst.
V rámci výstavby skladového areálu již byla provedena některá opatření zajišťující zklidnění ulice Štěrboholské, a to umístěním sloupků v profilu komunikace v ul. Štěrboholská, které brání průjezdu nákladních aut a
vybudováním severního vjezdu do areálu. Dalším opatřením ke zklidnění této lokality v noci je uzavření jižní
vrátnice v době noční.
Ulice Štěrboholská a K Pérovně slouží jako příjezdová komunikace nejen k budoucímu skladovému areálu
Hostivař, ale i k dalším areálům, které jsou v této lokalitě umístěny.
V rámci výstavby posuzovaného záměru nedojde k ovlivnění hlukem stávající chráněné zástavby. Staveniště
je vzdáleno cca 480 m od nejbližší zástavby. Předpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru staveb v ulici Štěrboholská a K pérovně se pohybují
s ohledem na jejich vzdálenost od staveniště pod hygienickým limitem 65 dB pro dobu od 7.00 do 21.00 hod.
U jednotlivých bodů výpočtu se projevuje tlumící účinek budov v situovaných mezi chráněnou zástavbou a
staveništěm. Podmínkou pro realizaci stavby je, že veškerá doprava zajišťující přepravu materiálu na stavbu
bude uskutečňována přes severní vrátnici, tj. po ulici Průmyslové a ulicí K Hrušovu.
Celkově lze s navrhovaným záměrem i celkově s areálem CTY Průmyslová z hlediska dopadů na akustickou situaci, při splnění požadavků na výstavbu uvedených v návrhu opatření, vyslovit souhlas.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Podzemní voda
Původní hydrogeologickým průzkumem (ÚVR Mníšek pod Brdy, 1994) prováděným v rámci ekologického
auditu areálu závodu byla zastižena hladina podzemní vody v úrovni 5,5 – 8 m p.t. Oběh podzemní vody na
zájmové lokalitě je vázán na průlinově-puklinový kolektor zvětralých jílovitých břidlic.
Při průzkumech v roce 2004 byla ještě zastižena hladina podzemní vody v hloubce 1,6÷3,0 m. V období vydatnějších srážek se vytváří svrchní občasný mělký horizont v prostoru navážek, které jsou mnohem propustnější než podloží břidlic rozložených na jíl.
_______________________________________________________________________________________
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Při průzkumech kontaminace při přípravě celého původního záměru byly ve 3 objektech zjištěné koncentrace nad hodnotou „C“ dle MP MŽP, které ale reprezentují znečištění pouze bodového charakteru. Toto znečištění nelze (dle závěrů realizovaných průzkumů) v žádném případě považovat za plošně a objemově významné. Z hlediska potenciálního ohrožení podzemní vody nehrozí v dané lokalitě žádné nebezpečí, pokud
bude s kontaminovanou zeminou v rámci dalšího postupu zemních a bouracích prací na lokalitě nakládáno
v souladu s platnou legislativou, tj. bude likvidována mimo lokalitu v souladu s ní.
Původní mírné zvýšení podílu vsakovaných vod v novém areálu je prakticky nevýznamné.
Odstraněním kontaminované zeminy z prostoru posledních částí závodu v rámci výstavby skladového areálu
dojde k odstranění potencionálních možností kontaminace podzemní vody, proto lze z tohoto pohledu vliv
výstavby navrhovaného areálu hodnotit kladně. Definitivní řešení areálu a odváděním dešťových vod
z manipulačních ploch nákladních aut přes odlučovače lehkých kapalin do kanalizací minimalizuje možnost
kontaminace podzemních vod a proto bylo celkově hodnoceno jako kladný vedlejší dopad výstavby.
Z pohledu odvádění dešťových vod je rozsah zpevněných ploch ve stávajícím areálu a nově navrhovaném
prakticky stejný, tudíž pokud by nebylo navrženo OOP HMP požadované snížení maximálního odtoku,
k praktické změně odtokových poměrů by nedošlo. Ke změně dotace podzemních vod prakticky nedojde,
protože rozsah zpevněných ploch zůstává z pohledu tohoto dopadu prakticky stejný a dešťové vody je navrženo odvádět přes retenční zařízení do recipientu.

Povrchová voda
Navrhovaný skladový areál leží v povodí Štěrboholského potoka blízko rozvodí se povodím Slatinského potoka. Oba potoky patří HMP a jsou ve správě OMZ HMP. Slatinský potok je pravostranným přítokem Botiče
a Štěrboholský potok levostranným přítokem Rokytky. Stávající dešťová kanalizace, která bude využívána i
v budoucnu, vede severně od areálu do systému dešťové kanalizace, který je následně vyústěn do Štěrboholského potoka.

Tabulka 23 – Charakteristiky vodotečí
Název toku

Slatinský p.
Štěrboholský p.

Číslo
hydrolog.

Celková
orientační

Staničení úseku
toku ve správě

Délka toku
ve správě

Určení správce DVT
MLVH ČSR pod č.j.,

pořadí

délka toku

organizace

organizace

upřesnění předchozích

v km

v km

v km

určení MLVH ČSR

2,0
4,8

L
L

2,0
4,8

800/2474/801 14/97
800/2474/801 14/97

1-12-01-020
1-12-01-033

Ze dne

Účinnost

Č.úseku
v.t. dle

od

evidence

vod toků
ČR
024
30.12.97 01.01.98
001
30.12.97 01.01.98
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Obrázek 35 – Výřez z vodohospodářské mapy
CTY PRŮMYSLOVÁ
SEVER

ŠTĚRBOHOSLKÝ
POTOK

SLATINSKÝ POTOK

Definitivní řešení areálu a odváděním dešťových vod z manipulačních ploch nákladních aut přes odlučovače
lehkých kapalin do kanalizací minimalizuje možnost kontaminace povrchových vod. Potřebný rozsah
ochranných opatření je již dnes standardně požadován Městskými standardy a OOP HMP, další požadavky
není potřeba v tomto případě požadovat.
Posuzovaná změna záměru se ve vlivech na povrchové toky vůbec neprojeví.
Negativní vliv na povrchové vody lze hodnotit jako zanedbatelný, pozitivně se může projevit snížení maxim
odtoků dešťových vod z areálu.

D.I.5. Vlivy na půdu
V rámci této výstavby nebude docházet k žádné manipulaci s půdou. Fyzicky zde již byla v minulosti orná
půda pohřbena v rámci předchozích stavebních aktivit při výstavbě, terénních úpravách a pod zpevněné plochy. Formálně jsou všechny pozemky dotčené touto výstavbou vedeny jako zastavěné nebo ostatní plochy.
Záměrem nejsou nijak dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa a posuzovaný záměr nezasahuje ani do
„ochranného“ pásma lesa (50 m od lesa).
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K významnému ovlivnění horninového prostředí nedojde, většina zemních prací se bude odehrávat v prostředí již dříve dotčeném rozsáhlou stavební činností. Ložiska nerostných surovin se v zájmovém území ani
jeho nejbližším okolí nenalézají a nemohou tedy být realizací ovlivněny.
V rámci výstavby dojde i k odstranění železničního svršku a panelových zpevněných ploch na severu areálu
a jejich nahrazení zatravněnými plochami s keři a stromy – tento dopad lze hodnotit kladně.
Vliv lze označit za nulový.
Konfigurace terénu a rozsah navrhovaných úprav prakticky vylučují možnost vzniku erozních situací.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Počítalo se, že celá původně navrhované výstavba by mohla vlivem dekontaminace území a odstraněním
možných stávajících zdrojů kontaminace přispět ke zlepšení stávajícího stavu půdy v podloží. Při výstavbě
bude opět prověřena kontaminace podloží. Objekt bude založen na pilotách nad úrovní severního terénu. K
významnému ovlivnění horninového prostředí nedojde, většina zemních prací se bude odehrávat v prostředí
již dříve dotčeném rozsáhlou stavební činností. Ložiska nerostných surovin se v zájmovém území ani jeho
nejbližším okolí nenalézají a nemohou tedy být realizací ovlivněny. Přírodní zdroje vlivem navrhované výstavby nebudou ovlivněny, protože se v ovlivnitelné vzdálenosti žádné nenacházejí.

D.I.7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Vlivy na faunu a floru
Posuzovaný záměr je zasazen do silně urbanizovaného prostředí velkoměsta do antropogenně zcela přeměněného prostředí s drtivou převahou zpevněných a zastavěných ploch. Přírodní složka tak byla zcela potlačena a aktuální vegetace je čistě antropogenního původu a zabírá jen zlomek území. Rovněž stávající
fauna je bezvýznamná, silně ovlivněná lidskou činností.
Z hlediska vlivů na flóru bude nejdůležitějším vlivem odstranění stávajících dřevin, které jsou ale převážně
ve špatném zdravotním stavu, nebo jde o dřeviny rostoucí na stanovištích, na kterých nelze předpokládat
dlouhodobější perspektivu jejich zdárné existence (spáry a praskliny ve zpevněných plochách, zbořeniště
drážní těleso). Částečně jde také o introdukované, často invazní druhy dřevin s minimální vazbou na domácí
arborikolní organismy a tedy neschopné se významnější měrou zapojit do energetických toků domácích
ekosystémů, pro které jsou cizí složkou a někdy je dokonce významně poškozují (např. Robinia pseudoacacia L.). Vzniklý úbytek dřevin lze plnohodnotně nahradit kvalitní novou zahradní úpravou areálu, které bude
podle posuzovaného záměru věnován také větší prostor. Z hlediska vlivů na flóru se tedy nejedná o významný vliv.
Fauna lokality odráží celkový stav prostředí v místě, zejména stav vegetace, obzvlášť dřevin. Introdukované
dřeviny jsou osidlovány řádově nižším počtem druhů bezobratlých oproti stanovištně odpovídajícím domácím druhům. V průběhu výstavby bude druhově velmi chudá fauna lokality částečně zasažena stavebním ruchem a bude tak početně redukována (s výjimkou pohyblivých obratlovců, zastoupených zde především ptáky, kteří se přesunou na jiné plochy). Po dokončení stavebních prací a vegetačních úprav ale dojde velmi
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rychle ke konsolidaci poměrů a novému osídlení, jehož kvalita bude záležet na vytvořených podmínkách,
především druhové skladbě nově založené zeleně. V zásadě lze ale konstatovat, že jsou vlivy na faunu lokality nevýznamné.
Navrhovaná výstavba dokončuje přestavbu původního areálu Barev a Laků na skladový areál. Výstavba zasahuje do funkčních ploch dle ÚP HMP – VS, IZ a DZ (viz kap. H.6.). Zároveň došlo k úpravě hranic mezi
předcházející 6. Etapou výstavby areálu jih a zde posuzovanou výstavbou. Proto bylo na jednání na OŽP
HMP požadováno spočítat koeficient zeleně pro celý skladový areál nazývaný nyní CTY Průmyslová. Údaje
o zelených plochách z již dokončených částí areálu jih byly do výpočtu zařazeny dle skutečného stávajícího
provedení (definitivní úpravy zeleně, hlavně výsadba stromů a keřů nebyla ještě v době zpracování tohoto
Oznámení dle předcházejících projektů provedena). Z jižní části jsou proto započteny pro potřeby tohoto posouzení pouze již vysazené stromy. Celkový počet stromů, které budou ještě v areálu vysazeny (a které byly
původně i započítávány do koeficientu zeleně) je větší, čímž by měl být výsledný koeficient zeleně po kompletním dokončení všech sadových úprav v areálu větší než vyšlo v následujícím výpočtu.
Z 1÷5 etapy výstavby je započteno –

10 653 m2 zeleně na rostlém terénu
9 ks stromů se střední korunou
4 ks stromů s velkou korunou
91,4 m2 (182,8 bm) popínavé zeleně

Ze 6. Etapy výstavby je započteno–

582 m2 zeleně na rostlém terénu
80 m2 (160 bm) popínavé zeleně

Z posuzované etapy Průmyslová sever je započteno – 6 351 m2 zeleně na rostlém terénu
32 ks stromů s velkou korunou
40 m2 (80 bm) popínavé zeleně

Tabulka 24 – Výpočet koeficientů zeleně – plocha VS

_______________________________________________________________________________________

Oznámení záměru dle Přílohy č. 3 zák.č. 100/2001 Sb. v platném znění na akci CTY Průmyslová sever____

70

Při projednávání původního záměru byl investorovi stanoven požadavek na splnění koeficientu zeleně ve
výši cca 22 %, tento požadavek bude dle uvedeného výpočtu v areálu splněn.
Hodnocený areál dále zasahuje na severu do monofunkční plochy IZ. Návrh do této plochy umisťuje část
parkovacích stání pro osobní auta.

Tabulka 25 – Výpočet koeficientů zeleně – plocha IZ

Při vyšlém procentu zeleně v ploše IZ lze konstatovat, že dominantní podíl zeleně v ní byl zachován.

Ochrana fauny, flóry a ekosystémů
V zájmovém území se nenachází žádné druhy rostlin nebo živočichů, kteří by vyžadovaly specifická ochranná opatření. Uvažovat lze pouze o možném hnízdění některých ptáků a proto se doporučuje provádět likvidaci dřevin mimo období hnízdění.
V novém areálu realizovat výsadby zeleně v maximálně možném rozsahu, využívat při tom co nejvíce stanovištně odpovídající domácí druhy a ke zvýšení podílu zeleně používat i pnoucí dřeviny.
V rámci výstavby dojde i k odstranění železničního svršku a panelových zpevněných ploch na severu areálu
a jejich nahrazení zatravněnými plochami s keři a stromy – tento dopad lze hodnotit kladně.
Z pohledu dopadů areálu a navrhovaných změn záměru na faunu a flóru není důvod s nimi nesouhlasit.

Vlivy na ekosystémy
Na ploše posuzovaného záměru se nachází antropogenně podmíněný silně ochuzený ekosystém
s převahou introdukovaných a plevelných druhů rostlin a synantropních živočišných druhů s širokou ekologickou valencí. Ten bude v průběhu stavby částečně redukován a po dokončení stavebních prací ho nahradí
opět uměle vytvořený ekosystém nových zahradních úprav. Dosídlení tohoto nového ekosystému dalšími,
především živočišnými druhy bude záležet na kvalitě nových výsadeb a jejich druhovém složení. Za příznivých okolností zde může vzniknout ekosystém kvalitnější, druhově bohatší a stabilnější, než je ten současný.
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Proto lze předpokládat, že z dlouhodobějšího pohledu nebude mít posuzovaná investice na ekosystémy
žádný negativní vliv.

Vlivy na prvky ÚSES
Hodnocené území se přímo nedotýká žádného prvku ÚSES, ani není ani v jeho ochranné zóně, k negativnímu ovlivnění prvků USES proto nemůže prakticky dojít.

Vlivy na významné krajinné prvky a vodní toky
Významné krajinné prvky nebudou výstavbou a provozem areálu ovlivněny, protože se v ovlivnitelné vzdálenosti nenacházejí.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Charakter místa určuje rozhodující měrou architektura a urbanizmus a problematika souladu uvažované investiční akce s charakterem okolního prostředí není otázkou ochrany přírody, ale otázkou architektury (eventuelně památkové ochrany). Zvláštní charakter posuzování krajinného rázu urbanizovaném prostředí potvrdil také zákonodárce novelou § 12 zákona č. 114/1992 Sb., která přidala k § 12 odstavec (4), který zní: Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je územním plánem
nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu
dohodnuté s orgánem ochrany přírody.
Z hlediska širších pohledových expozic je důležité, že konfigurace terénu a okolní zástavba prakticky znemožňují jakékoliv pohledové uplatnění posuzované investiční akce. Okolní přírodní parky, které byly zřízeny
především pro ochranu krajinného rázu, leží navíc ve velké vzdálenosti a za terénním zlomem. Posuzovaná
investice tak může ovlivnit pouze své bezprostřední okolí, ve kterém se však nedochovaly žádné hodnotné
typické znaky, které by bylo nutné chránit. Navržené objekty tedy nebudou mít žádný negativní vliv na krajinný ráz.
Navržené změny záměru se z pohledu dopadů na krajinu vůbec neprojeví, proto není důvod z pohledu vlivů
na krajinu a krajinný ráz nevyslovit s navrhovanými změnami souhlasit.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Objekty určené k demolicím nemají žádný kulturní ani historický význam a jsou v majetku investora. Ve
vzdálenosti ovlivnitelné výstavbou a provozem skladového areálu se žádné kulturní památky nenacházejí.
K negativnímu ovlivnění kulturních památek a hmotného majetku vlivem výstavy nedojde.
______________

Vlivy, kterými by mohla posuzovaná změna záměru a vlastní navrhovaný záměr negativně ovlivňovat životní
prostředí v lokalitě jsou popsány a vyhodnoceny v ostatních kapitolách tohoto oznámení, popř. podrobněji v
přílohách. Vzhledem k charakteru navrhovaného záměru se žádné další významné vlivy biologického a eko_______________________________________________________________________________________
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logického charakteru, které zároveň nejsou standardně podrobně prověřovány v procesu povolování stavby,
nepředpokládají.

D.II. R O Z S A H

VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI

Vzhledem k velikosti navrhované výstavby lze vlivy na obyvatelstvo označit ze velmi malé až mizivé. Je to
hlavně dáno polohou areálu a vzdáleností od obytných objektů, od kterých ještě bude odcloněn již realizovanou výstavbou a dále dostatečně kapacitními příjezdovými komunikacemi.
Negativní vlivy areálu se v prakticky nezaznamenatelné míře mohou projevit jen u obyvatel v ulici Štěrboholské a K Pérovně, tj. cca u 30 lidí.
Celkový rozsah vlivů by neměl být vzhledem k zasaženému území a populaci významněji negativní, vliv navržených změn je nevýznamný v některých dopadech přínosný (definitivní vymístění výroby barev a laků z
této lokality přináší zrušení rizik provozu a možných havárií a zrušení emisí z komínů).

D.III Ú D A J E

O MOŽNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH

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

D.IV. O P A T Ř E N Í

K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ

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

Územně plánovací opatření
Navrhovaná změna záměru je v souladu s ÚPn HMP, žádná územně plánovací opatření nejsou potřebná.

Kompenzační opatření
Nejsou navržena.

_______________________________________________________________________________________
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Technická opatření
Pro fázi přípravy V rámci této fáze je potřeba zpracovat všechny elaboráty, jejichž dodržování zaručí, že nebude při výstavbě
a provozu docházet k neúměrnému, nebo nadlimitnímu zatěžování životního prostředí. Zejména je nutno
splnit následující požadavky.

1) Návrh sadových úprav realizovat ve spolupráci

s OŽP MČ Praha 15 a ČIŽP a dodržet

požadavky na umístění typů stromů dle situace zeleně.
2) Upřesnit stacionární zdroje hluku v jednotlivých halách H1-H8 a provést (v případě odchylky od
předpokladů uvedených v hlukové studii v tomto Oznámení) podrobnou akustickou studii včetně
posouzení hluku ze stavební činnosti.
3) Navrhnout opatření na ochranu kvality vody při stavbě před jejich vypouštěním do kanalizace
4) Dále i do projektu organizace výstavby zapracovat požadavky na provádění měření kontaminace
výkopku a kontaminace podzemních vod. S vytěženou zeminou případně následně nakládat dle
zákona o odpadech. Do čistých terénních úprav areálu lze použít pouze nekontaminovanou
zeminu, nebo vytěženou zeminu, jejíž nakládání již nespadá pod působnost

zákona o

odpadech.

Pro fázi výstavby V období výstavby je nutno dodržovat všechna opatření navržená v projektu stavby a v podmínkách územního rozhodnutí a stavebního povolení tak, aby vlivem výstavby nedocházelo k překračování limitních ukazatelů kvality životního prostředí (nejzávažnější je problematika hluku a emisí prachu).
1) Organizace staveništní dopravy navrhnou tak, aby nákladní automobily využívaly výhradně jen
severní vjezd do aráelu.
2) Kácení stromů a keřů neprovádět v období hnízdění tj. vprakticky v době vegatačního klidu, aby
nedošlo k ohrožení případných hnízdících ptáků. Pokud to nebude možné je nutno provést před
kácením podrobný průzkum a stromy, na kterých by k hnízdění docházelo vyjmout dočasně
z kácení.
3) Do manipulačního řádu areálu je nutno zapracovat požadavky na uskladňované materiály
s uvedením druhů materiálů, které se nesmí v jednotlivých skladových provozem umístit.
4) Zpracovat manipulační a provozní řád pro provoz odlučovače lehkých kapalin. Tento řád musí
zahrnovat i opatření pro případ havárie a režim pravidelných odběrů.
5) Přebytečnou nekontaminovanou zeminu nabídnout k dalšímu využití přednostně orgánům MČ
Praha 15 a následně specializovaným organizacím, zabývajícími se rekultivacemi.

_______________________________________________________________________________________
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6) Staveništní odpady řešit v souladu se zákonem o zákonem s preferencí separace odpadů a
jejich recyklace nebo zužitkování.
7) Dodržovat všechny požadavky na používání staveništní dopravy a strojů, která vyplynou
z projektu výstavby a to včetně případných omezení doby výstavby v místech ze kterých by
mohlo dojít k překračování hygienických limitů u chráněné okolní zástavby.
8) Výstavbu je potřeba organizovat tak, aby sadové úpravy byly realizovány již v průběhu výstavby
a byly dokončeny před zprovozněním areálu, nebo jeho kolaudované části.
9) Práce v době od 21.00 do 7.00 hodiny ve venkovním prostoru se nedoporučuje.
10) Pokud by bylo nutno některé práce provádět i v nočním období /např. nemožnost přerušení
technologie betonáže/, bude nutné provést akustický výpočet a eventuelně návrh protihlukových
opatření pro tyto případy v dalších stupních projektové dokumentace.
11) Nasazení jednotlivých strojů se ve výpočtu uvažuje pro 6 max. 10 hodin.
12) Strojní mechanismy budou přibližně tak hlučné, jako je uvažováno v hlukové studii v Oznámení.
13) K omezení vzniku prachové zátěže (sekundární i primární při vlastní činnosti rozpojování a
přemisťování tuhých hmot) je třeba zajistit:
a.

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

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

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

d. všechna opatření prováděná k omezení prašnosti zařadit do provozních předpisů a zajistit
prokazatelné seznámení pracovníků s těmito opatřeními
14) Bezodkladně řešit případné stížnosti obyvatelstva.

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

Pro fázi likvidace stavby Pro případnou fyzickou likvidaci stavby budou k dispozici dostatečně kapacitní přilehlé komunikace.
V současné době lze těžko odhadnout dopravní režim na přilehlých komunikacích v období výhledové fyzické likvidace stavby. Nepovažuji proto za potřebné v této fázi navrhovat opatření pro fázi likvidace stavby,
protože omezující podmínky pro tuto stavební činnost budou dány při povolování odstranění stavby
s ohledem na skutečné dopravní a ostatní související podmínky v příslušené době.

D.V. C H A R A K T E R I S T I K A

NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A

NEURČITOSTI, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
Jako základní podklad byly použity údaje o provedené výstavbě a zpracovaných projektech dokončení přestavby jižní části areálu. Zároveň byly použity i vyjádření a stanovisko k předcházejícím Oznámením.
Hlavní potřebné podklady pro zpracování Oznámení s důrazem na problematické vlivy výstavby a provozu
areálu byly v podkladech zpracovány v dostatečném rozsahu, aby bylo možno ověřit možnost splnění limitů
ochrany životního prostředí, vliv změny záměru a stanovit potřebná opatření.
V přílohách posuzujících vliv provozu a výstavby na vybrané složky ŽP jsou specifikovány vybrané další
údaje, které bylo potřeba řešit detailně.
Pro období výstavby a provozu se nepředpokládá možnost vzniku dalších vlivů, které nejsou v tomto Oznámení komentovány, a které by mohly významně ovlivnit životní prostředí území.

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

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Mapové a fotografické přílohy a další podklady použité či zpracované v rámci tohoto Oznámení jsou uvedeny v části H. tohoto Oznámení.
------------------------------------------------------------_______________________________________________________________________________________
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Hodnocení provedená v tomto oznámení prokázala, že výstavba a provoz navrhovaného záměru nebude mít
významné negativní vlivy na životní prostředí, v mnoha sledovaných parametrech životního prostředí se
prakticky neprojeví a nebude důsledkem překročení kvantifikovatelných vlivů na životní prostředí. Naopak
vymístění výrobního závodu barev a laků a rekultivaci zelených ploch na severu areálu a podél železnice lze
považovat za přínos výstavby. Dodržení opatření navržených v kapitole D.IV. zajistí minimalizaci dopadů realizace a provozu záměru na životní prostředí.

Na základě všech realizovaných hodnocení se konstatuje, že navrhovaná změna záměru výstavby areálu „CTY Průmyslová sever" je z hlediska vlivů záměru na životní prostředí přijatelná za podmínky splnění opatření uvedených v tomto Oznámení v kap. D.IV.

Doporučuji proto s navrhovanou změnou záměru výstavby CTY Průmyslová sever souhlasit bez dalšího posouzení záměru podle § 8-10 zákona č.100/2001 Sb.

ZÁKLADNÍ

POUŽITÉ PODKLADY

¾

CTY Průmyslová sever – projekt DUR – 4A Architekti a.s.r. – 03/2009

¾

Studie využití areálu Průmyslová sever – Dendrologický průzkum – M3Projekt 11/2008

¾

Dopravněinženýrské podklady na akci „Skladový areál Praha 10 – Hostivař – TSK UDI - 01/2008.

¾

Dendrologický průzkum Průmyslová sever Praha 10-Hostivař – MB Projekt - 11/2009

¾

Podklady o realizované výstavby v areálu

¾

Stanovení radonového indexu pozemku - areál Barvy a Laky, etapa I. – dr. Soukup – 10/2003

¾

Výstavba skladového areálu Hostivař – 1.stavba hala 1.A.1. v areálu Barvy a Laky s.r.o. v Praze 15
– Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum – GEODATA 03/2004

¾

Výstavba skladového areálu Hostivař v Praze 15 – Předběžný inženýrskogeologický a geotechnický
průzkum – GEODATA 05/2004

¾

Závěrečná zpráva – Průzkum kontaminace v areálu BARVA a LAKY v Praze 10-Hostivaři Český typografie, a.s. – A.S.A.s.r.o. – 12/2003

¾

Studie investičního záměru Skladový areál BaL Hostivař – DiPasqualemed architektura v.o.s.

¾

Dopracování studie investičního záměru Skladový areál BaL Hostivař – DiPasqualemed architektura
v.o.s. – 11/2002

¾

Závěrečná zpráva – skladový areál BaL Hostivař – AHI Development a.s. – 05/2002

¾

Zpráva o průzkumu kontaminace v areálu podniku Barvy a Laky s.r.o. – SCHL a.s. – 04/1998
_______________________________________________________________________________________
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Zpráva o provedení průzkumu pro sanaci objektů zásobníkového pole v areálu Barvy a Laky s.r.o. –
SCHL a.s. – 08/1999

¾

Zpráva o provedení průzkumu pro demolici objektů v areálu Barvy a Laky s.r.o. – SCHL a.s. –
06/2000

¾

Atlas životního prostředí v Praze

¾

Zákon č.100/2001 Sb v platném znění O posuzování vlivů na životní prostředí a příslušné zákony,
vyhlášky a normy, které s tímto zákonem souvisí a které se zabývají jednotlivými složkami životního
prostředí.

¾

Vyhláška hlavního města Prahy č.26/1999 - Vyhláška hlavního města Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze v platném znění

¾

Vyhláška hlavního města Prahy č.32/1999 - Vyhláška hlavního města Prahy o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy v platném znění

¾

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech

¾

Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů

¾

Vyhláška MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

¾

Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona ČNR č. 114/92
Sb.

¾

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění

¾

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění

¾

Místní šetření a jednání se zpracovatelem PD a vybranými orgány HMP.

_______________________________________________________________________________________
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G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Popis navrhované výstavby
V souladu s původním investičním záměrem investor dokončuje v této etapě likvidaci výrobních prostor barev a laků. Tato část bude funkčně navazovat na již realizované části CTY Průmyslová areál jih. Volné plochy se navrhuje využít v souladu s ÚPHMP a charakterem přestavby již zrušených prostor bývalého závodu
na skladové prostory nyní doplněné kromě administrativních ploch i o prostory pro předvádění výrobků –
schowroomy. Jednotlivé objekty budou samostatné nájemní jednotky.
Je navrženo 8 pronajímatelných jednotek Hala 1 až Hala 8. Každá hala bude mít samostatnou zásobovací
část s expedicí (zásobovací dvůr umístěn při jižní fasádě objektů), Při zásobování je umístěn prostor samotného skladu.
Při severní fasádě hal je navržena třípodlažní vestavěná konstrukce. Hlavní vstup zákazníků je umístěn v
přízemním podlaží - showroom (jednotlivá prodejna s ukázkou zboží). V 2NP a 3NP vestavku jsou umístěna
administrativa haly (kancelářské plochy, jednací a společné prostory). Technické zázemí, vertikální komunikace a hygienické zázemí haly je vyřešeno v krajní části vestavku.
Objekty budou zásobovány teplem z CZT, plyn se v areálu používal hlavně k výrobním účelům. Pro potřeby
skladového areálu se s využitím plynu nepočítá a touto etapou budou definitivně zrušena plynová zařízení
včetně regulační stanice a rozvodů.
V rámci výstavby této etapy dojde k definitivní likvidaci výroby barev a laků v této lokalitě spojené odstraněním všech původních staveb výrobního areálu včetně potřebné dekontaminace podloží.
Při výstavbě dojde i k odstranění stávající železniční vlečky včetně železničních svršků v okolí. Tato vlečka
není již využívána okolními areály a do budoucna nemá o její využití nikdo zájem (viz příloha H.8.), Nyní ji
používá jen výrobní závod Barev a laků. Prostor po odstranění železnici bude využit jako zelené plochy
včetně nové výsadby dřevin.

Tabulka 26 – Návrhové parametry areálu
podlaží

komunikace, technické
prostory,hyg. záz. (m2)

Užitkové plochy (m2)
showroom
(jednotlivá prodejna)

celkem
obestavěný prostor zastavěná
Užitkových ploch (m2)
OP (m3)
plocha (m2)
sklad
.

administrativa s malou
návštěvností
kancelářské plochy

CELKEM H1-H8
TS+VS

jednací místnosti, společné
prostory

1NP

753

2NP

472

1 440

1000

2 440

3NP

472

1 440

1000

2 440

CELKEM

1 697

2 880

2 000

17 792

1 552

11360

1 552

11 360

12 912
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Počet parkovacích míst 177.
Počet zaměstnanců 214.

Bilance pozemků v areálu CTY Průmyslová sever dle funkčních ploch ÚP HMP –
Řešený areál CTY Průmyslová ve funkční ploše VS…………………………………………………….34 174 m2
Řešený areál CTY Průmyslová ve funkční ploše IZ ……………………………………………..……….9 816 m2
Řešený areál CTY Průmyslová ve funkční ploše DZ …………………………………………..……..….3 240 m2
Plocha CTY Průmyslová, areál sever ( plocha VS-areál sever+plocha IZ+ plocha DZ)…………..47 230 m2
V části plochy IZ bude umístěno povrchové parkoviště při zachování převážného podílu zeleně (nad 70 %).
Navrhované využití je v souladu s ÚP HMP – viz. příloha H.6.

Obrázek 36 – Vizualizace – pohled shora od východu (ul. Průmyslové)

Pozn. Vlevo dole je bíle vyznačen objekt monobloku a nad ním hala „B“ – stávající objekty-

Vlivy stavby a provozu areálu na životní prostředí
V přímém okolí zde hodnocené výstavby se obytné objekty ani jiné chráněné objekty nenacházejí. Přímý
provoz areálu se na obyvatele tudíž neprojeví. K negativním projevům provozu areálu by mohlo dojít jen u
_______________________________________________________________________________________
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obyvatel rodinných domků v ulici Štěrboholské a K Pérovně jižně od areálu, kde se může projevit vliv zvýšené dopravy. Zde dojde k mírnému zvýšení osobní automobilové dopravy. Celkem se může jednat cca o 30
obyvatel.
Z hlediska psychické pohody nemůže mít posuzovaný záměr nepříznivé dopady na tyto obyvatele. Výstavbu
obyvatelé vzhledem k odclonění staveniště prakticky nemusí zaznamenat (staveništní doprava bude vedena
severním vjezdem do ul. K Hrušovu) a z pohledu provozu se pro ně v podstatě také nic nemění. Ve všech
hodnocení vlivů na hluk a ovzduší byl zanedbán stávající provoz výrobního závodu, který bude zrušen,
Vzhledem k organizaci dopravy na okolních komunikacích bude skutečné zvýšení dopravní zátěže osobními
auty v ulicích u obytné zástavby v prakticky nevýznamné.
K negativnímu ovlivnění zdraví a pohody obyvatelstva vlivem výstavby a provozu areálu tudíž nedojde. Sociální přínos je dán novými pracovními příležitostmi během výstavby i provozu. Mírně kladně se může i projevit odstranění výrobny zmizením komínů s viditelnými emisemi do ovzduší.
Výstavba skladového areálu CTY Průmyslová sever je navrhována do území ve kterém nejsou překračovány imisní limity krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek v hodnocení dle platných imisních limitů. U oxidu dusičitého se hodnoty pozadí ročnímu imisnímu limitu (bez využití meze tolerance) blíží. Výjimku tvoří hodnoty suspendovaných částic PM10 u kterých (tak jako na významné části
území Prahy) je překračován 24 hodinový imisní limit v četnosti vyšší, než zákonem tolerovaných 35 dnů
v roce. Provoz navrhovaného areálu ovlivní kvalitu ovzduší emisemi z pojezdu v areálu a vyvolané cílové a
zdrojové dopravy relativně málo. Maximální krátkodobé imisní příspěvky kriteriálního oxidu dusičitého budou
menší než 1,03 % imisního limitu, příspěvky k průměrné roční koncentraci NO2 budou menší než 0,20 %
imisního limitu u nejbližších objektů. U obytné zástavby budou imisní příspěvky méně než poloviční. Změnou
náplně areálu dojde k likvidaci technologických zdrojů oproti původnímu stavu, kdy areál byl plně funkční.
proto změna náplně areálu povede ku zlepšení kvality ovzduší v okolí oproti minulosti
Provedené posouzení vlivu na ovzduší proto prokázalo, že provoz areálu CTY Průmyslová sever, nepovede
k překračování imisních limitů ani v součtu s pozadím. Jeho imisní příspěvky kvalitu ovzduší v okolí ovlivní
velmi málo.
Posouzení vlivu výstavby na akustickou situace u nejbližších chráněných objektů prokázalo, že při dodržení
vstupních podmínek bude staveništní hluk hluboko pod požadovaným limitem (o více jak 16 dB). Je to dáno
hlavně vzdáleností staveniště a i odcloněním již provozovanými objekty.
Samotný vliv provozu záměru neovlivní hlukem výrazněji stávající zástavbu jižně od areálu obchodně logistického centra CTY Průmyslová. Vliv celého areálu je výraznější, ale hygienické limity budou dodrženy
v denní i noční době.
Celkové přitížení vyvolané posuzovaným záměrem na jednotlivých komunikacích se pohybuje na hlavních
komunikacích (Průmyslová, Rabakovská) do 2 % v celkovém počtu vozidel a okolo 4% u těžké nákladní dopravy. Takovýto nárůst dopravy neovlivní akustickou situaci v okolí těchto komunikací.
U komunikací Štěrboholská a K Pérovně se přitížení vyvolané záměrem v celkovém počtu vozidel pohybuje
okolo 10% s výjimkou úseku na ulici Štěrboholské mezi areálem Mediaprint - CTY. Zde je nárůst až 40%,
jedná se však pouze o osobní vozidla. V noční době bude provoz minimální a bez nákladních vozidel jedou_______________________________________________________________________________________
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cích do areálu CTY Průmyslová. Nárůst hlučnosti vlivem záměru se pohybuje do 1 dB s výjimkou úseku
mezi areály Mediaprint a CTY Průmyslová v ulici Štěrboholská. Vyšší nárůst těžké nákladní dopravy, a to o
33 % je v ulici K Hrušovu, tj. příjezd k severní vrátnici. V okolí ulice K Hrušovu tak vzroste hlučnost do 1 dB.
Navýšení hlučnosti do 1 dB se nepovažuje za prokazatelný nárůst.
Vliv provozu areálu na akustickou situaci u chráněných objektů bude nevýznamný, prakticky nepostřehnutelný.
Z hlediska vlivů na flóru bude nejdůležitějším vlivem odstranění stávajících dřevin, které jsou ale převážně
ve špatném zdravotním stavu, nebo jde o dřeviny rostoucí na stanovištích, na kterých nelze předpokládat
dlouhodobější perspektivu jejich zdárné existence (spáry a praskliny ve zpevněných plochách, zbořeniště
drážní těleso). Částečně jde také o introdukované, často invazní druhy dřevin s minimální vazbou na domácí
arborikolní organismy a tedy neschopné se významější měrou zapojit do energetických toků domácích ekosystémů, pro které jsou cizí složkou a někdy je dokonce významně poškozují (např. Robinia pseudoacacia
L.). Vzniklý úbytek dřevin lze plnohodnotně nahradit kvalitní novou zahradní úpravou areálu, které bude
podle posuzovaného záměru věnován také větší prostor. Z hlediska vlivů na flóru se tedy nejedná o významný vliv.
Fauna lokality odráží celkový stav prostředí v místě, zejména stav vegetace, obzvlášť dřevin. Introdukované
dřeviny jsou osidlovány řádově nižším počtem druhů bezobratlých oproti stanovištně odpovídajícím domácím druhům. V průběhu výstavby bude druhově velmi chudá fauna lokality částečně zasažena stavebním ruchem a bude tak početně redukována (s výjimkou pohyblivých obratlovců, zastoupených zde především ptáky, kteří se přesunou na jiné plochy). Po dokončení stavebních prací a vegetačních úprav ale dojde velmi
rychle ke konsolidaci poměrů a novému osídlení, jehož kvalita bude záležet na vytvořených podmínkách,
především druhové skladbě nově založené zeleně. Problémy s možným hnízděním některých ptáků je nutno
řešit tak, že likvidaci dřevin bude realizována mimo období hnízdění V zásadě lze ale konstatovat, že jsou
vlivy na faunu lokality nevýznamné.
Výstavba bude realizována na třech funkčních plochách dle ÚPN HMP. V souladu s požadavkem OŽP HMP
bylo provedeno posouzení koeficientu zeleně v ploše VS pro celý areál, výsledný koeficient zeleně (bez započtení stromů a popínavé zeleně, která ještě nebyla v předcházejících etapách výstavby osázena (dokončení má být provedeno v tomto roce) vychází koeficient zeleně 21,7 %, což je v souladu s požadavky OŽP
HMP z předcházejících etap výstavby. V ploše IZ bude umístněno povrchové parkoviště, jehož výstavba je
podmíněna zachováním dominantního podílu zeleně v této ploše. Zachovaný podíl zeleně je nad 70 %, což
tomuto požadavku odpovídá.
Záměrem nejsou nijak dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa ani ZPF a posuzovaný záměr nezasahuje ani do „ochranného“ pásma lesa (50 m od lesa).
K významnému ovlivnění horninového prostředí nedojde, k zásahům do podložních vrstev půdního profilu
dojde jen v minimální míře v ploše původní asanované stavby.
Ložiska nerostných surovin se v zájmovém území ani jeho nejbližším okolí nenalézají a nemohou tedy být
realizací ovlivněny.

_______________________________________________________________________________________
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Posuzovaný záměr není v územní kolizi nebo v dotčení se skladebnými prvky ÚSES ani s podpůrnými a interakčními prvky ekologické stability.
V řešeném území ani v nejbližším ovlivnitelném okolí se nenachází žádné zvláště chráněné území (ve smyslu § 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny), ani jeho ochranné pásmo. Posuzovaná lokalita
zároveň neleží ani v žádném přírodním parku (§ 12 odst. (3) zákona č. 114/1992 Sb) a nedotýká se žádné
přechodně chráněné plochy ani významného krajinného prvku (§13 a § 3 písm. b) zákona číslo
114/1992 Sb.).

Vyhodnocení ostatních složek životního prostředí neprokázalo, že by vlivem výstavby a provozu (při dodržení požadovaných opatření) jak navrhovaného záměru mělo docházet k překračování kvantitativních limitů
kvality životního prostředí.

Na základě všech realizovaných hodnocení se konstatuje, že navrhovaná změna záměru výstavby areálu „CTY Průmyslová sever" je z hlediska vlivů záměru na životní prostředí přijatelná za podmínky splnění opatření uvedených v tomto Oznámení v kap. D.IV.

Doporučuji proto s navrhovanou změnou záměru výstavby CTY Průmyslová sever souhlasit bez dalšího posouzení záměru podle § 8-10 zákona č.100/2001 Sb.

Praha 03. 2009
Ing. Richard Kuk

_______________________________________________________________________________________
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H. PŘÍLOHY
H.1. VÝKRESOVÉ PŘÍLOHY
Seznam výkresů :

H.1.1 –Koordinační situace – Měř. 1:500
H.1.2 - Situace architektonická-bilance zeleně a doprava v klidu – Měř. 1:750
H.1.3 - Situace – stávající stav Měř. 1:1000
H.1.4 - Situace zákres do ortomapy
H.1.5 - Podélný a příčný řez areálem - Řezy A, B
H.1.6 - Vzorový půdorys typovou halou
H.1.7 - Pohledy
H.1.8 - Vizualizace – 1.část
H.1.9 - Vizualizace – 2.část
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OZNÁMENÍ ZÁMĚRU – HLUKOVÁ STUDIE

ÚVOD

Předkládaná hluková studie je součástí oznámení záměru na akci „CTY Průmyslová sever“ podle přílohy
č.3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Záměr je součástí administrativně logistického centra CTY Průmyslová situovaného v místě původního
areálu Barvy a laky na území Prahy 15. Pozemek, na kterém bude záměr umístěn je ze severní části
vymezen železniční tratí v izolační zeleni, z východu komunikací v ulici Průmyslová, jižní hranicí řešeného
pozemku je stávající trasa areálové vlečky, západní hranicí jsou pozemky v majetku investora při železniční
vlečce (viz Obr.1). Areál se nachází západně od ulice Průmyslové cca mezi ulicemi Radiová a Rabakovská.
Skladový a administrativní areál je budován na pozemcích ve vlastnictví společnosti CTY Průmyslová s.r.o.
ležících v k. ú. Hostivař. Pozemky dotčené výstavbou jsou zařazeny do dvou druhů pozemků – zastavěná
plocha a nádvoří a ostatní plocha.

Areál CTY Průmyslová sever

Obr.1

Umístění záměru – situace širších vztahů

Areál se nachází západně od ulice Průmyslové cca mezi ulicemi Radiová a Rabakovská. Skladový a
administrativní areál je budován na pozemcích ve vlastnictví společnosti CTY Průmyslová s.r.o. ležících v k.
ú. Hostivař. Pozemky dotčené výstavbou jsou zařazeny do dvou druhů pozemků – zastavěná plocha a
nádvoří a ostatní plocha. V současné době probíhají stavební úpravy v areálu orientovaného jižně od
posuzovaného záměru.
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Záměr - CTY Průmyslová

Obr.2

Situace celého administrativně logistického centra CTY Průmyslová s posuzovaným záměrem

Cílem hlukové studie je zjištění předpokládané akustické situace v okolí záměru, a to jak záměru
samotného tak i posouzení celého administrativně logistického centra CTY Průmyslová. Zájmové území se
západně od ulice Průmyslové zhruba mezi ulicemi Radiová a Rabakovská. V zájmovém území se nachází
chráněná zástavba rodinných domků v ulici Štěrboholská a K Pérovně, tj. jižně od administrativně
logistického centra CTY Průmyslová.

2

PODKLADY A LITERATURA

Zpracovatel hlukové studie měl k dispozici tyto podklady:
1. Podklady předané zpracovatelem oznámení (technické zprávy a výkresová dokumentace,
dopravně inženýrské podklady)
2. Skladový areál Hostivař, Hluková studie k oznámení změny záměru, březen 2008,
Ing.M.Vrdlovcová
3. prohlídka území
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4. archivní údaje o hlučnosti stavebních mechanismů
5. portál www.mapy.cz, portál katastru nemovitostí
Literatura:
• Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
v platném znění
• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
• Hluk z dopravy, metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy, M. Liberko, VÚVA 1991
• Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy, Ing.Kozák, RNDr. Liberko, Zpravodaj
MŽP číslo 3, březen 1996
• Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy 2004, RNDr. Miloš Liberko a kol.,
Planeta 2/2005, MŽP
• ČSN EN 1793-1 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu
• ČSN 73 0532 Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách
• Hluk a jeho snižování v technické praxi (Němec, Ransdorf, Šnedrle, SNTL, Praha 1970)
• Stavební fyzika, urbanistická, stavební a prostorová akustika, Vaverka, Kozel, Ládyš, Liberko,
Chybík, VUT v Brně, Brno, 1998
• Metodické pokyny pro výpočet hluku ze stavební činnosti
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LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY

Ochrana veřejného zdraví před hlukem vychází ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. Na konkrétní ochranu proti
hluku a vibracím se vztahují § 30 až § 34 zmíněného zákona. Prováděcím předpisem k tomuto zákonu je
nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kde v § 10
„Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb“ a v § 11 „Hygienické limity v chráněném
venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru“ jsou stanoveny deskriptory pro popis
hluku a základní hodnoty hluku včetně korekcí pro hluk v chráněném venkovním prostoru staveb,
v chráněném venkovním a v chráněném vnitřním prostoru staveb.
VÝTAH Z LEGISLATIVY
§ 10
Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb
(1) Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T a hladinou maximálního akustického
tlaku A LAmax. Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T se v denní době 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 drahách a pro hluk z leteckého provozu se
ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16 h) a celou noční dobu (LAeq,8 h).
(2)

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A se stanoví pro hluk pronikající vzduchem zvenčí a pro
hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 40 dB a
korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č.2 k tomuto nařízení. Jdeli o hluk s tónovými složkami nebo má-li výrazně informační charakter, přičte se další korekce -5 dB. Za hluk
s tónovými složkami se považuje hudba nebo zpěv; za hluk s výrazně informačním charakterem se považuje řeč.
Hlukem s tónovými složkami se rozumí hluk, v jehož kmitočtovém spektru je hladina akustického tlaku
v třetinooktávovém pásmu, případně i ve dvou bezprostředně sousedících třetinooktávových pásmech, o více než
5 dB vyšší než hladiny akustického tlaku v obou sousedních třetinooktávových pásmech a v pásmu kmitočtu 10 Hz
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až 160 Hz je ekvivalentní hladina akustického tlaku v tomto třetinooktávovém pásmu Lteq/T vyšší než hladina prahu
slyšení stanovená pro toto kmitočtové pásmo podle tabulky v příloze č.1 k tomuto nařízení.

Příloha č.2 k nařízení vlády č.148/2006 Sb.
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb
Část A
Tab.1

Korekce pro stanovení hygienických limitů v chráněném vnitřním prostoru staveb

Druh chráněného vnitřního prostoru

Doba pobytu

Korekce v dB
0
-15

Nemocniční pokoje

Doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou
22.00 a 6.00 hodinou

Operační sály

Po dobu používání

0

Lékařské vyšetřovny, ordinace

Po dobu používání

-5

Doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou
22.00 a 6.00 hodinou
Doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou
22.00 a 6.00 hodinou

Obytné místnosti
Hotelové pokoje

0+)
+)
-10
+10
0

Přednáškové síně, učebny a pobytové
místnosti škol, jeslí, mateřských škol a
školských zařízení

+5

Koncertní síně, kulturní střediska

+10

Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a
kulturních zařízení, kavárny, restaurace

+15

Prodejny, sportovní haly

+20

Pro ostatní pobytové místnosti, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně
obdobné.
Účel užívání stavby je dán kolaudačním rozhodnutím a uvedené hygienické limity se nevztahují na hluk
způsobený používáním chráněné místnosti.
+)

Pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II. třídy (dále jen „hlavní
pozemní komunikace„), kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující, a v ochranném
pásmu drah se přičítá další korekce +5 dB. Tato korekce se nepoužije ve vztahu k chráněnému
vnitřnímu prostoru staveb navržených, dokončených a zkolaudovaných po dni nabytí účinnosti tohoto
nařízení.
§ 11
Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním
prostoru
Chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor

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).
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(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.
(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 nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Tab.2

Korekce pro stanovení hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru staveb
a v chráněném venkovním prostoru

Druh chráněného prostoru

Korekce (dB)

LAeq,T – den (dB)

1

2

3

4

1

2

3

4

Chráněný venkovní prostor staveb
lůžkových
zdravotnických
zařízení
včetně lázní

-5

0

+5

+15

45

50

55

65

Chráněný venkovní prostor lůžkových
zdravotnických zařízení včetně lázní

0

0

+5

+15

50

50

55

65

Chráněný venkovní prostor ostatních
staveb a chráněné ostatní venkovní
prostor

0

+5

+10

+20

50

55

60

70

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na
železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB.
Korekce:
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 komunikacích, a drahách.

3.

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

4.

Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a na drahách, kdy starou
hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který
v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000.
Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě
rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemních komunikace nebo dráhy, při
které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném
venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.
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Část B
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a
v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti
Posuzovaná doba [hod.]
od 6:00 do 7:00
od 7:00 do 21:00
od 21:00 do 22:00
od 22:00 do 6:00

Korekce [dB]
+10
+15
+10
+5
Část C

Způsob výpočtu hygienického limitu LAeq,s pro hluk ze stavební činnosti pro dobu kratší než
14 hodin
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku a pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se vypočte
ze vztahu:

L Aeq ,s = L Aeq ,T + 10 lg[(429 + t1 ) / t1 ]

kde
t1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7. a 21. hodinou
LAeq je hygienický limit stanovený podle § 11 odst. 4.
V zájmovém území v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru byly
použity hygienické limity uvedené v následujících tabulkách:
Tab.3

Hygienické limity pro administrativně logistické centrum CTY Průmyslová (stacionární zdroje +
doprava uvnitř areálu + parkoviště)
Den – 8 na sebe navazujících
nejhlučnějších hodin

Noc – nejhlučnější hodina

Chráněný venkovní prostor staveb

50 dB

40 dB

Chráněný venkovní prostor

50 dB

50 dB

Hygienický limit

Tab.4

Hygienické limity pro dopravu s korekcí na starou hlukovou zátěž
Hygienický limit

Tab.5

Den (6.00-22.00)

Noc (22.00-6.00)

Chráněný venkovní prostor staveb

70 dB

60 dB

Chráněný venkovní prostor

70 dB

70 dB

Hygienické limity pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích
Hygienický limit

Den (6.00-22.00)

Noc (22.00-6.00)

Chráněný venkovní prostor staveb

60

50

Chráněný venkovní prostor

60

50
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Hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti
Posuzovaná doba [hod.]

Hygienický limit [dB]

od 6:00 do 7:00

60

od 7:00 do 21:00

65

od 21:00 do 22:00

60

od 22:00 do 6:00

45

POŽADAVKY NA PROTIHLUKOVOU OCHRANU VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ
Pro splnění požadavků výše uvedeného nařízení vlády pro hluk pronikající z venkovního prostoru do
vnitřních prostor objektů se používá požadavková norma ČSN 73 0532 - Akustika – Ochrana proti hluku
v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky. Při splnění požadavků této
normy je totiž s rezervou zaručeno splnění požadavků nařízení vlády č.148/2006 Sb. na vnitřní hladiny
akustického tlaku.
POŽADAVKY NA ZVUKOVOU IZOLACI DĚLICÍCH A OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ - ČSN 73 0532 - AKUSTIKA –
OCHRANA PROTI HLUKU V BUDOVÁCH A SOUVISEJÍCÍ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH VÝROBKŮ – POŽADAVKY
Norma ČSN 73 0532 stanoví požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách, na zvukovou
izolaci obvodových plášťů budov a na neprůzvučnost oken a dveří. Požadavky jsou stanoveny s ohledem
na funkci místnosti a hlučnost sousedního prostoru.
V tabulce č. 2 normy jsou limity vzduchové neprůzvučnosti obvodových plášťů v závislosti na venkovním
hluku vyjádřeném ekvivalentní hladinou akustického tlaku A.
Tabulka č.2 normy:

Požadavky na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov

Požadovaná zvuková izolace obvodového pláště v R´ w, dB *) nebo DnT,w, dB *)
Ekvivalentní hladina akustického tlaku 2 m před fasádou LAeq, 2 m, dB **)

Noc: 22.00-06.00
Den: 06.00-22.00

≤ 40
≤ 50

41 až 45
51 až 55

46 až 50
56 až 60

51 až 55
61 až 65

56 až 60
66 až 70

61 až 65
71 až 75

66 až 70
76 až 80

1. Lůžkové pokoje, speciální vyšetřovny a operační sály ve zdravotnických zařízeních
30

30

33

38

43

48

-

2. Obytné místnosti, pokoje hostů v ubytovacích zařízeních, pobytové místnosti dětských zařízení,
přednáškové síně, výukové prostory, čítárny, lékařské ordinace
30

30

30

33

38

43

48

38

43

3. Společenské a jednací místnosti, kanceláře a pracovny
30
*)

30

33

Jednočíselné veličiny vážené podle ČSN EN ISO 717-1, odvozené z veličin v třetinooktávových pás
mech definovaných v ČSN EN ISO 140-5.
**) Ekvivalentní hladina akustického tlaku A určená 2 m před fasádou s přihlédnutím k 6.6.3 ČSN EN ISO
140-5, zaokrouhlená na celé číslo 1).
1) +xy,5 se zaokrouhlí na xy + 1; další podrobnosti viz ČSN ISO 31-0 Veličiny a jednotky - Část 0:
Všeobecné zásady
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POPIS ÚZEMÍ

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ
Skladový areál Hostivař se nachází na ploše bývalého skladového a výrobního areálu Barvy a laky v Praze
15 na k.ú. Hostivař. Areál je situován podél ulice Průmyslové vpravo ve směru na Hostivař. Jedná se území
s převažující výrobou a skladovými areály s několika chráněnými stavbami z hlediska hluku v ulici
Štěrboholské a K Pérovně.

Zájmové území

Obr. 3

Zájmové území

Chráněná zástavba

Obr. 4

Letecký snímek jižní části zájmového území mezi Rabakovskou ulicí a posuzovaným areálem
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Podle platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy je území stabilizováno jako plochy výroby a
služeb (VP) bez omezení zastavitelných ploch. Výstavba skladového areálu Hostivař (dnes administrativně
logistické centrum CTY Průmyslová) byla schválena usnesením Rady městské části Praha 15 v říjnu 2003.

Obr.5

Snímek z územního plánu s využitím ploch

Pozemek administrativně logistického centra CTY Průmyslová je vymezen na jihu ulicí Štěrboholskou a
sousedním areálem Mediaprint&Kapa, na východě ulicí Průmyslovou, na severu stávající přípojkou
železniční vlečky a technologickými a výrobními objekty BAL a na západě sousedními areály Romi Speed a
Europapier.
Pozemek pro realizaci posuzovaného záměru, tj. výstavba skladových a administrativních hal v severní
části bývalého areálu Barvy a laky je ze severní části vymezen železniční tratí v izolační zeleni, z východu
komunikací v ulici Průmyslová, jižní hranicí řešeného pozemku je stávající trasa areálové vlečky, západní
hranicí jsou pozemky v majetku investora při železniční vlečce.
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Plochy pro
připravovaný záměr

Obr. 6

Monoblok

Letecký snímek areálu administrativně logistického centra CTY Průmyslová

Záměr
CTY Průmyslová sever

Štěrboholská radiála

Monoblok

Obr. 7 Letecký snímek severní části areálu se zákresem záměru
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Pozemky dotčené výstavbou jsou zařazeny do dvou druhů pozemků – zastavěná plocha a nádvoří a
ostatní plocha se způsobem využití společný dvůr, jiná plocha, ostatní komunikace. Funkce budov je
technická vybavenost, průmyslový objekt nebo jiná. Zájmové území je možné charakterizovat jako odrazivý
terén s omezenými zelenými plochami, které představují především zahrádky kolem domků v ulici
Štěrboholské a K Pérovně. Území je rovinaté, ale směrem západním klesá směrem ke Strašnicím.
Z hlediska hluku je dominantním zdrojem především doprava na ulici Průmyslové a dále Rabakovské. Pro
chráněné objekty v ulici Štěrboholské a K Pérovně je dominantním zdrojem hluku doprava na okolních
komunikacích tvořící základní dopravní systém města a doprava do skladových areálů vedená ulicí
K Hrušovu, v jejímž okolí se nenacházejí žádné chráněné stavby v souladu s odst. 3 § 30 zákona č.
258/2000 Sb. v patném znění a ulice Štěrboholská a K Pérovně. V okolí ulice Štěrboholská a K Pérovně se
nachází kromě areálu administrativně logistického centra CTY Průmyslová ještě areály firem Mediaprint,
J.M.Maillis Czech, AutoŠtangl, SCHUSS Praha, Europapier atd. Vlastní areály nejsou v lokalitě výrazným
zdrojem hluku.
Stávající chráněná zástavba se nachází v ulici Štěrboholské vpravo směrem od ulice Rabakovské na
sever. Jedná se o řadové rodinné domky převážně s 1. nadzemním podlažím a podkrovím
s předzahrádkami. Na levé straně ulice jsou staré zděné přízemní haly a nový objekt firmy SCHUSS Praha.
V ulici K pérovně je rovněž pouze jednostranná obytná zástavba převážně samostatných rodinných domků
v zahradách situovaná vpravo ve směru od ulice Rabakovské směrem na sever. Po leví straně ulice jsou
volné plochy a nové komerční objekty. Z ulice K pérovně odbočuje ulice Opravárenské, kde se nachází
výrobní haly.

Obr.8 Ulice K Pérovně

5

Obr.9 Ulice Štěrboholská od areálu Mediaprint

POPIS ZÁMĚRU

Navrhovaný skladový areál se nachází v tradiční pražské průmyslové zóně v Hostivaři západně od okružní
komunikace Průmyslové. Po obou stranách této komunikace byly v minulosti vybudovány rozsáhlé
průmyslové areály. Po roce 1990 došlo u většiny areálů k útlumu původní průmyslové výroby a
v posledních letech byly některé areály přebudovány obvykle na skladové či administrativní prostory.
Rovněž zde vznikají rozsáhlá obchodní centra. Útlum produkce většiny velkých sousedících areálů se
projevil i v intenzitě obslužné dopravy, která ale v posledních letech v souvislosti s realizacích nových
areálů opět stoupá, a to hlavně v kategorii kamionů.
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Záměr bude sloužit jako skladový areál, navazující funkčně na logistický areál Průmyslová jih. Je zde
navrženo 8 pronajímatelných jednotek (hal) - Hala 1 - Hala 8. Každá hala bude mít samostatnou
zásobovací část s expedicí a zásobovacím dvorem, který je umístěn při jižní fasádě každé haly. Při severní
fasádě hal je navržena třípodlažní vestavěná konstrukce, kde je umístěna administrativní a předváděcí část
objektu. Hlavní vstup zákazníků je umístěn v přízemním podlaží - showroom (jednotlivá prodejna s ukázkou
zboží). V 2NP a 3NP vestavku je umístěna administrativa haly (kancelářské plochy, jednací a společné
prostory). Technické zázemí, vertikální komunikace a hygienické zázemí haly je vyřešeno v krajní části
vestavku. Součástí stavby bude realizace trafostanice a výměníkové stanice. V této části areálu vznikne
177 parkovacích míst.
Objekty budou zásobovány teplem z CZT, plyn se v areálu používal hlavně k výrobním účelům. Pro potřeby
skladového areálu se s využitím plynu nepočítá a v této etapě budou definitivně zrušena plynová zařízení
včetně regulační stanice a rozvodů.
V souladu původním investičním záměrem investor dokončuje v této etapě likvidaci výrobních prostor
závody Barvy a laky. Tato část bude funkčně navazovat na již realizované části CTY Průmyslová areál jih.
Volné plochy jsou v návrhu využívány v souladu s ÚPHMP a charakterem přestavby již zrušených prostor
bývalého závodu na skladové prostory nyní doplněné kromě administrativních ploch i o prostory pro
předvádění výrobků – showroomy. Jednotlivé objekty budou samostatné nájemní jednotky. Lokalita je velmi
dobře dostupná pro automobilovou dopravu i pro železniční dopravu.

Obr. 10

Situace navrhovaného areálu

Předcházející 6-tá etapa přestavby areálu zasahovala úpravou vozovek a manipulačních ploch do nynější
jižní části této poslední etapy. Hranice mezi těmito etapami byla proto nově upravena a vlastní plocha této
poslední etapy upravuje i plochy patřící původně do 6-té etapy rekonstrukce areálu.
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Vzájemné vazby na předcházející etapy přestavby areálu
ZÁSADY ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Pozemek je mírně svažitý k severovýchodu., proto se navrhuje jeho úprava zvýšením úrovně terénu při
obvodu hal do jedné úrovně s výchozí výškou tj. na úroveň stávající areálové vlečky. Základní úroveň
podlahy nových hal a vstupních částí je výše o cca 1,1 m nad okolním terénem - výška pro nákladní
automobily.
Tvar nových budov navazuje na systém skladových hal ve zbývajícím areálu CTY Průmyslová. Je navržena
ortogonální soustava hal ve stejném směru jako další haly areálu CTY Průmyslová jih. Linie severní fasády
je navržena ve smyslu trasy hraniční železnice a pásu izolační zeleně. Doprava v areálu je dělena na
nákladní v jižní části a osobní pro zákazníky showroomů a administrativy ze severní části. Výška atiky
nových objektů nepřevyšuje stávající halové a administrativní stavby. Světlá výška nových jednopodlažních
halových prostor je 10,5 m, V severní části hal je umístěna administrativní vestavba do tří nadzemních
podlaží, kde v přízemí jsou situovány showroomu.
Severní část haly má navrženo průčelí s prosklenou fasádou v parteru. Pro administrativní podlaží nad
parterem ze severu stavby je umístěn horizontální systém oken. Další fasády jsou navrženy v pravidelném
modulu fasádního obkladu – skládaný lehký obvodový plášť. Pro jižní fasádu objektů jsou určující nakládací
můstky a límce, umístění technického zázemí a vstupů skladů. Jižní část logistického dvora je rozvolněna
řešením ploch komunikací s ostrůvky zeleně a solitérní výsadbou stromů s větší korunou. Do záměru byly
zahrnuty i severní prostory a prostory dnešní vlečky na západní straně, které jsou v majetku investora. Na
těchto pozemcích budou odstraněny panelové plochy, železniční vlečka včetně svršku, atd. a budou
nahrazeny zkulturněnými zelenými plochami včetně osázení nové zeleně.
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Stavba je členěna do osmi samostatných pronajímatelných jednotek hal s administrativou a showroomy.
Jednotlivé objekty jsou navrženy ve stejném konstrukčního systému, liší se velikostí skladových prostor.
Předpokládáme využití stávajících základů nádrží jako základových konstrukcí nových hal.
Stavba je z konstrukčního hlediska rozdělena na 8 samostatně stojících jednolodních hal. Šířka haly je
27,80 m (na vnější líc sloupů), délka je proměnná. Mezi jednotlivými halami je z důvodů postupné výstavby
odstup 300 mm.
Hlavním nosným prvkem konstrukce jsou příčné rámy, tvořené vetknutými sloupy a kloubově uloženými
sedlovými vazníky. Rozteč rámů je 7,50 m. Počet modulů je 6 až 9. Výška hal je 9,20 m pod vazník, výška
atiky 11,5 m = 273,70 m.n.m. BpV. Severní štítové stěny hal sledují komunikaci a jsou proto vůči
modulovým osám natočeny. Zároveň jsou u severního štítu v jednom nebo dvou příčných modulech
umístěny administrativní vestavky se třemi nadzemními podlažími. Všechny hlavní nosné prvky konstrukce
hal (sloupy, vazníky, ztužidla, základové prahy) budou provedeny ze železobetonových prefabrikátů,
vazníky budou předpínané. Nosné konstrukce administrativního vestavku včetně severní štítové stěny,
budou z ocelových válcovaných profilů, stropy z trapézových plechů s nabetonovanou deskou. Případné
použití železobetonových prefabrikátů pro konstrukce vestavků bude posouzeno v dalším stupni PD.
Doplňkové konstrukce budou monolitické železobetonové (venkovní rampy a schodiště, základové prahy)
nebo ocelové (konstrukce pod VZT, pomocné sloupy opláštění, markýzy). Haly budou opláštěny skládaným
sendvičem nebo panely. Dělící stěna mezi halami bude vyzděná do doby výstavby další etapy zakrytá
trapézovým plechem.
Haly budou založeny na vrtaných velkoprůměrových pilotách, v místě původních ochranných jímek skladů
kapalin na stávajících základových deskách, které budou podchyceny mikropilotami.

showroom
sklady

kanceláře

Původní terén

Upravený terén

Obr. 12

Příčný řez halou

Obr. 13

Pohled ze střechy objektu Výroby laků a ředidel na severní část areálu
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Obr. 15
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Pohled ze střechy objektu Monobloku

Vzorové dispoziční řešení hal

Zásobování teplem bude provedeno z areálového rozvodu CZT výstavbou nových propojení do haly č.1 a
haly č.5. ostatní haly budou propojeny vnitřními rozvody.
V každé hale (jeho administrativní části) bude technická místnost, kde bude umístěn rozdělovač topné
vody. Bude zde větev pro vytápění a větev pro vzduchotechniku. Topná voda pro vytápění bude mít
parametry 75/60°C a pro vzduchotechniku 80/60°C.
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V objektu administrativní budovy je předpokládáno využití dvoutrubkového rozvodu topné vody. Otopná
tělesa jsou předpokládána desková se spodním připojením, s osazenými termostatickými hlavicemi. Vlastní
soustava bude vyregulována pomocí regulačních šroubení na tělesech a regulačního ventily na
rozdělovači.
Vytápění vlastních hal se předpokládá pomocí centrální vzduchotechnické jednotky. Tato jednotka bude
zajišťovat vytápění i nutnou výměnu vzduchu (1/2násobnou). Vzduchotechnická jednotka bude umístěna
na střeše každé z hal a bude vybavena rekuperací. Rozvody přívodu a odvodu vzduchu budou vedeny pod
stropem do jednotlivých zón. Systém centrálního ohřevu vzduchu může být doplněn dveřními clonami popř.
sálavými panely.
Nová předávací stanice bude umístěna v místnosti o velikosti 8,6x5,4m v samostatně stojícím objektu za
halami. Předávací stanice je tlakově nezávislou předávací stanicí voda/voda o celkovém instalovaném
výkonu 1 728 kW. Předávací stanice je koncipována s dvěma deskovými výměníky pro dva topné okruhy,
okruh č.1 pro haly 1-4 a okruh č.2 pro haly 5-8, každý okruh má své oběhové čerpadlo.
Primární strana : za vstupem horkovodu do prostoru předávací stanice jsou hlavní uzavírací armatury
Vexve 2xDN100, na přívodním primérním potrubí je pak osazen filtr. Před každým deskovým výměníkem je
umístěn regulační ventil LDM se servopohonem Siemens s havarijní funkcí. Na zpětném primérním potrubí
je osazen měřič tepla ( je dodávkou PT a.s. ), regulátor diferenciálního tlaku a zpětná klapka.
U předávací stanice bude zajištěné větrání, které bude odvádět teplo z prostoru předávací stanice. Sytém
M+R bude provádět spínání a vypínání větrání dle vnitřních čidel.
5.2

ZDROJE HLUKU

Zdrojem hluku u posuzovaného záměru bude obslužná doprava, a to jak nákladními vozy tak i osobními
vozy a dodávkami.
Dalšími zdroji hluku budou zdroje umístěné v objektu především se jedná o výdechy a sací otvory
vzduchotechniky. Protože zpracovateli hlukové studie nebyly poskytnuty podklady o VZT popř. chlazení a
dalších zdrojích hluku, byly pro potřeby této studie uvažovány zdroje hluku umístěné na střeše objektu haly
H1-H8. Celkově bylo na této střeše umístěno 73 zdrojů s akustickým výkonem 80-89 dB. Dalšími zdroji
hluku mohou být pojezdy vysokozdvižných vozíků, které se budou pohybovat především ve skladových
halách. V noční době se předpokládá snížený výkon VZT.

6
6.1

DOPRAVA
ŠIRŠÍ VZTAHY

Areál je napojen na severní a jižní straně vjezdy na veřejnou komunikační síť. V severní části je vrátnice
umístěna v ulici K Hrušovu, na kterou je možné sjet z ulice Průmyslové ve směru na sever (ke Štěrboholské
radiále) a na jihu je vjezd z ulice Štěrboholské. Vjezd severní vrátnicí je bez omezení. K jižní vrátnici jsou
nákladní automobily vedeny od ulice Rabakovské ulicí K Pérovně. Osobní vozidla mohou projíždět ulicí
Štěrboholskou. Kamionová doprava je směrována na ulici Průmyslovou a dále na hlavní kapacitní
komunikace města. Vedení dopravy ulicí Rabakovskou je pro velká nákladní auta omezené z důvodu
nevyhovujícího profilu železničního mostu přes tuto komunikaci. Vjezd do administrativního a logistického
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centra CTY Průmyslová je pro nákladní auta ulicí Štěrboholskou zakázán a znemožněn fyzickými
zábranami (sloupky) za vjezdem do areálu Mediaprint.
Z hlediska širších dopravních vztahů se očekává přenos zatížení hlavně na křižovatku ulic K Pérovně Rabakovská a křižovatce ulic Rabakovská – Průmyslová, která je řízena světelnou signalizací. Odlehčením
je možnost směrování zejména těžké nákladní dopravy na severní vjezd do areálu a dále na ul. K Hrušovu
a na ul. Průmyslovou.
Areál je dnes napojen na železnici vlečkou se třemi kolejemi. V rámci výstavby dojde k redukci na dvě
koleje oproti původnímu návrhu, kdy byla zachovávána jen jedna kolej.
Obr.16

Snímky zájmového území – stávající stav

Omezení průjezdného profilu v ul.Štěrboholské

Jižní vjezd z ulice Štěrboholské – hlavní vrátnice

Severní vjezd z ul. K Hrušovu

Vrátnice K Hrušovu
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Ul. Štěrboholská mezi ul. K Pérovně a CTY

Vjezd do areálu Mediaprint

Vjezd do ulice K Pérovně z ul. Rabakovské

Ul. Rabakovská směrem k Průmyslové

6.2

DOPRAVA V AREÁLU

Vlastní řešení areálových komunikací, manipulačních, odstavných, parkovacích a zpevněných ploch je
navrženo dle zastavovací situace celého areálu. Pro vlastní vykládání a nakládání vozidel OA, NA, TIR je
volena kombinace zpevněných manipulačních ploch s umožněním nacouvání a vyjetí vozidel na zvýšené
kolmé či spíše šikmé rampy. Ve zbývajících prostorech je umožněno odstavení menších nákladních aut,
pick-upů a tranzitů. Zvýšené rampové řešení nakládky a vykládky je doplněno vyrovnávacími rampami
s možností nakládání a vykládání na upravený terén pro přesun přímo a nebo za pomoci přesunu
vysokozdvižných vozíků.
V celém areálu bude snížena rychlost na 20 km/hod. Provoz v areálu bude řešen pomocí areálového
svislého a vodorovného dopravního značení a stanovených provozních řádů pro jednotlivé vlastníky
(nájemce) s přihlédnutím i na samostatnou vnitroareálovou dopravu.
Vnitroareálová doprava bude řešena převážně pomocí vysokozdvižných vozíků. Je uvažováno s pohonem
elektrickým (akumulátorovým).
Dimenzování vlastního dopravního systému - doprava v klidu bylo provedeno dle vyhl. č. 26/1999 Sb. hl. m.
Prahy. Území je zatím uvažováno jako zóna 4, bez vlivu území a spádových území stanic metra. Vlastní
dispoziční návrh umístění jednotlivých odstavných a parkovacích stání pro osobní auta podle řešení
v zastavovací situaci umožní zrealizovat různé počty v jednotlivých stavbách ve vyhovujícím počtu.
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S ohledem na funkci oploceného a uzavřeného skladového areálu se navrhuje možný vjezd i jednotlivých
návštěvníků přes vrátnice přímo k jednotlivým vlastníkům (nájemcům) skladových hal. Z tohoto důvodu
není navrženo samostatné venkovní parkoviště pro návštěvníky.

Vrátnice K Hrušovu

Hlavní vrátnice

Obr.17
Tab.7

Dopravní situace areálu
Porovnání dopravního zatížení celého areálu
Původní

Nové

Rozdíl

%

TNA (voz/24 hod)

110

80

-30

-27

NA (voz/24 hod)

230

166

-64

-28

OA (voz/24 hod)

550

740

+190

+35

Vjezd – vrátnice jih (voz/24 hod)

1112

980

- 132

-12

Vjezd - vrátnice sever (voz/24 hod)

556

980

+ 424

+76

Parkovací stání

331

493

+162

+ 49

1 kolej

2 koleje

Železniční doprava
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Dopravní zatížení jednotlivých objektů v celém areálu včetně záměru
Objekt

Funkce objektu

TNA

NA

OA

Hala 1A1

sklady

7

15

24

Hala B

Sklady

17

35

48

Hala C

Lehká výroba

2

3

48

Hala D

Lehká výroba

1

2

30

Hala E

Sklady

8

16

29

monoblok

Kanceláře, sklady

45

95

314

Haly H1-H8

Sklady, kanceláře,
showroom

40

40

530

120

206

1023

Celkem

Posuzovaný záměr tedy navýší provoz v areálu administrativního a logistického centra CTY Průmyslová
o 80 nákladních vozidel za 24 hod (z toho 40 kamionů) a 530 osobních vozidel, která budou zajíždět
k halám H1-H8.
6.3

BILANCE DOPRAVY V KLIDU

Výpočet potřeby zařízení pro dopravu v klidu navrhovaného záměru je proveden v souladu s vyhláškou č.
26/1999 Sb. hlavního města Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě,
s postupy uvedenými v článku 10 a v příslušných přílohách vyhlášky. Ve smyslu této vyhlášky a jejich příloh
je navrhovaný objekt situován v zóně 4 mimo spádové území stanice metra.
Tab.9

Výpočet požadovaného počtu parkovacích míst
Funkce plochy

Pz1

Administrativa s malou návštěvností

Pz2

Showroomu - prodejna

Pz3

sklad

Plocha (m2)
2 880
1 552
11 360

Plocha/park.místo

Počet park. míst

2

83

2

32

35 m /1 místo
50 m /1 místo
2

200 m /1 místo

CELKEM

57
172

Výpočet požadovaného počtu stání Pp dle vyhlášky 26/99 Sb.hl.m.Prahy
Pp= Ku x Kd x Pz
Ku (koeficient vlivu území) = 1
Kd (dopravní obsluhy území území) = 1
Pp= 172 míst

Navrženo je 177 parkovacích stání z toho 9 parkovacích míst pro invalidy

Odhad těžkých nákladních automobilů dle zkušeností z provozu již stávajících skladových hal:
Předpokládaný počet příjezdů a odjezdů těžkých nákladních aut za den…………………..…40 TNA
Předpokládaný počet příjezdů a odjezdů všech nákladních aut (včetně TNA) za den……..…80 NA
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DOPRAVĚ INŽENÝRSKÉ ÚDAJE

Vzhledem k reorganizaci a novému rozdělení pravomocí mezi URM a TSK-UDI bylo nutno zajistit údaje
o intenzitách dopravy od obou organizací. Od TSK-UDI byly získány údaje o stávající intenzitách. Tato
organizace je v současné době poskytuje na sledované komunikační síti na základě každoročního sčítání
dopravy. Údaje jsou z posledního sčítání, které bylo v zájmové lokalitě provedeno v roce 2007. Podle
pokynu této organizace pak byl proveden přepočet na rok 2009 se zadaným navýšením 5 %. Na ostatních
komunikacích, které nepatří do sledované sítě jsou použity údaje od ÚDI pro rok 2009, které byly
zpracovateli a investorovi předány při řešení předcházející fáze přestavby areálu z 03/2008.
Pro výhledový rok dokončení výstavby (2014) a pro výhled 2020 byly získány intenzity dopravy od ÚRM.
Tato organizace, ale nezpracovává rozdělení intenzit dopravy pomalých vozidle na pomalá a těžká (nad 6
tun). Toto rozdělení je potřebné pro posouzení vlivu provozu areálu na akustickou situaci i na dopady na
kvalitu ovzduší. Zároveň ÚRM neposkytuje údaje o rozdělení dopravy na denní a noční dobu. Podklady pro
výpočet těchto potřebných dat byly opět převzaty z materiálu UDI poskytnuté řešení předcházející fáze
přestavby areálu z 03/2008.
Ze všech těchto podkladů byly určeny a spočteny následující intenzity dopravy na okolních komunikacích.
V rámci organizace dopravy v areálu je dnes v noční době veškerá doprava vedena pouze severním
vjezdem do ulice K Hrušovu, se zachováním této organizace se počítá i v budoucnu po zprovoznění
navrhovaného záměru.
Ulice Štěrboholská není průjezdná pro nákladní vozidla, tzn. Že z ulice Rabakovské do areálu je doprava
mimo osobních vozidel vedena ulicí K Pérovně.
Tab.10

Dopravní intenzity v okolí areálu se započtením vlivu CTY-sever

Tab.11

Dopravní intenzity v okolí areálu bez vlivu CTY-sever

Úsek komunikace

2014

2020

všechna

pomalá

těžká

všechna

pomalá

těžká

Průmyslová (severní vjezd-propoj)

46 850

4 450

2 070

38 400

3 640

1 690

Průmyslová (propoj-Rabakovská)

43 650

3 930

1 890

35 700

3 210

1 540

K Hrušovu

1 800

390

120

1 900

420

120

Rabakovská (Průmyslová-Štěrboholská)

19 300

1 540

560

30 350

2 430

890

Rabakovská (Štěrboholská-K Pérovně)

16 650

1 000

350

32 600

1 950

670

K Pérovně (Rabakovská-Opravárenská)

5 050

1 010

370

4 850

970

360

K Pérovně (Opravárenská-Štěrboholská)

2 700

540

180

2 450

490

160

980

240

80

980

240

80

Štěrboholská (K Pérovně-areál)
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2014

Úsek komunikace
Štěrboholská (areál-MEDIAPRINT)
Štěrboholská (MEDIAPRINT-Rabakovská)

Tab.12

2020

všechna

pomalá

těžká

všechna

pomalá

těžká

500

-

-

550

-

-

1 810

110

40

1 850

120

40

Celkové přitížení na okolních komunikacích vlivem provozu areálu CTY-sever
Úsek komunikace

2014

2020

všechna

pomalá

těžká

všechna

pomalá

těžká

Průmyslová (severní vjezd-propoj)

1,2%

1,1%

1,0%

1,2%

1,1%

1,2%

Průmyslová (propoj-Rabakovská)

0,6%

4,1%

4,2%

0,7%

4,7%

5,2%

K Hrušovu

8,3%

10,3%

33,3%

7,9%

7,1%

33,3%

Rabakovská (Průmyslová-Štěrboholská)

1,6%

1,9%

1,8%

0,5%

0,8%

1,1%

Rabakovská (Štěrboholská-K Pérovně)

0,0%

0,0%

0,0%

1,4%

2,1%

3,0%

K Pérovně (Rabakovská-Opravárenská)

2,0%

2,0%

2,7%

0,0%

0,0%

0,0%

K Pérovně (Opravárenská-Štěrboholská)

3,7%

3,7%

5,6%

2,0%

2,0%

6,3%

Štěrboholská (K Pérovně-areál)

7,1%

8,3%

0,0%

7,1%

8,3%

0,0%

Štěrboholská (areál-MEDIAPRINT)

40,0%

-

-

36,4%

-

-

Štěrboholská (MEDIAPRINT-Rabakovská)

10,5%

9,1%

0,0%

16,2%

8,3%

0,0%

Graf 1 Porovnání celkového počtu vozidel v okolí záměru v roce 20014 a 2020
35 000

30 000

voz/24 hod

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0
K Hrušovu

Rabakovská
(PrůmyslováŠtěrboholská)

2014 bez CTY sever

K Pérovně
(RabakovskáOpravárenská)

K Pérovně
(OpravárenskáŠtěrboholská)
komunikace

2014 s CTY sever

Štěrboholská (K
Pérovně-areál)

2020 bez CTY sever

Štěrboholská
(areálMEDIAPRINT)

Štěrboholská
(MEDIAPRINTRabakovská)

2020 s CTY sever

Z výše uvedeného grafu a Tab. 10-12 je patrné, že realizací záměru nedojde k výraznému nárůstu dopravy
na okolních komunikacích. Nejvýraznější nárůst dopravy v roce 2020 se předpokládá v ulici Rabakovská
napojením této komunikace na Městský okruh. Nárůst dopravy na této komunikaci výrazně ovlivní stávající
zástavbu v ulici Štěrboholská a K pérovně situovanou nejblíže k ulici Rabakovská.

Strana 25

CTY PRŮMYSLOVÁ SEVER

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU – HLUKOVÁ STUDIE

Tab.13 – Podíl jízd jednotlivých druhů automobilů v nočním období
Podíl v %
OA

NA

Průměrná rychlost
v km/h

Průmyslová

12

8

60

Rabakovská

8

7

60

Ostatní komunikace
Štěrboholská, K pérovně, K Hrušovu

6

3

50

Úsek komunikace

7

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ

Zásadně se jako veličina při měření nebo výpočtu dopravního hluku a jím vyvolané akustické situace v
území používá hladina hluku A s označením LA,T pro proměnný dopravní hluk se přednostně používá
ekvivalentní hladina hluku s označením LAeq,T vyjadřovaná v decibelech (dB).
Hluk je každý zvuk, který člověka ruší, obtěžuje, nebo který působí škodlivě na jeho zdraví.
Hladina hluku A, LAeqT je hladina akustického tlaku, stanovená při použití váhového filtru A zvukoměru.
Ekvivalentní hladina zvuku je hladinou střední hodnoty akustického tlaku zvuku ve sledovaném časovém
úseku. Lze ji vyčíslit jako hladinu časového integrálu intenzity zvuku děleného délkou časového intervalu.
Základními dopravními údaji jsou intenzita dopravy a skladba dopravního proudu. Dále pro výpočet je
nezbytným podkladem rychlost dopravního proudu a technické údaje o posuzované komunikaci (podélný
sklon, kryt komunikace, křižovatky atd.).
Pro kvantifikaci stavu akustické situace ve venkovním prostoru zájmového území byl použit programový
produkt HLUK+ pásma, verze 8,10 profi8. Tento program umožňuje výpočet ekvivalentních hladin
akustického tlaku A z pozemní dopravy a z průmyslových zdrojů hluku. Program je založen na
"Metodických pokynech pro výpočet hladin hluku z pozemní dopravy (VÚVA, Brno 1991)" a na "Novele
metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy (Zpravodaj MŽP ČR č. 3/1996)" a novely metodiky pro
výpočet hluku ze silniční dopravy 2004 (viz literatura). Používání "Metodických pokynů pro výpočet
hladin hluku z dopravy" a na ně navazující novely metodiky výpočtu hluku ze silniční dopravy bylo pro
účely hygienického posuzování stavu akustické situace ve venkovním prostředí schváleno dopisem
hlavního hygienika České republiky čj. HEM/510-3272-13.2.9695 ze dne 21.února 1996. Matematický
model v programu HLUK + pro účely kvantifikace stavu akustické situace ve venkovním prostoru byl
zvolen jako rovinný s využitím volby "komunikace na náspu/zářezu". Zpracovatel hlukové studie je držitel
licence na výše uvedený software č. 1101. Přesnost výpočtu udávaná autorem softwaru je ± 2,0 dB. Pro
další výpočty byly použity postupy z výše uvedené literatury.
7.1

PŘESNOST VÝPOČTU

Výpočtový model je založen na metodice výpočtu hluku se silniční dopravy, která byla novelizována
v roce 2004. Mezi neurčitosti výpočtu patří vstupní údaje – zaokrouhlení mezivýpočtů, stupeň projektové
dokumentace, přesnost mapových podkladů apod. Vypočtené hodnoty hladiny akustického tlaku A jsou
uváděny s přesností výsledků výpočtu ± 2dB.

7.2

OVĚŘENÍ VÝPOČTOVÉHO MODELU
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Výpočtový model byl ověřen na základě orientačního měření hluku v délce 120 min v ulici Štěrboholské.
Měřící místo bylo zvoleno na hranici pozemku mezi čp. 98 a 96 v době od 11.00 do 13.00 ve výšce 3,5 m
dne 18.3.2008. Měření sloužilo k ověření výpočtového modelu. V bodě měření byla vypočtena hodnota
LAeq,1 hod = 61,8 dB a hodnota zjištěná měřením byla LAeq,1 hod = 62,3 dB. Rozdíl je 0,5 dB. Tento rozdíl
zaručuje dostatečnou přesnost výpočtového modelu.
Hodnocení a porovnání výsledků je vzhledem k nepřetržitému provozu na komunikacích a
předpokládanému provozu některých stacionárních zdrojů v areálu administrativně logistického centra CTY
Průmyslová hodnoceno pro denní (6 – 22 hod) i noční dobu (22 – 6 hod). Doprava do areálu v době noční
je uvažována pouze přes severní vrátnici, tj. ulicí K Hrušovu.
Výpočet byl proveden pro:
1. stávající stav – rok 2009
2. rok 2014

samotný záměr

3. rok 2014

celý areál administrativně logistického centra CTY Průmyslová

4. rok 2014 – celková akustická situace se záměrem v roce 2014 včetně dopravy na veřejných
komunikacích
5. rok 2020 – celková akustická situace se záměrem v roce 2014 včetně dopravy na veřejných
komunikacích

Obr.18

7.3

Výpočtový model

VÝPOČTOVÉ BODY
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Pro zájmové území byl vytvořen matematický model. V chráněném prostoru staveb byly zvoleny
výpočtové body, které jsou umístěny dva metry před fasádou obytných domů tak, aby výsledky
vypovídaly co nejvěrohodněji o celkové akustické situaci celé posuzované oblasti. Celkem bylo vybráno
11 výpočtových bodů. V každém z nich byla vypočtena ekvivalentní hladina akustického tlaku A
v nejvyšším podlaží. Výpočtové body jsou umístěny v chráněném venkovním prostoru staveb v ulici
Štěrboholské a K Pérovně.
Tab.14

Popis výpočtových bodů
Výpočtový bod
1
2
3
4
5

Štěrboholská čp.366/100
Štěrboholská, čp. 339/94
Štěrboholská, čp. 337/90

6

K Pérovně, čp. 186/31

7

K Pérovně, čp.428/27

8

K Pérovně, čp. 425/25

9
10
11

Obr.19

Chráněný objekt

K Pérovně, č.parc. 1407, č. 15
K Pérovně, čp.1489/17

Výřez výpočtového modelu s body výpočtu
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CTY Průmyslová sever

Průmyslová

CTY Průmyslová

K Pérovně
Štěrboholskár

Rabakovská

Obr.20

Znázornění bodů výpočtu ve 3d modelu

Obr.21

Snímky objektů, u kterých jsou umístěny výpočtové body

Bod výp.1,2,- Štěrboholská, dvojdomek čp. 366/10
nejblíže k areálu CTY

Štěrboholská 339/14 – bod výpočtu 3

Štěrboholská 337/90 – bod výpočtu 4 a 5

Obytná zástavba v ul. Štěrboholské
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K Pérovně 1489/17 – bod výpočtu 11

K Pérovně 428/27 a 425/27 bod výpočtu 7,8

K Pérovně č.par. 1407 č.15 – bod výpočtu 9, 10, roh ul.
K Pérovně a Štěrboholská

K Pérovně č.par. 1407 č.15, pohled od areálu CTY

8

ZHODNOCENÍ VÝPOČTŮ – HLUK Z DOPRAVY

Výsledkem této studie je zjištění akustické situace v okolí areálu administrativně logistického centra CTY
Průmyslová. Posuzován je chráněný venkovní prostor obytných domů v ulici Štěrboholské v úseku mezi
ulicí Rabakovská k areálu Mediaprint a v ulici K Pérovně. Dle ÚP se jedná o plochy výroby a služeb bez
omezení zastavitelných ploch. V chráněném venkovním prostoru staveb (obytných) byly spočteny
ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro dobu denní a noční, a to s dopravou a navrhovaným záměrem
včetně již provozované jižní části areálu a to v plném rozsahu. Dále byla vypočítána celková situace ve
výhledovém období, tzn., že byl uvažován celý areál administrativně logistického centra CTY Průmyslová a
doprava na okolních veřejných komunikací včetně dopravy vyvolané záměrem a celého administrativně
logistického centra CTY Průmyslová.
V okolí chráněné zástavby (obytné objekty) je dominantním zdrojem hluku doprava na přilehlých
komunikacích a dále hluk z ulice Rabakovské a Průmyslové. Průjezd kamionů do skladového areálu je
znemožněn instalovanými sloupky za vjezdem do areálu Mediaprint. Hluk z dopravy v ulici Průmyslové je
cloněn halami okolních areálů. Hluk z jednotlivých areálů v okolí obytné zástavby není slyšitelný.
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Pro výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku bylo zvoleno 11 výpočtových bodů v chráněném
venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru. Umístění bodů výpočtů je patrné z Obr.18
-. Obr.20. Jedná se o stejné výpočtové body, které byly zvoleny již v předcházejících studiích. Na severní
straně areálu se ve vzdálenosti cca 500 m nenachází chráněné objekty. Nejbližší chráněná zástavba kromě
obytných domů v ulici Štěrboholské a K Pérovně se nachází na východním okraji Štěrbohol za ulicí
Průmyslovou ve vzdálenosti cca 800 m a na západním okraji Strašnic mezi Jižní spojkou a ulicí
Rabakovskou ve vzdálenosti cca 1100 m.
8.1

HLUK EMITOVANÝ PROVOZEM AREÁLU

Pro provoz areálu administrativně logistického centra byly vypočteny 2 stavy:
¾
¾

provoz pouze navrhovaného záměru, tj. severní části areálu – haly H1-H8 a jejich dopravní
obsluha
provoz administrativně logistického centra CTY Průmyslová jako celku

Uvažovány jsou stacionární zdroje hluku umístění na jednotlivých objektech v areálu a doprava v areálu.
Tab.15

Bod
výpočtu
1
2
3
4
5

Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru stavebzdroj hluku pouze posuzovaný záměr CTY Průmyslová sever a celý administrativně logistické
centrum CTY Průmyslová (stacionární zdroje + doprava v areálu) – rok 2014
Chráněný objekt

Štěrboholská čp.366/100
Štěrboholská, čp. 339/94
Štěrboholská, čp. 337/90

CTY Průmyslová
sever

CTY Průmyslová –
celý areál

Den
[dB]

Noc
[dB]

Den
[dB]

Noc
[dB]

38,3

26,5

41,7

34,3

38,6

26,6

40,9

34,0

38,2

26,2

39,8

33,1

38,3

26,1

40,1

34,1

36,6

24,2

34,3

29,6

6

K Pérovně, čp. 186/31

38,3

25,9

36,4

32,2

7

K Pérovně, čp.428/27

38,5

26,0

37,1

32,8

8

K Pérovně, čp. 425/25

38,8

26,3

36,9

32,7

29,7

46,8

39,9

10

K Pérovně, č.parc.1407,
č.15

41,9
40,5

27,9

42,8

37,1

11

K Pérovně, čp.1489/17

40,0

27,4

41,1

35,5

9

Hygienický limit
Den
[dB]

Noc
[dB]

50

40

Z Tab.15 a grafu je patrné, že samotný vliv záměru neovlivní výrazněji stávající zástavbu jižně od areálu
obchodně logistického centra CTY Průmyslová. Vliv celého areálu je výraznější, ale hygienické limity budou
dodrženy v denní i noční době.
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Průběh izofon v noční době – pouze posuzovaný záměr
Porovnání ekvivalentních hladin akustického tlaku ve výpočtových bodech emitovaných
samotným záměrem a celým areálem
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HLUK EMITOVANÝ PROVOZEM AREÁLU + DOPRAVA NA OKOLNÍCH VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍCH

Tato akustická situace, tj. celkové akustické zatížení území, je posuzována pro dva časové horizonty rok
2014 a 2020. Hluk emitovaný areálem je uvažován v obou časových horizontech stejný.
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Rovněž byla vyhodnocena současná akustická situace vyvolaná provozem v areálu CTY, který je již
provozován a zároveň probíhá výstavba dalších etap.
V roce 2020 je již počítáno s napojením ulice Rabakovské na městský okruh. Tímto propojením vzroste
dopravní význam této komunikace a tím dojde i k výraznému nárůstu dopravních intenzit až o 100 %.
tab.16 Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb v ulici
Štěrboholské a K Pérovně včetně dopravy na veřejných komunikacích v zájmovém území

Bod
výpočtu

1

Stávající stav
včetně stac.
zdrojů v areálu
CTY
rok 2009
den
noc

Chráněný objekt

Štěrboholská
čp.366/100

2

Štěrboholská,
čp. 339/94

3
4

Areál + doprava na veřejných
komunikacích

Areál CTY
Průmyslová

Rok 2014

celek

Rok 2020

den

noc

den

noc

den

noc

54,7

48,1

41,7

34,3

55,8

45,8

56,6

45,6

57,7

50,9

40,9

34,0

58,8

47,5

59,5

48,1

57,9

50,9

39,8

33,1

59,0

48,1

59,6

49,3

58,4

50,7

40,1

34,1

59,5

50,3

60,0

52,3

5

Štěrboholská, čp.
337/90

60,0

51,8

34,3

29,6

60,6

53,3

61,5

55,3

6

K Pérovně, čp. 186/31

56,9

45,3

36,4

32,2

58,1

49,9

58,6

52,1

7

K Pérovně, čp.425/27

56,2

44,5

37,1

32,8

57,5

49,0

58,0

51,0

8

K Pérovně, čp. 425/25

56,1

43,9

36,9

32,7

57,5

48,9

58,0

50,9

K Pérovně, č.parc.
1407, č. 15

55,3

44,2

46,8

39,9

57,6

47,1

57,7

47,5

56,0

43,1

42,8

37,1

58,3

48,2

58,5

49,5

55,9

43,0

41,1

35,5

57,6

48,2

58,0

49,9

9
10

K Pérovně,
čp.1489/17

11

Graf 3

Porovnání ekvivalentních hladin akustického tlaku ve výpočtových bodech – denní doba
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Graf 4 Porovnání ekvivalentních hladin akustického tlaku ve výpočtových bodech – noční doba
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VYHODNOCENÍ
Rok 2009 – stávající stav s částečně funkčním areálem administrativně logistického centra
Dominantním zdrojem hluku v ulici Štěrboholské a K Pérovně je doprava na komunikacích, a to především
doprava do jednotlivých areálů. Dalším významným zdrojem je doprava v ulici Rabakovská, na které po
napojení na městský okruh po roce 2015 výrazně vzroste dopravní zátěž. Tento vliv je zřetelný na výše
uvedeném grafu v bodech 4, 5 a 6 pro dobu denní. Jedná se o krajní rodinné domy v ulici Štěrboholské a
K Pérovně nejblíže situované k ulici Rabakovské. V ulici Štěrboholské a K Pérovně jsou v současné době
splněny hygienické limity pro dobu denní i noční pro hluk z hlavních komunikací. Pouze v bodech 4 a se
v době denní vypočtené hodnoty pohybují na hranici hygienického limitu a v noci jen překračují do 2 dB.
Předpokládaný nárůst dopravy na této komunikaci oproti stávajícímu stavu je více jak trojnásobný.
Vzhledem k tomuto nárůstu bude nutné řešit ochranu stávajících chráněných objektů v okolí této
komunikace v rámci realizace napojení na MO.
Rok 2014 - výhledový stav s dobudovaným areálem administrativně logistického centra CTY
Průmyslová s okolními komunikacemi
V tomto období dochází ke změně dopravy na okolních komunikacích. K nárůstu dojde v ulici Rabakovské
a Průmyslové a dojde i ke zvýšení dopravy v ulici K Pérovně.
Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb při uvažování pouze zdrojů
hluku v areálu CTY Průmyslová (stacionární zdroje a doprava v areálu) prokazatelně nepřekračují
hygienický limit pro dobu denní a noční.
Při uvažování zdrojů hluku v areálu CTY Průmyslová a dopravy na veřejných komunikacích v plném
rozsahu se ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb v ulici
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Štěrboholská a K Pérovně pohybují v rozmezí mezi 57 až 61 dB v době denní a v noci mezi 47 až 54 dB
v noci. Nejvyšší hodnoty jsou u zástavby nejblíže situované k ulici Rabakovské, kde je hluk z této
komunikace převažující nad hlukem z ostatních komunikací.
Rok 2020 - výhledový stav s dobudovaným areálem administrativně logistického centra CTY
Průmyslová s okolními komunikacemi
V tomto období dochází k výraznému nárůstu dopravy v ulici Rabakovská vlivem napojení na městský
okruh. Nárůst dopravy je téměř 100%. Naopak k poklesu dopravy dojde v ulici Průmyslová.
Se změnou hlučnosti v areálu CTY Průmyslová a ani změnou dopravy vyvolanou provozem skladového
areálu se nepočítá. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb při
uvažování zdrojů hluku v areálu CTY Průmyslová (stacionární zdroje a doprava v areálu) prokazatelně
nepřekračují hygienický limit pro dobu denní a noční.
Při uvažování zdrojů hluku v areálu a dopravy na veřejných komunikacích v plném rozsahu se ekvivalentní
hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb v ulici Štěrboholská a K Pérovně
pohybují v rozmezí mezi 57 až 62 dB v době denní a v noci mezi 46 až 55 dB v noci. Nejvyšší hodnoty jsou
u zástavby nejblíže situované k ulici Rabakovské, kde je hluk z této komunikace převažující nad hlukem
z ostatních komunikací.
8.3

POČET OVLIVNĚNÝCH OBYTNÝCH OBJEKTŮ

Skladový areál Hostivař výrazněji nezmění stávající akustickou situaci v ulici Štěrboholské a K Pérovně,
kde jsou vždy po jedné straně ulice obytné objekty. V následujících tabulkách je uveden počet objektů
v jednotlivých hlukových pásmech pro dobu denní a noční. Celkem v okolí skladového areálu v ulici
Štěrboholské je 6 obytných objektů (z toho jeden je obydlen, ale má dle kolaudace jiné využití) a v ulici
K Pérovně je 8 obytných objektů.
Tab.17

Chráněné objekty – doba denní a noční doba
Pásmo dB

Areál CTY

< 50

areál CTY + doprava na veř. komunikacích
2009

2014

2020

14

-

-

-

50–55

0

-

-

-

55-60

0

13

13

12

60-65

0

1

1

2

65-70

0

-

-

-

> 70

0

-

-

-

< 35

13

-

-

-

35–40

1

-

-

-

40-45

0

-

45-50

0

8

12

7

50-55

0

6

2

5

55-60

0

-

-

-

Strana 35

CTY PRŮMYSLOVÁ SEVER

Obr. 23

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU – HLUKOVÁ STUDIE

Průběh izofon - rok 2009 stávající stav – 3 d pohled

DEN

NOC
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Průběh izofon - rok 2014: areál administrativně logistického centra a doprava na veřejných
komunikacích – 3 d pohled

DEN

NOC
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Průběh izofon - rok 2020: areál administrativně logistického centra a doprava na veřejných
komunikacích – 3 d pohled

DEN

NOC

9

HLUK ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI

Výstavba ve městech je obecně z hlukového hlediska problematická. Hluk ze stavební činnosti má svá
specifika a je celkem všeobecně vnímán negativněji než např. hluk z dopravy či stacionárních zdrojů hluku.
Stavební stroje se většinou pohybují v malé vzdálenosti od chráněných míst ve venkovním prostoru a tak
hladiny akustického tlaku generované při stavební činnosti zejména v centrech měst bývají nadlimitní.
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Vzhledem k tomu, že nejbližší chráněné objekty od staveniště navrhovaného záměru jsou vzdáleny 480 m
a více je situace v souvislosti s výstavbou méně kritická než v jiných případech. Areál administrativně
logistického centra CTY Průmyslová je rozlehlý a výstavba objektů v jižní části areálu je již realizována.
Připravovaná realizace záměru poslední etapy výstavby v areálu v jeho severní části se nachází v největší
vzdálenosti od chráněné zástavby v ulici Štěrboholské a K Pérovně. Nejbližším chráněným objektem v okolí
areálu je rodinný domek čp. 366/100 v ulici Štěrboholské a rodinný dům č.parc.1407 č. 15 v ulici K Pérovně,
které jsou vzdáleny od místa stavby záměru téměř cca 480 m vzdušnou čarou a v areálu jsou již
realizovány objekty, které budou tvořit překážky v cestě šíření hluku.
9.1

POSTUP VÝSTAVBY

Výstavba je rozdělena na dvě etapy. Objekty záměru budou budovány postupně z východního směru s tím,
že stávající provoz barev a laků bude přesouván k západní části. Realizace bude probíhat tedy ve směru
Hala 1 až Hala 8.
V první etapě bude odstraněn stávající provozní celek nádrží se stáčením, provoz energobloku s ČOV a
čerpací stanicí cirkulační vody a plynová regulační stanice. Tyto odstraněné provozy barev a laků budou
přesunuty k západní části, k objektu výroby laků a ředidel. První etapa bude dokončena po vybudování haly
H4.
V druhé etapě budou odstraněny zbývající provozy Barev a laků. Haly budou ve druhé etapě budovány ve
dvou částech od Haly 5 k Hale 8.
Pro jednotlivé částí obou etap bude vyřešena doprava v klidu, příslušné napojení objektů a retence.
Při výstavby budou pro základové spodní konstrukce maximálně využity stávající železobetonové základy.
Demolované železobetonové konstrukce budou drceny v drtičce (navržené využití drtičky je 3 krát po 1 dni
v průběhu výstavby) a využity pro navýšení terénu nad stávající základy pod novými budovami.
Obr. 24

Plochy záměru

Letecký
snímek
severní
s demolovanými objekty
Situace organizace výstavby s demolovanými objekty
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Přestavba areálu probíhá v podstatě kontinuálně od minulého dokončení procesu EIA a získání potřebných
povolení. S realizací objektu „D“ a přestavby monobloku dle zde posuzovaných změn se počítá ihned po
získání potřebných povolení.
Termín zahájení stavby .................................…….........

09/2009

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

12/2014

9.2

HLUK ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI

V předkládané akustické studii je na základě dostupných údajů v době zpracování proveden orientační
výpočet hluku ze stavební činnosti. Mezi nejhlučnější činnosti budou patřit demolice stávajících objektů,
úpravy terénu a provádění pilot.
Uvažované fáze výstavby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úprava 6. etapy výstavby areálu – parkoviště komunikace
Příprava staveniště, zařízení staveniště,
Demolice, základní přípojky, úprava terénu,
Zemní práce, založení pilot, dokončení základních přípojek,
Výstavba hal
Vnitřní práce na objektu
Dokončovací práce, provádění parkovišť a komunikací, terénní úpravy, sadové práce,
Likvidace zařízení staveniště

Jednotlivé fáze výstavby se budou prolínat v závislosti postupu prací na jednotlivých objektech.
V průběhu výstavby záměru CTY Průmyslová sever bude zachován průjezd severní vrátnicí do již funkční
jižní části areálu.
Nejbližšími chráněnými objekty je rodinný domek na parcele č. 1400 v ulici Štěrboholské a rodinný dům
č.parc.1407 č. 15 v ulici K Pérovně vzdálené cca 480 m. Pro výpočet byly použity stejné body výpočtu jako
v předchozích výpočtech.
V následující tabulce je uveden seznam strojů, které budou pravděpodobně nasazeny během demoličních
prací, úprav terénu a výstavby hal.
Tab.18

Seznam strojů a jejich využití

Označení

Název stroje, typ

Počet
strojů na
stavbě

Nasazení
stroje
během dne

Hlučnost stroje (dB)
LWA

LpA v 10 m

1

Demoliční stroje Caterpillar

1

8

106

2

Hydraulická bourací kladiva Krupp 60

2

8

114

3

Hydraulická bourací kladiva Krupp 350

2

8

113

4

Čelní nakladače Caterpillar

4

8

86 v 8 m

5

Nákladní automobily - Daf 85, Mann,
Scania, Tatra apod.

10 NA/den

-

85

6

Jeřáby - Liebherr

5

6

80

7

Autojeřáb

2

8

85

8

Pneumatická sbíječka

2

8

85
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Počet
strojů na
stavbě

Nasazení
stroje
během dne

Hlučnost stroje (dB)
LWA

LpA v 10 m

9

Kotoučová pila

4

6

78

10

Autogen

4

6

60

11

Malá mechanizace

4

6

85

12

Motorová pila Husqvarna 266 SE/SG

6

85

13

Rozbruska

2

4

75

14

Buldozer

2

6

15

Drtící linka

1

10

16

kompresory

2

8

17

souprava na provádění pilot

80

18

Automix

73

19

svářečky

55

20

vibrátory na betonovou směs

65

21

pumpa na beton

70

90

Výpočet je proveden na základě předpokládaného nasazení stavebních strojů v průběhu demolic, úpravy
terénu, zemních prací a zakládání, tedy nejhlučnějších fází výstavby. Stavební činnost bude probíhat
v severní části areálu, proto budou hladiny hluku emitované stavební činností výrazně nižší a pokud se
nebude jednat o atypické zvuky bude hluk z výstavby přehlušen hlukem z dopravy na okolních veřejných
komunikacích. Výrazný podíl na útlumu hluku šířeného ze stavby mají i objekty v areálu CTY Průmyslová.
Výpočet nepočítá s "lidským faktorem". To znamená, že do výpočtu nejsou zaneseny hluky, které vznikají
individuálně při práci jednotlivce. Například bouchání palicemi či kladivy při rozebírání bednění nebo hluky,
které vznikají při manipulaci s materiálem. Tyto zdroje hluku nelze výpočtem postihnout.
Nasazení stavebních strojů za jednu pracovní směnu bylo odhadnuto. Odhad vychází ze zkušeností
získaných při posuzování desítek staveb na území ČR a z měření hladin akustického tlaku A, která byla
provedena v rámci těchto posouzení.
Výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku A je proveden pro 14 hodin, v době mezi 7.00 a 21.00
hodinou. Ve výpočtu jsou zahrnuty stavební stroje, které budou provádět demolice včetně drtičky, která
však bude na staveništi vždy 1 den a to 3x po dobu výstavby. Dále jsou ve výpočtu zahrnuty stroje pro
úpravu terénu a vrtná souprava. Jedná se o nejkritičtější nasazení stavebních strojů na stavbě.
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Obr.25

Výpočtový model pro období výstavby

Tab.19

Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku emitované stavebními stroji při realizaci
záměru v chráněném venkovním prostoru staveb
Bod
výpočtu
1
2
3
4
5

Stavba
Demolice+úprava
terénu+piloty

Chráněný objekt

[dB]

46,6

Štěrboholská, čp. 339/94

46,5
47,2

Štěrboholská, čp. 337/90

46,5

K Pérovně, čp. 186/31

47,0

7

K Pérovně, čp.428/27

47,2

8

K Pérovně, čp. 425/25

47,3

9
11

[dB]

46,6

Štěrboholská čp.366/100

6

10

Hygienický limit
Stavba
7.00-21.00

K Pérovně, č.parc.1407, č.15
K Pérovně, čp.1489/17

65

48,8
48,7
48,4

Z tabulky vyplývá, že ve všech výpočtových bodech i při max. nasazení stavebních strojů včetně drtičky
bude bezpečně dodržen hygienický limit pro povolené stavby 65 dB v době mezi 7.00 - 21.00.
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Izofony pro hluk ze stavební činnosti v denní době 7.00 - 21.00

Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A je možné dodržet za předpokladu splnění následujících
podmínek:
¾

Práci v době od 21.00 do 7.00 hodiny ve venkovním prostoru se nedoporučuje.

¾

Pokud by bylo nutno některé práce provádět i v nočním období /např. nemožnost přerušení
technologie betonáže/, bude nutné provést akustický výpočet a eventuelně návrh protihlukových
opatření pro tyto případy v dalších stupních projektové dokumentace.

¾

Nasazení jednotlivých strojů se ve výpočtu uvažuje pro 6 max. 10 hodin.

¾

Strojní mechanismy budou přibližně tak hlučné, jako je uvažováno ve výpočtu.

¾

Veškerá doprava zajišťující přepravu materiálu na stavbu bude uskutečňována přes severní
vrátnici, tj. po ulici Průmyslové a ulicí K Hrušovu.

Předpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku ze stavební činnosti v chráněném venkovním
prostoru výše uvedených staveb se pohybují s ohledem na jejich vzdálenost od staveniště pod hygienickým
limitem 65 dB pro dobu od 7.00 do 21.00 hod. U jednotlivých bodů výpočtu se projevuje tlumící účinek
budov v situovaných mezi chráněnou zástavbou a staveništěm.
9.3

MIIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA

Na stavbu se budou přivážet prefabrikované betony, monolitické konstrukce, ocelové nosníky, gabiony,
výplně oken a dveří, plechy, zeleň (výsadba stromů), lešení, zdící materiál, kabeláž atp. Materiál z demolic
a výkopů bude uskladněn na deponii na severním okraji areálu a zpětně použit na úpravu
terénu.Předpokládá se 10 nákladních vozidel za den, tj. 20 pohybů.
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Doprava bude vedena výhradně přes severní vrátnici ulicí K Hrušovu na Průmyslovou a dále Štěrboholskou
radiálu a další hlavní komunikace města. U těchto komunikací se dopravní zátěž pohybuje mezi 30 až 60
tisíci vozidel za 24 hodin a tak 20 nákladních aut denně, které budou zajišťovat přepravu materiálu na
staveniště neovlivní akustickou situaci v okolí těchto komunikací.

10

ZÁVĚR

Provoz administrativně logistického centra CTY Průmyslová výrazněji neovlivní akustickou situaci v okolí
nejbližších chráněných objektů, tj. v ulici Štěrboholské a K Pérovně.
Posuzovaný záměr je situován v severní části areálu. Záměr bude sloužit jako skladový areál, navazující
funkčně na logistický areál Průmyslová jih. Je navrženo 8 hal - Hala 1 - Hala 8, které budou pronajímány.
Každá hala bude mít samostatnou zásobovací část s expedicí a zásobovacím dvorem, který je umístěn při
jižní fasádě každé haly. Při severní fasádě každé haly je navržena třípodlažní vestavěná konstrukce, kde je
umístěna administrativní a předváděcí část objektu. Součástí stavby bude realizace trafostanice a
výměníkové stanice. V této části areálu vznikne 177 parkovacích míst.
Zdrojem hluku u posuzovaného záměru bude obslužná doprava, a to jak nákladními vozy tak i osobními
vozy a dodávkami. Dalšími zdroji hluku budou zdroje umístěné v objektu především se jedná o výdechy a
sací otvory vzduchotechniky. Zdrojem hluku mohou být pojezdy vysokozdvižných vozíků, které se budou
pohybovat především ve skladových halách. V noční době se předpokládá snížený výkon VZT.
Z hlediska hluku je v zájmovém území dominantním zdrojem především doprava na ulici Průmyslové a
Rabakovské. Pro chráněné objekty v ulici Štěrboholské a K Pérovně je dominantním zdrojem kromě
dopravy na výše uvedených komunikacích doprava do skladových areálů vedená ulicí Štěrboholská a
K Pérovně. Doporučuje se směrovat těžkou nákladní dopravu do areálu CTY Průmyslová přes vrátnici
v ulici K Hrušovu, v jejímž okolí se nenacházejí žádné chráněné stavby v souladu s odst. 3 § 30 zákona č.
258/2000 Sb. v patném znění.
Provoz areálu CTY Průmyslová se předpokládá nepřetržitý s tím, že v době noční bude provoz omezen.
V noční době je pro nákladní vozy otevřena pouze severní vrátnice z ulice K Hrušovu.
Ve výpočtech je uvažován nejen posuzovaný záměr, ale i jižní část areálu tedy celý areál CTY Průmyslová
jako celek.
Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru staveb emitované
samotným areálem CTY (areálová doprava a stacionární zdroje) v jednotlivých bodech nepřekročí
hygienický limit pro dobu denní i noční.
Celkové přitížení vyvolané posuzovaným záměrem na jednotlivých komunikacích se pohybuje na hlavních
komunikacích (Průmyslová, Rabakovská) do 2 % v celkovém počtu vozidel a okolo 4% u těžké nákladní
dopravy. Takovýto nárůst dopravy neovlivní akustickou situaci v okolí těchto komunikací.
U komunikací Štěrboholská a K Pérovně se přitížení vyvolané záměrem v celkovém počtu vozidel pohybuje
okolo 10% s výjimkou úseku na ulici Štěrboholské mezi areálem Mediaprint - CTY. Zde je nárůst až 40%,
jedná se však pouze o osobní vozidla. V noční době bude provoz minimální a bez nákladních vozidel
jedoucích do areálu CTY Průmyslová. Nárůst hlučnosti vlivem záměru se pohybuje do 1 dB s výjimkou
úseku mezi areály Mediaprint a CTY Průmyslová v ulici Štěrboholská. Vyšší nárůst těžké nákladní dopravy,
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a to o 33 % je v ulici K Hrušovu, tj. příjezd k severní vrátnici. V okolí ulice K Hrušovu tak vzroste hlučnost do
1 dB. Navýšení hlučnosti do 1 dB se nepovažuje za prokazatelný nárůst.
Posuzovaný záměr neovlivní akustickou situaci v zájmovém území
Dominantním zdrojem hluku v ulici Štěrboholské a K Pérovně je doprava na okolních komunikacích a
doprava do jednotlivých areálů. V ulici Štěrboholské a K Pérovně jsou v současné době splněny hygienické
limity pro dobu denní i noční pro hluk z hlavních komunikací. Pouze v bodech 4 a 5 se v době denní
vypočtené hodnoty pohybují na hranici hygienického limitu a v noci jej překračují do 2 dB. Dominantním
zdrojem hluku je zde ulice Rabakovská. Hygienický limit s korekcí pro starou hlukovou zátěž je dodržen.
V roce 2014 dochází ke změně dopravy na okolních komunikacích způsobené předpokládanými změnami
v dopravě na území města. K nárůstu dojde v ulici Rabakovské a Průmyslové. Při uvažování zdrojů hluku
v areálu CTY Průmyslová a dopravy na veřejných komunikacích v plném rozsahu se ekvivalentní hladiny
akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb v ulici Štěrboholská a K Pérovně pohybují
v rozmezí mezi 57 až 61 dB v denní době a v noci mezi 47 až 54 dB v noci. Nejvyšší hodnoty jsou
u zástavby nejblíže situované k ulici Rabakovské, kde je hluk z této komunikace převažující nad hlukem
z ostatních komunikací.
V roce 2020 dochází k výraznému nárůstu dopravy v ulici Rabakovské, která bude napojena na Městský
okruh a naopak dojde k poklesu dopravy v ulici Průmyslové. Se změnou hlučnosti v areálu CTY
Průmyslová a ani změnou dopravy vyvolanou provozem skladového areálu se nepočítá. Při uvažování
zdrojů hluku v areálu a dopravy na veřejných komunikacích v plném rozsahu se ekvivalentní hladiny
akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb v ulici Štěrboholská a K Pérovně v roce 2020
očekávají v rozmezí mezi 57 až 62 dB v době denní a v noci mezi 46 až 55 dB v noci. Nejvyšší hodnoty
jsou u zástavby nejblíže situované k ulici Rabakovské, kde je hluk z této komunikace převažující nad
hlukem z ostatních komunikací.
V rámci výstavby skladového areálu již byla provedena některá opatření zajišťující zklidnění ulice
Štěrboholské, a to umístěním sloupků v profilu komunikace v ul. Štěrboholská, které brání průjezdu
nákladních aut a vybudováním severního vjezdu do areálu. Dalším opatřením ke zklidnění této lokality
v noci je uzavření jižní vrátnice v době noční.
Ulice Štěrboholská a K Pérovně slouží jako příjezdová komunikace nejen k budoucímu skladovému areálu
Hostivař, ale i k dalším areálům, které jsou v této lokalitě umístěny.
V rámci výstavby posuzovaného záměru nedojde k ovlivnění hlukem stávající chráněné zástavby.
Staveniště je vzdáleno cca 480 m od nejbližší zástavby. Předpokládané ekvivalentní hladiny akustického
tlaku ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru staveb v ulici Štěrboholská a K pérovně se
pohybují s ohledem na jejich vzdálenost od staveniště pod hygienickým limitem 65 dB pro dobu od 7.00 do
21.00 hod. U jednotlivých bodů výpočtu se projevuje tlumící účinek budov v situovaných mezi chráněnou
zástavbou a staveništěm. Podmínkou pro realizaci stavby je, že veškerá doprava zajišťující přepravu
materiálu na stavbu bude uskutečňována přes severní vrátnici, tj. po ulici Průmyslové a ulicí K Hrušovu.
Akustická studie byla provedena v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb.
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ÚVOD
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Navrhovaný skladový areál se nachází v tradiční pražské průmyslové zóně
v Hostivaři západně od okružní komunikace Průmyslové. Po obou stranách této komunikace
byly v minulosti vybudovány rozsáhlé průmyslové areály. Po roce 1990 došlo u většiny
areálů k útlumu původní průmyslové výroby a v posledních letech byly některé areály
přebudovány obvykle na skladové či administrativní prostory. Rovněž zde vznikají rozsáhlá
obchodní centra. Útlum produkce většiny velkých sousedících areálů se projevil i v intenzitě
obslužné dopravy, která ale v posledních letech v souvislosti s realizacích nových areálů
opět stoupá, a to hlavně v kategorii kamionů.
Záměr bude sloužit jako skladový areál, navazující funkčně na logistický areál
Průmyslová jih. Je zde navrženo 8 pronajímatelných jednotek (hal) - Hala 1 - Hala 8. Každá
hala bude mít samostatnou zásobovací část s expedicí a zásobovacím dvorem, který je
umístěn při jižní fasádě každé haly.
Areál bude vytápěn z centrálního zásobování teplem a tak vytápění areálu není
lokálním zdrojem znečištění ovzduší. Zdrojem nečištění tak bude vyvolaná doprava areálem.
Předložená studie hodnotí předpokládané znečištění ovzduší dané lokality provozem
navrženého areálu. Je zpracována pro potřeby Oznámení záměru o hodnocení vlivů na
životní prostředí podle § 6 odst. 1 a Přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění zák.č. 93/2004 Sb. proto obsahuje pouze údaje týkající se vlivu
na ovzduší. Ostatní údaje jsou v oznámení jako celku, jehož je tato studie přílohou.
Studie je zpracována pro hodnocení dle platných imisních limitů uvedených v prováděcích
předpisech k novému zákonu o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a upravenými postupy pro
hodnocení hodinových krátkodobých koncentrací NO2 a celoročních průměrných
koncentrací.

2. Údaje o výstupech
Investor zamýšlí postupně přebudovat stávající areál výroby a stáčení barev a laků
na logistický areál se souvisejícími funkcemi administrativy s prostory pro ukázku
skladovaného a nabízeného zboží-showroomy.
Stavba bude sloužit jako skladový areál, navazující funkčně na logistický areál
Průmyslová jih. Je navrženo 8 pronajímatelných jednotek Hala 1 až Hala 8. Každá hala bude
mít samostatnou zásobovací část s expedicí (zásobovací dvůr umístěn při jižní fasádě
objektů), Při zásobování je umístěn prostor samotného skladu.
Při severní fasádě hal je navržena třípodlažní vestavěná konstrukce. Hlavní vstup zákazníků
je umístěn v přízemním podlaží - showroom (jednotlivá prodejna s ukázkou zboží). V 2NP a
3NP vestavku je umístěna administrativa haly (kancelářské plochy, jednací a společné
prostory). Technické zázemí, vertikální komunikace a hygienické zázemí haly je vyřešeno
v krajní části vestavku. Výška hal je maximálně 13,5 m.

a) bodové zdroje znečištění ovzduší
Vytápění areálu bude z CZT a pojezd vozidel v areálu bude na otevřených plochách.
Bodové zdroje znečištění tak v souboru nejsou

b) plošné zdroje
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Plošné zdroje znečištění ovzduší, jako skládky prašných surovin, trvalé stavební
práce a pod., v rámci provozu souboru navrhovaných staveb nebudou žádné.
c) hlavní liniové zdroje
Liniovým zdrojem znečištění ovzduší bude vyvolaná automobilová
Parkovací plochy jsou přímou součástí komunikačního systému areálu.

doprava.

Řešené území určené k zásadní přestavbě v rámci předkládané dokumentace se
nachází v severní části lokality průmyslových podniků v Hostivaři při ul. Průmyslová.
Stávající průmyslový areál bývalého podniku Barvy a Laky je postupně asanován a na jeho
místě vznikne nové logistické centrum. Předmětná severní část stávajícího areálu je
napojena komunikačně na ul. Průmyslová prostřednictvím ul. K Hrušovu, která obsluhuje
další průmyslové podniky. Do areálu je zavedena železniční vlečka z páteřní vlečkové koleje
napojené na železniční stanici Praha – Hostivař.
Ulicí K Hrušovu je území napojeno na širší dopravní síť, na ul. Průmyslová, která je
součástí tzv. Průmyslového polokruhu. Zprostředkovává propojení na základní komunikační
systém hlavní dopravní sítě, zejména ve směru Jižní spojka - Štěrboholská radiála jižně a
západně směr centrum, na D1a D5. Severně dále na D11 a R10. Severně ulicí Průmyslová a
Kbelská do prostoru Vysočan, Hloubětína, Letňan a dále na D8.
Ulice Dolnoměcholupská a Kutnohorská ve směru východním území propojuje na
silnici I/2 ve směru na Říčany a přes Dubeč na silnici I/12 na Kolín, výhledově na budoucí
R12.
Cyklistická doprava je vedena po stávajících komunikacích. S ohledem na členitost
území je situována do východních okrajových částí města. Převažuje rekreační charakter.
Pěší doprava převažuje v návaznosti na autobusovou MHD. Rekreační pěší a cyklistické
trasy jsou východně do oblasti staré Hostivaře a Hostivařské přehrady.
Území je velmi dobře obslouženo městskou hromadnou dopravou. Autobusová MHD
je vedena ulicí Průmyslovou, Štěrboholskou, U továren, Dolnoměcholupskou, U Kabelovny a
U Hostivařského nádraží. Prochází tedy prakticky všemi ulicemi v blízkém okolí předmětného
území.
Z hlediska širších vztahů se blízko daného území významně vyskytuje i kolejová
doprava. Jedná se především o tramvajovou trať v ul. Švehlova se smyčkou při ul.
Průmyslové. Linky MHD zejména autobusové jsou napojeny na metro trasu „A“. Dále je zde
významně zastoupena i doprava železniční. Osobní železniční doprava je součástí systému
integrované městské hromadné dopravy. Je zde v dosahu nádraží Praha - Hostivař.
Nákladní železniční doprava je v realizována do průmyslových podniků prostřednictvím
vleček.
Vlastní obsluha areálu: Je zachován stávající vjezd a výjezd z areálu pro osobní i
nákladní automobily - z ulice K Hrušovu. Šířka vjezdu K Hrušovu je 9m. Propojení areálu
sever s areálem jih je navrhován v řešení etapy 6 areálu sever v místě stávající vlečky při
objektu monobloku.
Komunikace v areálu je dělena na osobní ( severní komunikace ) a nákladní (jižní
komunikace) pro zásobování a expedici. Plocha pro nákladní automobily (jižní komunikce)–
OBRATIŠTĚ NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ - je délky 260m a šířky v rozmezí 31 až 50m.
V této ploše jsou navržena tři stání pro čekající nákladní automobily. V jižní komunikaci je 19
kolmých zásobovací stání pro nákladní automobily.
Veškeré nároky na uspokojení potřeb dopravy v klidu jsou řešeny v rámci areálu na pozemku
stavebníka. Je zde navrženo několik oddělených lokalit. V severní části je situováno
kapacitní parkoviště pro dlouhodobější parkování většinou pro zaměstnance a pro
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maloprodej. Parkoviště přilehlé k přední části skladového objektu budou sloužit pro
návštěvníky, obchodní zástupce a objemný prodej.
Celkem je navrženo 177 parkovacích stání pro osobní a malé nákladní automobily
(do délky 6m – např. Ford Transit, VW Crafter SR) a 3 parkovací a manipulační stání pro
návěsové soupravy.
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Obr. 1. Schéma dopravního obsloužení areálu

V následující tabulce je provedeno porovnání dopravního zatížení areálu před a po realizaci
části sever.
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Tab.1. Porovnání dopravního zatížení celého areálu

Původní

Nové

Rozdíl

%

TNA (voz/24 hod)

110

80

-30

-27

NA (voz/24 hod)

230

166

-64

-28

OA (voz/24 hod)

550

740

+190

+35

Vjezd – vrátnice jih (voz/24
1112
hod)

980

- 132

-12

Vjezd - vrátnice
(voz/24 hod)

556

980

+ 424

+76

331

493

+162

+ 49

sever

Parkovací stání

Tab.2. Dopravní zatížení jednotlivých objektů v celém areálu včetně záměru

Objekt

Funkce
objektu

TNA

NA

OA

Hala 1A1

sklady

7

15

24

Hala B

Sklady

17

35

48

Hala C

Lehká výroba

2

3

48

Hala D

Lehká výroba

1

2

30

Hala E

Sklady

8

16

29

monoblok

Kanceláře,
sklady

45

95

314

Haly H1-H8

Sklady,
kanceláře,
showroom

40

40

530

120

206

1023

Celkem

Posuzovaný záměr tedy navýší provoz v areálu administrativního a logistického
centra CTY Průmyslová o 80 nákladních vozidel za 24 hod (z toho 40 kamionů) a 530
osobních vozidel, která budou zajíždět k halám H1-H8.

Okolní doprava
Vzhledem k reorganizaci a novému rozdělení pravomocí mezi ÚRM a TSK-UDI bylo
nutno zajistit údaje o intenzitách dopravy od obou organizací. Od TSK-UDI byly získány údaje o
stávající intenzitách. Tato organizace je v současné době poskytuje na sledované komunikační
síti na základě každoročního sčítání dopravy. Údaje jsou z posledního sčítání, které bylo
v zájmové lokalitě provedeno v roce 2007. Podle pokynu této organizace pak byl proveden
přepočet na rok 2009 se zadaným navýšením 5 %. Na ostatních komunikacích, které nepatří
do sledované sítě jsou použity údaje od ÚDI pro rok 2009, které byly zpracovateli a investorovi
předány při řešení předcházející fáze přestavby areálu z 03/2008.
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Pro výhledový rok dokončení výstavby (2014) a pro výhled 2020 byly získány intenzity
dopravy od ÚRM. Tato organizace, ale nezpracovává rozdělení intenzit dopravy pomalých
vozidle na pomalá a těžká (nad 6 tun). Toto rozdělení je potřebné pro posouzení vlivu provozu
areálu na akustickou situaci i na dopady na kvalitu ovzduší. Zároveň ÚRM neposkytuje údaje o
rozdělení dopravy na denní a noční dobu. Podklady pro výpočet těchto potřebných dat byly
opět převzaty z materiálu ÚDI poskytnuté řešení předcházející fáze přestavby areálu
z 03/2008.
Ze všech těchto podkladů byly určeny a spočteny následující intenzity dopravy na okolních
komunikacích.
V rámci organizace dopravy v areálu je dnes v noční době veškerá doprava vedena pouze
severním vjezdem do ulice K Hrušovu, se zachováním této organizace se počítá i v budoucnu
po zprovoznění navrhovaného záměru.
Ulice Štěrboholská není průjezdná pro nákladní vozidla, tzn. Že z ulice Rabakovské do areálu
je doprava mimo osobních vozidel vedena ulicí K Pérovně.

Tab.3.Dopravní intenzity v okolí areálu se započtením vlivu CTY-sever

Tab.4.Dopravní intenzity v okolí areálu bez vlivu CTY-sever
Úsek komunikace
Průmyslová (severní vjezd-propoj)
Průmyslová (propoj-Rabakovská)
K Hrušovu
Rabakovská (Průmyslová-Štěrboholská)
Rabakovská (Štěrboholská-K Pérovně)
K Pérovně (Rabakovská-Opravárenská)
K Pérovně (Opravárenská-Štěrboholská)
Štěrboholská (K Pérovně-areál)
Štěrboholská (areál-MEDIAPRINT)
Štěrboholská (MEDIAPRINT-Rabakovská)

2014
všechna
46 850
43 650
1 800
19 300
16 650
5 050
2 700
980
500
1 810

pomalá
4 450
3 930
390
1 540
1 000
1 010
540
240
110

9

2020
těžká
2 070
1 890
120
560
350
370
180
80
40

všechna
38 400
35 700
1 900
30 350
32 600
4 850
2 450
980
550
1 850

pomalá
3 640
3 210
420
2 430
1 950
970
490
240
120

těžká
1 690
1 540
120
890
670
360
160
80
40
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Tab.5. Celkové přitížení na okolních komunikacích vlivem provozu areálu CTY-sever
2014

Úsek komunikace
Průmyslová (severní vjezd-propoj)
Průmyslová (propoj-Rabakovská)
K Hrušovu
Rabakovská (Průmyslová-Štěrboholská)
Rabakovská (Štěrboholská-K Pérovně)
K Pérovně (Rabakovská-Opravárenská)
K Pérovně (Opravárenská-Štěrboholská)
Štěrboholská (K Pérovně-areál)
Štěrboholská (areál-MEDIAPRINT)
Štěrboholská (MEDIAPRINT-Rabakovská)

2020

všechna

pomalá

těžká

všechna

pomalá

těžká

1,2%
0,6%
8,3%
1,6%
0,0%
2,0%
3,7%
7,1%
40,0%
10,5%

1,1%
4,1%
10,3%
1,9%
0,0%
2,0%
3,7%
8,3%
9,1%

1,0%
4,2%
33,3%
1,8%
0,0%
2,7%
5,6%
0,0%
0,0%

1,2%
0,7%
7,9%
0,5%
1,4%
0,0%
2,0%
7,1%
36,4%
16,2%

1,1%
4,7%
7,1%
0,8%
2,1%
0,0%
2,0%
8,3%
8,3%

1,2%
5,2%
33,3%
1,1%
3,0%
0,0%
6,3%
0,0%
0,0%

3. Charakteristika území
V posuzovaném území při nadmořské výšce 263 m.n.m. a plochém terénu lze
očekávat střední až dobré
ventilační poměry s průměrnou rychlostí větru ve výšce 10 m
nad terénem 3,1 m/s.
Z hlediska rozptylových podmínek se jedná o místo s dobrými
středními rozptylovými podmínkami s výraznou zátěží blízkým dopravním zdrojem, ulicí
Průmyslovou. V okolí proponovaného areálu lze očekávat tyto koncentrace znečišťujících
látek:
Tab. 6. Průměrné roční koncentrace znečišťujících látek

Škodlivina

Kr [ μg/m3 ]

Limit [ μg/m3 ]

NOx

70 – 75

80 *)

NO2

35 - 38

40 **)

CO

650 - 700

10000***)

PM10

33 - 36

40

benzen

2,1 – 2,3

5**)

*) limit dle opatření FVŽP – nyní již neplatný
**) nové limity – bez meze tolerance. Nařízení vlády č. 350, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob
sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší Imisní limity
***) klouzavý osmihodinový průměr

4. Znečištění ovzduší v dané oblasti po realizaci stavby
Toto hodnocení vychází z výpočtů znečištění ovzduší nově vzniklými zdroji
metodikami uvedenými v oddílu Metodiky výpočtů. Je provedeno pro zásadní škodliviny
z dopravy. Hodnocení je provedeno pro kriteriální oxid dusičitý NO2 (vzniká postupně z oxidů
dusíku NOx), oxid uhelnatý CO a benzen.

Referenční body
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Referenční body byly zvoleny tak, aby vystihly místa v okolí souboru s největším
znečištěním, v místech vyžadujících hygienickou ochranu. Vzhledem k malé emisní a
tepelné vydatnosti vlastního zdroje (vyvolaná doprava), jsou to referenční body na nejbližší
obytné zástavbě. To jsou obytné domy rodinné domy v ulicích K pérovně a Štěrboholské.
Bližší zástavbou k posuzovanému zdroji jsou objekty vlastního areálu. Proto byly body na
obytné zástavbě doplněny o další dva (r.b. č 8 a 7) na nejvíce zatížených objektech areálu
vyvolanou dopravou CTY Sever.
Příspěvky od vyvolané dopravy jsou nejvyšší v přízemní vrstvě stejně jako od
přirozeného větrání parkovišť. . Proto byly body voleny jednotně 1,5 m nad terénem. Zvolené
referenční body jsou uvedeny v následující tabulce:
Tab. 7. Přehled referenčních bodů

Bod č. Název bodu (č.poz.)
1

Štěrboholská č.par. 1400

2

Štěrboholská č.par. 1394, čp.
339/14

3

Štěrboholská č.parc. 1390, čp.
337/90

4

K Pérovně č.parc. 1424, č.p. 186/31

5

K Pérovně č.parc. 1419, č.27

6

K Pérovně č.parc. 1417, č.p. 425/25

7

K Pérovně č.parc. 1407, č. 15

8

CTY č. parc. 2581/97

9

CTY č. parc. 2581/3

Referenční body jsou vyznačeny na dalším obr.
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Obr. 2. Přehled referenčních bodů
x ... referenční body
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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-3/35

-

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

Oxid dusičitý

1 hodina

Oxid dusičitý
Benzen

2006

2007

2008

2009

40 µg.m-

30 µg.m-

20 µg.m-

10 µg.m-

1 rok

8 µg.m-3

6 µg.m-3

4 µg.m-3

2 µg.m-3

1 rok

4 µg.m-3

3 µg.m-3

2 µg.m-3

1 µg.m-3

3

3

3

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.

20 µg.m-3
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března)
Oxidy dusíku

30 µg.m-3

1 rok

Výsledky
Z hlediska znečištění ovzduší z dopravy je rozhodující kriteriální oxid dusičitý NO2, u
kterých poměr mezi imisemi v ovzduší a imisními limity je nejvyšší číslo. Protože však
vzniká až následnou přeměnou z oxidů dusíku (zejména NO) byly provedeny výpočty
odvozením z koncentrací NOx s přihlédnutím k postupům uvedeným v metodickém pokynu
uveřejněném ve věstníku MŽP ročník XIII, částka 4 z dubna 2003. Ty jsou již zařazeny do
použité verze programu SYMOS 97, verze 2003. Vypočtené hodnoty koncentrací NO2 jsou
dále doplněny o imisní příspěvky oxidu uhelnatého a benzenu. Jsou-li splněny imisní limity
pro NO2 (zejména roční průměr) budou s velkou rezervou splněny limity i pro ostatní
znečišťující látky.
Byly vypočteny příspěvky jednotlivých zdrojů, tj. provozu parkoviště (pojezdu
v areálu) a vyvolané dopravy po příjezdových komunikacích
k celkovému znečištění.
V následující tabulce jsou uvedeny krátkodobé imisní příspěvky provozu areálu NO2
(hodinové) , CO (osmihodinové) prachu charakterizovaném suspendovanými částicemi
PM10.
Tab. 8. Krátkodobé imisní příspěvky souboru NO2 (hodinové), CO (osmihodinové) a PM10
(24hodinové) [μg/m3] z areálu CTY sever

Bod č. Název bodu (č.poz.)

∆ Kmax1h
NO2

∆ Kmax8h
CO

∆ Kmax24h
PM10

[μg/m3]

[μg/m3]

[μg/m3]

1

Štěrboholská č.par. 1400

0,51

4,7

0,10

2

Štěrboholská č.par. 1394, čp. 339/14

0,49

4,5

0,09

3

Štěrboholská č.parc. 1390, čp. 337/90

0,48

4,4

0,09

4

K Pérovně č.parc. 1424, č.p. 186/31

0,50

4,6

0,09

5

K Pérovně č.parc. 1419, č.27

0,52

4,7

0,10

6

K Pérovně č.parc. 1417, č.p. 425/25

0,54

4,9

0,10

7

K Pérovně č.parc. 1407, č. 15

0,57

5,2

0,11

8

CTY č. parc. 2581/97

1,44

13,1

0,25

9

CTY č. parc. 2581/3

2,06

18,8

0,36

200

10000

40

LIMIT

Maximální krátkodobou – (hodinovou) koncentraci NO2 včetně pozadí lze
v referenčních bodech odhadovat na 140 - 161 [μg/m3].
V další tabulce jsou uvedeny imisní
příspěvky k průměrné roční koncentraci a
průměrné roční koncentrace NO2, prachu PM10 a benzenu včetně pozadí v referenčních
bodech po zprovoznění areálu.
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Tab. 9. Imisní příspěvky areálu CTY k průměrné roční koncentraci a průměrné roční
koncentrace NO2, prachu PM10 a benzenu včetně pozadí [μg/m3]

Bod
č.

Název bodu (č.poz.)

∆Kr
NO2

KrNO2
3

[μg/m ]

[μg/m3]

∆Kr
PM10

Kr
PM10

∆Kr
benzen

Kr
benzen

[μg/m3]

[μg/m3]

[μg/m3]

[μg/m3]

1

Štěrboholská č.par. 1400

0,020

38,85

0,011

36,71

0,0035

2,1

2

Štěrboholská č.par. 1394,
čp. 339/14

0,020

38,94

0,011

36,80

0,0035

2,1

3

Štěrboholská č.parc. 1390,
čp. 337/90

0,019

39,12

0,011

37,05

0,0033

2,1

4

K Pérovně č.parc. 1424, č.p.
186/31

0,018

38,99

0,010

36,25

0,0032

2,1

5

K Pérovně č.parc. 1419,
č.27

0,019

38,90

0,011

36,71

0,0033

2,1

6

K Pérovně č.parc. 1417, č.p.
425/25

0,020

38,88

0,011

36,63

0,0035

2,1

7

K Pérovně č.parc. 1407, č.
15

0,021

38,86

0,012

36,34

0,0037

2,1

8

CTY č. parc. 2581/97

0,042

39,76

0,024

37,50

0,0074

2,2

9

CTY č. parc. 2581/3

0,078

39,86

0,044

37,63

0,0136

2,2

LIMIT

40

40

5

6. Metodiky výpočtu
Výpočet znečištění byl proveden metodikou SYMOS 97 v. 2003. Pro výpočet oxidu
dusičitého a hodinových koncentrací jsou v tomto programu zahrnuty postupy uvedené
v metodickém pokynu uveřejněném ve věstníku MŽP ročník XIII, částka 4 z dubna 2003.
Stanovení emisních faktorů bylo provedeno s využitím programu MEFA v. 02. Tento
program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (mg/km – g/km) pro všechny
základní kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i
alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy
na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových
vozidel. Program MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké spektrum
znečišťujících látek.
Program MEFA v. 02 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00
autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité výpočetní
vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této
problematice. Při konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a ověřených
emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla využita databáze
HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“, která představuje oficiální datový
podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové republice Německo a ve Švýcarsku.
Získané údaje byly dále doplněny s využitím dalších zahraničních metodik (CORINAIR,
COPERT) a zejména výsledků emisních testů charakteristických zástupců vozového parku
ČR. Program sice nemůže postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři
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(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.
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 veřejně přístupným hodnotám modelu ATEM 2008.
Z hlediska přechodu na nové imisní limity v oblasti predikce znečištění ovzduší
(rozptylové studie) není situace jednoduchá. Krátkodobé imisní limity jsou stanoveny pro
jednohodinový průměr (dříve půlhodinový) a tak všechny dostupné metodiky výpočtu užívaly
rozptylové koeficienty pro časový úsek 30 minut. Jimi vypočtené hodnoty jsou tak vyšší, než
při průměrování na hodinový úsek. Další problém nastává u výpočtu oxidu dusičitého NO2.
Emisní údaje jsou u zdrojů udávány pro sumu oxidů dusíku NOx – v rámci této sumy se
v průběhu doby však mění (zvyšuje) poměrný obsah kriteriálního NO2. Přímo v emisích je
obvykle obsah NO2 velmi malý. Predikce výsledné koncentrace NO2 bude muset mít
zaveden mechanizmus zohledňující chemismus přeměny oxidu dusíku v atmosféře. Tuto
problematiku řeší dodatek k metodickému pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu
znečištění ovzduší z bodových, plošných a mobilních zdrojů „SYMOS 97“. Metodika SYMOS
97 ve své verzi 2003 tyto úpravy zahrnuje. Dodatek vyšel ve věstníku MŽP ročník XIII, částka
4 z dubna 2003. Převod na hodinové koncentrace řeší úpravou rozptylových koeficientů,
přeměnu NOx na NO2 vztahem závislým na rozptylových podmínkách a délce setrvání NOx
v ovzduší. Tato úprava v blízkosti zdrojů dává výrazně malé koncentrace NO2 (limitně 10 %
obsahu NOx). Delší doba používání tohoto postupu prokáže, jakou shodu mají hodnoty tímto
způsobem predikované, s hodnotami naměřenými. U liniových zdrojů, měření které má autor
této RS k dispozici, takový pokles nepotvrzují a proto byl užit vztah dle korelací mezi
hodnotami NOx a NO2 získaných měřením. Vypočtené imisní příspěvky k průměrné roční
koncentraci NO2 touto studií jsou proto vyšší než při aplikaci dodatku.
Veškeré vypočtené hodnoty koncentrací jsou odhadem hodnot skutečných.
7.

Shrnutí výsledků
•

Výstavba skladového areálu CTY Průmyslová sever je navrhována do území
ve kterém nejsou překračovány imisní limity krátkodobých i průměrných
ročních koncentrací znečišťujících látek v hodnocení dle platných imisních
limitů. U oxidu dusičitého se hodnoty pozadí ročnímu imisnímu limitu (bez
využití meze tolerance) blíží. Výjimku tvoří hodnoty suspendovaných částic
PM10 u kterých (tak jako na významné části území Prahy) je překračován 24
hodinový imisní limit v četnosti vyšší, než zákonem tolerovaných 35 dnů v
roce

•

provoz navrhovaného areálu ovlivní kvalitu ovzduší emisemi z pojezdu
v areálu a vyvolané cílové a zdrojové dopravy relativně málo: Maximální
krátkodobé imisní příspěvky kriteriálního oxidu dusičitého budou menší než
1,03 % imisního limitu, příspěvky k průměrné roční koncentraci NO2 budou
menší než 0,20 % imisního limitu u nejbližších objektů. U obytné zástavby
budou imisní příspěvky méně než poloviční

•

změnou náplně areálu dojde k likvidaci technologických zdrojů oproti
původnímu stavu, kdy areál byl plně funkční. proto změna náplně areálu
povede ku zlepšení kvality ovzduší v okolí oproti minulosti
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8. Závěr
Předložený rozbor dokládá, že provoz skladového areálu CTY Průmyslová sever,
nepovede k překračování imisních limitů ani v součtu s pozadím. Jeho imisní příspěvky
kvalitu ovzduší v okolí ovlivní velmi málo.

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, prodlouženo
pod č.j. 2184/820/08/DK
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8. Použité podklady
1. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o
ochraně ovzduší)
2. Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob
jejich sledování, hodnocení, a řízení kvality ovzduší
3. SYMOS 97 verze 2003. ČHMÚ 2003
4. 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
5. MEFA v.02. Výpočtový program měrných emisních faktorů motorových vozidel. MŽČR
11/2002
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H.6. SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ
Řešené území se nachází na funkčních plochách

Obrázek 37 – Kopie ÚP HMP

platného územního plánu
VP – průmyslové výroby,
IZ - izolační zeleň a DZ
2 – vlečky. V blízkosti
severně je ještě plocha
ZOS – ostatní bez specifikace náplně.
Navržená výstavba je
v souladu s ÚP HMP –
viz vyjádření.
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Obrázek 38 – Kopie vyjádření OÚR MČ Praha 15 o souladu záměru s ÚP HMP
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H.7. VYJÁDŘENÍ DLE §45I ZÁK.Č.114/1992 SB.
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H.8. ZDŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ VLEČKY CTY
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